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Vi har gleden av å komme med følgende pristilbud på NIBE 1345 60kW bergvarmeløsning.

Prosjektbeskrivelse

Forutsetninger / Behov 
Sameiet Sandakerveien 10b-e er et bygg med 48 eierseksjoner og to næringsseksjoner. oppvarmet areal med 
vannbåren varme vel 2200m2, anslagsvis 75 beboere. 
Bygget er oppvarmet i hovedsak med radiatorer. Forbruk til oppvarming og varmt vann som skal erstattes er 
beregnet til ca. 365.000kwt (basert på mottatt energiregnskap). Tallene kan bli korrigert i henhold til ENØK analyse.

Et varmepumpeanlegg erstatter det forbruk som går til olje og elektrisitet til oppvarming og varmtvann.

Fyrrom/teknisk rom i under etasje ut mot hagesiden avbygget. 

I fyrrommet er det en eldre Nordhammars oljefyr og en Buderus oljefyr fra nyere tid. Innvendig innmurt oljetank på 6 
m3. Videre en Parca EL-350 elektrokjele fra 1992.

Varmtvann produseres i dag ev 4 stk. OSO 17R 300 liters beredere fra 1994. Berederne har innebygde elektriske 
element. Berederne har isolert sett nådd en alder da de bør vurderes byttet. 

Eldre Vadstena sirkulasjonspumpen type VM-82 mot varmeanlegget. Sigmagyr styring.

Hovedsikring/Overlastvern til bygget er 3x630A 230V. Hovedtavlen i u.etg ca. 12 meter fra fyrrom/teknisk rom. 
Elektrokjele er sikret med 3x400A 230V. 

ENØK tilskudd fra Oslo Kommune
Dette anlegget er berettiget til ENØK tilskudd ca. kr.200.000,-. Tilskudd er et forhold mellom sameiet og kommunen. 
Forutsetningen for tilskudd er at sameiet gjør en ENØK analyse. Informasjon om dette er oversendt styret. Detaljer 
som fremkommer i ENØK analysen med tanke på forbruk kan føre til mindre justeringer (dog ikke vesentlige) i 
pristilbudet.

Besparelse
Forbruket som er lagt til grunn fremkommer av vedlagt beregning. 
Våre beregninger viser en besparelse med foreslåtte løsning på ca. 3,5 millioner de neste 20 årene, da beregnet 
med en fullt belånt investering med 5 % rentesats. Som beregningen også viser, er det positiv kontantstrøm fra dag 
1. hvilket betyr at man kan beholde felleskostnader på dagens nivå, eller sette dem ned.
Med horisont og med tanke på en reinvestering om 20+ år så vil en med bergvarme oppgradering ha en langt lavere 
2. gangs investering (under 15 % av førstegangs investering) og ditto hyggeligere økonomi. Energibrønner lever 
videre og gir «gratis energi».  

Vi gjør oppmerksom på at vedlagte beregning ikke er noen garanti for årlig besparelse da besparelsen er 
temperatur- og bruker avhengig. Et riktig dimensjonert og godt installert bergvarmeanlegg gir normalt en besparelse 
på opp mot 65 % av det forbruket til varme og varmtvann som anlegget skal erstatte. 
Tilbudt varmepumpe har såkalt utekompensert styring, dvs. at det har en regulerbar varmekurve som gir varmere 
vann når utetemperaturen synker. Dette har mye å si for årsvirkningsgraden på anlegget.

Teknisk løsning for varme og varmtvann
Med bakgrunn i boligens areal og behov er dette anlegget beregnet med en NIBE 1345 
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60kW 3x400V bergvarmeløsning. Trafo settes inn for omforming 400/230V.
Varmt vann produseres av varmepumpen til 4. stk. varmtvannsberedere, til sammen ca. 2000 liter. Varmtvanns 
produksjon er svært effektiv. Varmepumpen ivaretar legionella. Beredere har elektrisk backup for 
varmtvannsproduksjon.
Eksisterende varmtvannsbereder inngår ikke i foreslåtte løsning. 

Strøm til bergvarmeløsningen
Hovedtavle i underetasje med 3x630A inntakssikring som er tilstrekkelig for byggets behov inklusive 
bergvarmeløsningen. Elektrokjele i teknisk rom er sikret med 3x400A kurs. Elektrokjelen benyttes videre for 
spisslast og full backup.
Vi setter inn nytt forskriftsmessig underfordeler strømskap i teknisk rom hvor kurser og målere vi trenger for 
foreslåtte løsning plasseres. Med denne løsningen trenger vi ikke å bygge om i hovedskap til bygget. 

