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Sammanfattning 
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flerfamiljshus 

Direktivet om byggnaders energiprestanda, 2010/31/EG (EPBD2) kommer troligtvis att ställa krav på 

mycket låg energianvändning i alla byggnader vid ny och ombyggnad från och med 2021. Detta 

innebär att värmebehoven sjunker och att tappvarmvattnet kommer att stå för en större del av den 

totala energianvändningen. Beräkningar visar att värmepumpar kommer att vara ett 

konkurrenskraftigt alternativ ur ett energiperspektiv men att dagens värmepumpar är för stora och 

för dyra för framtidens småhus. Även för flerfamiljshus visar beräkningar från ett avslutat Effsys+ 

projekt att värmepumpar är en konkurrenskraftig teknologi men att det finns behov att studera 

systemkoncept.  

Övergripande mål är att i samarbete med projektpartners utveckla konkurrenskraftiga 

värmepumpssystemlösningar som uppfyller framtida NNE krav och har förutsättningar att nå 

plusenerginivå genom användning av olika värmekällor utifrån lokala förutsättningar där intelligent 

systemintegration av frånluft är centralt. 

Som första steg i projektet gjordes en litteraturstudie över små energieffektiva värmepumpsystem, 

mark/bergvärmekollektorer, uteluftsbatterier, tappvarmvattensystem och distributionssystem. I 

litteraturstudien beskrevs även nuläget med avseende på klimatskalet, möjligheter för 

värmeåtervinning samt beteendets inverkan på framtida behov av värme, kyla och tappvarmvatten i 

NNE byggnader. Därefter togs en kravspecifikation och typhusegenskaper fram tillsammans med en 

industrigrupp bestående av representanter från Skanska, TMF, Bosch, Danfoss och Enertech. De 

nivåer för specifik energianvändning som ansatts för typhusen i projektet ligger i paritet med de 

nivåer som föreslogs i Energimyndighetens nationella strategi för lågenergibyggnader ER 2010:39 

med vissa mindre förändringar. Som nästa steg i projektet har teoretiska koncept på prototyper för 

värmepumpen baserat på bästa möjliga teknik tagits fram och sedan utvärderats ur ett 

energibesparingsperspektiv och ett LCC perspektiv. Syftet med detta steg är att i första hand 

teoretiskt bestämma vilka åtgärder som är mest konkurrenskraftiga med avseende på energi och 

ekonomi (LCC). Huvudfrågan är om extra investeringar skall göras på klimatskal eller på 

värmepumpen vid ny- respektive ombyggnation. Syftet är att välja de koncept som skall 

vidareutvecklas till fysiska prototyper Som nästa steg i projektet skall byggnation av prototyper 

baserat på genomförda beräkningar och kravspecifikation genomföras. Prototyperna skall sedan 

provas i labb. Utvärdering av prestanda bör ske med tanke på att produkten skall sitta i ett hus med 

lågt värmebehov men relativt högt varmvattenbehov. De prototyper som tas fram för enfamiljshus 

kommer även att demonstreras i fält i samarbete med FP7 projektet NEED4B i vilket det kommer att 

byggas ett lågenergihus som skall tjäna som demoplattform för olika installationstekniska system för 

uppvärmning och lokal elproduktion med potential att nå plusenerginivå. 

Resultatet från de energibesparingsberäkningar som hittills gjorts tyder på att det går att nå de 

nivåer i specifik energianvändning som ansatts i Energimyndighetens nationella strategi för 

lågenergibyggnader ER 2010:39 med relativt enkla installationstekniska förändringar och med ett inte 

alltför dyrt klimatskal. Vidare ska projektet bistå med underlag och resultat till IEA HPP Annex 40 – 

Heat pump concepts for Nearly Zero Energy Buildings koordinerat av Carsten Wemhöner, HSR, 

Rapperswil, Schweiz.  
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Inledning 

