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Sammanfattning 

 

Det här är ett examensarbete som handlar om en fastighet som står på Norra Kungsgatan 37-

43 som har både en värmepump och fjärrvärme för uppvärmning. Värmepumpen används i 

första hand och fjärrvärmen används som spets när värmepumpen inte räcker till. Detta är en 

ganska ovanlig kombination. Syftet med arbetet är att ta reda på om detta är en bra lösning 

och om lösningen är lönsam. För att få fram hur stort fastighetens energibehov är så görs 

beräkningar utifrån fjärrvärmedata från tidigare år samt en gammal värmepump som är utbytt 

sedan 2011. Byggnadens energibehov uppskattas vara ungefär 895 MWh/år och 

värmepumpen beräknas täcka 54 % av värmebehovet. Utifrån detta jämförs sedan kostnaden 

för uppvärmning av fastigheten med endast fjärrvärme med kostnaden för uppvärmning med 

både värmepumpen och fjärrvärme. Genom att använda värmepumpen så sparas drygt 

140 000 kr per år. Det innebär att värmepumpen är lönsam rent ekonomiskt. Däremot kan 

användningen av högkvalitativ energi för uppvärmning diskuteras. I första hand borde värme, 

som är energi med lägre kvalitet, användas för uppvärmning. Det för att inte slösa på våra 

dyrbara energiresurser och på så sätt få en hållbar utveckling.  
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Abstract 
 

This is an essay about a property at Norra Kungsgatan 37-43 which is heated with both a heat 

pump and district heating. The heat pump is used primarily and district heating is used as a tip 

when the heat from the heat pump is not enough. This is a pretty rare combination. The 

purpose of this essay is to find out if this is a good solution and if the solution is economically 

viable. To determine the heat demand of the property, calculations based on district heating 

data and heat pump data from previous years has been used. The heat demand of the building 

is estimated to be approximately 895 MWh/year and the heat pump is estimated to cover 54% 

of the heat demand. Based on this, the cost for heating the building with district heating is 

compared to the cost of heating the building with both the heat pump and district heating. By 

using the heat pump, more than 140 000 SEK can be saved annually. This means that the heat 

pump is economically viable. However, the use of high-quality energy for heating can be 

discussed. The primary choice for heating should be low-quality energy, because we should 

not waste our precious energy resources if we want to achieve sustainable development.
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Symboler 
 

Symboler  Förklaring  Enhet 

 

P  Effekt  W 

Pspec  Effekt/grad  W/°C 

Pdim  Dimensionerad effekt W 

q   Flöde  m
3
/h 

Q  Energi  Wh 

ρ   Densitet  kg/m
3
  

Cp  Specifik värmekapacitet J/kg,K 

T  Temperatur  °C  

°h  Gradtimmar  °h 

V  Volym  m
3 

A  Area  m
2
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1. Inledning 
 

I dagens samhälle används mycket energi. I Sverige som har ett förhållandevis kallt klimat 

behövs väldigt mycket energi för att värma upp våra byggnader under den kalla tiden på året. 

Eftersom en stor del av energin som används i världen inte är förnybar, är det viktigt att den 

energin som finns tas till vara på och inte slösas bort. På senare tid har vi fått en större 

förståelse för hur viktigt det är att spara energi. Dels för klimatets skull, för att sluta bidra till 

den ständigt ökande växthuseffekten, men även ekonomiskt. Vi går mot en tid av stigande 

elpriser vilket också gör det mycket aktuellt att minska vår energiförbrukning.  

Att värma upp sitt hus med fjärrvärme istället för direktverkande el gör stor skillnad för 

miljön och förhoppningsvis också ekonomiskt. Eftersom det ofta bildas restvärme i 

industriproduktioner och elproduktion så är fjärrvärme ett mycket bra sätt att ta tillvara på 

spillvärmen. I Gävle kommer en stor del av fjärrvärmen ifrån Korsnäs, men också ifrån 

Johannes som är Gävles egna kraftvärmeverk.  

Det finns även andra alternativ om man vill minska sin elförbrukning för uppvärmning. Att 

installera en värmepump är ett sådant alternativ. En värmepump drivs av el, men hämtar även 

värme ifrån en annan källa som t.ex. berggrunden, luften eller en sjö. På detta sätt behövs 

mindre el, men man får ändå ut lika mycket värme.  

Dessa två ”elsparsätt” är sällan kombinerade. Eftersom det är dyrt att bygga ut fjärrvärmenätet 

vill fjärrvärmebolagen tjäna så mycket pengar som möjligt på sina kunder, så att investeringen 

för utbyggnaden av fjärrvärmenätet blir lönsam. Har den blivande fjärrvärmekunden redan en 

värmepump kommer den troligen att använda sig av värmepumpen i första hand, vilket ger ett 

mindre behov av fjärrvärme, vilket leder till att fjärrvärmebolaget får sälja mindre värme. 

Fastigheten som är objektet i det här examensarbetet är ett hus som har just den här ganska 

ovanliga kombinationen av bergvärmepump och fjärrvärme. 

På Norra Kungsgatan 37-43 står ett flerfamiljshus med 68 lägenheter. Detta hus värmdes från 

början upp med olja men numera värms det upp av en bergvärmepump samt fjärrvärme när 

bergvärmepumpen inte räcker till. Innan den nuvarande värmepumpen med slingtank 

installerades fanns en annan värmepump som värmde och lagrade tappvarmvattnet i 7 

ackumulatortankar. Det fungerade inte särskilt bra p.g.a. den stora risken för tillväxt av 

legionella, därför byttes värmepumpen och ackumulatortankarna ut till den nuvarande 

värmepumpen med slingtank. 
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2.  Syfte 
 

Syftet med det här arbetet är att ta reda på hur värmesystemet i fastigheten fungerar och hur 

lönsam bergvärmepumpen är. Hur mycket skulle det skilja rent ekonomiskt om huset istället 

värmdes upp med enbart fjärrvärme? Ett annat syfte är att ta reda på om pumpen är rätt 

dimensionerad utifrån den energin som finns att hämta i marken. 

Syftet är också att få möjlighet att använda sig av sina nya kunskaper som jag fått i 

energisystemingenjörsutbildningen, alltså att få prova sina teoretiska kunskaper i ett praktiskt 

exempel. 
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3. Teori 

3.1 Historia och fakta Norra Kungsgatan 37-43 

 
Figur 1. Fatigheten på Norra Kungsgatan 37-43. 

 

Norra Kungsgatan 37-43 är en fastighet som byggdes 1946 och ägs av Gavlegårdarna. 

Fastigheten består av 68 lägenheter varav en av lägenheterna används som restaurang. Den 

uppvärmda arean i fastigheten är 4210 m
2
. Norra Kungsgatan 37-43 ventileras genom 

självdragsventilation och har 4 trapphus och en hiss i varje trapphus.   

Norra Kungsgatan 37-43 värmdes från början upp med en oljepanna. För att minska 

oljeförbrukningen och därmed energikostnaderna borrades 20 borrhål 80-120 m djupa på 

innergården och en bergvärmepump installerades. Oljepannan som var husets ursprungliga 

värmekälla ersattes senare med fjärrvärme. På bergvärmepumpen byttes senare dess 4 

kompressorer ut till 4 nya. Men även de blev gamla och fungerade inte riktigt som de skulle 

och därför byttes hela värmepumpen ut till en ny med slingtank år 2011. Den gamla 

värmepumpen lagrade vattnet i 7 ackumulatortankar. Det systemet fungerade inte särskilt bra 

eftersom det var stor risk för legionellatillväxt i tankarna.  

 Idag värms byggnaden och tappvarmvattnet upp av den nya värmepumpen och av fjärrvärme. 

I första hand används värmepumpen och fjärrvärmen används som spets när värmepumpen 

inte räcker till. Värmepumpen prioriterar tappvarmvattnet och om det blir värme över, värmer 

den även radiatorkretsen. Radiatorkretsen är ett 80/60 system, dvs. 80°C vatten går ut i 

radiatorkretsen och returvattnet är 60°C.   

Värmepumpen räcker inte till för att tillgodose hela fastighetens värme- och 

tappvarmvattenbehov. Därför är fjärrvärmen viktig för att detta värmesystem ska fungera, 

speciellt vintertid då mycket värme behövs för att värma upp byggnaden. Värmepumpen 

värmer bara vattnet till 47 grader och för att undvika tillväxt av legionellabakterier passerar 

vattnet även en värmeväxlare som värms av fjärrvärme innan det går ut i ledningarna. 

Eftersom värmepumpen i första hand värmer tappvarmvattnet så värms huset upp till största 

delen av fjärrvärme vintertid medan värmepumpen till största delen värmer tappvarmvattnet.  
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3.2 Legionella 

 

En liten mängd legionellabakterier finns naturligt i våra vattendrag. Bakterien är latent i 

temperaturer under 20°C, men börjar föröka sig i temperaturer mellan 20°C och 45°C. 

Bakterien trivs särskilt bra i stillastående vatten med temperaturer mellan 35°C och 40°C då 

är tillväxten som störst. I temperaturer över 45°C börjar bakterierna att dö. Om vattnet har en 

temperatur på 50°C så tar det 5-10 timmar för att ta död på 90 % av bakterierna. Vid en 

vattentemperatur på 60°C dör 90 % av bakterierna inom 10 minuter och vid 70°C tar det 

mindre än 10 sekunder.
1
 Därför är det viktigt att alla system där vatten ska tappas håller 

sådana temperaturer som tar bort risken för att legionellabakterier börjar föröka sig.  

