
Styrelsen informerar 
 

HSB, Brf Herrgården i Upplands Väsby 
Installation av bergvärmepumpar och frånluftsåtervinning 
 

 
 

 
 



 
 
 
Datum: 2015-06-11 
 
 

Allmänt: 
I samband med höjda driftkostnader för Brf Herrgården har styrelsen tittat 
på olika möjligheter att sänka föreningens värmekostnader. 
Utredningsarbetet har skett i samarbete med HSB. Den intressantaste 
lösningen är installation av bergvärme i kombination med återvinning av 
frånluftsvärme. Det är en optimal lösning med avseende på föreningens 
marktillgångar och fastighetens tekniska förutsättningar. Till ytterligare hjälp 
har konsultbolaget, Erfator Projektledning, anlitats för att upprätta en 
genomgripande förstudie av projektet inklusive en flerårig kostnadskalkyl 
(en så kallad ”Life Cycle Cost” LCC).  
 

Vad innebär bergvärme för föreningen: 
Föreningen värms idag av fjärrvärme. Fjärrvärmen står också enskilt för 
föreningens största driftkostnad. Vid installation av bergvärme kopplas 
fjärrvärmen helt bort och en ny värmecentral byggs. Centralen utrustas med 
flera bergvärmepumpar vilka hämtar sin energi från marken under 
fastigheten. Energin från bergvärmen kombineras sedan ytterligare med 
den frånluftsvärme som kan nyttjas från fastighetens samtliga 
frånluftsfläktar. En energikälla som i dagsläget blåses rakt ut i tomma intet. 
För att kunna ”få upp” energi från berget kommer det att behöva borras ett 
antal hål ner i marken – från dessa hämtas sedan själva bergvärmen.   
 

Hur påverkas jag? 
Som boende i området kommer ni inte störas mer än att det kommer att 
röra sig hantverkare i området; de kommer också att röra sig på taken.  
Under själva borrningsarbetet kan det bli lite buller utomhus. Detta arbete 
kommer dock att pågå under en kortare begränsad tid.   
 

Driftoptimering och kostnad: 
I den förstudie som gjorts, inklusive LCC, påvisas att föreningens 
värmeförbrukning kommer att halveras samt att hela projektet kommer att 
betala sig på 8 år.  
 
 
Om ni har frågor får ni gärna kontakta någon nedan om projektet. 
 
Mats Tryselius, Energiexpert på HSB  
010-442 50 40, mats.tryselius@hsb.se 
 
Erika Landgren, Förvaltare på HSB 
010-442 50 23, erika.landgren@hsb.se 

 