Direktivet om byggnaders energiprestanda, 2010/31/EG (EPBD2) kommer troligvis att ställa krav på 

mycket låg energianvändning i alla byggnader vid ny och ombyggnad från och med 2021. Detta 

innebär att värmebehoven sjunker och att tappvarmvattnet kommer att stå för en större del av den 

totala energianvändningen. Värmepumpstillverkarna saknar idag färdiga värmepumpsystemlösningar 

som klarar kommande krav för NNE-byggnader (slutlig kravnivåer ännu inte fastställda nationellt) 

avseende energi- och kostnadseffektivitet. Det krävs därför en ny generation värmepumpsystem 

med lägre kapacitet, lägre pris och med en prestanda så att de klarar kraven i RES direktivet. Utan en 

lösning på detta riskerar värmepumpsbranschen att bli ett mindre konkurrenskraftigt alternativ vid 

ny- och ombyggnad av småhus. Utmaningen är att utveckla systemkoncept som kan erbjuda en 

konkurrenskraftig LCC kostnad för slutkonsumenten. När den totala energianvändningen sjunker får 

investeringskostnaden en relativt större inverkan på LCC kalkylen.   

Bakgrund 

Sverige har varit tidigt ute med utveckling och implementering av värmepumpande teknik. När det 

gäller mark/bergvärmepumpar har dock den huvudsakliga inriktningen varit relativt stora 

värmepumpar för ersättning av el-/oljepannor i äldre befintliga småhus. I samband med en 

teknikupphandling i mitten av 1990-talet togs mindre berg/markvärmepumpar fram. Dessa har dock 

försvunnit från marknaden. För befintliga elvärmda hus har istället luft-luftvärmepumpen dominerat 

och för nybyggnadsmarknaden har frånluftsvärmepumpar dominerat. Beräkningar som genomförts 

inom effsys2 (P10) med TMF programmet visar att bergvärmepumpar är den bästa lösningen ur ett 

energiperspektiv men att investeringskostnaden är för hög. Resultaten visar också att 

energianvändningen för fläktar och cirkulationspumpar till golvvärme är för hög samt att 

tomgångsförlusterna behöver sänkas. Arbetet som genomförts inom IEA HPP Annex 32 visar också 

att dagens berg-/markvärmepumpar på den svenska marknaden är för stora. Även tidigare 

Effsysprojekt såsom Driftoptimering av Värmepumpsystem (H22) och Konvertering av Elvärmda 

Småhus (H23) har visat på berg/markvärmepumpens potential. Syftet med det här projektet är dels 

att se på byggnaden som ett system i arbetet med att ta fram koncept för nya värmepumpsystem för 

ny- och ombyggnad, dels att ta fram förfinade dynamiska modeller för energiberäkningar. 

Beräkningar som gjorts visar också att om en ny generation värmepumpsystem utvecklas och ”grön 

el” används är värmepumpar en ur energi- och miljösynpunkt mycket förmånlig lösning. I 

kombination med solceller finns det dessutom förutsättning att nå ett noll- eller plusenergimål även 

om hushållselen medräknas (SP Rapport 2010:32). Det här projektet är avsett att vara ett svenskt 

bidrag i ett beslutat internationellt annex 40 inom IEA Heat Pump Program med delvis samma 

målsättning som det här beskrivna projektet. Det finns framtagen av ett starkt intresse från 

medlemsländerna. Genom ett aktivt deltagande säkerställs återföring av bästa möjliga 

internationella kunskap. 

Mål 

Övergripande mål är att i samarbete med projektpartners utveckla konkurrenskraftiga 

värmepumpssystemlösningar som uppfyller NNE kraven och har förutsättningar att nå plusenergi 

nivåer med förutsättning att använda olika värmekällor utifrån lokala förutsättningar där intelligent 

systemintegration av frånluft är centralt. Principiellt finns det fler fysikaliska likheter än olikheter 

mellan små och flerfamiljshus. Däremot skiljer det i dimensioneringsförutsättningarna mellan små 
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och flerfamiljshus. Med värmepumpsystem avses hela systemet värmepump samt 

distributionssystem, det vill säga hela systemet för att klimatisera och producera tappvarmvatten. 

Med systemkoncept avses att studera hela byggnaden som system inklusive val av klimatskal. 

Följande delmål ingår i projektet: 

 Teoretiska koncept för små och flerfamiljshus för både nybyggnation och ombyggnation. 

 Bygga och utvärdera en prototyp för ett systemkoncept för enfamiljshus som uppfyller energi 

och miljökrav i NNE, Fgas, Eco Design och RES Direktivet samt har en LCC kostnad som är ett 

konkurrenskraftigt alternativ för småhus. 