Det är inte farligt att dricka vatten med legionellabakterier i. Det är däremot farligt att andas 

in dem, för det är när bakterierna kommer ner i lungorna som sjukdomsrisk finns. Eftersom 

bakterierna är så små så följer det med vattendimman som bildas när man t.ex. duschar, vilket 

gör att man riskerar att andas in dem. 

Legionärssjuka är en allvarlig form av lunginflammation. Ofta är det personer med nedsatt 

immunförsvar som drabbas som t.ex. rökare och äldre. Men även friska människor kan 

drabbas om de andas in en tillräckligt stor mängd bakterier. 

 

 

 
Figur 2. Legionellabakterier.

2
 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Boverkets hemsida: http://www.boverket.se/Bygga--forvalta/Bygga-nytt/Tappvatten/Legionella/ 

2
 http://www.zeonda.com/legionella.htm 
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3.3 Lite om fjärrvärme 

 

Förr skötte de flesta hus sin egen uppvärmning och de flesta hade en oljepanna eller kamin 

som det eldades i för att få det varmt i stugorna. Detta ledde till många utsläpp, både 

koldioxid, men även andra giftiga ämnen släpptes ut med röken eftersom reningen av den inte 

var den bästa. Att värma upp husen med fjärrvärme är ett mycket bra sätt att få slut på dessa 

problem. 

Idén med fjärrvärme är att all förbränning sköts på ett ställe dvs. i ett värmekarftverk. Där är 

de bränslen som eldas och hur mycket föroreningar som släpps ut hårt kontrollerade. Vilket är 

positivt för miljön. Från värmekraftverket går sedan långa ledningar i marken med hett vatten 

ut i staden och förser husen med värme. 

Elproduktion och många industriprocesser resulterar i mycket spillvärme. Istället för att bara 

kyla bort värmen och låta den gå till spillo, så kan den skickas ut i fjärrvärmenätet och på så 

vis värma alla hus som är anslutna till det.  

  

Gävles egna kraftvärmeverk heter Johannes. På Johannes eldas pannan med biobränslen i 

form av flis. I Johannes sitter turbinen Olga som producerar el och värmen som blir över efter 

elproduktionen skickas ut i Gävles fjärrvärmenät. Det är ett jättebra sätt att ta till vara på så 

stor del som möjligt av energin som är lagrad i biobränslet. Kombinerad värme- och 

elproduktion är mycket effektivt och har en väldigt hög verkningsgrad. På Johannes har de 

även rökgaskondensering vilket gör att även värmeenergin i röken kan skickas ut i 

fjärrvärmenätet, detta resulterar i en verkningsgrad på över 100 % och renare rökgaser. Detta 

låter kanske märkligt, men det beror på att det effektiva värmevärdet används när 

energiinnehållet i bränslet anges. I det effektiva värmevärdet ingår inte energin som går åt för 

att förånga fukten i bränslet. Det beror på att den energin oftast går förlorad ut genom t.ex. en 

skorsten. Rökgaskondenseringen tar till vara på den värmeenergin och en verkningsgrad på 

över 100 % fås. Hade man istället räknat med kalorimetriska värmevärdet istället som är all 

energi i bränslet så hade inte denna höga verkningsgrad fåtts. Tyvärr används inte alltid 

rökgaskondenseringen p.g.a. att elproduktionen går ner när den körs. 

Hur miljövänlig fjärrvärmen är beror på vilka bränslen som eldas i pannan. Biobränslen är det 

valigaste bränslet för fjärrvärme i Sverige.
3
 Eftersom biobränslet har ett förhållandevis kort 

kretslopp på knappt 100 år, så räknas inte koldioxidutsläppen. Det antas att träden och andra 

växter hinner absorbera den koldioxiden när de växer. Används däremot fossila bränslen så 

blir det stora utsläpp. Avfall ger koldioxidutsläpp, men inte lika mycket som fossila bränslen 

eftersom delar av avfallet består av material som kan räknas som biobränsle. 

  

                                                 
3
Ola Eriksson, Göran Finnveden, Tomas Ekvall, Anna Björklund, Life cycle assessment of fuels for district 

heating: A comparison of waste incineration, biomass- and natural gas combustion 
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Figur 3. Bränslen för fjärrvärme i Sverige 2011.
4
 

 

Fjärrvärme är trots en del koldioxidutsläpp bra för miljön p.g.a. att den största delen av 

energin ur bränslet tas till vara på och nästan inget går till spillo. Fjärrvärme borde vara ett 

självklart val för alla som bor någorlunda centralt. Men på grund av höga fjärrvärmepriser och 

låga elpriser har nu fjärrvärmen en stor konkurrent och det är värmepumpen. 

Fjärrvärmen står idag för 58 % av värmemarknaden. Det är mycket vanligt att flerfamiljshus, 

kontorsbyggnader osv. har fjärrvärme, men för enfamiljshus är det inte lika vanligt. På 2000-

talet har värmepumparna ökat dramatiskt från ungefär 226 000 år 2002 till omkring 841 000 

år 2010. Av dessa är 95 % installerade i en- eller tvåfamiljshus.
5
 

                                                 
4
 Svensk Fjärrvärmes hemsida: (http://www.svenskfjarrvarme.se/Statistik--Pris/Fjarrvarme/Energitillforsel/)  

5
 Dick Magnusson, Swedish district heating- a system in stagnation: Current and future trends in the district 

heating sector, Linköping university 
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3.4 Så fungerar en värmepump 

Värmepumpen används för att minska uppvärmningskostnaderna för olika byggnader och 

lokaler. Den använder sig av värme som finns i t.ex. uteluft eller i marken för att minska 

elförbrukningen. För att få värmen att gå från kallare till varmare, d.v.s. från t.ex. marken in 

till den varmare inomhusluften behöver energi tillföras. Energin tillförs i form av el. Enkelt 

förklarat används värmepumpen alltså för att flytta värme från ett kallare medium till ett 

varmare. Hur effektiv värmepumpen är brukar beskrivas med COP (Coefficient of 

performance). COP är ett förhållande mellan hur mycket el som tillförs och hur mycket värme 

som fås ut av pumpen. En värmepump burkar ha ett COP på ungefär 3. Det betyder att om 1 

del el tillförs, så fås 3 gånger så mycket värme ut.  

 

COP = Producerad värme/förbrukad el  

 

COP = Qvärme/Qel 

 

Den vanligaste tekniken för att flytta värmen från kallt till varmt i värmepumpar kallas 

kompressorprocessen och består av fyra huvuddelar. Dessa är förångare, kompressor, 

kondensor och en strypventil. 

 

 
Figur 4. Så fungerar en värmepump.

6
 

 

Kompressorn drivs av en elmotor och komprimerar den förångade värmebäraren så att trycket 

ökar och ångan får ett högt tryck. Eftersom trycket ökar, så ökar även ångans temperatur. 

Ångan förs vidare till kondensorn där värmen avges och ångan övergår till flytande form. 

Vätskan har liksom ångan högt tryck. Därefter fortsätter vätskan med högt tryckt vidare och 

går genom strypventilen och får sedan ett lågt tryck. Det sitter en avkännare precis innan 

kompressorn som känner av och bestämmer hur mycket strypventilen ska öppnas. Detta för 

att få rätt mängd vätska i förångaren. När trycket sjunker, sjunker även temperaturen. Vätskan 

går vidare till förångaren. Här möter värmebäraren köldbäraren som hämtat värme från t.ex. 

ett borrhål i marken. Värmebäraren och köldbäraren är två sluta system. De olika vätskorna 

                                                 
6
 http://sv.wikipedia.org/wiki/V%C3%A4rmepump 
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kommer aldrig i kontakt med varandra. Eftersom värmebäraren nu har en låg temperatur så tas 

värme upp från den varmare köldbäraren genom förångning. Det förutsatt att värmebärarens 

temperatur är lägre än köldbärarens. Ångan med det låga trycket förs vidare till kompressorn 

där ångan komprimeras igen för att få högre temperatur och för att sedan kunna avge värme i 

förångaren osv. Detta är i stort sett hur värmepumpar fungerar. Denna teknik används också i 

t.ex. kylskåp. Då används kretsen för att plocka bort värmen från ett utrymme istället för att 

värma ett, men principen är exakt den samma.  

 

3.4.1 Värmekällor  

 

Det behövs värmekällor som värmepumpen kan ta värmen ifrån. Några vanliga värmekällor är 

luft, berggrund, jord och sjövatten.  

Används uteluften som värmekälla varierar värmepumpens COP med utomhustemperaturen. 

En högre utomhustemperatur ger ett högre COP. Nackdelen med denna värmekälla är att när 

utomhustemperaturen sjunker och blir mycket låg är värmepumpen i princip onödig. Den har 

då ingen möjlighet att ta värme från luften och använder istället bara el för uppvärmning. Det 

innebär att luftvärmepumpen fungerar som sämst när den behövs som mest. Alltså på vintern 

när det är kallt och mycket värme behövs så blir pumpens COP lågt och den största delen 

värme kommer då ifrån el. Däremot när det blir varmare så blir pumpens COP högre, men då 

behövs istället inte lika mycket värme för att värma byggnaden. Detta gör att elbesparingen 

kanske inte blir så stor som önskat. Det COP som tillverkaren anger för sina värmepumpar 

brukar gälla när utomhustemperaturen är 7°C och vid en inomhustemperatur på 20°C. Med 

dessa förutsättningar fungerar en luftvärmepump väldigt bra. Det finns även 

frånluftvärmepumpar som tar sin värme från frånluften i ventilationen. Eftersom frånluften 

håller en jämn temperatur sjunker inte pumpens COP på vintern. Detta är ett bra sätt att 

återvinna värmen så att den inte går till spillo. 

