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Abstract

Snowploughs and de-icing chemicals are conventional ways of removing snow and ice from
runways and other paved surfaces at airports. This is for many airports a big cost. Personnel
must always be ready to quickly remove snow. The chemicals used for de-icing are often fer-
tilisers and have harmful environmental effects.
The purpose of this work was to show the feasibility of an alternative method to remove ice
and snow. By heating the runways and thereby melting the snow you get the same results as
with the snowploughs but at a lower cost and to the benefit of nature.
Embedded pipes in the pavement are used to circulate hot water and thereby warming the sur-
face. The heat comes from the district heating plant in Luleå. Due to a large excess capacity at
the plant cheap energy can be bought during the summer and stored in a borehole heat storage
to the winter.
In this study, the heat transfer from the pipes and to the paved surface was studied and the
required power and energy demands were calculated. The prerequisites and the economics for
a paved surface heating system were finally estimated.
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Sammanfattning

Snöröjningen och isbekämpningen på Kallax flygplast i Luleå sköts idag med hjälp av plog-
ning, sopning, borstning med stålborstar och användning av isbekämpningsmedel som Urea.
Det är en väldigt kostsam verksamhet och även miljöbelastande då Urea har en gödande ef-
fekt på sin omgivning.

Det här examensarbetet undersöker ett alternativt sätt att hålla banan fri från snö och is. Ge-
nom att lägga ner rör i asfalten och i dessa rör cirkulera varmt vatten kan man värma upp ba-
nan så att den fallande snön smälter. Värmen utgörs av spillvärme som lagras i ett bergvär-
melager från inköpstillfälle till användning, dvs från sommar till vinter.

Lulekraft AB (LUKAB), som är det företag som producerar fjärrvärme i Luleå har ett stort
energiöverskott under sommarmånaderna, energi som i dagsläget inte tas tillvara. Det finns
här en möjlighet att köpa spillvärme billigt under sommaren och lagra den till vintern.

I den här rapporten studeras hur ett uppvärmningssystem skulle se ut och beräkningar görs för
hur mycket energi som skulle behövas och vilka effekter det kan bli tal om. Utifrån dessa be-
räkningar har sen en systembild framkommit. Vidare har de ekonomiska förutsättningarna
undersökts. Slutligen har slutsatser dragits gällande systemets kvalitéer.

Beräkningarna visar att ett energibehov på ca 40 GWh räcker för att klara en vinters drift.
Dimensionerande effekt är 400 W/m2 asfaltyta. Simuleringar av värmespridning i marken har
gjorts i Matlab och visar att lämpligt läggningsdjup för rören bör vara 10 cm och avståndet
mellan rören 20 cm, för att uppnå jämn uppvärmning av ytan utan att det tar för lång tid att
värma upp eller att slösa för mycket energi.

Eftersom denna rapport är en förstudie är de ekonomiska beräkningarna ej kompletta. Det
som ingår är de stora kostnadsposterna: spillvärme, borrhålslager och slingsystem. Dessa
kostnader har summerats för att sedan kunna jämföras med dagens snöröjningskostnader.

Även om investeringskostnaderna vid byggandet är stora visar det sig att ett uppvärmningssy-
stem skulle löna sig inom en rimlig tid. Det bästa alternativet verkar vara att sköta snöröjning-
en på landningsbanan med hjälp av värmeslingor medan man sköter de resterade ytorna med
plogbilar på vanligt sätt.

Detta examensarbete är dock endast en förstudie och ej tillräckligt underlag för beslut. Slut-
satsen blir att praktiska försök på en taxibana eller liknande under en eller två vintrar skulle
behövas för att mer exakt veta hur en anläggning ska drivas och dimensioneras.
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1. Introduktion

1.1 Bakgrund
Snöröjning och isbekämpning av vägar och andra ytor kan vara ett omfattande arbete. För en
flygplats som har höga krav på säkerhet innebär snöröjningen stora kostnad. Det krävs både
personal och maskiner som måste vara beredda att rycka ut med kort varsel dygnet runt.
Halkbekämpningen sliter på banan och dess omgivning då man är tvingad till att använda sig
av stålborstar och kemikalier för att hålla banan isfri. För Luleå flygplats, Kallax, kostar detta
Luftfartsverket (LFV) ungefär 18 miljoner kronor per år (Nord). Det kan därför vara av intres-
se att titta på alternativ till den traditionella snöröjningen.

Tekniken att smälta snö med värmeslingor utnyttjas idag till att hålla vägar och gator i städer
snöfria. I dessa fall använder man för det mesta returvatten från fjärrvärmenät för att till ex-
empel hålla en gågata snöfri under vintern. Det finns många mindre ytor som hålls snö- och
isfria på detta sätt men i de centrala delarna av Västerås håller man en yta av ungefär 150 000
m2 is- och snöfri.
Det kan i sammanhanget vara intressant att påpeka att golvvärme som idag är vanligt i hus i
princip är uppbyggt på samma sätt.

I Luleå producerar Lulekraft AB (LUKAB) fjärrvärme året runt. Som bränsle använder man
gas från Svenskt Stål AB (SSAB). Genom ett avtal mellan LUKAB och SSAB åtar sig LU-
KAB att ta emot all den överskottsgas som produceras av SSAB. Eftersom det inte finns nå-
got speciellt stort behov av fjärrvärme på sommaren måste man då fackla bort stora mängder
gas. Här finns alltså möjligheter till billig värme. Genom att köpa in värmen under sommaren
och lagra den till vintern kan man utnyttja energiresurserna bättre.

Tekniker för storskalig säsongslagring av värme finns utvecklade. Ett sätt är att lagra värmen i
ett borrhålslager.

Den huvudsakliga uppgiften blir här att sammanfoga en rad kända tekniker och idéer till en
helhet. Nyckelfrågan är lönsamhet. Även om lönsamhet är någonting som är helt beroende av
de lokala förutsättningarna kan en dimensionering stå som grund för att bedöma andra orters
förutsättningar.

1.2 Syfte
Syftet med detta arbete är att göra en förstudie av ett snöröjnings- och avisningssystem för
Luleå flygplats. Säsongslagrad spillvärme och värmeslingor i banan ska ersätta dagens mer
konventionella snöröjning.

I studien görs en ekonomisk och miljömässig jämförelse mellan det nya och det konventio-
nella konceptet. Resultaten tolkas sen ur ett mer generellt perspektiv.
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                          Sommar                                                     Vinter

Borrhålslager

Fjärrvärmeverk

Landningsbana

Figur 1: Under sommaren laddas lagret med spillvärme från fjärrvärmeverket. Samti-
digt kyls landningsbanan av genom att sjövatten cirkuleras i rören i banan. När det snö-
ar under vinter cirkuleras varmt vatten från lagret genom banan och värmer upp den.

1.3 Metod
Arbetet består i huvudsak av litteraturstudier, beräkningar och diskussion. Det första som
gjordes var att skissa upp systemet. Sen användes litteraturstudier för att få en inblick i vad
som var gjort tidigare och utnyttja den informationen till att skapa en mera utförlig bild av hur
ett sådant system skulle se ut.
Nästa steg var energiberäkningar för att få fram energi- och effektbehov och även driftsstrate-
gin. Dimensioneringen av borrvärmelagret gjordes i Smartstore (Nordell, 1994) ett datapro-
gram specialkonstruerat för detta ändamål. Slutligen gjordes en kostnadsjämförelse mellan
detta förslag och den befintliga anläggningen.

1.4 Avgränsningar
Det har inte funnits några möjligheter till praktiska försök. Litteraturstudier och beräkningar
har varit grunden till detta arbete. Det har inte heller varit möjligt att gå in på djupet i alla frå-
gor. Förhoppningen är att kunna ge en bra överskådlig bild av de olika aspekter som styr ett
värmesystem av det slag som här behandlas.
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2. Beskrivning av flygplatsen

2.1 Flygplatsfakta
Luleå flygplats har en landningsbana som är 3350 m lång. Flygplatsen har både en militär och
en civil sida. Den sammanlagda ytan som berörs av snöröjningen är på ca 800,000 m2.
Landningsbanan karakteriseras som en så kallad svart bana det vill säga den ska alltid hållas
bar. Detta innebär ingen snö eller is på banan, det finns dock inget krav på att bana ska vara
torr.
Den godkända verksamheten omfattar totalt 39 000 rörelser för civilt bruk, det innebär 106-
107 per dygn. I dag är antalet rörelser 60-70 per dygn. Inräknat i det beslutet har man tillstånd
att på årsbasis bedriva fraktflygverksamhet med i genomsnitt 12 starter och 12 landningar per
dygn till år 2000, och 22 stycken per dygn till år 2007. Den vanligaste flygplanstyperna för
fraktflyget blir Boeing 747 och MD11, som tillhör de största flygplanen i fraktflottan. Frakt-
flyg kommer att trafikera flygplatsen dygnet runt. (Kallax Cargos hemsida, 2000)

2.2 Meterologiska data
De meterologiska fakta som här har använts är tagna från olika källor. Värdena i tabell 2 är en
kombination av mätdata från olika källor. Detta var nödvändigt för att få fram de data som
behövdes. De korrigerade nederbördsvärdena har tagits fram ur kvoten mellan de totala korri-
gerade och okorrigerade värdena. Kvoten 616/488 har alltså multiplicerats med de okorrige-
rade månadsmedelvärdena i Tabell 2 för att erhålla de korrigerade värdena.

2.2.1 Temperaturdata Luleå

     Tabell 1: Medeltemperaturer i Luleå (Harderup, 1995)

Medel-
Temperatur
[ºC]

Januari -11,5
Februari -10,7
Mars -6,1
April 0
Maj 6,3
Juni 12,9
Juli 15,5
Augusti 13,5
September 8,3
Oktober 2,9
November -4,1
December -9
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2.2.2 Nederbörd i Luleå
Tabell 2: Nederbörd i Luleå. Medelvärden och uppskattningar

P 1 Pkorr Andel snö
av P 23

Snö Snöblandat
regn

Snöblandat
regn

Tot Snö

[mm] [mm] [%] [mm] [%] [mm] [mm]
Januari 34 43 90 38,7 10 4,3 43
Februari 29 36,6 90 39,9 5 1,8 41,7
Mars 27 34,1 80 27,3 20 6,8 34,1
April 30 37,8 40 15,1 40 15,1 30,2
Maj 31 39,1 0 0 15 2,9 2,9
Juni 35 44,2 0 0 0 0 0
Juli 43 54,3 0 0 0 0 0
Augusti 60 75,7 0 0 0 0 0
September 62 78,3 0 0 4 3,1 3,1
Oktober 42 53 20 10,6 20 10,6 21,2
November 50 63,1 50 31,6 20 12,6 44,2
December 45 56,8 80 45,4 30 17 62,4

Summa: 488 616 208,6 74,2 282,8

2.3 Dagens snöröjning
Idag sköter F21 snöröjningen av Kallax flygplats på uppdrag av Luftfartsverket. Snöröjningen
sker med ett antal plogbilar som har kapacitet att röja banan på sex minuter. Snöröjningen av
taxibanor utförs med plogbilar och snöslungor. Problem kan här uppstå då taxibaneljusen lätt
körs sönder. Eftersom Kallax landningsbana är en svart bana måste plogningen kompletteras
med omfattande sopning med roterande stålborstar. Arbetet är tidskrävande och stålborstarna
slits kraftigt vilket ger upphov till omfattande drifts- och underhållskostnader. Stora mängder
stålborstrester uppkommer längs med landningsbanan.
Till denna snöröjning tillkommer halkbekämpning. Den utförs med hjälp av medlet Urea. Ett
kraftigt gödande medel som inte är bra för naturen.
Sammantaget kostar denna snöröjning Luftfartsverket ungefär 20 miljoner kronor per år.

