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Kyrkslätt husbolagen byter till bergvärme 
 

Uppvärmningskostnaderna minskar med 70 % 
 

Asunto Oy Kirkkonummen Harju är ett bolag som byggdes på 1960-talet. Det är fråga om höghusbolag med 84 
aktionärer, där man beslöt att byta från olja till bergvärme. Fastän saneringen kostade mycket lönade det sig att 
byta systemet, eftersom de årliga inbesparningarna har varit 70 000 euro. 
 

Från olja till bergvärme. 
 
Husbolaget i Kantvik är byggt 1965, består av två höghus och har 84 bostäder. Man brände upp 95 000 – 106 000 euro 
som olja per år beroende på vinter och år.  
 
- Oljan är dyr, och värmesystemet hade kommit att tjäna sina år. Det gamla systemet var dags att byta till nytt. Man 
funderade om det är klokt att investera i det nuvarande eller i ett helt nytt system. Man konstaterade att det inte är någon 
idé att fortsätta med olja. Klokast är att byta till ett ekonomiskt lönande system, dvs. bergvärme, berättar disponent Jarmo 
Jyllinmaa från Kirkkonummen Huolto.  
 
As Oy Kirkkonummen Harjus bergvärmeprojekt förverkligades enligt följande: Man borrade 21 värmebrunnar, samtliga 
245 meter. Man försäkrade sig om att mängden brunnar är tillräcklig med en s.k. TRT – test (Thermal Response Test)  
-Med hjälp av testen försäkrar man att den planerade mängden brunnar ger tillräckligt med värme till husets behov.  

 
Man installerade tre 83 KW:s värmepumpar i fastigheten. Dessutom installerades en elpanna som reserv och för att hjälpa 
till då förbrukningen av värme är i topp vid smällkalla 
dagar.  
 
Uppvärmningssystemet kostade tillsammans 388 000 
euro.  
 
– Extra kostnader kom det av planering, rivning av det 
gamla systemet, rörarbeten och justering samt förnyandet 
av el centralen.  Fast man talar om stora kostnader är de 
inbesparningar som man fått så stora, att 
återbetalningstiden för det nya systemet är endast sju år. 
– När man tidigare köpte olja för 100 000 euro i året, var 
kostnaderna för uppvärmning endast 33 600 euro år 2014. 
Man sparade ca 70 000 euro i året, dvs. det lönade sig 
med denna satsning, berättar en nöjd Jyllinmaa.  
 
 

Fjärrvärme till bergvärme? 
 
Många husbolag har bytt system från el och olja till bergvärme. Den nyaste trenden är att byta från fjärrvärme till 
bergvärme.  

 
– I de husbolag som sköts av Kirkkonummen Huolto finns för tillfället över tio olika bergvärmeprojekt, antingen i 
planeringsskede eller under arbete. I Gesterby har As Oy Kirkkonummen Huippu, med 72 bostäder just övergått från  
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fjärrvärme till bergvärme och värmeåtervinning. Man förväntar sig stora 
inbesparningar med denna förändring.  
 
- För tillfället är värmekostnaderna i Kirkkonummen Huippu ca 80 000 euro i året. 
Man förväntar sig att kostnaderna sjunker med 25 000 euro i året. Investeringen är 
en ytterst bra lösning för husbolaget som till och med ger avkastning på 
investeringen. 
 
- De första jämförelsesiffrorna får vi i de närmaste dagarna och husbolag som jag 
sköter har stor iver att få komma och bekanta sig med objektet, säger disponent 
Jarkko Hukkanen.  
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