 

Bergvärme är inte känsligt för temperaturvariationer i luften då den hämtar värmen djupt nere 

i berggrunden. För att komma åt värmen borras ett 50-200m djupt hål ner i marken.
7
 Eftersom 

temperaturen i berggrunden är ungefär densamma året om så kan värmepumpen ha samma 

COP hela året. Det gör bergvärmepumpen mycket mer effektiv än luftvärmepumpen när det 

är kallt ute.   

 

Sjövärmepumpen hämtar sin värme från sjövatten. Slingan läggs helt enkelt ned i sjön. Denna 

metod är liksom bergvärmen en stabilare värmekälla då temperaturen inte ändras så snabbt 

som i luften.  

 

Om värmepumpen tar värmen från jorden, grävs en slinga ner någon meter under marken. 

Denna värmekälla varierar mindre än luftvärme, men mer än berg- och sjövärme eftersom 

slingan inte ligger särskilt djupt ner i marken.  

Detta är några exempel på var värmepumpar kan hämta sin värmeenergi ifrån.  

 

 

                                                 
7
 http://bergvarme.energi-och-el.se/ 

 

http://bergvarme.energi-och-el.se/
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3.5 Bergvärme 

 

Jorden har en het kärna som pga. högt tryck och nedbrytning av radioaktiva ämnen har en 

temperatur mellan 3000 och 5000°C.
8
 Härifrån kommer ursprungligen den energi som 

används till bergvärme. Ju längre ifrån kärnan man kommer desto svalare blir det. I 

jordskorpan några 1000 meter under markytan finns temperaturer runt 500°C.  Borrhålen som 

borras för bergvärme är mellan 50 och 200 m djupa. På dessa djup är temperaturen bara några 

grader, men konstant, där finns det värmeenergi att hämta som kan användas för att t.ex. 

värma våra bostäder. Men en stor del av värmeenergin som används av bergvärmepumpar 

kommer från solen. På sommaren när det är varmt värms marken upp och lagrar energi som 

sedan kan användas under uppvärmningssäsongen. I Sverige tas energin ofta från 

grundvattnet som oftast ligger på minst 10 meters djup. 

Temperaturen nere i berggrunden är ungefär densamma året runt. Det gör den till en utmärkt 

värmekälla att hämta värmeenergi ifrån vintertid. 

Värmeenergin kan sedan användas för att värma 

våra hus under kalla vinterdagar. För att komma åt 

energin nere i marken borras hål ner i berget. Ner i 

hålen går det en slinga med en vätska, vanligen 

etanol och vatten, som hämtar upp värmen till 

pumpen. Temperaturen i berggrunden brukar ligga 

mellan 2-10°C. Ett korrekt borrat borrhål brukar ge 

30-50 W per meter borrhål.
9
 För ett enfamiljshus 

brukar det räcka med ett borrhål, men till större 

fastigheter kan det behövas flera stycken för att få 

tillräckligt med värme.   

Bergvärmen kan även användas för att kyla 

byggnader sommartid eftersom temperaturen i 

berggrunden då är lägre än utomhustemperaturen. 

På Norra Kungsgatan används bergvärmen enbart 

för uppvärmning av fastigheten och tappvarmvatten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
8
 Abdeen Mustafa Omer, ground-source heat pump and applications, 17 Juniper Court, Forest Road West, 

Nottingham NG7 4EU, UK 
9
 Energimyndigheten: http://energimyndigheten.se/sv/hushall/Din-uppvarmning/Varmepump/Bergvarme 

Figur 5. Temperaturer i Sveriges berggrund 
(Prof. Bo Nordell Föreningarna, Byggnads-och 

VVS-inspektörer, Uppsala Bergvärme och 

bergkyla–princip och funktion, 2008) 

 

http://www.sciencedirect.com.webproxy.student.hig.se:2048/science/article/pii/S1364032106001249
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3.6  Elproduktion i Sverige 

 

Värmepumpen behöver el för att fungera. Hur miljövänlig värmepumpen är beror på hur 

elproduktionen ser ut. I Sverige är en ganska stor del av elen som produceras förnybar.  

 

 
Figur 6. Sveriges totala elproduktion 2011.

10
 

 

Elproduktionen i Sverige släpper ut väldigt lite koldioxid jämfört med vissa andra länder i 

Europa. Det beror på att vi sällan använder kol eller olja för att producera el och en stor del 

produceras av vattenkraft. Det är också tack vare den svenska vattenkraften som elpriserna i 

Sverige har hållits låga.
11

 En stor del av den svenska elen kommer även ifrån kärnkraft, vilket 

inte ger så mycket koldioxidutsläpp, men däremot lämnar efter sig radioaktivt avfall. Idag 

finns det inget bra sätt att ta till vara på de här avfallen. I Sverige placeras det radioaktiva 

avfallet i speciella behållare i berggrunden. Vilken påverkan detta kommer att ha på miljön i 

framtiden är oklart. Hur miljövänlig den svenska elproduktionen egentligen är kan alltså 

diskuteras. En sak som är säker är att vi i alla fall ska använda elen sparsamt.

                                                 
10

 Energimyndighetens hemsida, energiläget 2011 
11

 Dick Magnusson, Swedish district heating- a system in stagnation: Current and future trends in the district 

heating sector, Linköping university 
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3.7 Värmepumpen på Norra Kungsgatan 37-43 

 

Värmepumpen som sitter på Norra kungsgatan 37-43 installerades den 31/8 2011 och är en 

Greenline F, modell 70 kW från IVT med styrsystemet Rego 5002. Den kan producera både 

värme och tappvarmvatten. Värmepumpen tar värmen ifrån 19 borrhål som är borrade på 

gården utanför fastigheten. Det finns 20 borrhål, men pga. ett läckage i en av 

kollektorslangarna så används idag bara 19 av borrhålen. Kollektorslangen som går ner i 

borrhålen består av en plastslang med tunna väggar av typ PEM 40*2,4 PN 6,3. 

Kollektorslangarna har en flerkretslösning. Alla slangarna från de 20 borrhålen ansluts i två 

fördelare. Alla slangar har en reglerventil och en avstängningsventil. Reglerventilerna behövs 

för att flödet ska kunna ställas in och bli lika stort i alla slangar. Sedan kopplas allt ihop i en 

samlingsledning 

 

 

 
Figur 7. Regler- och avstängningsventiler till kollektorslangarna på Norra Kungsgatan 37-43. 

 

 

Samlingsledningen är försedd med påfyllnadssats, expansionskärl, partikelfilter och en 

säkerhetsventil för att det inte ska bli övertryck i systemet. Köldbäraren är en blandning av 

vatten och etanol. Etanol används för att inte vätskan ska frysa och ska vara pumpbar vid -

15°C enligt IVTs manual för Greenline F modell 55-70 kW. Som köldmedium används 

R407C, den tar upp värmen som köldbäraren hämtat från borrhålet genom förångning.  
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Figur 8. Slingtanken på Norra Kungsgatan 37-43. 

 

     

För att värma tappvarmvattnet används en slingtank. Den fungerar som en värmeväxlare. 

Värmepumpen håller en jämn temperatur i slingtanken och tappvarmvattnet passerar igenom 

tanken i långa slingor. När tappvarmvattnet har passerat har det en temperatur på ungefär 

50°C. Vattnet fortsätter sedan till en annan värmeväxlare som värms med fjärrvärme. 

Tappvarmvattnet värms där upp till en temperatur på 58°C för att undvika bildandet av 

legionellabakterier. Att det räcker med knappt 50°C i slingtanken beror på att vattnet i tanken 

aldrig kommer i kontakt med tappvarmvattnet utan slingtanken fungerar endast som 

värmeväxlare. Tappvarmvattnet passerar slingtanken och värms upp, men det är två slutna 

system. Det finns med stor sannolikhet legionellabakterier i slingtanken men det gör inget 

eftersom vattnet inte tappas.  
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Figur 9. Driftkort Norra Kungsgatan 37-43. 

 

Värmepumpen prioriterar tappvarmvattnet och om det blir värme över, värmer den även 

radiatorkretsen. Detta görs med hjälp av givare som sitter i slingtanken(GT-VVB).  

Värmepumpen startar när framledningstemperaturen till radiatorsystemet understiger det 

inställda börvärdet och stoppar när temperaturen överstiger det inställda börvärdet med 

kopplingsdifferensen. Kopplingsdifferens innebär att temperaturen tillåts pendla några grader 

över och under börvärdet för att inte värmepumpen ska startas och stoppas hela tiden. 

Kopplingsdifferensen brukar vara mellan 2-8°C enligt IVT.
12

 

Sjunker temperaturen i slingtanken(VVB) under 45°C växlar en ventil(SV3) över flödet från 

radiatorsystemet till varmvattenvärmning istället pga. att tappvarmvattnet har högre prioritet 

än värmen. När temperaturen i slingtanken överstiger 50°C växlar ventilen(SV3) tillbaka 

flödet till radiatorkretsen. När radiatorsystemet inte värms av värmepumpen så värms det av 

fjärrvärme. Det innebär att när värmepumpen växlar över till radiatorkretsen så minskar 

fjärrvärmeförbrukningen. Enligt Swecos bygghandlingar av värmepumpen ska ventilen(SV3) 

växla tillbaka flödet till radiatorkretsen redan när temperaturen överstigen 47°C.
13

 Men i 

verkligheten växlar den vid 50°C. Det gör att värmepumpens COP troligen är något lägre än 

det skulle vara om värmepumpen bara värmde vattnet till 47°C.  