 Bygga och utvärdera en prototyp för ett systemkoncept flerfamiljshus som uppfyller energi 

och miljökrav i NNE, Fgas, Eco Design och RES Direktivet samt har en LCC kostnad som är ett 

konkurrenskraftigt alternativ för flerfamiljshus. 

 Minst två vetenskapliga publikationer som ska ligga till grund för en doktorsavhandling. 

 Vetenskapligt mål är att med hjälp av kunskap från tidigare och pågående forskningsprojekt 

utveckla beräkningsmodeller för NNE-hus. I NNE-hus är huvuddelen av energi/värmeflödena 

inte styrda och traditionella modeller fungerar dåligt. Dynamiska effekter, systemförluster 

och kvalitet på indata blir då mycket viktiga faktorer. Beteendemönster får en avgörande 

betydelse inte minst när det gäller varmvattenanvändning. 

 Rapporter som bildar underlag för rapportering till beslutat Annex 40 inom IEA HPP, Nearly 

Zero Energy Buildings koordinerat av Schweiz. Prototyperna ska på ett optimalt sätt 

integreras med frånluft som värmekälla. Eftersom varje land inom EU kommer att ta fram 

sina egna kravnivåer för vad en NNE-byggnad är så är det också viktigt att prototyperna görs 

så flexibla att de kan anpassa till olika länders kravnivåer. 

Metod 

Det som är nytt med detta projekt är systemkonceptet, vilket är en nödvändighet att beakta för att 

nå de nya skärpta energikraven. Forskargruppen har en lång erfarenhet av att kombinera kunskap 

om värmepumpar med kompetens om byggnaden som system. SP koordinerar SEPEMO som skall ge 

indata till EU gällande RES Direktivet, har deltagit i Annex 32, utvecklat TMF programmet och arbetar 

med EuP direktivet. Detta projekt kräver en kombinerad kompetens inom system- och 

installationsteknik, samt värmepumpande teknik. För att nå så långt som möjligt i projektet är det 

viktigt med ett nära samarbete med SEPEMO samt med de redan pågående doktorandprojekten 

inom Effsys+ som berör bergvärme och tappvarmvattenproduktion. 

Genomförande 

Projektet genomförs enligt nedanstående steg. 

Steg 1: Litteraturstudie 

a) Beskriva nuläget på området avseende små energieffektiva värmepumpsystem, 

mark/bergvärmekollektorer, uteluftsbatterier, tappvarmvattensystem och 

distributionssystem. 

b) Beskriva nuläget på området avseende klimatskalet, möjligheter för värmeåtervinning samt 

beteendets inverkan på framtida behov av värme, kyla och tappvarmvatten i NNE byggnader. 

(Delrapport A) 
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Steg 2: Framtagande av kravspecifikation tillsammans med industrigrupp 

Görs med den samlade kunskap som finns hos projektdeltagare och referensgrupp. Dessutom skall 

en tolkning av de EU Direktiv som påverkar kravspecifikationen ingå såsom EPBD2, RES, F-gas och EuP 

Direktivet. Utöver detta är det viktigt att genomföra en intervjustudie med projektgruppen samt 

andra relevanta aktörer inom byggbranschen för att ta hänsyn till marknadskrav från framtidens 

kunder som kan påverka kravspecifikationen såsom byggnadstyper, ekonomi och miljö. I detta steg 

kommer bland annat val av köldmedium att göras baserat på F-gas direktivet. För exporterande 

företag är det också viktigt att anpassa kravspecifikationen så att den för exportmarknader av 

intresse förväntas klara nationsspecifika krav på en NNE-byggnad. 

Steg 3: Framtagande av dynamiska modeller för både energi- och LCC-beräkningar 

Utveckling av beräkningsmodeller för NNE-byggnader som samtidigt tar hänsyn till både 

energianvändning och LCC-kostnader. Dynamiska effekter, systemförluster och kvalitet på indata blir 

mycket viktiga faktorer att ta hänsyn till, liksom ekonomiska randvillkor såsom internräntor, 

energiprisutveckling, etc. 

Steg 4: Utvärdering av dagens bästa teknik och genomförande av beräkningar (energi och LCC) för 

olika värmepumpsystem. Följande delar bör ingå i beräkningarna:  

 Mindre frekvensstyrda och eleffektiva kompressorer. 