                                                
1 Data rörande Sveriges Nederbördsklimat Normalvärden för perioden 1951-80
2 Temperaturen och nederbörden Sverige 1961-90 referensnormaler
3 Värdena är uppskattade ur grafer fig 13 sid 62-63 i Data rörande Sveriges Nederbördsklimat
Normalvärden för perioden 1951-80
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3 Beskrivning av uppvärmningssystemet

3.1 Bakgrund
System för att smälta snö på vägar och andra hårdgjorda ytor är ingen helt ny ide. Det finns
redan idag ett flertal system i drift i Sverige. Det finns ett stort system i Västerås. Där värms
en yta av 150 000 m2 (1995), med hjälp av slingor i marken. Det är den centrala delen av sta-
den som på så sätt hålls snö- och isfri. Som energikälla använder man returvatten från fjärr-
värmesystemet. (Johansson, Josephsson, 1995).
Istället för att använda spillvärmeöverskott kan ett alternativ vara att använda vägytan som
solfångare och under sommaren ta upp värme som sen kan lagras till vintern. Sådana system
finns i både Japan och Schweiz (http: Serso). Ett alternativ till att ha rör med cirkulerande
vattenvärme är att ha elslingor. Det som avgör vilken energikälla som ska användas är fram-
förallt pris och tillgänglighet. Spillvärme är oftast billig.
Intressant att nämna kan vara att golvvärmetekniken som idag används i många byggnader i
princip är samma sak, det är omgivningsfaktorerna som skiljer sig.

3.2 Principskiss av uppvärmningssystem

Figur 2: Principskiss av uppvärmningssystem. Pilarna visar hur spillvärmen från fjärr-
värmenätet når landningsbanan.
Spillvärmen levereras via fjärrvärmenätet under sommaren. Flygplatsen är idag ansluten till
fjärrvärmenätet. Eftersom fjärrvärmenätet är ett slutet system behövs en värmeväxlare mellan
fjärrvärmesystemet och uppvärmningssystemet. Värmen leds sedan ner i ett borrhålsvärmela-
ger där värmen lagras till vintern. Under vintern tas sedan värmen ur lagret och cirkuleras vid
behov i plaströr som ligger nedbäddade i asfalten.

Fjärrvärme ut

Fjärrvärme in
Värme
växlare Borrhålsvärmelager

Cirkulations-
pumpar

Landningsbanan
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4 Spillvärme

4.1 Spillvärmesituationen i Luleå
I Luleå produceras fjärrvärme av Luleå Kraft AB (LUKAB). Som bränsle har man till stor del
gas från SSAB. Gasen kommer från koksverket, masugnarna och LD-ugnarna. Under riktigt
kalla vinterdygn räcker inte gasen till utan man får använda olja. Den mängd olja som an-
vänds utgör dock endast en bråkdel (7 % med den nya masugnen 3-4 %.) av den totala ener-
giproduktionen.

LUKAB har ett avtal som säger att man ska ta emot all gas SSAB levererar. Efter det att den
nya masugnen blir klar hösten 2000 kommer LUKAB att ta emot ytterligare 300 GWh per år
utöver dagens 600 GWh. Den viktigaste energikällan är koksgas. Eftersom det inte är möjligt
att stänga av ett koksverk, man kan endast reglera koksproduktionen genom att förlänga eller
förkorta kokstiden, produceras gas under hela året. Genom att man därmed tar emot lika
mycket gas året runt och behovet av fjärrvärme är minimalt under sommaren finns möjlighet
att köpa in energin billigare. Den prisskillnad på som finns mellan sommar och vinter ska
rendera en vinst som ska täcka kostnaderna för att lagra värmen från sommaren till vintern.

Både Kallax flygplats civila sida och F21 är idag anslutna till fjärrvärmenätet. Eftersom fjärr-
värmesystemet är dimensionerat för vinterbehovet finns en stor överkapacitet i nätet under
sommaren. Detta gör att en anslutning skulle bli enkel och billig.

4.2 Fjärrvärme i Luleå

Figur 3: Fjärrvärmenätet i Luleå. Landningsbanan på flygplatsen syns längst ner i bil-
den. Siffrorna indikerar var det finns hetvattencentraler. Nr 1 är Lulekraft AB:s stora
anläggning där processgasen från SSAB eldas. Den infällda bilden visar ett fristående
fjärrvärmenät i Råneå.
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5 Värmelagret

5.1 Lagring av värme i berg
Värmelagring är en förutsättning för att solenergi och spillvärme ska kunna användas effek-
tivt. Fördelarna är många. Genom att lagra energi från lågsäsong då den oftast är billigare och
sen använda den under högsäsong  kan energin utnyttjas bättre.
En annan fördel är att man med värmelagring kan minska en anläggnings effektbehov genom
att låta ett lager ta hand om effekttopparna och därmed  sänka kostnaderna. Leverans och be-
redskapssäkerheten ökar då man har ett lager.
Ser man till miljön finns det också fördelar. Genom att effektivare använda överskottsvärme
och solenergi kan man minska användandet av fossila bränslen.
Man skiljer på korttids- och säsongslager. En termos eller en varmvattenberedare är ett kort-
tidslager där värme laddas in och tas ur många gånger per år. Ett långtidslager lagrar energi
från en säsong till en annan. Ett bra exempel på detta är ett borrhålslager. Det är också ett la-
ger av denna typ som rekommenderas i detta projekt.

Figur 4: Principbild av ett borrhålsvärmelager (Nordell,1994)

5.1.1 Bergvärmelagrets utseende

Att värma upp en stor bergvolym är ett bra sätt att lagra värme under lång tid. Metoden läm-
par sig bäst för storskalig värmelagring eftersom förlusterna minskar med ökad lagringsvo-
lym. I ett borrhålsvärmelager fungerar ett stort antal borrhål som värmeväxlare mellan berg-
volymen och värmebäraren. Under laddningsperioden, oftast sommaren, cirkuleras varmt
vatten borrhålen. Berget som omger hålen värms då upp. När det sen är dags att ta upp ener-
gin igen cirkulerar man vatten av lägre temperatur som då tar upp energi från det varmare
berget.
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Figur 5: Varmt vatten förs in i borrhål  Figur 6: Värmen  tas ur det
och kyls när värmen sprider sig ut i berget uppvärmda berget genom att

värma det kalla vattnet i hålet.

Man skiljer på öppna och slutna cirkulationssystem i borrhålen. I ett slutet system cirkuleras
värmebäraren i slutna rörsystem och värmen tillförs berget genom värmeledning genom rör-
väggen och vidare ut i berget. I det öppna systemet däremot
är värmebäraren i direkt kontakt med borrhålsväggen. Detta
ger bättre värmeöverföring till omgivningen. Det kan dock
uppstå vattenkemiska problem med ett öppet system. Exem-
pel på problem som kan uppträda är mineralbeläggningar i
rören, pumparna och värmeväxlarna. Dessa problem påver-
kas av en rad faktorer som vattenkvalitet, bergets beskaffen-
het och temperaturerna.
I ett slutet system väljer man mellan att ha ett enkelt eller
dubbelt U-rör. Den lagervolym som krävs uppnås hellre med
färre djupa hål än många grunda. Förklaringen till detta är att
det är hög startkostnad för varje hål och att det är avsevärt
dyrare att borra i jord än i berg. Den termiska trögheten hos
ett borrhålslager gör att dessa lämpar sig bäst för stora bas-
laster. Det kan därför vara nödvändigt att kombinera ett
borrhålslager med någon typ av korttidslager.
Lager byggs av praktiska skäl ofta med rektangulärt borr-
mönster så lagret får en lådformad volym. Ett lämpligt av-
stånd mellan borrhålen brukar ligga mellan 3-5 m. Detta
avstånd är viktigt för lagrets funktion och beräknas utgående
från laddningsförlopp, temperatur, max effektuttag, lag-
ringstid och bergets termiska egenskaper.

Det finns två typiska sätt att koppla ihop borrhålen, parallell- eller seriekoppling. Vid paral-
lellkoppling tillförs alla lagrets hål lika mycket värme medan man vid seriekoppling låter
vattenflödet strömma genom ett antal seriekopplade hål som därför får olika temperatur. Of-
tast laddas sådana lager från centrum av lagringsvolymen medan uttag sker på motsatt sätt, det
vill säga inifrån och ut. Fördelarna med att seriekoppla uttagstemperaturen blir högre. Tempe-
raturkurvan i figur 4 blir brantare vid seriekoppling och flackare vid parallellkoppling. Nack-
delen är att anläggningskostnaden blir något högre.

Section

Borehole Wall

Pipe

Pipe

Borehole Wall

Plan

Figur 7: Exempel på borr-
hålskonstruktion
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5.1.2 Lagervolym
Den erforderliga lagervolymen kan först uppskattas med formeln nedan (Nordell, 1986). I
denna formel tas ingen hänsyn till värmeförlusterna men den ger en bild av vissa parametrar
som påverkar utformandet av ett lager

VCt
QHRV
⋅∆

=⋅⋅= 2π (1)

där

V = Lagervolym [m3]
R =  Lagrets radie för ett cylindriskt lager [m]
H =  Lagerdjup, för cylindriskt lager [m]
CV = Värmekapacitet [J/m3, °C]
∆t = Högsta temperatur – Minsta temperatur [°C]

5.1.3 Värmeförluster
Värmeförlusterna från ett borrhålsvärmelager beror på lagringvolym, lagringstemperatur, lag-
ringstid samt bergets termiska egenskaper. I ett högtemperaturlager i granitisk berggrund med
en årsmedeltemperatur av 50oC blir värmeförlusterna ca 40% för 100.000 m3 lagringsvolym
medan de sjunker till ca 10% för 1.000.000 m3 bergvolym. Aktuellt projekt kommer att inne-
bära ca 10% värmeförluster under året.

5.2 Geologiska förutsättningar
5.2.1 Geologiska fakta
Marken vid flygplatsen består till största delen av sand. Berget som ligger under flygplatsen
består förmodligen huvudsakligen av gnejs. Avståndet ner till berggrund varierar mellan 10
meter vid havet ända upp till 50 meter vid andra ändan av flygplatsen. Det bästa vore om man
kunde bygga lagret där sandtäcket är så grunt som möjligt. Det är rimligt att anta att man kan
bygga lagret där avståndet ner till berg är ungefär 20 meter.

5.2.2 Marktemperatur
Temperaturen i det yttersta marklagret varierar under året på grund av luftens temperatur.
Detta beroende avtar med djupet. Endast några meter ner är markytans temperaturpåverkan
försumbar. Den svenska berggrunden har ungefär samma medeltemperatur som luftens i
samma område. Ett lager snö på marken isolerar och leder till att orter med mycket snö har
något högre marktemperatur än medeltemperatur i luft. Berggrundens temperatur stiger med
ungefär 1ºC per hundra meter. Detta leder till att man kan säga att medeltemperaturen i den
svenska berggrunden på 75 meters djup är ungefär 0,5-1,5ºC över luftens medeltemperatur.
För Luleås del innebär detta att temperaturen är ca 3,6oC. (Johansson, Josephsson, 1995)

5.2.3 Grundvatten
Grundvattenströmningar kan påverka ett bergvärmelager om lagret är varmare än grundvatt-
net. Lagrets förluster ökar då. Grundvattensströmmarna i den svenska berggrunden är oftast
små och påverkar därför inte ett lager nämnvärt. På Kallax som ligger nära havsytan, är de
hydrauliska gradienterna små, vilket ger liten grundvattenströmningen.