Systemet är gjort så att värmepumpen används i första hand och fjärrvärmen används som 

spets när värmepumpen inte räcker till och för att eftervärma tappvarmvattnet så det når en 

temperatur på 58°C innan det tappas. Tappvarmvattnets temperatur får inte understiga 50°C 

då det finns risk för legionellatillväxt, men temperaturen får inte heller överstiga 60°C då det 

finns risk för skållning.    

 

                                                 
12 www.ivt.se 
13

 Se bilaga 7 

http://www.ivt.se/


 19 

 

 

3.8 Normalårskorrigering 

För att kunna jämföra energiförbrukningen under olika år så används normalårskorregering. 

Det brukar beräknas med graddagsmetoden. Graddagar är en summering av ortens 

medeltemperatur och 17°C.
14

  Att inomhustemperaturen beräknas vara 17°C beror på att 

byggnaden får gratisvärme ifrån t.ex. solinstrålning, olika apparater, maskiner och personer 

som vistas i byggnaden. Det beräknas ge ett tillskott på värme som ger en temperatur på 

omkring 20°C som är en behaglig inomhustemperatur.  

 

Graddagar = Σ (17–Tute)
14

 

 

Det gäller alla dagar byggnaden har ett uppvärmnings behov.  Eftersom ute temperaturen 

varierar mellan olika år, vissa vintrar är väldigt kalla, andra varma osv. så används 

normalårskorrigeringen för att kunna jämföra olika energiförbrukning för fastigheter på ett 

rättvist sätt.  

 

Korrektionsfaktor = antal graddagar för ett år / antal graddagar för en ”normal” år
14

 

 

Information om vad som är ett ”normalt” år kan bland annat fås från SMHI. För att sedan få 

reda på hur mycket energi som en fastighet skulle ha förbrukat under ett ”normalår” divideras 

den faktiska värmeförbrukningen med korrektionsfaktorn. 

 

Normalårs korrigerad värmeförbrukning  = Faktiskt värmeförbrukning / korrektionsfaktor
14

  

 

 

 

   

 

 

                                                 
14

 Boverkets författningssamling BFS 2007:4 
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4. Beräkningar och Resultat 
Dessa avläsningar är gjorda på Norra Kungsgatan 37-43 vid olika tillfällen mellan 9/5-2012 

och 30/8-2012. 

 

4.1 Avlästa värden 

 

Datum 09-05-12 29-06-12 06-07-12 17-08-12 30-08-12 

Värme VP 78,17 

 MWh 

118,75 

MWh 

119,84 

MWh 

132,30  

MWh 

136,46 

MWh 

El VP 27125 

 kWh 

40039 

 kWh 

40414  

kWh 

44459 

 kWh 

45777  

kWh 

Fjärrvärme   2727,75 

MWh 

2729,60 

MWh 

2747,86 

MWh 

2756,62 

MWh 

Vattenmätare 

(tappvarmvatten) 

  374,913 m
3
  609,629 m

3
 

 

COP = Producerad värme/förbrukad el = Qvärme/Qel 

 

COP = (132,3-78,17) / (44,459-40,414) = 3,12 

 

Den 6/7-12 var köldbäraren som kom in från slingorna i marken 7,1°C. Eftersom detta är mitt 

i sommaren är troligen temperaturen någon grad lägre under vinterhalvåret. Men eftersom 

slingorna ligger djupt ner i jorden så ändras temperaturen inte så mycket att COP påverkas 

nämnvärt, därför kan COP räknas som 3,12 hela året.   

 

Den totala värmen som har förbrukats under perioden 29/6 tom. 17/8 är 33,66 MWh värme.  

 

4.2 Fastighetsel 

 

För att få reda på hur mycket värme som Norra Kungsgatan 37-43 använder per år behövs en 

del beräkningar. Uppvärmningssäsongen i Gävle sträcker sig ungefär från 15 september till 15 

maj. Informationen om hur mycket fjärrvärme som används per år fås från fjärrvärmemätaren 

och statistik ifrån tidigare år. Däremot är det lite svårare att bestämma hur mycket el som 

värmepumpen förbrukar eftersom det bara finns tillgång till information om hur mycket 

fastighetsel som förbrukas per år samt att den nuvarande värmepumpen bara varit i drift i 

knappt ett år.  

Fastighetsel är den el som går till värmepumpen, men även el till andra pumpar, belysning i 

källare, på vind och i trapphus, samt el till hissar ingår i fastighetselen. Därför måste en 

uppskattning på hur mycket av fastighetselen som går till värmepumpen och hur mycket som 

går till övriga saker göras. El till motorvärmare, tvättstuga och utomhusbelysning på gården 

redovisas inte som fastighetsel utan verksamhets el, så därför behövs ingen utredning om 

elförbrukningen göras där.  
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I energideklarationen från 2007
15

 står det att värmepumpen förbrukar 81500 kWh/år och att 

övrig el är 40000 kWh/år. Värmepumpen har bytts ut sedan dess och 81500 kWh kan därför 

inte användas. Den övriga elen borde vara ungefär det samma som 2007, men det värdet 

40000 kWh låter aningen högt och därför görs en ny uppskattning.  

 

4.2.1 VVC-pump 

 

Grundfos MAGNA 32-100N 180 

 

Igång: Alltid 

 

Pumpen går på maxeffekt och är alltid igång. 

 

Flöde: 2270 l/h 

 

Vvc-systemet är väldigt stort och i varje lägenhet sitter en handdukstork som är inkopplad på 

systemet. 

Flödet uppmättes till 2270 l/h. Men enligt pumpens mätare så gick den på full effekt. Därför 

beräknas pumpens energiförbrukning utifrån att pumpen alltid går på maxeffekt. 

 

180 · 24 · 365 = 1576,8 kWh = 1,6 Mwh/år 

 

1576,8 / 4210 = 0,375 kWh/m
2
,år 

 

 

 
Figur 10. vvc-pump 

                                                 
15

 Se bilaga 1. 
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Figur 11. Pumpkurva och elektrisk data Magna 32-100N.

18
 

4.2.2 Radiatorpump 

 

Grundfos MAGNA 230-240V 

 

50-60 F 

 

Model F 

 

Igång: 15 september- 15maj 

 
 

 

 

 

 

 

Figur 12. Radiatorpump 

 



 23 

Pumpen var inte igång vid mätning, därför kunde inte flödet mätas. Därför görs en beräkning 

för att få reda på pumpens effekt och därmed hur mycket el den förbrukar per år.  

Värmeförbrukningen i februari för både värme och varmvatten 2011 var 109 MWh. 

Värmen som gick åt för att värma varmvattnet under perioden 29/6-2012 tom.17/8-2012 var 

673 kWh/dag. Värmen som går åt för att värma varmvattnet är relativt konstant hela året. 

Därför antas att energin som gick åt för att värma varmvattnet varje dag i februari 2011 också 

var 673 kWh/dag. Det ger: 

 

673 · 28 = 18844 kWh/februari 

 

I februari skulle det ge en förbrukning på 4,5 kWh/m
2
 för tappvarmvatten.  

Den totala energiförbrukningen i februari var 109 MWh. Det ger en energiförbrukning för 

enbart uppvärmning av byggnaden på: 

 

109 – 18,8 = 90,2 MWh/februari 

 

I februari 2011 förbrukades 90,2 MWh värme, det är 21,4 kWh/m
2
 för att värma upp 

fastigheten.  

 

För att få reda på den dimensionerade effekten så måste hur många W/°C huset behöver 

räknas ut.  

Pdim = Pspec · (Ti-Tdim) 

 

Där Pdim är den dimensionerade effekten, Pspec är hur stor effekt som behövs per grad som 

huset ska värmas upp, Ti är inomhustemperaturen och Tdim är den dimensionerade 

utetemperaturen som i Gävle är -22°C.  

 

Februari 2011 hade 688 graddagar. 1 graddag = 24 gradtimmar. 

 

Pspec = (90,2 · 106) / (688 · 24) =5463,7 W/C 

 

Pdim = 5463,7 · (22-(-22)) = 240359 W 

 

Är detta rimligt?  

 

240359/4210 = 57 W/m
2
  

 

En effekt på 57 W/m
2
 är rimligt för fastigheten enligt Peter Hansson på Sweco, eftersom det 

är en gammal fastighet.
16

 

 

Pdim = q · ρ · Cp · ΔT 

 

Där Pdim är den dimensionerande effekten, q är flödet, ρ är vattnets densitet, Cp är vattnets 

specifika värmekapacitet och ΔT är temperaturskillnaden. Vattnets Cp är ungefär 4180 

J/kg,°C.
17

 

 

 

 

                                                 
16

 Peter Hansson, Sweco, augusti 2012 
17

 J.P. Holman, Heat transfer, tenth edition 
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q = Pdim / (ρ · Cp · ΔT)  

 

q = 240359 / (1000 · 4180 · (80-60)) = 0,00287511 m³/s = 10,3 m³/h 

 
Figur 13. Pumpkurva och elektrisk data gör Magna 50-60F

18
 

 

 

Vilket tryck pumpen har är inte känt, men antagandet att det är 4 mvp görs för att få fram en 

rimlig effekt. Enligt pumpkurvan behövs en effekt på 160 W vid flödet 10 m³/h och ett tryck 

på 4 mvp. 