 Minimera värmeförluster genom förbättrad isolering av varmvattenberedare, värmeväxlare 

och interna rördragningar. 

 Minimera pumparbete genom val av A-klassade cirkulationspumpar och komponenter med 

låga tryckfall, samt en smart styrning av cirkulationspumparna. 

 Ett smart styr- och reglersystem som optimerar driften utifrån fysiska och ekonomiska 

omgivningsbetingelser. 

 Om en tillhörande frånluftsmodul skall tas fram så skall fläktsystem med lågt SFP uppnås 

genom val av eleffektiv fläkt och aerodynamiskt väl utformade luftvägar. Vidare måste även 

här värmeväxlare, cirkulationspump och rördragningar väljas så att tryckfallet minimeras. 

Även styrningen av vätskeflödet genom modulen måste optimeras. 

Steg 5: Ta fram teoretiska koncept på prototyper för värmepumpen baserat på bästa möjliga 

teknik för följande fyra fall: 

1. Nybyggnation, småhus 

2. Ombyggnation, småhus 

3. Nybyggnation, flerfamiljshus 

4. Ombyggnation, flerfamiljshus 

 

Steg 6: Energieffektiva system för distribution av värme 

Speciellt i fallet frånluftsmodul bör man även parallellt titta olika möjligheter att tillföra nödvändig 

värme med ett kostnadseffektivt lågtemperatursystem; central tilluftsvärmare, fläktkonvektorer (ett 

par eller en i ”varje rum”), extremt lågtempererad golvvärme eller t.ex. tilluftsradiatorer. Beräkningar 
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genomförs för värmepump kombinerad med distributionssystem med avseende på energi och 

ekonomi (LCC). De mest intressanta värmepumpsystemen går vidare från steg 6. 

Steg 7: Genomföra energi och LCC beräkningar för olika systemkoncept inklusive klimatskal. 

Syftet med detta steg är att i första hand teoretiskt bestämma vilka åtgärder som är mest 

konkurrenskraftiga med avseende på energi och ekonomi (LCC). Huvudfrågan är om extra 

investeringar skall göras på klimatskal eller på värmepumpen vid ny- respektive ombyggnation. 

Modifiering av teoretiska koncept i steg 4 baserat på resultat från beräkningar. Syftet är att välja de 

koncept som skall vidareutvecklas till fysiska prototyper. 

Steg 8: Byggnation av prototyper baserat på steg 1-7 

Steg 9: Laboratorieprovning, från prototyper till färdig produkt. 

För att minimera antalet provpunkter bör provningen kombineras med beräkningar (tekniska såväl 

som ekonomiska). Utvärdering av prestanda bör ske med tanke på att produkten skall sitta i ett hus 

med lågt värmebehov men relativt högt varmvattenbehov. 

Steg 10: Underlag till IEA HPP Annex 40, Noll- eller plushuskoncept med olika systemkoncept 
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Resultat 

I samband med framtagandet av kravspecifikationen i steg 2 i projektet arbetade projektgruppen 

också fram typhusegenskaper som VP-systemkoncepten ska passa för. I projektet har det bestämts 

att typhusen som projektet jobbar mot är belägna i klimatzon 3 i Stockholm.  De typhusegenskaper 

som togs fram finns sammanställda i Tabell 1. 

Tabell 1: Typhusegenskaper 

§ Småhus NNE Flerbostadshus NNE 

Antal hushåll/lägenheter 1 40 

Antal boende 4 80 

Hushållsel 4800 kWh/år 112 MWh/år 

Specifik energianvändning, hushållsel 30 kWh/(år m2 Atemp) 28 kWh/(år m2 Atemp) 

Övrig byggnadsel  - 8 MWh/år 

Specifik övrig byggnadsel  - 2 kWh/(år m2 Atemp) 

Tempererad golvarea, Atemp 160 m2 4000 m2  * 

Inre area omslutande klimatskal, Aom 390 m2 6000 m2 

Nominellt luftflöde; 0,35 liter/(s m2 Atemp) 56 liter/s 1,4 m3/s 

Genomsnittligt värmegenomgångstal, Um 0,2 W/(K m2 Aom) 0,3 W/(K m2 Aom) 

Lufttäthet (vid ±50 Pa) 0,2 liter/(s m2 Aom) 0,3 liter/(s m2 Aom) 