5.2.2 Lagrets placering
Ett bergvärmelager tar ingen plats ovan jord. Lagret blir därmed lättplacerat vilket är särskilt
viktigt på en flygplats. Geologiska och rent praktiska förutsättningar avgör placeringen.
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6 Energibalans för asfaltyta

6.1 Energibalans

Figur 8: Energibalans för en markyta
Figuren ovan försöker på ett överskådligt sätt visa på de faktorer som styr energibalansen för
en yta. Ytan strävar hela tiden efter att vara i jämvikt. Detta betyder att summan av alla ingå-
ende och utgående energiflöden ska vara noll.

6.2 Energiteori
Detta avsnitt är till för att ge en kort orientering om värme- och energiteori. Värmeöverföring
kan ske på tre olika sätt; genom ledning, strålning och konvektion. Denna värmeöverföring
påverkas av en rad yttre omständigheter. Hit hör solinstrålning, ytans och luftens temperatur,
ytans egenskaper, vind etc. I detta kapitel följer en kort genomgång av hur värmebalansen för
en markyta fungerar. Värmeöverföring genom ledning från markyta till luft är försumbar. Den
behandlas inte heller här.

6.2.1 Strålning
Strålning är elektromagnetiska vågrörelser som transporterar energi. Strålningsutbytet för en
yta påverkas av ytans absorption/emissionstal.  En helt svart yta har absorptionstalet = 1 me-
dan asfalt har ungefär 0,7-0,95 (Johansson, Josephsson, 1995). Strålningens temperaturbero-
ende beskrivs av Stefan Boltzmans lag.

4
ytas Tq ⋅⋅= σε (2)

där

qs = Värmestrålning [W/m2]
ε = Emmissionstalet för ytan
σ    = Stefan Boltzmans konstant, 5.6697·10-8  [W m-2 K-4]

Formeln tar dock inte hänsyn till molnighet och andra yttre faktorer som påverkar. Därför
används inte teoretiska formler i någon större utsträckning utan man använder sig av empiris-

Strålning

Ledning

Avdunstning Konvektion

Solinstrålning

Värmeledning
till mark

Reflektion

Värmeledning
från mark

Kondensation

Nederbörd
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ka formler framtagna genom mängder av försök. Det finns flertalet olika formler och alla
lämpar de sig bäst för olika användningsområden, se kapitel 7 där effektberäkningarna görs.

6.2.2 Konvektion
Det finns två olika typer av konvektion. Naturlig och påtvingad konvektion. Den naturliga
konvektionen uppstår genom att densitetsskillnader i ett medium orsakar naturlig cirkulation.
Exempel på detta är den luftcirkulation som elementens uppvärmning av inomhusluften orsa-
kar. Den påtvingade konvektionen uppstår när det sker en yttre påverkan som är så kraftig att
densitetsskillnaderna kan försummas. Exempel på detta är att det blåser över en markyta.

Den värme som avges genom konvektion beskrivs av ett värmeöverföringstal αk. Detta är ing-
en materialkonstant utan beror av mediets egenskaper och strömningstillståndet. Värmeöver-
föring med konvektion kan skrivas:

Q = αk·(Ts-T∞)·A (3)

där

Q = Värmemängd per tidsenhet [W]
αk = Värmeöverföringstal [W/m2,K]
Ts = Yttemperaturen [ºC]
T∞ = Friströmningstemperatur [ºC]
A = Area [m2]

6.2.3 Avdunstning

Avdunstningens storlek beror framförallt på vindhastighet, temperatur och luftens ångtryck
vid ytan. Det finns en rad metoder för att beräkna avdunstning från en yta. Mest användbar i
detta fall är en aerodynamisk metod. Den baserar sig på att avdunstningen är proportionell
mot ångtrycksskillnaden mellan luften och den avdunstande ytan samt en funktion av vinden
som transporterar bort den fuktiga luften.

E = k·(1+a·w)·(es-e)  (4)

där

E = avdunstningshastigheten [m/s]
k, a = konstanter som bestäms empiriskt
w = vindhastigheten på 2 meters höjd [m/s]
es = mättnadsångtrycket för avdunstande yta [mbar]
e = luftens ångtryck [mbar]
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7 Energi och effektbehov

7.1 Effektbehovet
För att kunna bestämma dimensionerande effekt för snösmältning på den asfalterade ytan
måste man dela upp uppvärmningsprocessen i tre huvudsakliga steg.

1. Markuppvärmningsfasen: från att systemet slås på tills ytan nått erforderlig temperatur.
2. Snösmältningsfasen: Från att banan är varm och det snöar till dess att det slutar snöa.
3. Eftervärmningsfasen: När all snö är borta och det har slutat snöa inleds fas tre.

Dessa tre faser skiljer sig avsevärt åt när det gäller vilken typ av energiförlust som dominerar.
Denna uppdelning är dock viktig för att se hur stora förlusterna är i processens olika steg
samtidigt som det ger information om vilken effekt som ska bli dimensionerande.
Under markuppvärmningsfasen handlar det om förluster p.g.a. konvektion,  strålning samt
mark- och kantförluster. Medan det snöar går i stort sett all energi åt till att smälta snön
(Magnusson). I eftervärmningsfasen får man förlusterna genom konvektion, strålning och
avdunstning.

7.1.1 Markuppvärmningsfasen
Förlusterna under denna process är svåra att exakt bestämma då klimatförhållandena varierar
kraftigt. Medelvärden ger bara en liten del av sanningen och kan vara kraftigt missvisande.
Genom att skilja på mulet och klart respektive torr eller våt yta får man ett antal olika alterna-
tiv. Tabellen nedan visar en beräkning av effektförlusterna för de två ytterligheterna. Lägst
förluster vid mulet och torr vägbana medan klart väder och våt bana ger de högsta värdena
(Magnusson, 1977). Det troligaste är att det innan ett snöfall är torrt och mulet. I dessa beräk-
ningar ingår inte mark- och kantförluster. Dessa behandlas längre fram.

De formler som Magnusson presenterar och som här har använts är:

Mulet väder,  torr yta: LV TTvq −⋅⋅++= ()1,23,95,3( ) (5)

Klart väder, våt yta: LV TTvq −⋅⋅++= ()3,25,1210( )        (6)

Där

q = Effektförlust [W/m2]
v = Vindhastighet [m/s]
TV = Vägens temperatur [ºC]
TL = Luftens temperatur [ºC]
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Tabell 3: Förluster pg a strålning, konvektion och avdunstning. Mark- och kantförluster
tillkommer.

TL TV v EffektVädertyp
[°C] [°C] [m/s] [W/m2]
-5 1 5 139,8
-5 2 5 163,1

Mulet väder- torr yta: -10 1 5 256,3
-5 1 10 202,8

-10 2 10 405,6

-5 1 5 204
-5 2 5 238

Klart väder- våt yta -10 1 5 374
-5 1 10 273

-10 2 10 546

För att snön ska smälta direkt utan att lägga sig på ytan räcker det inte med att den är 0°C utan
minst 2°C krävs, annars lägger sig en vit hinna på ytan.(Magnusson, 1977)

7.1.2 Snösmältningen
När det gäller att smälta snön får man dela upp processen i två steg, dels att värma snön till
0°C och att sen omvandla snön till vatten. De nederbördsvärden för snö som presenteras i
tabell 2 och används i beräkningarna anges i enheten mmAq. Med detta avses den mängd
smältvatten som en viss mängd snö representerar. Densiteten för vatten är ungefär 1000 kg/m3

och densiteten för snö som inte är packad är ungefär 100 kg/m3. Detta medför att en decimeter
nyfallen snö motsvarar en centimeter vatten.
Energin som krävs för att värma snön från dess ursprungliga temperatur till 0 °C beräknas
enligt formel nedan.(Johansson, Josephsson, 1995)

)0(578,0 Sv Tsq −⋅=    (7)

där

s = Snöfalls intensiteten  [mmAq/h]
TS = Snöns temperatur [° C]

Fasomvandlingen från snö till vatten beräknas enligt:

sqm ⋅= 5,92     (8)

där

92,5  =   Latenta värmet hos is/kg.
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Tabell 4: Effektbehov snösmältning

Tsnö s qv

[ºC] [mmAq/h] [W/m2]
-20 5 57,8
-10 5 28,9Värma till noll
-5 5 14,45

Tsnö s qm
0 1 92,5
0 5 462,5

Smälta snön

0 10 925

Det visas tydligt i tabellen ovan är det fasomvandlingen från snö till vatten som är helt domi-
nerande. Här framgår också att det har avgörande betydelse vilken nederbördsmängd som ska
få vara dimensionerande. I litteraturen anges 5 cm snö ska smältas på två timmar som dimen-
sionerande fall. (Magnusson, 1997) Detta tar dock inte hänsyn till flygplatsers höga kraven på
att snabbt ha en ren bana.

7.1.3 Eftersmältningsfasen
Här är ytan våt och det är troligt att det klarnar upp. Förutsättningarna är att vattnet måste
lämna ytan innan systemet kan slås av. Vattnet dunstar snabbt vid låga temperaturer. (Mag-
nusson, 1997)
Ett avrinningssystem för smältvattnet måste se till att vattnet får en chans att snabbt rinna av
ytan.
De flesta snöfall sker vid relativt höga temperaturer, ofta nära noll. Under framförallt våren
kommer solen, under dagtid, att hjälpa till med snösmältningen.

7.2 Mark- och kantförluster
Mark- och kantförluster anges av Magnusson till 20-40 % av det totala effektbehovet. Om
man kontinuerligt värmde banan skulle dessa förluster minska eftersom mer eller mindre sta-
tionära förhållanden skulle uppstå.
En enkel beräkning kan göras för att se hur stor del av energin som går uppåt respektive ned-
åt. I denna beräkning har antagits för enkelhetens skull att det är ett homogent material uppåt
respektive ett nedåt. I själva verket är det två lager uppåt och två nedåt. Modellen ger i varje
fall en ungefärlig bild av värmespridningen. Observera att detta gäller för stationära förhål-
landen.

)(
1

swupp TT
h

q −⋅= λ (9)

)(
2

gwwned TT
h

q −⋅= λ (10)
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där

λ1 = Värmeledningstalet för marken ovan röret
λ2 = Värmeledningstalet för marken nedanför röret
h1 = Avståndet rör till markyta
h2 = Avståndet rör till grundvattenytan
Ts = Ytans temperatur
Tw = Rörets temperatur
Tgw = Grundvattentemperaturen, 4°C

I det räknade exemplet har följande värden använts.
Tw= 30°C
Ts= 2°C, erforderlig yttemperatur
Tgw= 4°C

λ1=λ2=1 
Cm

W
°2

h1= 0,1 m
h2= 10 m

Ekvation (9) och (10) ger:
2/280)230(

1,0
1 mWqupp =−⋅=

2/6,2)430(
10
1 mWqned =−⋅=

Här ser man tydligt att de mesta går uppåt. Strömningen nedåt kan vid stationär strömning
försummas. Vid transient strömning skulle förlusterna nedåt vara lite större men inte avgöran-
de mycket. Om det vore möjligt skulle man kunna isolera under rören. Det skulle kraftigt
minska förluster. Det är dock inte möjligt i detta fall.

