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Bilaga till kallelse till extrastämma för bostadsrättsföreningen Sätra Äng 2020-08-05 
 
Med hänvisning till följande underlag föreslås stämman att besluta att uppdra åt styrelsen att 
för föreningens räkning verkställa 
 
- Investering i ny värmecentral för Brf Sätra Äng 
- Ianspråktagande av del av cykelrum samt källarförråd för ändamålet (Sätraängsv. 126 – 

128) 
- Uppförande av anläggning för återladdning av borrhål 
 
Summering: Behov av nya värmeanläggningar 
 
Föreningens värmeanläggningar har tidvis haft ganska många fel, några har märkts ganska 
tydligt medan andra i det tysta medfört stora merkostnader. Arbetet med energideklarationen 
har uppenbarat omfattningen av problemen. Utöver det faktum att fortsatt drift inte är rent 
ekonomiskt försvarbar, kommer utan denna investering de återkommande problemen med 
värme och varmvatten att fortsätta och förvärras och kostnaderna att öka i takt med att borrhålen 
blir utkylda.  
 
Vid arbetet med energideklarationen gjordes en noggrann detaljuppföljning som avslöjade att 
föreningens värmepumpar ger oväntat litet värme per insatt mängd elenergi. Orsaken har visat 
sig vara: 
- Flera av värmepumparna är egentligen kylmaskiner och inte värmepumpar 
- För små värmepumpar, för mycket olje- och elpanna 
- System för tappvarmvatten ger tung, oekonomisk drift 
- På röda sidan är borrhålen i berget djupfrysta, återladdning behövs nu 
- På röda sidan används ännu oljeeldning vilket är skötselkrävande, dyrt och klimatovänligt 
- Freonläckage i flera maskiner som gör att verkningsgraden snabbt sjunker innan det 

upptäcks och mer fylls på. 
 

Vi kan givetvis inte fylla på freon hela tiden men redan det faktum att det är fel typ av maskiner 
gör att en större åtgärd behövs. 
Anläggningen på ”Röda sidan” svarar för 70% av köpt energi och mer än så av total kostnad. 
Där är behovet mest akut.  
 
På Röda sidan behövs således en hel del ombyggnader i systemet och komplettering med 
återladdning med utrustning av den typ som finns på Gula sidan. 
Ombyggnaderna omfattar hela systemen. Entreprenören har därför föreslagit att bygga upp nya 
delar av anläggningen parallellt med de befintliga och flytta över funktionen dit för att minimera 
tiden för driftsavbrott. På så sätt kommer varmvatten inte behöva vara avstängt (ljummet) mer 
än en dag. Nya utrymmen behöver då utnyttjas: 
- Del av cykelrum i SV128 
- Matkällare (4 st förråd) i SV126-128 
I gengäld kommer det gamla pannrummet bli nytt cykelförråd och 4 nya förråd. 
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Utmärkande för den nya anläggningen är att: 
- Den baseras på varvtalsstyrda maskiner som är mycket tystgående och ekonomiska i drift 

(COP 3,0 – 4,7 vid aktuella borrhålstemperaturer) 
- Utrustningen för återladdning får värma det kallaste vattnet innan det når borrhålen. Vår 

och höst kommer därför värmen att hämtas från uteluften. 
- Utrustningen för återladdning väljs stor så att fläktarna kan gå sakta och inte bullra 
- Allt som är av värde i befintlig anläggning (rostfria förrådsberedare, en av pumparna) 

kommer att tillvaratas (Oljepannan och brännaren har vi tyvärr ingen användning för). 
 
På sikt skulle precis samma sak behöva göras på gula sidan. Situationen där är ännu godtagbar 
rent funktionsmässigt och besparingen är inte alls lika stor som på röda sidan. Samtidigt är 
investeringsbehovet mindre. Vi bedömer kunna inrymma en ny anläggning i befintligt 
maskinrum och eventuellt räcker det med att koppla om befintlig utrustning för återladdning. 
 
Summering besparingar: 
 
Köpt energi minskas till nära hälften.  
Besparingen kommer att ha finansierat investeringen i själva värmepumparna på bara ett par år, 
och med alla arbeten i övrigt (återladdning, åtgärder i varmvattenproduktion mm) är 
återbetalningstiden ca fyra år. Livslängden hos den tilltänkta typen av värmepump är fyra till 
fem gånger längre än så. 
Kostnaden för uppvärmning uppgår nu till ca 10 000 kr per lägenhet och år. Ett totalt utbyte av 
samtliga värmepumpar skulle öka värmefaktorn från 2,0 till över 3,0 och därmed minska 
värmekostnaden med 33 % och med nära 50 % med återladdning som gör att effekten kan öka 
och elpannor gå mindre. 
Om befintliga värmeanläggningar körs vidare uteblir besparingen men dessutom kommer 
värmepumparnas effekt allt snabbare minska i och med att värmen i berget nu tar slut. Redan 
idag kan bara en av de två värmepumparna på röda sidan köras från och med halva januari varje 
år. 
 