Energibrønn og føring inn til teknisk rom
Vi borer 3 stk. dype energibrønner på til sammen 1260 meter. Energibrønner bores på hagesiden av bygget. Vi har 
god erfaring med at denne løsningen gir noe høyere temperatur inn fra energibrønnene som gir økt besparelse (ca. 
3-4 % per grad). Effekten på energiuttaket er dimensjonerende for varmepumpeinstallasjonen. Hos dere betyr det at 
elektrokjelen vil måtte ta en del av varmeproduksjonen.
Energibrønner av denne dybden medfører en ekstra borekostnad med den løsning vi setter på plass med større 
kollektor. For denne dybde energibrønner bruker vi en 50 kollektor for å redusere trykkfall og for økt energiuttak. 
På den annen side sparer dere med tanke på antall innlegg dersom det bores grunnere energibrønner. 
Alternativet er å bore fler grunne energibrønner. En slik løsning vil gi økt kostnad med tanke på flere innlegg og 
sannsynlig lavere temperatur inn fra brønnene og lavere besparelse. Samt at plassen tilgjengelig for antall 
energibrønner vurderes slik at de ikke kommer for tett og stjeler energi fra hverandre, og at vi har et backup 
alternativ med en evt. nr. 4 energibrønn dersom vi ikke kommer ned på ønsket dybde. 
Hull bores gjennom vegg for innføring av rør fra samlekum for energibrønnener gjennom vegg.
Borekaks fylles i spesialkonteinere og behandles i henhold til forskriftskrav som spesialavfall.

Oljetank, Oljefyr og eldre varmvannstank
Oljefyrer rives og saneres. Pipeløp tettes. Innmurt innvending oljetank fjernes, og dette dokumenteres. 
Dokumentasjonen er et krav for tilskuddet fra Enova. Eksisterende varmtvannstaker fjernes.

Varme
Eldre rør og radiatorer er begrodde, og rens er et tiltak som vil øke varmeeffekten i radiatoranlegget. Vår 
renseprosess skiller seg ut med hensyn til både metode og grundighet. 

Referanse
Sameiet Nye Framnes terrasse, Ståle Schultz, m 932 55 963
Lyse terrasse Boligsameie, Bjarte G. Solheim, m 90 56 86 27 
Sameiet Gabels Gate 27, Lars Ødegård, m 971 54 429

Gjennomføring

Godkjennelser:
Vi utfører prosedyre for godkjennelse av alle arbeider, herunder kommunale godkjennelse for boring og 
kabelpåvisning for å identifisere kabler som ligger i bakken.

Oppstartsmøte:
Gjennomgang av prosjektet med utførende fra oss, og dere.

Ute
Energibrønner bores. Videre framdrift er at blir det ute gravd inn fra energibrønner frem til samlings kum utenfor 
yttervegg. Som en del av dette arbeidet bores det to hull gjennom yttervegg for innføring av isolerte rør til teknisk 
rom. Arbeidene utføres for på best mulig måte å unngå etterarbeid. 
Utvendige rør fra oljefyringen tas ned. 
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Inne:
Fyrkjeler deles og fjernes. Den eldste asbest saneres. Innvendig oljetank rives og fjernes. Utvendige rør for påfylling 
og lufting til oljetanken tas ned. 
Installasjon av bergvarmeløsning i teknisk rom, rørlegger- og elektrikerarbeider. Første steg i installasjonen vil være 
elektro og rørarbeider for varmtvannsproduksjon. Deretter installasjon av varmtvannsberedere slik at overgang fra 
eksisterende varmt vanns løsning med nye bereder plassering vil kunne gjøres under en arbeidsdag og således 
knapt være merkbar for beboerne. Alternativet er at vi setter inn midlertidige beredere om plassen i teknisk rom blir 
en utfordring, slik at dere har varmtvann under hele prosjektfasen.
Våre arbeider utføres slik at overgangen til bergvarme skal kunne gå over kortest mulig tid.
Anlegget settes i drift, dokumenteres til kunde og opplæring gjennomføres.
Eksisterende varmvannsbereder kobles av og fjernes. 

Garanti etc.
NIBE varmepumper har best virkningsgrad og lavest lydnivå på markedet og er fabrikkert i Sverige av Europas 
største produsent på varmepumper.
Denne varmepumpen har 5 års garanti.