 

Pumpen är igång from. 15 september tom. 15 maj. Det är 242 dagar. Detta ger den årliga 

energiförbrukningen: 

 

160 · 242 · 24 = 929,280 kWh  

 

871,2 / 4210 = 0,207 kWh/m2,år 

                                                 
18

 Grundfos datahäfte MAGNA,UPE Serie 2000 cirkulationspumpar 
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4.2.3 Hissar  

 

4 hissar 

4 pers. 325 kg 

Motor: Sassi SpA 95780 

Type: RF12589 

Effekt: 3,9 kW 

 
Figur 14. Hissmotor Sassi SpA 95780 

 

 Restid: 30s från våning 1-4.  

 

3900 W · 30 s = 11700 Ws 

 

11700/3600 =32,5 Wh 

 

Antagande: Det är 68 lägenheter och det antas att alla åker hissen 4 gånger om dagen.  

 

68 · 4 · 365 = 99280 turer/år 

 

99280 · 32,5 = 3226600 Wh/år = 3,2 MWh/år  

 

3200/4210 = 0,760 kWh/m2,år 

 

→ 8,8 kWh/dygn → 2,2 kWh/dygn och hiss 
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Är resultatet rimligt? En hiss på karolinska institutet förbrukade innan ombyggnation 12,5 

kWh/dygn. Efter ombyggnationen minskade elförbrukningen till 3,4 kWh/ dygn och hiss.
19

 På 

sjukhus finns stora hissar som ska kunna hissa människor i sjuksängar och dessa är mycket 

större än hissarna på Norra Kungsgatan, vilket betyder att hissmotorerna på sjukhuset borde 

ha högre effekt. På sjukhus används hissarna i stort sett hela tiden, eftersom många patienter 

och läkare använder hissarna flera gånger per dag för att ta sig mellan de olika våningsplanen. 

På Norra Kungsgatan bor människor och de åker därför oftast hiss när de lämnar hemmet. 

Slutsatsen som har dragits baseras på att människorna åker hiss när de ska till jobbet och när 

de kommer hem ifrån jobbet, samt att de går ut en gång till om dagen för att göra något annat. 

Alltså att de åker hiss 4 gånger om dagen. Eftersom alla personer som bor i huset inte åker 

hela vägen upp till våning 4, så antas att det bor en person i varje lägenhet. Baserat på detta 

verkar 2,2 kWh/dygn och hiss vara en rimlig siffra.  

 

4.2.4 Belysning i trapphus, källare, hissar och utomhus 

 

hiss: 4st lågenergilampor 20W 

 

Lyser: alltid 24h/dygn 

 

4 · 20 · 24 · 365 = 700800 Wh = 700,8 kWh/år 

 

Trapphus: 4x17st med 2 lysrör i varje 20W 

 

Lyser: alltid 24h/dygn 

 

(17 x 2) · 4 · 20 · 24 · 365 = 23827200 Wh = 23 827,2 kWh/år 

 

Källare: 21 glödlampor 60W 

 

Lyser: 2h/dygn  

 

21 · 60 · 2 · 365 =919800 Wh= 919,8 kWh/år 

 

Utomhusbelysning: 3 glödlampor ingång källare, 4st lyser upp husnummer, en vid 

sidoingång till restaurangen. 

 

Lyser: Kväll/Natt 12h/dygn 

 

Schablonvärde: 420kWh/ armatur, år
20

  

8 · 420 =3360 kWh/ år 

 

Totalt : (NY: 28807,8) 16894,2kWh = 28,8 MWh/år 

 

28807,8 / 4210 = 6,84 kWh/m2,år 

                                                 
19

 Karolinska institutet, utgivet material från Peter Hansson, Sweco 
20

 Levin, Blomsterberg, Whalström, Gräslund: Indata för energiberäkningar i kontot och småhus, 

Boverket,Karlskrona, 2007 
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4.2.5 Ventilation: 

 

Självdragsventilation, inga fläktar behövs och därmed ingen el. 

 

 

4.2.6 Fastighetsel som inte går till värmepumpen 

 

Cirkulationspump (VVC) = 1576,8 kWh/år = 0,375 kWh/m
2
,år 

 

Cirkulationspump (radiatorkrets) =871,200 kWh/år = 0,207 kWh/m
2
,år 

 

Hissar = 3226,600 kWh/år = 3,2 MWh/år = 0,760 kWh/m
2
,år  

 

Belysning = 28807,8kWh = 6,84 kWh/m
2
,år 

 

Total övrig el = 1576,8+871,2+3226,6+28807,8 = 34 481,6 = 34 MWh/år = 8,2 kWh/m
2
,år  

 

4.3 Tappvarmvatten  

 

Oftast när energin som går åt till tappvarmvatten beräknas så används vattenvolymen som 

blivit varmvatten enligt vattenmätaren och därefter beräknas hur mycket energi som behövs 

för att värma den volymen vatten från 5-6°C till ca 60°C.  

 

På Norra Kungsgatan värms tappvarmvattnet upp till 58°C. Under 2010 var 

vattenförbrukningen 1945,4 m
3
. 

 

Q = (V · ρ · Cp · ΔT) /3600 

 

Där Q är energin, V är vattenvolymen som har förbrukats, ρ är vattnets densitet, Cp är vattnets 

specifika värmekapacitet och ΔT är temperaturskillnaden på vattnet före och efter det blivit 

uppvärmt. 

 

Q = (1945,4 · 1000 · 4180 · (58-5)) / 3600 = 120,3 MWh 

 

Under 2011 var vattenförbrukningen 1777,7 m
3. 

 

Q = ( 1777,7 · 1000 · 4180 · (58-5)) /3600 = 109,9 MWh 

 

Enligt egna avläsningar av mätare så är den totala värmen som gått åt under perioden 29/6 

tom. 17/8, 33,66 MWh. Eftersom mätningarna är gjorda under sommaren då ingen 

uppvärmning av fastigheten behövs kan det antas att energin enbart har används för att värma 

tappvarmvattnet.  Mellan dessa datum är det 50 dagar och en snittförbrukning per dag kan 

räknas ut. 
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33,66 / 50 = 0,6732 MWh/dag 

 

Tappvarmvattenförbrukningen är relativt konstant under hela året och är inte beroende av 

utomhustemperaturen. Årsförbrukningen av energi för tappvarmvatten är: 

 

0,6732 · 365 = 245 MWh/år = 58 kWh/m
2
, år 

 

Vattenvolymen som blivit tappvarmvatten mellan 6/7-2012 och 30/8-2012 är 234,716 m
3
. 

Detta värde har fåtts genom avläsning av vattenmätaren för tappvarmvatten. Mellan datumen 

är det 55 dagar vilket ger en medelförbrukning på 4,267 m
3
 per dag.  

 

Q = V · ρ · Cp · ΔT 

Q = 4,267 · 1000 · 4180 · (58-5) = 264 kWh/dag 

 

Energin som går åt för att värma tappvattnet blir då 264 kWh/dag. Det ger en årsförbrukning 

för tappvarmvatten på 96,3 MWh/år (23 kWh/m
2
). Detta är något lägre energiförbrukning än 

vad som förbrukats tidigare år, men det lägre värdet beror troligtvis på att avläsningen av 

vattenmätaren är gjord på sommaren då folk ofta är på semester och därför inte använder lika 

mycket vatten. Men 96,3 MWh/år är mycket minde än den energiförbrukning 245 MWh/år 

som räknades fram från den faktiska energiförbrukningen under perioden 29/6 tom. 17/8.      

Även om 245 MWh jämförs med beräknad energiåtgång för uppvärmning av tappvarmvatten 

tidigare år, så är det ett mycket högt resultat. Det är drygt det dubbla värdet jämfört med 

tidigare beräkningar på tappvarmvattnet. 

Det här kan bero på att det sitter en handdukstork i varje badrum som är inkopplad på VVC-

kretsen och det finns 68 lägenheter i huset.  

Flödet och returtemperaturen i systemet uppmättes i samband med att vvc-pumpens 

elförbrukning skulle räknas ut. Flödet var 2270 l/h och returtemperaturen var 53,3°C. 

Eftersom vattnet värms upp till 58°C så är ΔT=4,7°C. Med dessa data så kan värmeförlusten 

från handdukstorkarna och rörledningarna i vvc-systemet räknas ut.  

 

Q = V · ρ · Cp · ΔT 

 

Q = (2,270 · 1000 · 4180 · 4,7)/3600 = 12,388 kWh/h 

 

Årsförlust från vvc-system = 12,447 · 24 · 365 = 109 MWh/år (25,9 kWh/m
2
,år) 

 

Om förlusterna från varmvattencirkulationen dras bort ifrån den totala energimängden för 

uppvärmning av tappvarmvattnet fås den faktiska energiförbrukningen för uppvärmning av 

tappvarmvattnet. 

 

245 – 109 = 136 MWh/år 

 

En energiförbrukning för uppvärmning av tappvarmvatten på 136 MWh/år är fortfarande mer 

energi än vad som förbrukades 2010 och 2011, men ändå betydligt närmare tidigare 

årsförbrukningar än 245 MWh är. 

Varmvattencirkulationssystemet i fastigheten är mycket stort och går till alla 68 lägenheterna. 

Det innebär att även de långa ledningarna ger mycket värme förluster. Under 

uppvärmningssäsongen dvs. mellan 15 september och 15 maj är detta inget problem eftersom 

värmen hjälper till att värma upp byggnaden. Värmeförlusterna kommer till nytta helt enkelt. 