7.3 Val av dimensionerande effekt
Beräkningarna visar att snöintensiteten styr effektkravet mycket. Här är det tydligt att en rim-
lig snöintensitet antas som dimensionerande. Jämför man sen med värdena för Johansson &
Josephsson verkar en effekt på ca 400 W/m2 vara tillräcklig för att klara effektbehovet. När
man har möjlighet att förvärma banan behövs inte så hög effekt. Genom att första värma det
viktigaste och sen ta övriga ytor när det lugnat ner sig leder också till lägre effektbehov. Det
skulle dock var bra om möjligheten fanns att köra ut stora effekter i en krissituation.

7.4 Mediets egenskaper
7.4.1 Medietemperatur
Erforderlig temperatur på rörens utsida beräknas enkelt genom följande formel:

h
TTq yu

λ⋅−= )( (11)
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där

q = Effekten till ytan [W]
Tu = Källans yttemperatur [ºC]
Ty = Ytans temperatur [ºC]
λ = Asfaltens värmeledningsförmåga, 1 W/°C,m
h = Källans läggningsdjup [m]

Tabell 5:  Värmekällans yttemperatur vid olika effekt och läggningsdjup

Q Ty h λ Tu
[W] [°C] [m] [W/m°C] [°C]
100 2 0,1 1 12
200 2 0,1 1 22
300 2 0,1 1 32
400 2 0,1 1 42
500 2 0,1 1 52

100 2 0,05 1 7
200 2 0,05 1 12
300 2 0,05 1 17
400 2 0,05 1 22
500 2 0,05 1 27

Ur tabell 5 framgår att läggningsdjupet har stor betydelse för vilken temperatur på den cirku-
lerande vätskan som behövs för att uppnå erforderlig värmeeffekt på ytan. Ett litet läggnings-
djup medför att man klarar höga effekter med relativt låg temperatur på vätskan i rören.

När man vet detta kan man beräkna värmegenomgången genom röret och därmed få fram det
cirkulerande mediets temperatur. Johansson & Josephsson (1995) presenterar följande formel:

2)(
m
mTTq rör

umed ⋅⋅−= α (12)

där

q = Effekt [W]
Tmed = Temperatur på mediet [ºC]
Tu = Temperaturen på rörens utsida [ºC]
α = Värmeövergångskoefficienten [W/m2 ºC]
mrör/m2 = Antalet meter rör per m2 yta
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Tabell 6: Mediets temperatur vid olika effekter och läggningsdjup

Q h Tu α m rör/m2 Tmed

[W] [m] [°C] [W/m rör °C] [°C]
100 0,1 12 9 5 14,2
200 0,1 22 9 5 26,4
300 0,1 32 9 5 38,7
400 0,1 42 9 5 50,9
500 0,1 52 9 5 63,1
100 0,05 7 9 5 9,2
200 0,05 12 9 5 16,4
300 0,05 17 9 5 23,7
400 0,05 22 9 5 30,9
500 0,05 27 9 5 38,1

Som synes krävs det ganska höga temperaturer för att kunna klara de riktigt höga effekterna.
Värmeslingornas läggningsdjup har mycket stor betydelse för vilken temperatur som mediet
måste ha. Om man lägger rören nära ytan måste man också lägga dem nära varandra annars så
kommer det att uppstå stora temperaturdifferenser i ytan. Formeln kan även användas till att
utifrån en känd temperatur beräkna de antal meter rör som behövs per kvadratmeter. Lägg-
ningsdjupet påverkas även av kraven på bärighet som behandlades i avsnitt 9.2.

7.4.2 Temperaturförändring i rörets längdriktning.
I den värmespridningsmodell som redogörs för i 8.5 görs antagandet att det temperaturfall
som sker längs med röret är försumbart. Det är intressant att se hur bra detta påstående stäm-
mer. De formler som används är hämtande från ”Fundamentals of heat and mass transfer” av
Incropera.
För stationär strömning i rör med en inkompressibel vätska gäller ekvation 11och 12.

)( inutpconv TTCmq −⋅⋅=
•

(13)

LPqq sconv ⋅⋅= (14)

Sätter man ihop dessa får man fram ett uttryck för temperaturen ut ur röret.

in

p

s
ut T

Cm

LPq
T +

⋅

⋅⋅
= •

•

(15)

I detta exempel används vatten som värmebärare. Effekten och massflödet varieras för att
samtidigt se hur dessa faktorer påverkar. Temperaturen in i röret påverkar inte hur mycket
temperaturen faller. Resultatet av denna beräkning visar att temperaturen faller allt från 0,2 –
1,5ºC per meter rör. Vidare ser man att det framförallt är höga effekter som orsakar stora tem-
peraturfall. Detta kan vara viktigt att tänka på vid projekteringen av anläggningen. Varje en-
skild slinga får inte vara för lång, ju kortare slingor ju lägre temperaturfall. Det är också vik-
tigt att flödet i slingorna arrangeras så att intilliggande rör har motsatt strömningsriktning, se
Figur 14.
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Tabell 7:Temperaturfall i rör

Effekt Massflöde Tin Tut ∆T
100 2,5 30 29,6 -0,4
200 2,5 30 29,3 -0,7
200 5 30 29,6 -0,4
200 7,5 30 29,8 -0,2
200 10 30 29,9 -0,1
200 2,5 10 9,3 -0,7
200 2,5 20 19,3 -0,7
200 2,5 40 39,3 -0,7
300 2,5 30 28,9 -1,1
400 2,5 30 28,5 -1,5

7.5 Värmespridningen i vägkroppen
Genom att studera hur värmen sprider sig i marken kan man få värdefull information om hur
rören bör ligga, hur mycket energi som går åt och hur lång tid det tar att värma upp banan.
Här studeras denna värmespridning med en simuleringsmodell baserad på en explicit nume-
risk lösning. Modellen är skriven i Matlab.

7.5.1 Värmeledning
Den transienta värmeledningsekvationen i två dimensioner kan skrivas:

�
��
�

�

∂
∂⋅

∂
∂+���

�

�

∂
∂⋅

∂
∂=

∂
∂⋅

y
T

yx
T

xt
TC λλ  (16)

där

C   =   Värmekapaciteten [J/m3 ºC]
T   =   Temperatur [ºC]
λ   =     Värmeledningstal [W/m ºC]
x,y   =     koordinater i flödesriktningen [m]

För att kunna lösa detta numeriskt delar man in det undersökta området i rektangulära celler
med sidlängderna ∆x och ∆y. Sen använder man en så kallad fempunktsräkning.

                                              m+1,n

                                m,n-1      m,n       m,n+1

                                              m-1,n

Figur 9: Fempunkts räkning
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Termodynamikens lagar säger att kontinuitet, dvs skillnaden mellan inströmmad och ut-
strömmad energi måste stanna kvar, måste råda för varje enskild cell. Genom att utnyttja detta
faktum får man fram en formel som beskriver en cells nya temperatur utifrån cellens och de
omgivande cellernas temperaturer. 4

( )
ρ

λ
⋅∆⋅∆⋅

⋅−Σ⋅∆
= −−±±

− yxC
TTt

T tnmtnm
tnm

1,,1,1,1
1,,

4
(17)

7.5.2 Beskrivning av modellen
Den tvådimensionella modellen består av ett matrissystem som beskriver en genomskärning
av vägen. Genom antaganden att värmen sprider sig symmetriskt kan en rad förenklingar gö-
ras. Att bortse från värmespridningen längs med röret motiveras med att även om röret förlo-
rar värme i strömningsriktningen kan den försummas då det motverkas av att man tänker sig
att lägga bredvidliggande rör i motsatt strömningsriktning.
Att värmespridningen sker symmetriskt får också till följd att man kan anta att värme sprid-
ningen genom matrisens två vertikala sidor kan approximeras till noll, det vill säga tempera-
turderivatan över de kanterna är noll. Värmeledningstalet varierar med de olika materialen,
asfalt och mark. Någon hänsyn till skillnad mellan slitlagret och grunden görs inte då det inte
har någon avgörande betydelse.
Man delar alltså in kroppen i ett matrissystem enligt figur 10. Räkningarna sker mellan cent-
rum av varje cell. Detta medför att det som här kallas yttemperatur är egentligen strax under
ytan. Cellerna får samma storlek som rörets radie. Detta ger att röret approximeras med en
kvadrat med samma sidlängd som rörets radie.

                    Figur 10: Principbild av modellen.
                                                
4 Mer om detta finns att läsa om hos bland annat Lood (1999).
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7.5 Resultat av simulering
Syftet med simuleringen var att få en bild av hur värmen sprider sig i marken. Genom att va-
riera läggningsdjup, avståndet mellan rören och rörens temperatur kan man avgöra hur upp-
värmningssystemet bör se ut. Utdata ur beräkningen är ytans temperatur. Programmet är kon-
struerat på så sätt att den räknar tills ytan har uppnått önskad temperatur, 2ºC, eller att det
råder jämvikt. Programkoden kan läsas i Bilaga 1

7.5.1 Ytans temperatur för olika förutsättningar

Figur 11: Rörtemperaturens betydelse för ytans temperatur. Rörets läggningsdjup är 10
cm och avståndet mellan rören är 20 cm. Stationärt tillstånd.

Figur 11 visar att rörtemperaturen kraftigt påverkar ytans temperatur. Man ser också att det är
svårt att få en jämn temperatur på ytan, som avtar med avståndet från röret. Det går att uppnå
med låga temperaturer men med nackdelen att det tar mycket lång tid. Vid kontinuerlig drift
är det mycket lättare då man inte står inför dilemmat att snabbt värma upp banan.

Figur 12: Läggningsdjupets betydelse för ytans temperatur. Temperaturen på röret är
30ºC och avståndet mellan rören är 20 cm. Stationärt tillstånd.
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Rörets läggningsdjup under asfaltytan framgår av figur 12. Även här visade det sig att det är
svårt att uppnå jämn temperatur på ytan. Det gäller ju också som sagt tidigare att det ska gå
fort. En flackare kurva betyder ju bättre hushållning med energin. Ju djupare man placerar
rören desto jämnare blir yttemperaturen.

Figur 13: Temperatur variation i ytan med olika röravstånd. Rörets läggningsdjup är 10 cm
och x-axeln visar det horisontella avståndet från röret uttryckt som del av avståndet mellan två
rör. Rörets temperatur är 30ºC. Stationärt tillstånd.

Figur 13 visar hur avståndet mellan rören, c/c avståndet, påverkar yttemperaturen. Lägger
man rören närmare varandra kommer yttemperaturen att öka. Om avståndet skulle bli för stort
kommer inte värmen från två rör att nå varandra. Asfaltytan mitt emellan rören kommer då att
vara opåverkad.

7.5.2 Slutsatser av simuleringen
Det är viktigt att finna en kombination av läggningsdjup och c-c avstånd. Lägger man röret
nära ytan måste de även ligga nära varandra. Detta för att undvika för stora temperaturskillna-
der på ytan. Simuleringar visar att det bästa är att lägga rören på ett avstånd så att en 45º vin-
kel från ett rör sammansträlar med en lika stor vinkel från nästa rör vid ytan. Wirsbo anger ett
läggningsdjup på 11 cm och ett röravstånd på 25 cm vilket stämmer bra med beräkningarna
här och erfarenheter från Västerås (Johansson, Josephsson, 1995).