Forbehold / forutsetninger for tilbudet
Det tas forbehold om asbest i isolasjon eller komponenter, eventuell sanering er ikke inkludert i tilbudet.
Det forutsettes at teknisk rom og arealer for transport av utstyr er ryddet og tilgjengelig.
Tilbudt pris og avtalte tidsfrister er avgitt basert på at det ikke er behov for å foreta endringer, oppgraderinger eller 
utskiftning av eksisterende elektrisk anlegg og strøminntak utover det som er medtatt i tilbudsbeskrivelsen. 
Eventuelt har Elektropluss rett til fristforlengelse og vederlagsjustering etter endringsreglene.  Avtalte tidsfrister vil 
være basert på at nettleverandør følger normale saksbehandlings- og responstider, hvis ikke forlenges sluttfristen 
tilsvarende. Videre tar vi forbehold om forlenget montasjetid for forhold som i liten grad var mulig å forutse på 
tilbudsstadiet.
Gjenmontering av gjerder, tilbake setting av planter/trær, kantstein etc, finplanering, tilsåing av plen og asfaltering / 
topp dekke er ikke inkludert i tilbudet. 
Der finplanering / tilsåing av plen eller asfaltering er inkludert i tilbudet (prises i egen post) gjelder følgende: Plen 
tilsåes en gang med frø, det er kunden sitt ansvar å vanne, det gis ikke garanti for gresset.  Asfaltering forutsetter at 
underlag er av tilstrekkelig god kvalitet, hvis det er nødvendig å skifte ut masser vil dette komme som et pristillegg.
Prisen på energibrønn inkluderer 3 meter foringsrør ned til fast fjell, hvis det er lengre er det tillegg på kr.1.500,- eks. 
mva. pr. meter. (leveres i hele 3 meters lengder)
Det tas forbehold om ras- soner og vannføring i bergartene (gjelder både hvis det er lite vann og overtrykk etc.). 
Det er beregnet maksimum 10 m ned til vannspeil, hvis det er lengre må det bores dypere eller fylles opp med 
mykolittstoff, dette vil komme som et tillegg til prisen.
Eventuell pigging / sprenging av fjell / store steiner / betong / asfalt tykkere enn 10 cm er ikke inkludert i tilbudet.
Overgang til varmepumpedrift betinger i utgangspunktet større heteflater på radiatorene som følge av at frem 
lednings temperatur nå vil bli redusert fra 60-70 til maksimalt 60 grader. (Tilbudt varmepumpe kan levere temperatur 
opptil 65 grader, via tilskudds- varmen, men det vil redusere energisparingen). Erfaring over en del år har imidlertid 
vist at gamle radiatoranlegg som regel er en del overdimensjonert, slik at overgang til varmepumpedrift normalt går 
helt "smertefritt". Skulle det mot formodning vise seg at noen av de eksisterende radiatorene blir for små i forhold til 
den reduserte fram lednings temperatur kan man eventuelt erstatte / supplere anlegget med en eller flere radiatorer 
eller viftekonvektorer. Dette er ikke inkludert i tilbudet.

Elektropluss AS
Elektropluss as er et solid selskap med lang erfaring og spisskompetanse innen denne type varmeanlegg. Vi 
forestår en totalleveranse, og koordinerer de ressurser vi involverer i prosjektet. Kvalitet og fornøyde kunder er vårt 
hovedfokus. Vi benytter rørleggere, elektrikere og kjølemontører som er ansatt hos oss.  Våre ansatte innenfor de 
forskjellige fagområdene er vant til å arbeide sammen for et best mulig sluttresultat. Dette gir høy driftssikkerhet og 
et effektivt anlegg.

Beskrivelse Mengde Pris Sum 
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Beskrivelse Mengde Pris Sum 

BERGVARMELØSNING spesifisert 

VARMEPUMPE VÆSKE / VANN (BERGVARME) 
NIBE F1345-60 KW varmepumpe 3x400V 1,00 stk 159 677,00 159 677,00 
Montasjeutstyr NIBE 1345 og lavtap trafo 400v/230V 1,00 stk 51 925,00 51 925,00 
Utstyr for tappevannsproduksjon 1,00 stk 96 793,00 96 793,00 
ca. 2000  liter inkl. elektrisk backup 
Ny sirkulasjonspumpe mot varmesystemet, frekvens regulert,  trykkstyrt  1,00 stk 17 114,00 17 114,00 
Energisparende ift  eksisterende og riktig dimensjonert 
Frakt og inntransport 1,00 stk 11 455,00 11 455,00 
Energimåling inngående og utgående energi. 1,00 stk 22 986,00 22 986,00 

