
Cirka 1 100 lägenheter i 49 flerfamiljshus ska få värme och varmvatten med hjälp 
av fastighetsvärmepumpen IVT Geo. Bostäderna ligger i Jordbro, utanför Stockholm, 
och ägs av bostadsbolaget D Carnegie & Co. IVT Värmepumpar levererar 29 IVT Geo 
till projektet med en sammanlagd effekt på 2 320 kW. Totalentreprenör är miljö
teknikbolaget Malmberg.

– Det unika med IVT:s värmepumpsaggregat är prestandan, i och med att effekten 
bibehålls från aggregatet oavsett vilken värmetemperatur som ska ut i värme systemet. 
Varför är det så unikt? Jo, för att behovet av spetskälla minskar, säger Jon Svärd, 
säljare, Malmberg.

Fem värmepumpcentraler prefabriceras enligt Malmberg EnerGeoTM. Tillsammans 
med prestandan i IVT Geo ger det en beräknad energibesparing, i förhållande till 
dagens fjärrvärmedrift, med cirka 66 procent. Projektet innefattar hela 135 brunnar på 
355 meter, vilket innebär en sammanlagd längd på cirka 4,8 mil. Det gör projektet till 
den största geoenergiinstallationen någonsin i Sverige.

– Vi får väldigt bra support från IVT och som totalentreprenör ställer vi andra krav än 
installatörsledet. Vår prefabricering kräver mer specifika ritningsunderlag och här har vi 
fått ett fint gensvar från IVT, säger Jon Svärd. 

Leveransen är den största hittills för IVT Värmepumpar. Förra året levererades  
20 IVT Geo till ett projekt i Malmö där Malmberg också var totalentreprenör.

– Det är både utmanande och stimulerande att få vara en del av ett projekt i den 
här storleken. Vi är delaktiga i hela processen och samarbetet mellan  leverantör och 
entreprenör är avgörande för att lyckas med den avancerade  installationen, säger 
Mikael Wihlborg.

IVT Värmepumpar levererar
till Sveriges största geoenergiprojekt

För mer information, kontakta: 
Mikael Wihlborg, försäljningschef Fastighetsvärmepumpar, 
mobil 0703 86 49 60, mikael.wihlborg@ivt.se

Gå in på vår pressblogg och få tillgång till 
alla våra releaser: http://blogg.ivt.se/press

IVT har utvecklat och tillverkat värmepumpar i småländska Tranås i över 40 år. Totalt 

finns cirka 315 anställda i verksamheten som år 2015 hade en årsomsättning på 

905 miljoner kronor. IVT:s värmepumpar marknadsförs och säljs i Sverige genom ett 

riks täckande nät av specialutbildade återförsäljare och IVT Center. Företaget ägs sedan 

2005 av Bosch Thermoteknik.

Sveriges största geoenergiinstallation drar igång under våren. IVT Värmepumpar  
är med i hela processen och levererar 29 fastighetsvärmepumpar till projektet.

– Vi är väldigt stolta över att få vara en del i ett så stort projekt, säger Mikael 
 Wihlborg, försäljningschef, IVT Värmepumpar.
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IVT Geo finns i två modeller och åtta 

storlekar, från 20 till 80 kW.

D.Carnegie & Co äger och  förvaltar 

Jordbro fastigheter i Haninge 

 kommun, Stockholm.