Spec. ventilationsvärmeförlust (vid DVUT) 0,14 W/(K m2 Atemp) 0,14 W/(K m2 Atemp) 

ventilationsvärmeförlust 22,4 W/K 0,56 kW/K 

temperaturverkningsgrad ca 80 % ca 80 % 

Specifik fläkteffekt SFP ** ≤ 1,5 W/(liter/s) ≤ 1,3 kW/(m3/s) 

fläkteffekt  ≤ 85 W ≤ 1,8 kW 

Specifik fläktenergi ≤ 4,5 kWh/(år m2 Atemp) ≤ 4,0 kWh/(år m2 Atemp) 

fläktenergi ≤ 700 kWh/år ≤ 16 MWh/år 

Specifik pumpeffekt värme- och 

varmvattendistribution *** ≤ 0,3 W/(m2 Atemp) ≤ 0,3 W/(m2 Atemp) 

pumpeffekt värme- och varmvattendistribution ≤ 50 W ≤ 1,2 kW 

Specifik pumpenergi värme- och 

varmvattendistribution ≤ 1,5 kWh/(år m2 Atemp) ≤ 1,3 kWh/(år m2 Atemp) 

pumpenergi värme- och varmvattendistribution ≤ 250 kWh/år ≤ 5 MWh/år 

Specifik värmeförlust varmvatten/VVC vid 

stand-by ≤ 0,5 W/(m2 Atemp) ≤ 0,3 W/(m2 Atemp) 

värmeförlust varmvatten/VVC vid stand-by ≤ 80 W ≤ 1,2 kW 

Specifikt värmebehov varmvatten/VVC vid 

stand-by ≤ 4,5 kWh/(år m2 Atemp) ≤ 2,5 kWh/(år m2 Atemp) 

värmebehov varmvatten/VVC vid stand-by ≤ 700 kWh/år ≤ 10 MWh/år 

Specifikt värmebehov i klimatzon III 36,5 kWh/(år m2 Atemp) 34,5 kWh/(år m2 Atemp) 

värmebehov i klimatzon III 5800 kWh/år 138 MWh/år 

Maximalt effektbehov ut på värmesystemet  4 kW 75 kW 

Specifikt varmvattenbehov (exkl. 

värmeförluster) 21,5 kWh/(år m2 Atemp) 17,5 kWh/(år m2 Atemp) 

varmvattenbehov (exkl. värmeförluster)  3400 kWh/år 70 MWh/år 

Specifik energibehov netto, inkl. hushållsel 100 kWh/(år m2 Atemp)  90 kWh/(år m2 Atemp) 



698 
 

energibehov netto, inkl. hushållsel 16 000 kWh/år 360 MWh/år 

Specifik energianvändning (köpt energi), inkl. 

hushållsel ****  60 kWh/(år m2 Atemp) 55 kWh/(år m2 Atemp) 

energianvändning (köpt energi), inkl. hushållsel 9 600 kWh/år 220 MWh/år 

Specifik energianvändning (köpt energi), exkl. 

hushållsel 30 kWh/(år m2 Atemp) 27 kWh/(år m2 Atemp) 

energianvändning (köpt energi), exkl. hushållsel 4 800 kWh/år  108 MWh/år 

 

*) inkl. trapphus etc. (d.v.s. ca 80 m2/lgh i BOA) 

**) exkl. ev. fläkt i utedel hos luft-vattenvärmepump 

***) exkl. brinepump till berg-/mark-/luftvärmepump 

****) exkl. eventuell egenproducerad solcellsel 

De framtagna värdena för specifik energianvändning ligger i paritet med de värden som 

Energimyndigheten föreslog i sin rapport (ER 2010:39). Värdena för specifik energianvändning 

föreslagna av Energimyndigheten ses i Fel! Hittar inte referenskälla.. 

Tabell 2: Av Energimyndigheten föreslagna kravnivåer 

 Icke elvärmda [kWh/m2, år] Elvärmda [kWh/m2, år] 

Byggnadskategori/geografisk 

zon 
1 2 3 1 2 3 

Bostäder 75 65 55 50 40 30 

Lokaler, grundvärde 70 60 50 50 40 30 

Lokaler, högsta tillägg för 

hygienluftflöde 
35 30 25 25 20 15 

 

Då det råder sekretess mellan värmepumpstillverkarna som deltar i projektet kan tyvärr inga resultat 

från genomförda energibesparingsberäkningar eller från genomförda LCC beräkningar redovisas här. 