SUM VARMEPUMPE VÆSKE / VANN (BERGVARME) 359 950,00 

RØR og ELEKTRO arbeid og materiell 
Elektrikerarbeider inkl materiell 1,00 stk 260 294,00 260 294,00 
Denne posten inneholder alt nødvendig arbeid og materiell for tilkobling av varmepumpe,  
tilkobling av eksisterende elektrokjele med ny effektbryter, varmtvannsberedere, energimåling mv  
for et komplett anlegg. 
Rørleggerarbeider inkl. materiell 1,00 stk 212 365,00 212 365,00 
Denne posten inneholder alt rørarbeid og materiell for å koble varmepumpen, 
varmtvannsberedere, og annet utstyr til anlegget og besørge et komplett anlegg.  
Dvs alle rørføringer, pumper, ventiler, sveising og ombygninger av eksisterende rørsystem, 
slam-/partikkelfilter og mikrobobleutskiller etc. for et komplett anlegg. 

SUM RØR og ELEKTRO arbeid og materiell 472 659,00 

BORING av ENERGIBRØNNER og INNLEGG 
- Boring av 3. stk energibrønner hver på 420m. 50mm, større turbokollektor 1 260,00 Meter 340,00 428 400,00 
 for økt energiuttak fra energibrønner. 
- Ekstern kjølebærer pumpe for dype energibrønner 1,00 stk 20 615,00 20 615,00 
- Transport og tømming av konteinere. 4,00 stk 5 502,00 22 008,00 
- Sammenkobling av brønner og innføring inkl. graving pr. brønn.        3,00 stk 25 497,00 76 491,00 
 (tilsåing / asfaltering ikke inkludert) 
 (forbehold om tillegg for pigging / sprenging av fjell) 
- Tilbakesetting av uteområder 1,00 stk 18 600,00 18 600,00 

SUM BORING av ENERGIBRØNNER og INNLEGG 566 114,00 

FJERNING av FYRKJELER, OLJETANK OG VV BEREDERE 
- Fjerning av fyrkjeler og rør  1,00 stk 48 492,00 48 492,00 
 Den eldste fyrkjelen asbest saneres. 
- Fjerning avinnvendig 6 m3 oljetank. 1,00 stk 19 890,00 19 890,00 
 Inkl. avgassing, rens/sanering og dokumentasjon til kommunen 
 (forbehold om tillegg hvis det er forurenset grunn) 
- Fjerning av V.V. tanker 4,00 stk 2 399,00 9 596,00 

SUM FJERNING av FYRKJELER, OLJETANK OG VV BEREDERE 77 978,00 

INNREGULERING og OVERLEVERING 
Innregulering, prosjekt/FDV dokumentasjon og opplæring 1,00 stk 8 500,00 8 500,00 

SUM INNREGULERING og OVERLEVERING 8 500,00 

SUM BERGVARMELØSNING spesifisert 1 485 201,00 

Anbefalte tillegg 
- Serviceavtale, årlig service  0,00 stk 6 900,00 0,00 
  (utføres fortrinnsvis i jan-mars når det er belastning på anlegget) 
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Beskrivelse Mengde Pris Sum 
- ServiTech løsning for vannbehandling med ekspansjonskar og automatisk  0,00 stk 71 498,00 0,00 
vannpåfylling 
- Etablering fjernstyring og overvåking med NIBE Uplink.   0,00 stk 6 899,00 0,00 
 (Se vedlegg for mer informasjon) 

SUM Anbefalte tillegg 0,00 

Totalt eks.mva 1 485 201,00 
Mva 371 300,20 

Totalt inkl. mva 1 856 501,00 

Vi håper tilbudet er av interesse og imøteser Deres bestilling. Hvis det skulle være 
noen spørsmål, hører vi gjerne fra Dem.

Våre priser blir regulert etter ISO`s fellesindeks med basis i måneden før tilbudsmåned.

Tilbudet er gyldig i 30 dager fra Tilbudsdato.

Med vennlig hilsen
Ivar Lærum as (Elektropluss as)

Nils Gregussen
Prosjektleder
tlf. 959 88 480
nils@elektropluss.no

Vedlegg: Besparelses beregning på tilbudt varmepumpeanlegg, beskrivelse av uplink, turbokollektor, 
vannbehandling og asbestsanering.

Elektropluss as org. nr. 880 856 642   har fusjonert med Ivar Lærum as org. nr. 814 080 382
Vår drift fortsetter som før, bare i større omfang og med et bredere tjenestespekter.

Oppdraget vil bli  akontofakturert fortløpende etter tilført materiell og arbeider.

Ivar Lærum as / Elektropluss - Nils Lauritssøns vei 39 , 0870 Oslo - Tlf: 22 23 75 75 - E-post: oslo@elektropluss.no - Org. nr: 814080382 MVA 