För att kunna beräkna energiförbrukning och för att veta när man ska slå på värmen är det
viktigt att veta hur lång tid det tar att få banan varm. I simuleringarna som presenteras i av-
snitt 7.5.1 nås jämvikt efter 80 till 180 minuter beroende på inställningar. Det är dock osäkert
hur tillförlitliga dessa värden är. Här skulle praktiska försök vara till  mycket stor hjälp.

7.6 Totalt energibehov
Energiförbrukningen styrs av antalet drifttillfällen, effektbehovet och väderförhållandena vid
dessa tillfällen. I beräkningarna måste också tas med de förluster som uppkommer vid drift.
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7.6.1 Smältning av snö
Energiåtgången för att smälta snö framgick av ekvation (6). En liknande används här. Energin
för uppvärmning av snön till 0ºC försummas.

Qsnö= 92,5·ρρρρ·S = 26 kWh/m2 (17)

där

S  = Totala mängden snö under ett år i vattenekvivalenter.(0,28 m) [m/år]
ρ  = Vattnets densitet vid 0ºC [kg/m3]
92,5 =   Latenta värmet för is/kg

Den totala energiförbrukningen för snösmältningen: 26 kWh/m2 · 800 000 m2 = 20,8 GWh

7.6.2 Förvärmning och eftervärmning

Utgående från simuleringarna i Matlab antas att uppvärmningssystemet bör slås på cirka två
timmar innan snön beräknas börja falla. Det antas också att värmen ska kunna stå på lika
länge efter snöfallet har upphört.
Här görs ett antagande  om att det kommer 20 rejäla snöfall per år. Detta baseras på neder-
bördsstatistik Vi antar också att systemet slås på med full effekt direkt för att snabbt få banan
varm. För att göra detta möjligt körs endast landningsbanan på full effekt, då det är viktigast
att hålla den snöfri. Resterande ytor körs på lägre effekt. Förvärmningen förbrukar då energi
enligt:

Landningsbanan: 400 W/m2 · 2 h · 20 tillfällen =  16 kWh/m2

Övriga ytor:         200 W/m2 · 2 h · 20 tillfällen =   8 kWh/m2

Total energiförbrukning för förvärmningen:
16 kWh/m2·150 000 m2 + 8 kWh/m2· 650 000 m2= 7,6 GWh

Eftervärmningen förbrukar inte lika stora mängder energi då behovet av höga effekter inte
finns. Det kan vara rimligt att räkna med en eftervärmningseffekt på 100 W/m2.

100 W/m2 · 2 h · 20 tillfällen · 800 000 m2 = 3,2 GWh

Total energiförbrukning blir då 20,8 + 7,6 + 3,2 = 31,6 GWh

Det blir en del förluster i lagret och en viss säkerhetsmarginal är befogad så dimensionerande
energibehov blir 40 GWh.

8 Driften av anläggningen
För att systemet ska bli lönsamt krävs det att den konstrueras och drivs på bästa sätt. Först
gäller att bestämma huruvida anläggningen bör drivas kontinuerligt, det vill säga att värma
banan under hela vintern eller om man ska ha en intermittent drift som innebär att systemet
slås på vid risk för snö och sen slås av när nederbörden har upphört och banan är snöfri.
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8.1 Kontinuerlig eller intermittent drift
8.1.1 Kontinuerlig drift
Kontinuerlig drift innebär ett mer eller mindre kontinuerligt flöde av varmt vatten i rören un-
der hela den kalla perioden av året. För att det ska vara genomförbart måste energitillförseln
trots allt varieras. Detta görs genom att variera vattentemperaturen i rören. Precis som vid
intermittent drift höjs effekten när nederbörd väntas. Det positiva med detta system är att ef-
tersom det hela tiden är varmt i rören behövs ingen tillsats av glykol vilket underlättar vid
konstruktion och drift. Vägkroppen är ju också uppvärmd hela tiden och är bättre förberedd
för ett plötsligt väderomslag.
Den avgörande nackdelen som fäller denna variant är den mycket höga energiåtgången. Det
skulle helt enkelt kosta för mycket.

8.1.2 Intermittent drift
Det andra alternativet är ett systemet där systemet står stilla under perioderna då ingen smält-
ning behövs. Eftersom det under dessa perioder är kallt måste frysskyddsmedel tillsättas i
vattnet för att inga isproppar ska uppkomma. Uppvärmningen av banan tar längre tid och be-
redskapen för ett plötsligt väderomslag blir lägre. Detta ställer i sin tur högre krav på meteo-
rologer och mätutrustning, att de kan förutse väderomslag för att banan ska hinna värmas upp
i tid för annalkande snö.
Vid denna typ av drift kommer inte värmeflödet i marken att uppnå stationära förhållanden,
Som en följd av detta är förlusterna till marken (främst nedåt) större än vid kontinuerlig drift
(Johansson).

8.1.3 Val av driftsprincip
Slutsatsen blir att intermittent drift är att föredra. Det är också intressantare i ett vidare per-
spektiv då det även kan fungera för flygplatser på orter där det inte finns beredskap för kraf-
tigt snöfall. En flygplats i Mellaneuropa skulle kanske stängas vid ett kraftigt snöfall då de
inte har råd att vara förberedda för detta. Kanske skulle då en investering i ett uppvärmnings-
system vara ett alternativ.

8.2 Prioriteringszoner
Systemets storlek och därmed kostnaderna är direkt beroende av effekt- och energibehov. För
att minska effektbehovet till en rimlig nivå kan man dela in den uppvärmda ytan i olika zoner
beroende på hur viktigt det är att ytan är snöfri. Detta skulle innebära att vid ett kraftigt snö-
fall skulle man i ett första skede leda all värme till landningsbanan med högsta prioritet. När
sen effektbehovet för landningsbanan minskar börjar man värma de andra ytorna. Lagret är så
pass stort att man hur som helst måste dela upp hålen på ett antal cirkulationspumpar som sen
går till olika sektioner av banan.

8.3 Förvarning
En viktig del i att få systemet att fungera är att man ska kunna slå på värmen någon timme
innan det börjar snöa, detta för att banan då ska ha hunnit uppnå en temperatur av ca 2°C och
därmed smälta snön innan den hinner lägga sig. Har man längre tid på sig för att värma upp
banan sjunker effektbehovet också. Ska det fungera med intermittent drift är  detta en avgö-
rande punkt att lösa.
På Kallax flygplats finns det meteorologer som bör kunna förutspå snö med god marginal och
starta uppvärmningen av banan några timmar innan snön börjar falla.
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8.4 Effektivaste styrningen
Frånsett att förvärma banan bör man också kunna styra driften så energisnålt som möjligt.
Förutom noggrann väderinformation krävs även temperaturgivare på banan för att känna av
att det värms tillräckligt och att det inte värms för mycket. Inom detta område finns det en hel
del att göra. Det är så gott som omöjligt att beräkna sig fram till det effektivaste alternativet.
Det är mycket troligt att systemet kommer att slås på i onödan vid ett antal tillfällen. Det är
svårt att undvika och någonting som man måste ta hänsyn till vid dimensioneringen. Praktiska
försök skulle behövas för att verifiera beräkningar och slutsatser.

9 Slingsystemet
Rörslingor, genom vilka uppvärmningen sker, läggs ner i banan. Bästa tillfället är att göra
detta är vid en omläggning av slitytan. Man skulle då förmodligen fräsa spår i banan och sen
lägga ner rören i dessa. I dessa cirkulerar en varm fluid, vanligtvis glykolblandat vatten för att
förhindra frysning. Värmen från dessa rör värmer upp vägbanan så att snö som faller på den
smälter.

Rören ligger under det yttersta slitlagret på ett djup av ca 10 cm. Detta beror på att slitlagret
belastas hårt och måste läggas om med jämna mellanrum. Rören skulle vara i vägen och för-
hindra denna omläggning. Belastningen på rören behandlas inte av denna studie, det lägg-
ningsdjup som används här är baserad på värmeledningssimuleringar, tidigare erfarenheter
och antagande. När det varma vattnet cirkuleras i rören under banan kommer det att kylas av.
För att motverka ojämn värmespridning läggs intilliggande rör med motsatt strömningsrikt-
ning, se figur 14.

Figur 14: Principskiss av slingsystemet sett uppifrån. Den gråfärgade ytan är land-
ningsbanan som ska hållas is/snöfri. Pilarna visar flödesriktningen.
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9.1 Rören
Rörmaterial
Vanligast är att man väljer rör av plast, närmare bestämt polyeten (Johansson). Rör av järn
leder i och för sig värmen betydligt bättre än plaströr men av kostnadsskäl är plaströr att före-
dra. Här görs ingen närmare jämförelse mellan olika rörmaterial utan val av rör baseras på vad
som används i liknande applikationer idag. I detta användningsområde är det önskvärt att få så
stor värmeavgivning som möjligt från vätskan i rören och därmed värma marken effektivt.
För att öka värmeavgivningen är det önskvärt att flödet i rören är turbulent.

Rören och slingornas dimensioner
Typiska rördiametrar för denna typ av uppvärmningssystem är 10 - 20 mm (Johansson). Där
anges även slinglängderna till mellan 200 och 300 meter. Så långa slingor leder till stor tem-
peraturskillnad mellan ingående och utgående vatten. Genom att inte låta slingorna vara läng-
re än att de räcker tvärs över banan och att lägga bredvidliggande rör i motsatt strömnings-
riktning utjämnas denna skillnad. En flödeshastighet på 0,5-0,8 m/s används i  befintliga an-
läggningar (Johansson). Det motsvarar ett flöde på mellan 300 och 600 cm3/s.
Ett annat alternativ är att lägga varje slinga så att den går fram och tillbaka, tvärsöver banan.
Detta skulle halvera kulvertlängden som då endast skulle behöva byggas på banans ena sida.
Detta alternativ diskuteras dock inte närmare i fortsättningen.

9.2 Belastning
Rören utsätts för belastningar när flygplan eller andra fordon förflyttar sig på banan. För att
undvika risk för överbelastning måste rören ligga på ett tillräckligt djup. Det kan också vara
nödvändigt att hela tiden ha övertryck i rören. Under perioderna när banan inte behöver vär-
mas pumpar man vatten med en temperatur nära noll. Man förhindrar då också att det fryser.
På sommaren kan man cirkulera kallt vatten som tas från någon sjö. Då kyls banan och den
slits inte lika mycket och dess livslängd ökar. Erfarenheter från det stora uppvärmningssyste-
met i Västerås, visat att ett läggningsdjup på 10 cm är tillräckligt för att rören inte ska komma
till skada (av biltrafik). (Johansson).

9.3 Värmebärare
Ett alternativ till att använda rent vatten för att cirkulera i rören är att tillföra det med en viss
mängd glykol. På detta sätt minskar risken för isproppar när systemet inte är igång. Detta kan
annars vara ett problem vid periodisk (intermittent) drift av anläggningen. Kör man anlägg-
ningen kontinuerligt, det vill säga håller marken mer eller mindre uppvärmd under hela vin-
tern är detta inget problem.
Nackdelen med att använda glykol i systemet är att värmeöverföringen, genom ökad viskosi-
tet, blir sämre och det blir svårare att uppnå önskad effekt. Det ställer också högre krav på att
systemet är tätt då glykol inte bör hamna i marken. Nackdelarna till trots måste man ha en
frostskyddad vätska om man ska driva anläggningen intermittent.