Dock kan det konstateras att resultatet från de energibesparingsberäkningar som hittills gjorts tyder 

på att det går att nå de nivåer i specifik energianvändning som ansatts i Energimyndighetens 

nationella strategi för lågenergibyggnader ER 2010:39 med relativt enkla installationstekniska 

förändringar och med ett inte alltför dyrt klimatskal både när det gäller enfamiljshus och 

flerfamiljshus. 
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Diskussion 

Då det i Sverige ännu inte är fastslagit var kravnivåerna för specifik energianvändning hos en nära-

nollenergibyggnad kommer att ligga är det svårt att avgöra vilken specifik energianvändning 

projektet ska sikta mot för de värmepumpssystem som har analyserats. Projektgruppen har därför 

valt att gå på de nivåer som Energimyndigheten föreslagit i sin rapport (ER 2010:39). I en bilaga till 

denna rapport ansåg Boverket: ”att innan kommissionens modell för fastställande av 

kostnadsoptimala nivåer fastställts år 2011 (fastslogs i april 2013) är det inte möjligt att säkert avgöra 

vilka nivåer det kan bli tal om för Sveriges vidkommande. Inför omarbetningen av 

energiprestandadirektivet har Sverige framhållits som ett exempel på en medlemsstat vars 

energiregler förmodligen redan ligger på eller i närheten av en kostnadsoptimal nivå. Därför ser 

Boverket de nivåer som anges i Energimyndighetens strategi som mycket ambitiösa.” Detta betyder 

alltså att Energimyndigheten och Boverket har olika syn på kravnivåerna för nära-

nollenergibyggnader vilket gör det svårt att veta var framtida krav kommer att hamna. Ovanpå detta 

står det i skrivelsen Vägen till nära-nollenergibyggnader från Regeringen 2011/12:131: ”En svensk 

tillämpning av begreppet nära-nollenergibyggnad, då nära-nollenerginivå från år 2021 som 

huvudregel kommer att vara rättsligt bindande nivå för energihushållningskrav som ställs för alla nya 

byggnader, bör innebära skärpta krav på energihushållning jämfört med de krav som gäller enligt 

dagens byggregler i vart fall för de flesta kategorier av byggnader och klimatzoner”. Vidare säger 

samma skrivelse att: ”Det finns i dag inte tillräckligt underlag för att ange en kvantifierad riktlinje för 

hur långtgående skärpning som skulle kunna bli aktuellt, utan detta ska bedömas på ett gediget 

underlag baserat på bl.a. utvärdering av befintliga lågenergibyggnader, vissa demonstrationsprojekt 

av nya energieffektiva byggnader, ekonomiska analyser m.m.” Sammanfattningsvis betyder detta att 

det inte finns någon tydlig linje för vad en nära-nollenergibyggnad kommer att vara i framtiden och 

att vi i nuläget räknar en byggnad byggd enligt BBR-19 som en nära-nollenergibyggnad. 

Framtida kravnivåer för nära-nollenergibyggnader är avgörande för om utvecklingen i branschen 

kommer att fokuseras mot energisnåla klimatskal eller mot energisnåla installationer alternativt en 

kombination. Om kraven på den specifika energianvändningen blir hårda kommer det förmodligen 

kräva utveckling både på klimatskalen och på de installationer som görs.  Om kravnivåerna däremot 

blir enkla att uppnå tyder detta på att utvecklingen av installationstekniken inte stimuleras i samma 

utsträckning som med hårdare krav. Framtida kravnivåer är därför av stor relevans inte bara för detta 

projekt men troligtvis också för vilken väg värmepumpsbranschen kommer att vandra framöver när 

det gäller nya produkter. 
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Ordlista 

EPBD2: Energy Performance of Buildings Directive 2 

HPP: Heat Pump Programme 

IEA: international Energy Agency 

LCC: Life Cycle Cost 

NNE-byggnad: Nära -nollenergibyggnad 

NZEB: Near Zero Energy Building 

RES Direktivet: Renewable Energy Sources Directive (Förnybartdirektivet) 

SEPEMO: SEasonal PErformance factor and MOnitoring for heat pump systems in the building sector 

TMF: Trä och Möbelföretagen 

 