Men under sommaren behövs ingen uppvärmning i huset vilket gör att värmeförlusterna ifrån 
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varmvattencirkulationen bara är förluster då. Det är ungefär 123 dagar som det inte behövs 

någon uppvärmning av boarean i fastigheten. Värmeförlusten ifrån varmvattencirkulationen 

under denna period blir ungefär 37 MWh. Det är alltså energi som går till spillo och inte gör 

någon nytta.  

Om energin till tappvarmvattnet enbart beräknas utifrån vilken vattenvolym som används till 

tappvarmvatten så blir resultatet missvisande pga. det stora varmvattencirkulationssystemet. 

Att resultatet blir drygt det dubbla i beräkningen med de egenuppmätta värdena beror med 

stor sannolikhet på det. Den här energiförlusten är liksom energin för uppvärmning av 

tappvarmvattnet konstant året om. Den är alltså inte temperaturberoende, därför kommer den 

energin räknas som att den går åt till att värma tappvarmvatten. 

 

4.4 Energiförbrukning för värme, varmvatten och fastighetsel 2009 
och 2010. 

 

År Fastighetsel Fjärrvärme Korrektionsfaktor 

2009 158 MWh 574 MWh 0,94 

2010 113 MWh 826 MWh 1,13 

(Varav 245 MWh tappvarmvatten =58 kWh/m
2
,år) 

 

Värmepumpen som satt i fastigheten 2009 och 2010 var två stycken Thermian modul 25. 

Sweco har genom att studera kompressordata från pumpen innan den byttes ut, kommit fram 

till att pumpen borde ha haft ett COP på ca 2,3. Enligt tidigare beräkning är övrig el till hissar, 

pumpar och belysning i trapphus, källare och på vind 34 MWh/år. 

 

Med ett COP på 2,3 fås följande verkliga värmeförbrukning 2009: 

 

((158-34) · 2,3) + 574 = 859 MWh/år = 204kWh/m
2
,år  

 

VP= 33% Fjv=67% 

 

Normalårs korrigerat: 898 MWh/år = 213 kWh/m
2
,år 

 

Med ett COP på 2,3 fås följande verkliga värmeförbrukning 2010: 

 

((113-22) · 2,3) + 826 = 1007 MWh/år = 239 kWh/m
2
,år  

 

VP=18%  Fjv=82% 

Normalårskorrigerat: 891 MWh/år = 212 kWh/ m
2
,år 

Thermian värmepumpen byttes ut pga. att den fungerade dåligt vilket förklarar den höga 

andelen fjärrvärme. 

 

Om ett medeltal på dessa två år tas fås en energiårsförbrukning på ungefär 895 MWh. Norra 

Kungsgatan 37-43 behöver alltså 895 MWh värme per år för att inomhustemperaturen ska 

vara behaglig året runt.  
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4.5 Nya värmepumpen 

 

Hur ser fördelningen mellan värmepump och fjärrvärme ut idag med den nya värmepumpen? 

Under perioden 29/6-12 till 17/8-12 förbrukades 33,66 MWh värme enligt avlästa värden från 

mätarna på Norra Kungsgatan 37-43. Av den värmen kom 13,55 MWh ifrån värmepumpen 

och 20,11 MWh ifrån fjärrvärmen. Det innebär att värmepumpen stod för 40% och 

fjärrvärmen stod för 60% av värmeproduktionen under den här perioden. Detta är dock inte 

representativt för hela året, eftersom radiatorerna inte är igång under sommaren då ingen 

uppvärmning behövs. På sommaren när värmen bara används för uppvärmning av 

tappvarmvatten så är värmepumpen inte igång hela tiden. Den startar när temperaturen i 

slingtanken understiger 45°C och ska stoppa när temperaturen uppnått en temperatur på 47°C 

enligt Swecos bygghandlingar.
21

 Dock har de valt att ställa in pumpen så att den stoppar när 

temperaturen i slingtanken uppnått en temperatur på 50°C. Det gör att värmepumpens COP 

blir något lägre än om den skulle varit om den stoppade vid 47°C . De resterande graderna 

upp till 58°C och varmvattencirkulationen värms av fjärrvärmen. Varmvattencirkulationen 

avger som tidigare konstaterat mycket värme det betyder att fjärrvärmen har mycket att 

värma. Vilket gör att värmepumpen endast står för 40% av uppvärmningen under sommaren.  

Enligt IVTs rapport för Norra Kungsgatan 37-43 har fastigheten ett effektbehov på 275,7 kW 

under de kallaste dagarna på året.
22

  

 Eftersom värmepumpen har en effekt på 70 kW så täcker den 25% av effektbehovet under de 

kallaste dagarna. Så detta är inte heller representativt för hela året. Värmepumpen har en 

drifttid 6880 h på full effekt per år enligt IVTs rapport.
22

 

 

70 · 6880 = 481600 kWh/år 

 

481,600 MWh värme produceras av värmepumpen på ett år. Det totala energibehovet per år är 

895 MWh. Det innebär att värmepumpen står för täckning av 54 % av energibehovet per år. 

  

 

                                                 
21

 Se Bilaga 7  
22

 Se bilaga 3 
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4.6 Borrhålen 

 

Värmepumpen på Norra Kungsgatan är en Greenline F modell 70kW. För att fungera som den 

ska behöver den minst 8 borrhål att hämta energi ifrån. Pumpen på Norra Kungsgatan har 20 

borrhål att hämta energi ifrån vilket är ganska många. Dock används bara 19 pga. att ett 

läckage hittades i en av kollektorslangarna när den gamla pumpen skulle bytas ut. Borrhålen 

är placerade på en mycket liten yta vilket gör att hålen tar energi ifrån varandra och alla hål 

kan inte ge så mycket energi som de skulle ha gjort om de var placerade en längre bit ifrån 

varandra. Tomten som hålen är borrade på är ungefär1470 m
2
. Den är cirka 70 x 21 meter 

enligt egen uppmätning. För att få ut full effekt ur varje borrhål bör det vara minst 20 meter 

mellan borrhålen. Om detta uppfylls kan 30-50 W/m borrhål tas från marken enligt 

energimyndighetens hemsida.
23

 Borrhålen på Norra Kungsgatan är 80-120 meter djupa enligt 

Sweco. På fastighetens lilla tomt är det omöjligt att placera borrhålen så att de ligger minst 20 

meter ifrån varandra, vilket leder till att mindre effekt kan tas ifrån varje borrhål.  

 

 
Figur 15. Exempel på hur 20 borrhål skulle kunna vara placerade på tomten. 

 

 

Bilden ovan visar att det är omöjligt att placera 20 borrhål med 20 meter mellan varandra på 

tomten som hör till Norra Kungsgatan 37-43. Om kravet 20 m mellan alla borrhålen ska 

uppfyllas så måste de vara placerade ungefär enligt följande bild.  

 

                                                 
23

 www.energimyndigheten.se 
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Figur 16. Förslag på hur borrhålen skulle kunna vara placerade med minst 20 meters mellanrum.  

 

 

Ska maximal effekt kunna tas hur borrhålen får de vara som mest 8 stycken. Annars sitter de 

för tätt och tar energi ifrån varandra. Marken lagrar en viss mängd energi. Oavsett hur många 

borrhål som finns på en yta så kan inte mer energi än vad som lagrats i marken hämtas. De 20 

borrhålen på Norra Kungsgatan borde alltså i praktiken ge lika mycket energi som 8 borrhål 

som är placerade med korrekt mellanrum. Det minsta antalet borrhål som krävs för att den här 

värmepumpen ska fungera bra är 8 stycken. Eftersom 20 för tätt placerade borrhål antas ge 

ungefär lika mycket energi som 8 korrekt placerade borrhål så verkar pumpen vara rätt 

dimensionerad.   

 

Borrhålen har ett djup på 80-120 m och ger en effekt på 30-50 W/m borrhål.
24

 Eftersom 

fastighetens 20 borrhål ger lika mycket effekt som 8 borrhål som är korrekt placerade dvs. 

med 20 m mellanrum, så kommer 8 borrhål med maximal effekt användas i beräkningen. 

 

Om antagandet görs att det är 8 borrhål, 120 m djupt vardera och varje borrhål antas ge en 

effekt på 50 W/m borrhål. 

 

50 · 120 · 8 = 48 000 W = 48 kW 

 

Borrhålens uppskattade effekt är 48 kW. 

 

Värmepumpen producerar 481600 kWh värme per år och har ett COP på 3,12. 

 

COP = Qvärme/Qel 

 

Qel = Qvärme/COP 

 

Qel = 481600 / 3,12 = 154359 kWh 

 

                                                 
24

Energi Myndigheten: http://energimyndigheten.se/sv/hushall/Din-

uppvarmning/Varmepump/Bergvarme/  
 



 33 

Värme från borrhålen = 481600 – 154359 = 327241 kWh/år 

 

Borrhålens effekt = Energi från borrhålen / drift timmar = 327241 / 6880 = 48 kW 

 

Värmeeffekten som hämtas ur borrhålen är 48 kW utifrån de data som fåtts från IVT rapport 

om drifttid och effekt.
25

 Värmepumpen är rätt dimensionerad utifrån en effekt som finns att 

hämta i hålen. Detta visar också på att borrhålen är placerade alldeles för nära varandra och 

tar därmed energi ifrån varandra. Hade alla borrhål varit placerade med 20 meters mellanrum, 

så hade betydligt mer energi kunnat hämtas upp ur dem och en större värmepump hade 

behövts. Detta är som sagt inte möjligt med på grund av tomtens storlek. 
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5. Driftkostnader 
 

 

Kombinationen bergvärme med fjärrvärmespets är en ganska ovanlig systemlösning. Frågan 

är om värmepumpen är lönsam eller om det skulle bara bättre rent ekonomiskt att bara värma 

upp Norra Kungsgatan 37-43 med fjärrvärme.  