Investering: 
Att åtgärda både gula och röda sidan bedöms kosta ca 5 miljoner kronor och besparingen täcker 
detta inom fyra år. 
 
 
 
Bakgrund 
 
Föreningens värmeanläggningar har tidvis haft ganska många fel, några har märkts ganska 
tydligt medan andra i det tysta medfört stora merkostnader. Arbetet med energideklarationen 
har uppenbarat omfattningen av problemen. Fortsatt drift är rent ekonomiskt inte försvarbar. 
Flera saker i dagens värmeanläggningar behöver åtgärdas: 
 
- Oljan behöver avvecklas 
- De två största värmepumparna är egentligen inte några värmepumpar utan kylmaskiner 
- Ett par av värmepumparna läcker freon vilket gör att de hämtar väldigt lite värme från 

berget 
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- På röda sidan saknas återladdning och berget är djupfryst 
- Effekten är låg, olja och elpanna går in för tidigt och står för en för stor del av värmen 
- Kretslösningen gör att varmvattnet är onödigt dyrt att producera och sliter på 

värmepumparna. Kapaciteten är dessutom låg och det uppstår ofta varmvattenbrist 
 
Med bra återladdning, värmepumpar som är värmepumpar och mer effekt i själva 
värmepumparna kan olje- och elpannor undvaras och mängden köpt energi minskas till nära 
hälften. Att åtgärda både gula och röda sidan bedöms kosta ca 5 miljoner kronor och 
besparingen täcker detta inom fyra år. 
 
Mest akut är åtgärden på röda sidan. Föreningen rekommenderas att åtgärda den anläggningen 
först och att 
- Bygga en ny anläggning med ny kretslösning kompletterad med återladdning som på Gula 

sidan fast effektivare och tystare 
- Investera i riktiga värmepumpar som inte är kylmaskiner och med betydligt högre effekt så 

att oljepannan kan slopas och elpanna bara användas som reserv 
- Utföra denna anläggning på en ny plats mer centralt i nätet för värme och tappvatten 
- Bygga anläggningen, med minsta driftavbrott succesivt överflytta dagens funktioner till 

den nya anläggningen och tillvarata allt som har något värde i befintlig anläggning 
 
När den nya anläggningen är i drift kommer den gamla vara delvis berövad rostfria 
ackumulatortankar för varmvatten mm men i övrigt bestå av dagens olämpligt utformade 
system med diverse minnen och rester av det ursprungliga systemet från när husen byggdes. 
Detta kan då i sin helhet rivas och omhändertas på säkert och miljöriktigt sätt utan att störa 
driften och i framtiden kan utrymmet (i två plan) användas till annat. Gamla skorstenen kan 
rivas och även den nyare rostiga skorstenen kan tas ned i samband med att telecom-bolaget 
moderniserar sin utrustning och erbjuds en ny plats eller sägs upp. 
 
Kostnaden för investeringen är inte stor. Tvärt om har föreningen förlorat mycket pengar på att 
inte göra detta tidigare (uppskattningsvis 8 – 10 milj. sedan 2008).  
Besparingen kommer att ha finansierat investeringen i själva värmepumparna på bara ett par år, 
med alla arbeten i övrigt (återladdning, åtgärder i varmvattenproduktion mm) är 
återbetalningstiden ca fyra år. Livslängden hos den tilltänkta typen av värmepump är fyra till 
fem gånger längre än så. 
Föreningen behöver besluta om att åtgärda värmeanläggningen på röda sidan: 
- Ersätta röda sidan oljepanna och två kylmaskiner med sex moderna värmepumpar 
- För detta ändamål ställa 4 matkällarförråd samt en del av cykelrum i SV132 till förfogande 
- Komplettering med värmeupptagare att placeras på mark på baksidan av SV126-128   
 
Energi 
 
Föreningen har totalt tio hus som från början försågs med värme från en och samma 
värmecentral. Röda sidan byggdes först, förberedd med ledning för hetvatten för att mata värme 
även till de kommande husen på gula sidan.  
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Den faktiska energin till varmvatten är väsentligt större till följd av att föreningen har ett system 
som cirkulerar varmvatten ända fram till tappkranarna men med Boverkets schablon för 
varmvatten blir totala värmemängden 3,4 miljoner kWh per år: 
 