10 Dimensionering av bergvärmelagret

10.1 Beräkningsmetoder
För att beräkna hur lagret ska se ut har jag här använt ett dataprogram som heter SmartStore.
Det är ett program som ger en optimal utformning av ett lager med avseende på den årliga
kostnaden för investeringar, drift, underhåll och värmeförluster. (Nordell,1994)
Smartstore har dock några begränsningar. En begränsning är borrhålsdjupet som inte får vara
djupare än 250 m. Det är nu möjligt att borra betydligt djupare än så. Detta innebär att den
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faktiska kostnaden förmodligen blir lägre än vad Smartstore kommer fram till. Färre men dju-
pare hål innebär lägre kostnader.

10.2 Indata

Som grund till dimensioneringen ligger de krav på uttagbar energi som krävs:

• Totalt energiuttag: 40 GWh
• Temperatur på vattnet som laddas in i lagret: 70ºC
• Laddningstid: 4000 h

De egenskaper hos marken och berget som använts är:

• Bergets värmeledningsförmåga:  3,3 W/m, K
• Bergets värmekapacitivitet: 2 200 000 J/m3,K
• Sandens värmeledningsförmåga: 0,75 W/m, K
• Djup till berggrunden: 20 m
• Grundvattennivå: 5-10 m
• Bergets medeltemperatur: 3,6 °C
• Inget grundvattenflöde som påverkar ett lager
• Homogent berg utan betydande sprickor

En rad ekonomiska parametrar behövs som indata. Borrkostnaderna har efter konsultation
med personer i branschen uppskattats till 100 kr/m för bergborrning och 400 kr för borrningen
i sanden, inklusive foderrör.

10.3 Resultat av dimensionering i Smartstore

I tabell 8 och 9 sammanfattas de viktigaste resultaten från Smartstores beräkningar. Hela ut-
datafilen kan studeras i bilaga 2. Tabell 8 visar utformningen av ett lager som ska klara en
värmning av alla flygfältets arealer på 800 000 m2 medan tabell 9 visar ett lager som är di-
mensionerat för det energibehov som krävs om smältning av snön endast ska göras på land-
ningsbanan. Landningsbanan har en area av 150 000 m2.

Tabell 8: Lager dimensionerat för en uttagbar energimängd på 40 GWh.

Borrhålsavstånd 4,6 m
Antal borrhål 445
Borrhålsdjup 250 m
Lagervolym 2 352 883 m3

Laddad värme 42142 MWh
Värmeförlust 5,1 %
Uttagbar värme 40000 MWh
Borrkostnad ≈ 15 000 000 kr

Förlusterna blir väldigt små när lagret tar ann dessa proportioner. Det är en tydlig skillnad på
energiförlusterna mellan de två lagren. Trots att det laddas in mer än fem gånger så mycket
värme i det större lagret än i det mindre blir förlusterna endast två gånger så stora.
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Tabell 9: Lager dimensionerat för en uttagbar energimängd på 7,5 GWh.

Borrhålsavstånd 4,55 m
Antal borrhål 89
Borrhålsdjup 250 m
Lagervolym 458 263 m3

Laddad värme 8649 MWh
Värmeförlust 13,3 %
Borrkostnad ≈ 5 000 000 kr

10.4 Lagrets dimensioner och utseende

Figur 15: Principskiss av borrhålslagrets utformning.

11 Kostnadsanalys

11.1 Dagens kostnader för snöröjningen och isbekämpningen
Lars Nord, driftschef vid Kallax flygplats gav en siffra på 18-19 miljoner i årlig kostnad för
snöröjningen. Den utbyggnad som skett av landningsbanan kommer inte att påverka kostna-
den i speciellt stor utsträckning. En ökning på en miljon kan vara en rimlig gissning. Vi skulle
då hamna på ganska precis 20 miljoner kronor.

11.2 Det nya alternativets kostnader
Det alternativ som har undersökts i detta arbete består huvudsakligen av tre delar, inköp av
spillvärme, bergvärmelager och uppvärmningssystemet i banan. Hur mycket som ska värmas
är inte helt självklart. Det har visat sig att ett alternativ till att värma hela Kallax 800 00 m2 är
att endast värma landningsbanans 150 000 m2.
Fördelarna med att i ett första skede i varje fall endast värma landningsbanan är att det blir
betydligt billigare, eftersom mindre värme behöver köpas in, lagret blir mindre och framför-
allt blir uppvärmningssystemet i banan mycket billigare. Om man endast lägger slingor i
landningsbanan så måste traditionell snöröjning ändå utnyttjas på resterande ytor. Det verkar
dock rimligt att antaga att denna snöröjning blir mycket billigare då den inte behöver ha den
beredskap och utrustning som skötseln av en landningsbana kräver.
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4,6 m

97 m
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11.2.1 Kostnad för spillvärme

Luleå Energi AB (T. Selberg) gav ett ungefärligt pris på spillvärmen till 35 kr/MWh. Priset
varierar lite under laddningsperioden.
Om alla 800 000 m2 ska värmas behövs det som tidigare redovisats ungefär 40 GWh. Värmer
vi endast banans 150 000 m2 går det åt ungefär 7,5 GWh.

• Värmekostnad för värmning av hela anläggningen: 1 400 000 kr
• Värmekostnad för värmning av landningsbanan: 262 500 kr

Kostnaden för spillvärmen presenteras fortsättningsvis som en del av driftskostnaden. Anled-
ningen till detta är att Smartstore, programmet som räknar ut lagrets utformning och kostnad
involverar värmen i sina beräkningar. Det var önskvärt att här lyfta fram denna kostnadspost
för att visa på dess storlek och betydelse.
Spillvärmen som köps ska inte gå direkt in i bergvärmelagret. Fjärrvärmesystemet är en sluten
krets. En värmeväxlare kommer att behövas mellan fjärrvärmesystemet och lagret. Denna
kostnad är inte med i kostnadsberäkningarna. Den behöver dock inte vara speciellt stor då
man har 4000 h på sig att ladda ner värmen. Det skulle alltså räcka med en värmeväxlare på
10 MW.

11.2.2 Kostnad för värmelager
Kostnaderna för lagret är uträknat av Smartstore som dimensionerar en så kostnadseffektiv
anläggning som möjligt. Här ingår den kostnad för spillvärmen som presenteras under 11.2.1.
Huvuddelen av dessa kostnader är borrkostnader. Detta Det lagrade vattnet går direkt från
lagret och ut i banan och sen tillbaka in igen. Värmelagret ger en effekt av 190 MW vid full
drift. Att jämföra med värmecentralens maxeffekt på 160 MW.

Lagrets kostnad:
Alternativ 1: System som värmer hela Kallax 800 000 m2: 24,5 miljoner kr.
Alternativ 2: System som värmer landningsbanans 150 000 m2: 5 miljoner kr.

11.2.3 Kostnad för slingsystemet
Fräsning av spår för rören
De priser som presenteras här är vägledande värden och varje byggsituation är unik och priset
kan komma att påverkas. Storleken av detta projekt gör att priserna kommer att sjunka kraf-
tigt.

Kostnad för fräsningen:
Betong: 4 kr/cm,m5

Asfalt: 2,50 kr/cm, m
Jord: 0,90 kr/cm, m

• Rörens läggningsdjup: 10 cm
• Material: Asfalt
• Kostnad för fräsningen per längdmeter: 5 cm · 2,50 kr = 12,5kr/m
                                                
5 Priset är per cm fräsningsdjup. Exempelvis: Meterpriset för fräsning i 10 cm betong är 10
cm · 4 kr/cm,m = 40 kr.
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• Avståndet mellan rören: 25 cm
• Antal meter rör: 4 m/m2

• Kostad för fräsning: 50 kr/m2

Kostnad för rör och utläggning av rör:
Wirsbo Melt Away angav en ungefärlig siffra på 100 kr/m2. Den sammanlagda kostnaden för
banan skulle då bli 150 kr/m2. Det troliga är att dessa siffror är alldeles för höga. Det har inte
byggts anläggningar av detta slag tidigare och siffrorna gäller för mindre byggen. Eftersom
det inte har gått att få fram tillförlitliga siffror på kostnaderna presenteras den kostnaden som
ett intervall i tabell 10.

Det visar sig alltså att det är här som den stora kostnadsposten infinner sig. Det finns därför
anledning att titta på andra sätt att värma banan än med plaströr i banan. Ett alternativ skulle
vara en asfalt utvecklad i Holland som är permeabel i horisontell led. I detta fall ligger den
vattengenomsläppliga asfalten i ett skikt mellan två vattentäta asfaltskikt. Det finns tyvärr
inga kostnadsuppgifter för den. Den fungerar så att vattnet rinner igenom själva asfalten.
Kostnaden begränsar sig då endast till asfalten. Frågor om hållbarhet, bärighet och fryspro-
blem uppkommer dock. Ett tredje sätt skulle kunna vara att lägga ner någon form av korruge-
rad plåt i marken och låta vattnet rinna i de passager som bildas.

11.2.4 Kostnads diskussion
Ekonomin avgör till stor del hur stor del av flygplatsen som ska värmas med det nya systemet.
Här ska kostnader för de olika delarna kommenteras. En direkt jämförelse mellan att värma
alla 800 00 m2 eller att endast låta landningsbanans 150 000 m2 visas i tabell 10.

150 000 m2 800 000 m2

Lager 5 000 000 kr 24 500 000 kr
Slingsystem 15-30 000 000 kr 80-160 000 000 kr
Snöröjning  << 20 000 000 kr 06 kr
Totalt 20-40 000 000 kr 104-184 500 000 kr

Tabell 10: Totalkostnad för uppvärmningssystemet
Detta är investeringskostnaden och driften första året. Det tillkommer sen en årlig kostnad på
262 500 kr respektive 1 400 000 kr för inköp av spillvärme.

11.2.5  Jämförelse med den nuvarande snöröjningen

Siffrorna i tabell 10 visar att pay-back tiden blir avsevärt kortare om man begränsar sig till att
endast värma landningsbanan. Värmer man alla 800 000 m2 tar det 5-10 år att betala inve-
steringen.