 

Värmebehov: 895 000 kWh/ år 

 

Värmepump: 481600 kWh/år, varav el:154359 kWh/ år. 

 

Fjärrvärme: 413400 kWh/år 

 

 

5.1.1 Kostnad för uppvärmning av byggnaden och tappvarmvatten med 
enbart fjärrvärme. 

 

Priset för 895 MWh Fjärrvärme (exklusive moms).
26

 

  

Avgifter och kostnader för fjärrvärme Pris 

Fast avgift 29 193,00 kr 

Effektavgift 93 908,32 kr 

Rörlig avgift 356 210,00 kr 

Årskostnad 479 311,32 kr 

Medelpris kr/MWh 536 kr/ MWh 

 

479 311,32 · 1,25 = 599 139,15 

 

Årskostnad för fjärrvärme inklusive moms: 599 139,15 kr (0,67 kr/kWh) 

 

 

5.1.2 Kostnad för uppvärmning av byggnaden och tappvarmvatten med 
både värmepump och fjärrvärme. 

 

Priset för 413 MWh Fjärrvärme (exklusive moms).
26

 

 

 Pris 

Fast avgift 5 155,00 kr 

Effektavgift 61 023,27 kr 

Rörlig avgift 164 533,20 kr 

Årskostnad 230 711, 47kr 

Medelpris kr/MWh 558 kr/ MWh 

 

230 711,47 · 1,25 = 288 389,34 

                                                 
26

 Se bilaga 5 :Fjärrvärmekostnader, Steve Jönsson, Gävle Energi 18/9-2012 
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Årskostnad för fjärrvärme inklusive moms 288 389,34 kr (0,70 kr/kWh) 

 

 

Elpriser
27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Priserna är exklusive moms) 

 

 Priserna är de som är aktuella just nu september 2012 hos Gävle energi. Elpriset per kWh 

gäller om ett fast pris binds ett år. Priserna är exklusive moms.
27

 

Enligt Gävle Energi var maxeffekten 2011 för fastigheten 30,0 kW. Höglasttiden varar i 5 

månader och låglasttiden varar i 7 månader. Eftersom nätavgiften betalas även om 

värmepumpen inte används så räknas den avgiften inte med i elkostnaden för el till 

värmepumpen.
27

 

 

Kostnaderna för elen till värmepumpen: 

 

Effektavgift höglast tid: 70 · 30,0 · 5 månader = 10500 kr 

Effektavgift låglasttid: 20 · 30,0 · 7 månader = 4200 kr 

Rörlig nätavgift: 0,058 · 154 359 = 8953 kr 

Elpris + skatt: (0,4410 + 0,29) · 154359 = 112836,429 

 

Summa: 136 490 kr (exklusive moms) 

 

136 490 · 1,25 = 170 612 kr 

 

Kostnaden för elen till värmepumpen är 170 612 kr per år (0,35 kr/ kWh värme) 

 

Att värma upp fastigheten med både värmepump och fjärrvärme ger en årlig kostnad inklusive 

moms på: 

 

 Fjärrvärme: 288 389kr El till värmepump: 170 612 kr 

 

Total uppvärmningskostnad: 459 000 kr 

 

 

 

                                                 
27

 Sten Rudolfsson, Gävle Energi,13/9-2012 

Typ av avgift Pris 

E3 nät, fast avgift 4000 kr 

Effektavgift höglasttid 70 kr/kW,månad 

Effektavgift låglasttid 20 kr/kW,månad 

Rörlig nätavgift 0,058 kr/ kWh 

Elpris 44,10 öre/kWh 

Skatt 29 öre/ kWh 

Moms 25 % 
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5.2 Är värmepumpen lönsam? 

 

Kostnad med bara fjärrvärme: 599 139  kr 

Kostnad med värmepump (54%) + fjärrvärme(46%) : 459 000 kr 

 

Genom att både använda värmepumpen och fjärrvärme för uppvärmning av fastigheten och 

tappvarmvatten så sparas 140 139 kr om året, jämfört med att bara värma med fjärrvärme. 

 

Pay-off tid = Investering/ årlig besparing 

 

Investeringskostnaden för pumpen var 787 500 kr inklusive projektering. Borrningen av 

borrhålen ingår inte i den summan, eftersom de borrades när den första värmepumpen 

installerades och de är betalda av besparingar från den första pumpen. 

 

Pay-off tid = 787 500 / 140 139 = 5,6 år 

 

Värmepumpen har en pay-off tid på 5,6 år.  

 

 

 

5.3 Kostnad för värmeförluster från vvc. 

 

Värmeförlusterna från varmvattencirkulationen under perioden då fastigheten inte behöver 

någon uppvärmning av boarean är 37 MWh/år (avsnitt 4.3). Eftersom vvc-systemet värms 

med fjärrvärme är kostanden 0,70 kr/kWh (avsnitt 5.1.2).  

 

37 000 · 0,70 = 25 900 kr 

 

Energiförlusten från varmvattencirkulationen kostar 25 900 kr. Det är alltså under sommaren 

då ingen uppvärmning av byggnaden behövs och värmen går därför till spillo. 
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6 Diskussion 

Det är lönsamt att använda värmepumpen istället för att bara använda fjärrvärme för 

uppvärmning av fatigheten och tappvarmvattnet. Pay-off tiden för pumpen ligger på endast 

5,6 år vilket gör att när dessa år har passerat så kommer årskostnaden för uppvärmningen att 

minska och fastighetsägaren kommer att få mer pengar över till annat. Dock ska det inte 

förbigås att kostnaden för borrhålen inte är medräknade i investeringskostnaden för den nya 

värmepumpen. Det beror på att borrhålen redan är betalda av besparingen som ficks av den 

gamla värmepumpen. Hade fastigheten inte haft den tidigare värmepumpen, så att en helt ny 

installation av värmepump samt borrning av hål hade behövts, så hade pay-off tiden blivit 

längre.  

Att använda värmepumpen är jättebra om det ses ur ett ekonomiskt perspektiv, men är det 

verkligen rätt att använda högkvalitativ energi som el för att värma en byggnad när den har 

tillgång till energi med låg kvalitet i form av fjärrvärme. Det är en fråga som kan diskuteras. 

Att bergvärmepumpen på Norra Kungsgatan 37-43 blir så lönsam beror på att idag är 

elpriserna i Sverige relativt låga. Eftersom priserna på el ligger så lågt så är värmepumpen 

idag fjärrvärmens största konkurrent. Fjärrvärme är som sagt spillvärme ifrån olika industrier 

och elproduktion som skulle kylas bort om den inte användes för uppvärmning. Det är därför 

väldigt fördelaktigt rent miljömässigt att använda fjärrvärme för uppvärmning. Men idag är 

fjärrvärmen förhållandevis dyr och folk väljer att installera värmepumpar istället t.ex. 

bergvärme. På Norra Kungsgatan 37-43 blir priset för fjärrvärme 70 öre/kWh och priset på 

värmen från värmepumpen blir 35 öre/kWh. Det är alltså lönsamt att värma upp fastigheten 

med el med hög kvalitet istället för att använda fjärrvärmen som har lägre energikvalitet men 

fungerar alldeles utmärkt för uppvärmning. Priset per kWh fjärrvärme skulle alltså behöva 

sänkas till ungefär hälften för att kunna ligga i ett jämt läge med värmepumpen i det här fallet.         

 

Bergvärmepumpen är bra för miljön på så sätt att man minskar elanvändningen om huset har 

direktverkande el som uppvärmning och istället tar till vara på värme som finns i 

berggrunden. Är det ett hus som är eluppvärmt är det oftast en mycket bra investering att 

installera en bergvärmepump. Investerings kostnaderna är relativt höga, men i utbyte kommer 

bara en tredjedel så mycket el behövas för att värma upp huset. El kostnaderna blir därmed 

lägre och bergvärmepumpen kommer att betala av sig själv.  

På Norra Kungsgatan installerades värmepumpen för att minska oljeförbrukningen som var 

fastighetens dåvarande värmekälla. Detta för att få ned uppvärmningskostnaderna. Oljepannan 

byttes sedan ut till fjärrvärme och fick då den nuvarande ganska ovanliga 

uppvärmningskombinationen. I det fallet minskade utsläppen.  

 

I Sverige är en stor del av elen producerad av förnybar energi (avsnitt 3.6) såsom vattenkraft 

och biobränslen, men en stor del är också producerad av kärnkraft, som förvisso inte ger några 

koldioxidutsläpp, men däremot lämnar efter sig radioaktivt avfall. Idag finns det inte något 

bra sätt att ta hand om det radioaktiva avfallet på. I Sverige brukar det sägas att elen är 

miljövänlig, men om den verkligen är det kan diskuteras. Elen som har producerats i Sverige 

har i alla fall inte gett så mycket koldioxid utsläpp. Eftersom olja mest eldas för att täcka 

topplaster och avfall består även av delar som räknas till biobränslen.   