 

 Gula Röda Tot  
Antal 
lägenheter 93 153 246 st 
Uppvärmd yta 7 550 14 259 21 809 m2 
     
Varmvatten 105 185 290 MWh 
Värme 942 2 175 3 117 MWh 
SUMMA: 1 047 2 360 3 407 MWh 

 
 
Köpt energi är betydligt mindre. Föreningen har värmepumpar som hämtar ganska mycket 
värme från borrhål hi berget. En bra värmepump ger minst tre gånger så mycket värme som den 
förbrukar i form av el. Föreningen skulle då behöva köpa bara en miljon kWh per år. År 2018 
såg det istället ut så här: 

 Gula Röda Tot  
Värmepumpar 388 852 1240 MWh 
Elpannor 230 288 518 MWh 
Olja  218 218 MWh 
Direktel  40 40 MWh 
Summa köpt: 618 1398 2016 MWh 
     
Berget 399 876 1275 MWh 
SUMMA: 1017 2274 3291 MWh 
     
 31% 69% 100%  

 
För varje kWh de förbrukar hämtare värmepumparna bara litet drygt lika mycket från berget 
vilket innebär att de ger bara drygt två gånger så mycket värme som de förbrukar i energi.  
 
Detta går även att se grafiskt på gula sidan där ingen olja finns och allt således köps i form av 
el. För varje grad kallare ökar förbrukningen saktare ned till ca 0 °C. Sedan måste även elpannan 
hjälpa till och från och med där ökar förbrukningen snabbare.  
Om det hade varit bra värmepumpar skulle förbrukningen öka tre gånger så mycket för varje 
grad när elpannan hjälper till. Nu är skillnaden mellan elpanna och värmepumpar inte alls så 
stor som den skall vara. 
 
Vad är då orsaken? Fram till år 2008 värmdes husen med olja. Anbud togs in och billigast var 
Climapac som dock baserade sin lösning på de vid denna tid absolut billigaste värmepumparna 
från italienska firman Galletti. Deras maskiner är avsedda för lågtemperatursystem och den ena 
maskinen i varje anläggning är inte ens någon värmepump utan en kylmaskin. Den är avsedd 
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att arbeta med ca +10°C på kalla sidan och ca 30–40 °C på varma sidan. I Sätra Äng råder en 
mycket tuffare situation med till -7°C djupfryst berg på kalla sidan och ett radiatorsystem som 
behöver hålla 45–55 °C på varma sidan. 
Ett par av värmepumparna läcker dessutom freon vilket försämrar deras prestanda ytterligare. 
 
Övriga motiv 
 
Det finns även behov av att bygga om systemen för varmvatten men även styrsystem har haft 
gott om problem. Merkostnaderna för fortsatt drift med dagens utrustning är så höga att det inte 
är försvarbart att köra vidare. Kostnaden för uppvärmning uppgår till ca 10 000 kr per lägenhet 
och år. Ett totalt utbyte av samtliga värmepumpar skulle öka värmefaktorn från 2,0 till över 3,0 
och därmed minska värmekostnaden med 33 %. Med kraftigare värmepumpar som dessutom 
verkligen är byggda för att gå som värmepumpar kan besparingen öka ytterligare så att den 
betalar investeringen inom några få år. 
 
Kalkyl 
 
Energipriserna har de senaste åren gått upp men för enkelhets skull har här räknats med: 

Energipris 1,00 kr/kWh 
Prisökning 3% per år 
Ränta 3%  
Avskrivning 7 år 

 
De senaste fyra åren har den bokförda kostnaden för värme och fastighetsel (där senaste året 
driften av värmepumparna utgör merparten) i genomsnitt uppgått till 2,35 miljoner kronor per 
år. Med ledning av uppgifterna för 2016-2017 kan konstateras att ca 2,0 miljoner avser 
uppvärmning: 
 
 2016 2017 2018 2019  
      
Fastighestel 382 451 429 205 1 950 004 1891 719  
Värme 1 639 538 1 972 196 1 043 869 86 762 Genomsnitt: 
SUMMA: 2 021 989 2 401 401 2 993 873 1 978 481 2 348 936 

 
 
