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Kort om ENEX
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Enexergi AB startade år 2010 och vårt mål är att se till att all våra kunder får den mest lönsamma 

energiförsörjning till sina fastigheter. 

Vi brinner för spara energi och hjälpa våra kunder till en miljöanpassad fastighet.

Vi har bidragit till stora energibesparingar för hundratals föreningar i Mälardalen.

Vi har många föreningar och fastighetsägare som minskat sin energianvändning ända ner till 

B klassning som miljövänligt fastighet. Vi hjälper föreningar från ide till upphandling och genomförande.

Våra projekt handlar främst om följande omfattning:

- Värmeåtervinning, FX och FTX ventilation

- Anpassning till FXT Bostads ventilation, eget koncept

- Solceller, Solfångare 

- Traditionell bergvärme samt djupborrning på 1 500 - 2 000meter 

- Vattenspar

- Värmeinjustering och optimering



Kort om BRF Svea Artilleri 4
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Föreningen har 106st lägenheter

Byggår: 1991

Yta totalt BOA: 8 801 m2, lokalarealen till 1 090 m2

Inköpt fjärrvärme under år 2019 var ca 1 532MWh till en 

kostnad av ca 1 292 950kr inklusive moms.

Fastigheten uppfördes av Stockholmshem och hela området hade 

värmeåtervinning från början innan området styckades av och 

blev olika bostadsrättsföreningar.

Er förenings värmecentral var dimensionerad för över 200st 

lägenheter och betjänade flera byggnader tidigare.

I dag har föreningen ca 3 500 liter per sekund varmluft som 

försvinner ut på taket. En viss del återvinns idag men inte i 

närheten av vad som kan återvinnas.



Återvinning av frånluften
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Genom att montera frånluftsåtervinning kan man producera både 

värme och varmvatten till fastigheten och täcka nästa 50% av 

årsförbrukningen. 

Med rätt dimensionerat system, behöver man inte köpa in 

fjärrvärme förens efter 5°C grader eller kallare.

I dag ventilerar ni bort ca 359 000kr/ år i värme som köps in till 

större del från fjärrvärme.



Energibalans Svea Artilleri 4
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Med ca 1532 MWh i fjärrvärme fördelas det ut 

enligt diagrammet utan återvinning.

Transmission = värme som försvinner ut genom 

väggarna och tak.

Ca 672 000kr/år

Tappvarmvatten= förbrukning som försvinner i 

avloppet.

Ca 261 000kr/år

Värme för ventilation= värme som försvinner på 

taket via frånluften.

Ca 359 000kr/år
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Föreningens tekniska utrustning 
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Föreningens tekniska utrustning är 30år gammal och är behov av att bytas ut och moderniseras.

Föreningens befintliga återvinningssystem kan användas rörmässigt igen och det är väldigt stora 

kostnadsbesparingar som kan göras då delar av systemet kan återanvändas.

Föreningens ventilationsaggregat är gamla och om man byter till nya återvinningsaggregat så kan man 

installera nya med utökat brandskydd. Full ventilering vid brand via by pass spjäll.

Värmecentralen måste bytas och när det görs så nyttjas vissa delar som återvinningsrör, dessutom finns det 

utrymme för bergvärme vilket kan vara svårt att hitta i vissa föreningar.



Olika förslag som togs fram i förstudien

8

1. Återvinning av frånluften med fjärrvärme.

2. Återvinning av frånluften med bergvärme och fjärrvärme som spets.

3. Återvinning av frånluften med bergvärme, heltäckande central med 99% energitäckning (Hybridlösning)

Den mest fördelaktiga alternativet för er förening var 3. Återvinning och bergvärme med 99% 

energitäckning. 

I utvärderingen viktades återbetalning och den totala energiminskningen.

Livslängd på olika komponenter i nya värmecentralen 

- Energihål ca 80år

- Rörsystem ca 50 år

- Slingtankar ca 50 år

- Eslsystem ca 30 år

- Värmepumpar ca 20-25år

- Styrsystem ca 20-25år

Efter 20-25år återinvesterar i nya kompressorer och styrsystem, men 

övriga installationen är kvar. Därför anser vi att lägga upp investeringen på ca 45år.



Förslag att ta ställning till
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• Installation 340kW 4st varvtalstyrda värmepumpar för värme och varmvatten.

• 99% av ert behov med bergvärme

• Elpanna som spets på 99kW 

• Ny serviscentral.

• Varmvattenackumulering på 4 500liter med slingtankar med solslinga.

• Energihål 12st med 350meter djup.

• Nytt övervakningssystem samt el inkoppling.  

Ny driftsekonomi

Inköp av el till värmepumpar 370 000kWh (Drivenergi)

Ny total värmekostnad: ca 450 000kr/år

Budget: ca 6,7 - 6,9 miljoner inklusive moms.

Besparing: 840 000kr/år

Pay off: 8år

Avkastning: ca 12%



Energi & Effektbehov

Grönt: anger den energi ni får från berget.

Blått: anger drivenergi ni behöver för att 

driva hela systemet, denna energi blir även 

värme i värmesystemet.

Rött: anger den korta period på året då ni 

behöver tillföra tillsats energi med 

bergvärmepump installerad.



Beräkning
Bergvärme &

Återvinning



Borrning innanför tomtgräns

Borrhål för Bergvärme

12st borrhål à  350meter

Borrtillstånd beviljat