 

I hus med direktverkande el kan elförbrukningen minskas, men är det en bra lösning att 

installera en bergvärmepump i ett helt nybyggt hus? El är som sagt energi av hög kvalitet, 

värme har en mycket lägre kvallitet. Därför borde el aldrig användas till uppvärmning och 
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bergvärmepumpar borde inte planeras in när nya hus ska byggas. Istället borde det satsas på 

att ha fjärrvärme i så många byggnader som möjligt. Fjärrvärme är ett effektivt sätt att ta 

tillvara på spillvärme ifrån industrier, ett bra sätt att kyla vattnet med vid elproduktion osv. 

Värmen skulle annars gå till spillo vilket är mycket onödigt och ett stort slöseri på resurser.  

 

Att hushålla på de energiresurser som finns är mycket viktigt för att få en hållbar utveckling. 

Detta gäller inte bara uppvärmning av fastigheter utan även all annan förbrukning av el. Idag 

behövs el till det mesta i vårt dagliga liv. Att släcka en lampa när ingen vistas i rummet 

kanske inte låter så viktigt, men om alla gör vad de kan för att minska sin energiförbrukning 

så kommer det göra stor skillnad.  

Under utredningen av Gavlegårdarnas fastighet på Norra Kungsgatan 37-43 för det här 

examensarbetet upptäcktes dock en del brister som enkelt skulle kunna åtgärdas och mycket 

energi skulle kunna sparas. Lamporna i trapphusen lyser dygnet runt vilket inte alls är 

nödvändigt. Bara lamporna i trapphuset förbrukar nästan 24 MWh el per år. Genom att 

använda strömbrytare så att lamporna bara tänds när det behövs skulle kunna sänka 

elförbrukningen för belysning i trapphusen till mindre än hälften.  

Fastigheten har lågenergilampor i de flesta lamporna i huset men i källaren sitter det 

fortfarande glödlampor. Att byta ut dessa till lågenergilampor skulle spara mer el.  

Vid 3 av de fyra ingångarna till trapphusen i fastigheten så sitter det radiatorer. Det ger 

mycket onödiga värmeförluster eftersom en stor del av värmen läcker ut när ytterdörren 

öppnas. Att ta bort dem skulle spara energi.  

 

Fatigheten har ett mycket stort varmvattencirkulationssystem och en handdukstork i alla de 68 

lägenheterna. Vvc-systemet hjälper till att värma fastigheten under uppvärmningssäsongen 

men under sommaren när ingen uppvärmning av fastigheten behövs går istället 

värmeförlusterna från vvc-systemet till spillo. Handdukstorkarna går att stänga av, men då 

finns det risk för legionellatillväxt. Det varma vattnet stannar i handdukstorken om den stängs 

av och varmt stillastående vatten är ett utmärkt ställe för legionellabakterier att föröka sig på. 

När handdukstorken sedan startas igen så åker bakterierna ut i vvc-systemet och om oturen är 

framme så tappas vattnet och någon blir sjuk.  

Varmvattencirkulationen värms upp av fjärrvärme, det är stort och har mycket värmeförluster 

ungefär 109 MWh/ år (avsnitt 4.3). På vintern hjälper förlusterna till att värma fastigheten och 

gör därför nytta. Men på sommaren då ingen uppvärmning av fastigheten behövs så är det 

bara förluster. Under sommaren då värmen bara går till spillo kostar värmen till vvc-systemet 

25 900 kr. Detta borde ses över och troligtvis kan mycket pengar sparas. 

Den totala energin för tappvarmvatten är 245 MWh/år(avsnitt 4.3). Dras förlusterna ifrån 

varmvattencirkulationen med handdukstorkarna så blir 136 MWh för värmning av varmvatten 

kvar. Det är mer än vad som förbrukats tidigare år, med det ska kommas ihåg att tidigare år är 

energiförbrukningen för tappvarmvatten beräknad utifrån vattenvolym som blivit 

tappvarmvatten. Det tas alltså inte hänsyn till värmeförluster i en sådan beräkning. Det finns 

med stor säkerhet fler värmeförluster än varmvattencirkulationen. De förlusterna kan bl.a. 

bero på att en av fjärrvärmeväxlarna saknade isolering. De här värmeförlusterna värms alltså 

bara med fjärrvärme eftersom värmesystemet är gjort så i fastigheten. Det innebär att på 

sommaren används fjärrvärme till 60% och värmepumpen till 40% , trotts att värmepumpen 

skulle klara av att täcka en större del av värmebehovet. Eftersom värmepumpen bara värmer 

tappvarmvattnet till 47°C så måste fjärrvärmen finnas för att värma upp de resterande 

graderna upp till 58°C. Att värmepumpen bara värmer till 47°C beror på att om den skulle 

värma vattnet till en högre temperatur så skulle värmepumpens verkningsgrad bli för dålig. 

Alltså för mycket el skulle behövas för att komma upp i högre temperaturer. Därför är 

fjärrvärmen nödvändig och det skulle inte fungera med bara värmepumpen. Men skulle 
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värmepumpen även värma varmvattencirkulationen så skulle pengar kunna sparas. Eftersom 

priset per kWh värme blir billigare om den kommer ifrån värmepumpen än fjärrvärmen. 

Däremot är inte den lösningen den bästa ur miljöns synvinkel, eftersom mer el då används för 

uppvärmning och det är ett resursslöseri. 
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7 Felkällor 
 

När den här utredningen gjordes var det många uppskattningar som gjordes. Det leder till att 

resultaten som fåtts inte är exakta. Men genom att jämföra resultaten med tidigare utredningar 

så kan det konstateras att resultaten är rimliga och i rätt storleksordning.  

När den delen av fastighetselen som inte går till värmepumpen beräknades gjordes en del 

antaganden som kan påverka resultatet. Eftersom ingen tid fanns för att undersöka t.ex. hur 

många hissturer som gjordes under en dag i avsnitt 4.2.3 så gjordes då en grov uppskattning, 

baserat på hur många lägenheter som finns i fastigheten. Resultatet jämfördes sedan med 

Karolinska institutets hissar och bedömdes som rimligt. 

När värmepumpens elförbrukning räknades ut i avsnitt 4.5 , så utgicks det ifrån IVT:s rapport 

av fastigheten och värmepumpen. Värdena i rapporten är schablonvärden och hur 

värmepumpen egentligen har gått finns det inga uppgifter på. Eftersom värmepumpen varit i 

drift så kort tid och större delen av tiden har varit en inställningsperiod så är inte 

elförbrukningen under den tiden representativ för hur värmepumpen kommer att gå i 

framtiden. Därför användes IVT:s rapport.  

Hur mycket effekt som kan fås ur borrhålen är också uträknat utifrån antaganden. För att få en 

noggrannare resultat på hur mycket effekt so kan hämtas ur dem skulle det gå att räkna på 

markens värmeöverföringskapacitet. Då behövs mer information vad marken består av på 

Norra Kungsgatan 37-43. Någon noggrannare beräkning gjordes inte p.g.a. tidsbrist. 

Andra faktorer som kan påverka resultaten är el och fjärrvärmepriserna. Besparingen och pay-

off tiden kan ändras beroende på hur elpriserna varierar. Just nu ligger elpriset väldigt lågt, 

men det ändras som sagt och kan stiga, vilket skulle ge en längre pay-off tid. Skulle 

fjärrvärmepriset sjunka så skulle också besparingen per år minska, vilket skulle ge en längre 

pay-off tid.   

 

8 Slutsats 
Värmepumpen på Norra Kungsgatan 37-43 är lönsam och Gavlegårdarna spar in ungefär 

140 000 kr per år genom att använda värmepumpen istället för bara fjärrvärme. 

Värmepumpen verkar också vara rätt dimensionerad utifrån den effekt som finns att hämta ur 

de 19 borrhål som är borrade på fastighetens tillhörande tomt. Idag är fjärrvärme relativt dyrt 

och el relativt billigt, vilket gör att uppvärmning med värmepump lönar sig ekonomiskt, men 

det är dumt att använda energi med hög kvalitet till uppvärmning. Därför måste 

fjärrvärmepriset per kWh sänkas till ungefär hälften för att den ska kunna vinna över 

värmepumpen.   

Om en hållbarutveckling ska uppnås måste miljöfrågan stå i centrum istället för ekonomin. 

Idag är ekonomin den största drivkraften. Nästan inget görs om det inte är ekonomiskt 

lönsamt. I en perfekt värld skulle det löna sig att vara miljövänlig och använda fjärrvärme.  
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Bilaga 1. Energideklaration 

Energideklaration 
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Bilaga 2. Elpriser 

 

Exklusive moms: 

Avgifter Högsp. Lågsp. 
Lågspänning rak mätn. 

(63A) 

Fast avgift 
11 

000,00 
4 000,00 2 600,00 kr/år 

Effektavgift, 

höglasttid 
58,00 70,00 61,00 kr/kW/mån 

Effektavgift, låglasttid 15,00 20,00 27,00 kr/kW/mån 

Rörlig nätavgift 2,90 5,80 7,40 öre/kWh 

Överuttag reaktiv 

effekt 
18,00 18,00 0 kr/kVAr/mån 

Sedan den 1 januari 2009 ingår myndighetsavgifter i den fasta avgiften. 

Källa: Sten Rudolfsson, Gävle energi, 13/9-2012  

 

 



 46 

Bilaga 3. IVT rapport 
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Bilaga 4. Värmerapport och årsredovisning värme 
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Bilaga 5. Elförbrukning 
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Bilaga 6. Fjärrvärmepriser   
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Källa: Steve Jönsson, Gävle Energi, 18/9-2012
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Bilaga 7. Swecos Bygghandling 

 