                                                
6 Förhoppningen är att all snöröjning på området ska gå att ersätta.
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12 Miljö
Ett naturvärmesystem ska som en av sina fördelar vara bättre för miljön än det konventionella
system som den ersätter. I detta fall handlar det om både miljö- och energivinster.
LUKAB har överskott på spillvärme. Under lågsäsong facklas stora mängder energi bort. När
SSAB:s nya masugn blir klar kommer detta överskott att öka markant. Att kunna utnyttja
denna energi bättre är önskvärt.
Byggnationen av anläggningen ska inte betyda någon betydande påverkan på miljön. Rören
ska läggas ner i samband med en omläggning av slitlagret på banan. Den ökade miljöpåverkan
vid byggnation bör bli liten.
När det gäller bergvärmelagret så är det en diskret anläggning lokaliserad under jord. En viss
mängd borrmassor uppkommer men ingen betydande miljöpåverkan uppkommer.
Den stora skillnaden mellan dagens situation och den föreslagna framkommer när anlägg-
ningen sätts i  drift. Framförallt slipper man användandet av Urea som idag används för att
hålla banan fri från is. Denna urea är kraftigt övergödande och leder till att gräset runt banan
växer ihjäl sig. Det måste då grävas upp och deponeras och nytt får planteras. Det kan även
läcka ut i grundvattnet och orsaka övergödning utanför flygplatsen. Här får vi alltså en klar
miljövinst. Minskad användning av maskiner är också en lättnad på miljön. Genom att banan
bli varmare på vintern genom uppvärmningen och att den kan kylas med cirkulerande sjövat-
ten på sommaren blir skillnaden mellan banans varmaste och kallaste temperatur mindre.
Denna amplitudskillnad innebär en förlängning av livslängden. Omläggning av banans slitla-
ger behöver inte göras lika ofta. Här uppkommer en miljövinst jämsides med den ekonomiska
vinsten detta skulle medföra.
Sammanfattningsvis kan man säga att införandet av ett naturvärmesystem för att sköta snö
och ishanteringen på Kallax skulle innebära en miljövinst för Flygplasten och Luleå.
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13. Diskussion och slutsatser
Lagring av värme från en säsong till en annan är inte någon ny ide. Det finns idag fungerande
anläggningar för detta. Värmning av ytor genom värmeslingor är inte heller det något nytt och
unikt. Många hus är det som har golvvärme för att värma huset. Det finns även flertalet städer
som värmer gågator och andra ytor med returvärmen från fjärrvärmenätet.
Syftet med detta arbete var att sätta samman dessa kända tekniker för att skapa ett system för
uppvärmning av en flygplats. Tanken var att ersätta dagens ganska dyra och inte speciellt
miljövänliga snöröjning fullt ut. Kallax flygplast i Luleå har använts som beräkningsunderlag.
Genom litteraturstudier och beräkningar har en bild vuxit fram om hur ett system av detta slag
skulle se ut. Det är dimensionerat och kostnadsberäknat för Luleå flygplats men här ska en
diskussion föras om systemets olika delar, både för och nackdelar och den lokala och geogra-
fiska betydelsen av dimensioneringen ska klargöras.

Tillgången på billig spillvärme är mycket god i Luleå. SSAB producerar stora mängder gas
som LUKAB inte har avsättning för. Denna situation gynnar en eventuell uppvärmning av
Kallax. Priset på spillvärmen kommer att ligga på ungefär 35 kr/MWh. Den levereras med en
temperatur på 70ºC. Lägger vi till att flygplatsen redan idag är ansluten till fjärrvärmenätet
inser vi att situationen är mycket fördelaktig när det gäller tillgång på billig värme. Det kom-
mer att behövas en värmeväxlare mellan fjärrvärmenätet och lagret. Eftersom uppvärmningen
av lagret sker under 4000 h behöver denna dock inte vara större än ungefär 10 MW.

Tanken var från första början att ett slingsystem bestående av plaströr skulle läggas ner i
Kallax flygplats alla asfaltytor som ska snöröjas, en yta som uppgår till 800 000 m2. Det visa-
de sig under arbetets gång att det inte var helt lätt att lägga ner rör i asfalt till en rimlig pen-
ning. Rören måste troligtvis fräsas ner i banan trots att man ska göra det i samband med en
omläggning av banan. Det uppstod här ett behov att titta på andra lösningar. En skulle kunna
vara  en horisontellt permeabel asfalt som skulle leda vattnet inne i sig. En förmodligen billig
metod. Frågan är vad som händer om det fryser och hur man ska hantera det. Det blir svårt att
addera glykol till vatten som så lätt kan rinna ner i marken. Bärigheten i en asfalt av detta slag
måste givetvis också undersökas. Ett annat alternativ är kanske att lägga ner någon form av
plåt i banan. I plåtens veck skulle det kunna rinna vatten. Här har dock valts att försöka med
den ursprungliga iden med plaströr.
En annan lösning är att bara lägga ner rör i landningsbanan. De resterande ytorna skulle då
snörröjas på vanligt sätt. Fördelarna med detta är att kostnaderna avsevärt kan minskas då just
slingsystemet är det klart dyraste. Snöröjningen av de övriga ytorna skulle bli mycket billigare
då den skulle kunna skötas på vanligt vis. De specialmaskiner, kemikalier och den beredskap
som landningsbanan kräver gäller inte övriga ytor.

Simuleringar i Matlab gav svar på hur rören skulle läggas i banan. Ett läggningsdjup på 10 cm
och ett avstånd mellan rören på 20-25 cm verkar bäst. Då får man bäst värmefördelning i väg-
kroppen. Det är önskvärt att temperaturen på ytan inte varierar för mycket. Det leder till ener-
gislöseri. Samtidigt är det viktigt att banan snabbt blir varm. Beräkningarna visar på att det
bör ta 1-3 timmar att värma upp banan beroende på väder och vind. Här kommer meteorolo-
gerna in. De är de som förmodligen får sköta att systemet slås av och på. De bör kunna förutse
ett snöfall inom den tidsramen.
Beräkningar visar på att en effekt på 400 W/m2 bör gälla som dimensionerande. Det kan alltid
diskuteras vad som ska vara dimensionerande. Det kommer att krävas ungefär 40 GWh spill-
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värme för att täcka energibehovet för en säsong.  Skulle man välja att bara värma landnings-
banan skulle denna siffra sjunka till 7,5 GWh.

Dimensioneringen av bergvärmelagret i Smartstore bygger på en del antaganden om kostna-
der och vilka kostnader som kommer att ingå. De uppskattningarna bör vara tillförlitliga. I
själva verket blir borrningen billigare om man kan borra djupare än de 250 meter som pro-
grammet anger. Samtidigt tillkommer med säkerhet en del administrativa kostnader och
driftskostnader som inte tas hänsyn till här. Lagret blir 445 eller 89 hål stort beroende på om
det ska klara 40 GWh eller 7,5 GWh. Det upptar en markyta av 8540 m2 eller 1464 m2. Ingen
värmeväxlare behövs utan vattnet i lagret cirkuleras direkt ut i banorna. För att höja effekten
grupperas slingorna i lagret i serie och man laddar lagret inifrån och ut för att då behålla de
riktigt höga temperaturerna. Man delar också upp lagret så att man delar upp vattnet från lag-
ret på ett antal cirkulationspumpar. Banan är ju också uppdelad i ett antal sektioner för att vid
behov kunna köra stora effekter till ett ställe.

Dagens snöröjning kostar ungefär 20 miljoner kronor per år. Det är denna siffra som ett nytt
system måste matcha på ett eller annat sätt. Det visade sig att framförallt alternativet med att
endast lägga rör i landningsbanan betalar av sig inom två år. Det andra alternativet behöver
betydligt längre tid på sig. Priset för spillvärmen är mycket lågt och långt under vad dess vär-
de på vintern. Tillgången är också väldigt stor.
De stora kostnaderna ligger i att borra hålen till lagret och att lägga ner rören i banan. Tyvärr
var det svårt att få bra priser på rör och fräsning.

Fördelarna med att ersätta dagens snöröjning är många om man ser det ur ett miljöperspektiv.
Man slipper urean, slitaget minskar på banan och man utnyttjar en energikälla som annars
skulle gå till spillo.
Orten och dess förutsättningar har stor betydelse för utformning och lönsamhet av ett sådant
här system. Tillgång på billig energi är ett krav. Sen är det inte alla städer som har fjärrvär-
meledning dragen till flygplatsen. Det är sådana saker som är så fördelaktiga med Luleå. Sen
är det geografiska läget en annan aspekt. Är det bättre att köra systemet på en plats som Luleå
där det snöar mycket under en  viner och där snöröjningen tar stor plast eller kanske på en
flygplats i Mellaneuropa som antingen inte har någon beredskap för snö eller som har en dyr
beredskap som aldrig används. I båda fallen kanske det skulle vara bättre att investera i ett
uppvärmningssystem. Investeringskostnaden blir i och för sig stor men sen blir den årliga
kostnaden liten.

Det är viktigt att systemet är säkert. Ett kontrollsystem för att varna om det är halt på banan
eller någonting annat måste finnas. Hur ett sånt system borde se ut utvecklas inte här.

Det är alltid ett problem när man inte kan göra praktiska försök. Det ligger en sådan stor grad
av osäkerhet i beräkningarna att det är nödvändigt att få undersöka hur det skulle fungera i
praktiken. Förslagsvis skulle man bygga en anläggningen i mindre skala. Kanske en liten bit
av en taxibana och sen köra detta under en vinter. Efter det skulle man nog vara säker på hur
det bör se ut. Energi och effekt beräkningarna är väldigt svåra att göra exakta. Det skulle vara
värdefullt att se om 400 W/m2 räcker och vad som ska göras vid de fall då det inte räcker till.
Ska man dimensionera för högre effekt eller ska man lösa det på andra sätt.

Slutsatsen blir att rekommendera att lägga rör i landningsbanan och sköta resterande ytor på
vanligt sätt. Vidare undersökningar i form av praktiska försök skulle varmt rekommenderas.
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Fortsatta studier
En lämplig fortsättning på detta projekt är att man genomför ett mindre fältförsök på Kallax.
Man väljer ut en lämplig yta som man håller snöfri under några säsonger genom att cirkulera
varmt vatten i slingor under asfaltytan. Man bör noggrant mäta effekter och energiåtgång un-
der försöket. Eftersom lagringstekniken är beprövad behöver man i detta fall endast koppla
systemet till fjärrvärmen. En sådan utvärdering skulle ge svar på de frågor som återstår att
lösa. Det är också viktigt att göra noggrannare kostnadsberäkningar och förmodligen en geo-
logisk undersökning för att mer exakt kunna dimensionera lagret.
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Värmespridningsmodell skriven i MATLAB                                 Bilaga 1, sida 1av 2

nrows= 6;
ncols= 10;
luften= input('Ange luftens temperatur: ');
heat= input('Ange värmekällans temperatur: ');
botten=0;
goal=2;
dx=0.0125;
dy=0.0125;
dt=10;
ra=2500;
rava=1000;
jamvikt=0.0001;

old=zeros(nrows,ncols); % matrisen
old(nrows,:)=botten; %botten
old(1,:)=luften; % toppen
old(2,:)=luften;
old(5,2)=heat; %värmekällan

new=old;
t=0;
slut=0;
lamda= 1;
CP=920;

if (nrows == 2)
lamdavatten=0.6;
CPV=4180;

else
lamdavatten=1;
CPV=920;

end

while ~slut
for m=2:nrows-1
for n=2:ncols-1

new(m,n)=old(m,n)+lamda*dt*(old(m,n+1)+old(m-
1,n)+old(m,n-1)-
3*old(m,n))/(CP*dx*dy*ra)+lamdavatten*dt*(old(m+1,n)-
old(m,n))/(CPV*dx*dy*rava);

end
end
new(5,2)=heat;
new(nrows,:)=botten;
new(:,1)=new(:,2);
new(:,ncols)= new(:,ncols-1);
new(1,:)=luften;
t=t+1;
tiden=t*dt;
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Bilaga 1, sida 2 av 2

if ((floor(t/10))*10 ==t)
disp(t);
disp(new(2,:));

end

if all (new(2,:)>= goal)
slut=1;
disp (new(2:nrows-1,2:ncols-1));
disp(tiden);

elseif all (new-old <= jamvikt)
slut=1;

disp('Jamvikt')
disp (new(2:nrows-1,2:ncols-1));

end
old=new;

end
A=new(2,2:ncols-1);
plot(A);
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Simulering av borrhålslagret i Smartstore                                  Bilaga 2, sida 1 av 6