Dessa år var milda och energiindex uppgick till i genomsnitt 94,5 % av normalårets. En kalkyl 
baserad på normalår och pris mm enligt ovan utfaller för befintliga värmepumpars i allra bästa 
fall maximalt tänkbara återstående livslängd och innan hänsyn tas till att värmen i berget nu är 
slut enligt: 
 
 
 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Energi 2 157    2 222    2 289    2 357    2 428    2 501    2 576    
Skötsel och 
underhåll 258    265    273    281    290    299    307    
SUMMA: 2 415    2 487    2 562    2 639    2 718    2 800    2 883    
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Exakt samma form av kalkyl men baserat på en investering i nya värmepumpar, högt räknat 5,0 
miljoner kronor (både röda och gula sidan), skulle utfalla enligt: 
 
 
 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Energi 810    835    860    885    912    939    968    
Avskrivningar 714    714    714    714    714    714    714    
Skötsel och underhåll 52    53    55    56    58    60    61    
Ränta 129    107    86    64    43    21    0    
SUMMA: 1 705    1 709    1 714    1 720    1 727    1 735    1 743    
        
Anläggningstillgångar 4 286    3 571    2 857    2 143    1 429    714    0    

 
Avskrivningstakten skulle kunna dubblas. På mindre än 3,5 år är ett totalt utbyte av 
värmepumparna betalt. Så illa presterar således befintliga värmepumpar. 
 
 
Arbetsgång 
 
 
Alla värmepumpar bör bytas ganska snart men sämst är situationen i värmecentralen på röda 
sidan där även freonläckage och andra allvarliga funktionsproblem föreligger. En helt ny 
kretslösning behövs för att få acceptabel funktion på varmvattenberedningen, därtill 
komplettering med utrustning för återladdning på samma sätt som på gula sidan. En helt ny 
anläggning behöver således byggas upp. 
 
Mest akut är röda sidan men även på gula sidan behöver värmepumparna på sikt bytas till riktiga 
värmepumpar så att mer normal mängd värme för varje kWh el som värmepumparna förbrukar 
kan erhållas. Mer effekt kan gärna sättas in så att elpannan inte behöver gå så mycket men då 
behöver borrhålens temperatur höjas med bättre återladdning än dagens: Den behöver vara 
tystare och effektivare än dagens och kopplas om så att värmepumparna tar värme från 
borrhålen i stort sett endast vid väder kallare än 0 °C. 
 
Att inom befintligt pannrum allt igenom ändra befintlig anläggning steg för steg och samtidigt 
undvika längre driftsavbrott är svårt och kostsamt. Föreningen rekommenderas att istället bygga 
en ny anläggning från grunden. De rostfria förrådsberedarna och en av pumparna i dagens 
anläggning kan tillvaratas. På plats i SV126-128 skulle nya anläggningen kunna placeras enligt: 
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Den anläggning som, föreslås utgörs av: 
- 6 x 88 kW varvtalsstyrda Thermia Mega XL 
- 400 kW värmeupptagare, omräknad nominell effekt 340 kW vid tyst drift 
- Växlare för förvärmning av tappvarmvatten mot radiatorsystem 
- 2x750 liter slingtankar för värmning av tappvarmvatten 
- Bef (omhändertas) rostfria beredare 4x500 liter 
 
Det är omöjligt att exakt förutse exempelvis hur och när arbeten kan ske och för att slippa få en 
situation där en entreprenör tagit höjd för detta och sedan upparbetar hela beloppet har 
föreslagits att arbetet skall ske i form av en utförandeentreprenad på löpande räkning. Den 
budgetoffert (tusental kronor) som lämnats kan sammanställas: 
 

Värmepumpar+ inkoppling 2215 
Återladdning 550 
Åtgärder i markvärme 300 
Flytt av elmatning 200 
Urkoppling bef panna 50 
Litet styrsystem 80 
SUMMA: 3395 

 
Anbudet förutsätter att entreprenören får tillgång till ett nytt utrymme på ny plats och där kan 
bygga upp en helt ny anläggning parallellt med den gamla som sedan succesivt kan tas ur drift.  
 
Det är innan stämma hållits oklart om föreningen kan möta detta önskemål. 
För att kunna genomföra detta skulle stämman behöva ge styrelsen i uppdrag att: 
- Ersätta röda sidans anläggning för värmeproduktion i sin helhet, och på sikt, även på den 

gula sidan 
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- Komplettedera även röda sidan med utrustning för återladdning av borrhålen 
- Uppföra anläggningen på ny plats mer centralt i nätet, på ett sätt som minimerar 

driftsavbrott och kostnader samt med tillvaratagande av det som går från befintlig 
anläggning. 