Lager för 40GWh uttagbar energi

OPTIMUM DESIGN
Drilling Pattern QUADRATIC
Borehole Spacing 4.60 m
Borehole Depth 250.00 m
No. Boreholes 445
Storage Land Area 8540 m2
Storage Volume 2352883 m3
Injected heat 42142 MWh
Heat loss 2142 MWh
Recovery factor 94.9 %

SUB-TOTALS OF CONSTRUCTION COST [SEK]
Land Cost 0
Drilling Cost 14855629
Piping Cost 7681976
Indoor Cost 100000
Administration Cost 0
TOTAL CONSTRUCTION COST 22637604
Initial Heating Cost 1886011
TOTAL INVESTMENT COST 24523614

CALCULATED STORAGE DATA
Maximum Injection Power 14972 kW
Maximum Extraction Power 14483 kW
Storage Mean Temperature 39.5 øC

CALCULATED THERMAL RESISTANCES
Borehole Pipe Installation DOUBLE-U
Fluid/Pipe 0.0066 K/(W/m)
Pipe Material 0.0531 K/(W/m)
Cont. Resist. Pipe/Filling 0.0000 K/(W/m)
Tot. Borehole Thermal Resistance 0.0597 K/(W/m)

Borehole/Ground Thermal Resist. 0.238 K/(W/m)
Vol. Heat Transfer Capacity 0.198 W/(m3,K)
Total Heat Transfer Capacity 466.752 kW/K

SPLIT-UP CONSTRUCTION COSTS SUB-TOTALS
[SEK] [SEK]

Total Land Cost 0
Soil Drilling 3736146
Rock Drilling 11119483

Total Drilling Cost 14855629
Borehole Pipe 7205425
Connect. Pipe 245518
Collecting Pipe 231033

Total Piping Cost 7681976
Control System 100000

Total Indoor Cost 100000
Total Administration Cost 0
TOTAL CONSTRUCTION COST 22637604
Initial Heating Cost 1886011
TOTAL INVESTMENT COST 24523614
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        Bilaga 2, sida 2 av 6

ANNUAL STORAGE COST
Capital Cost of Investment 3331973
Operation and Maintenance Cost 452752
Heat Loss Cost 74958

Total Annual Storage Cost 3859683

OPTIMIZATION PRESUMPTIONS
TECHNICAL DATA
Drilling Pattern QUADRATIC
Borehole Installation DOUBLE-U
Borehole Diameter 0.115 m
Borehole Spacing 3.0 - 7.0 m +/- 0.05 m
Borehole Depth 50.0 - 250.0 m +/- 0.63 m
Land Strip Width 0.0 m
Soil Depth 20.0 m
Soil Thermal Conductivity 0.75 W/m,K
Rock Thermal Conductivity 3.30 W/m,K
Rock Thermal Capacity 2200000 J/(m3,K)
Construction Time 1.0 years
Mortgage Time 10.0 years
Interest Rate 6.0 %
Extracted Heat 40000 MWh
Inj. Water Temperature 40.0 +/- 35.0 øC
Air Temperature 2.0 +/- 12.0 øC
Phase Inj.Water Temp/Air Temp 0.0 days

BOREHOLE INSTALLATION DATA TYPE: DOUBLE-U
Borehole Diameter 0.115 m
U-Pipe Outer Diameter 0.0400 m
U-Pipe Wall Thickness 0.0025 m
U-Pipe Shank Spacing 0.0700 m
U-Pipe Thermal Conductivity 0.400 W/m,K
Filling Thermal Conductivity 0.600 W/m,K
Filling Thermal Capacitivity 4100000 J/(m3,K)
Cont. Th. Resist. Pipe/Filling 0.000 K/(W/m)
Volumetric Flow Rate/Borehole 0.0005 m3/s
Reference Temperature 40.0 øC

UNIT-COSTS USED IN OPTIMIZATION

LAND AREA COST

DRILLING COST
Soil Drilling
- Drilling Cost 400.00 SEK/m
Rock Drilling
- Drilling Cost 100.00 SEK/m

PIPE COST
Borehole Pipe
- Pipe Cost 60.00 SEK/m
Connecting Pipe 120.00 SEK/m
Collecting Pipe
- Pipe Cost 500.00 SEK/m

INDOOR COST
Operation Control System 100000.00 SEK
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             Bilaga 2, sida 3 av 6

PROJECT ADMINISTRATION COST

HEAT COST
Injection Heat Cost
- Variable 35.00 SEK/MWh
- Annual Cost Increase 0.00 %
Extraction Heat Cost
- Variable 150.00 SEK/MWh
- Annual Price Increase 1.00 %

MAINTENANCE AND OPERATION COST
Maintenance Cost
- Variable 1.00 %
Operation Cost
- Variable 1.00 %

ANNUAL COST BALANCE
Total Constr. Cost =22637604 SEK Annuity(10 y,6.0 %) =3331973 SEK

Annual Cost Balance in SEK
Year Capital Oper Inj.Heat Annual Heat Ext. Annual
Ack.

Cost Cost Cost Cost Value Result Re-
sult

1 3331973 452752 2021451 5806176 6000000 193824
193824

2 3331973 452752 1690206 5474931 6060000 585069
778893

3 3331973 452752 1637050 5421775 6120600 698825
1477718

4 3331973 452752 1610713 5395439 6181806 786368
2264086

5 3331973 452752 1593674 5378400 6243624 865225
3129310

6 3331973 452752 1581012 5365738 6306061 940323
4069633

7 3331973 452752 1570906 5355632 6369121 1013490
5083123

8 3331973 452752 1562507 5347233 6432812 1085580
6168702

9 3331973 452752 1555340 5340066 6497140 1157075
7325777
10 3331973 452752 1549140 5333866 6562112 1228246

8554022
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Lager för 7,5 GWh uttagbar energi

OPTIMUM DESIGN
Drilling Pattern QUADRATIC
Borehole Spacing 4.55 m
Borehole Depth 250.00 m
No. Boreholes 89
Storage Land Area 1464 m2
Storage Volume 458263 m3
Injected heat 8649 MWh
Heat loss 1149 MWh
Recovery factor 86.7 %

SUB-TOTALS OF CONSTRUCTION COST [SEK]
Land Cost 0
Drilling Cost 2957320
Piping Cost 1578393
Indoor Cost 100000
Administration Cost 0
TOTAL CONSTRUCTION COST 4635713
Initial Heating Cost 358666
TOTAL INVESTMENT COST 4994378

CALCULATED STORAGE DATA
Maximum Injection Power 3024 kW
Maximum Extraction Power 2762 kW
Storage Mean Temperature 38.6 øC

CALCULATED THERMAL RESISTANCES
Borehole Pipe Installation DOUBLE-U
Fluid/Pipe 0.0066 K/(W/m)
Pipe Material 0.0531 K/(W/m)
Cont. Resist. Pipe/Filling 0.0000 K/(W/m)
Tot. Borehole Thermal Resistance 0.0597 K/(W/m)

Borehole/Ground Thermal Resist. 0.238 K/(W/m)
Vol. Heat Transfer Capacity 0.203 W/(m3,K)
Total Heat Transfer Capacity 93.125 kW/K

SPLIT-UP CONSTRUCTION COSTS SUB-TOTALS
[SEK] [SEK]

Total Land Cost 0
Soil Drilling 743757
Rock Drilling 2213563

Total Drilling Cost 2957320
Borehole Pipe 1434388
Connect. Pipe 48344
Collecting Pipe 95660

Total Piping Cost 1578393
Control System 100000

Total Indoor Cost 100000
Total Administration Cost 0
TOTAL CONSTRUCTION COST 4635713
Initial Heating Cost 358666
TOTAL INVESTMENT COST 4994378

ANNUAL STORAGE COST
Capital Cost of Investment 678576
Operation and Maintenance Cost 92714
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Heat Loss Cost 40200

Total Annual Storage Cost 811490

OPTIMIZATION PRESUMPTIONS
TECHNICAL DATA
Drilling Pattern QUADRATIC
Borehole Installation DOUBLE-U
Borehole Diameter 0.115 m
Borehole Spacing 3.0 - 7.0 m +/- 0.05 m
Borehole Depth 50.0 - 250.0 m +/- 0.63 m
Land Strip Width 0.0 m
Soil Depth 20.0 m
Soil Thermal Conductivity 0.75 W/m,K
Rock Thermal Conductivity 3.30 W/m,K
Rock Thermal Capacity 2200000 J/(m3,K)
Construction Time 1.0 years
Mortgage Time 10.0 years
Interest Rate 6.0 %
Extracted Heat 7500 MWh
Inj. Water Temperature 40.0 +/- 35.0 øC
Air Temperature 2.0 +/- 12.0 øC
Phase Inj.Water Temp/Air Temp 0.0 days

BOREHOLE INSTALLATION DATA TYPE: DOUBLE-U
Borehole Diameter 0.115 m
U-Pipe Outer Diameter 0.0400 m
U-Pipe Wall Thickness 0.0025 m
U-Pipe Shank Spacing 0.0700 m
U-Pipe Thermal Conductivity 0.400 W/m,K
Filling Thermal Conductivity 0.600 W/m,K
Filling Thermal Capacitivity 4100000 J/(m3,K)
Cont. Th. Resist. Pipe/Filling 0.000 K/(W/m)
Volumetric Flow Rate/Borehole 0.0005 m3/s
Reference Temperature 40.0 øC

UNIT-COSTS USED IN OPTIMIZATION

LAND AREA COST

DRILLING COST
Soil Drilling
- Drilling Cost 400.00 SEK/m
Rock Drilling
- Drilling Cost 100.00 SEK/m

PIPE COST
Borehole Pipe
- Pipe Cost 60.00 SEK/m
Connecting Pipe 120.00 SEK/m
Collecting Pipe
- Pipe Cost 500.00 SEK/m

INDOOR COST
Operation Control System 100000.00 SEK

PROJECT ADMINISTRATION COST
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Injection Heat Cost
- Variable 35.00 SEK/MWh
- Annual Cost Increase 0.00 %
Extraction Heat Cost
- Variable 150.00 SEK/MWh
- Annual Price Increase 1.00 %

MAINTENANCE AND OPERATION COST
Maintenance Cost
- Variable 1.00 %
Operation Cost
- Variable 1.00 %

ANNUAL COST BALANCE
Total Constr. Cost = 4635713 SEK Annuity(10 y,6.0 %) = 678576 SEK

Annual Cost Balance in SEK
Year Capital Oper Inj.Heat Annual Heat Ext. Annual
Ack.

Cost Cost Cost Cost Value Result Re-
sult

1 678576 92714 530770 1302060 1125000 -177060 -
177060

2 678576 92714 395441 1166731 1136250 -30481 -
207541

3 678576 92714 373529 1144819 1147613 2794 -
204748

4 678576 92714 362618 1133908 1159089 25180 -
179567

5 678576 92714 355521 1126812 1170680 43868 -
135699

6 678576 92714 350234 1121525 1182386 60862 -
74838

7 678576 92714 346003 1117294 1194210 76917
2079

8 678576 92714 342475 1113765 1206152 92387
94466

9 678576 92714 339464 1110755 1218214 107459
201926
10 678576 92714 336852 1108143 1230396 122253

324179


