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Sammanfattning 
 
Solen är vår renaste energikälla och en oändlig resurs, dessutom är den gratis. Solenergin som 
faller in mot jorden är mycket stor och lagras bl.a. i berggrunden. Generellt brukar man räkna 
med att det rör sig om ca 15 000 gånger mer än vad vi i världen använder idag. Alltså råder 
ingen energibrist i världen. Men tyvärr är vi extremt dåliga på att ta till vara solenergin. 
Istället slösar vi med dyr energi vars källa är ett direkt hot mot livsvillkoren på vår planet för 
att tillgodose ekonomiska intressen världen över. Ett miljömässigt och ekonomiskt effektiv 
omhändertagande av solenergin är en strategisk viktigframtidsfråga för såväl svenska staten 
som miljövården. 
 
Detta examensarbete syftar till att följa upp och optimera energiuttaget ur ett befintligt 
borrhålssystem för uppvärmning och kylning vid kvarteret Barnfröken i Stockholmsstads 
kommun. Kv. Barnfröken består av en fastighet på 5000 m2. Fastigheten var tidigare 
industrilokal men efter en omfattande ombyggnad sommaren 2003 utnyttjades fastigheten 
som skola. I samband med ombyggnaden valde fastighetsbolaget att installera ett nytt 
värmesystem för att minska energikostnaderna och satsa på förnyelsebar energi. Idag hyr 
Kunskapsskolan AB lokalerna. Skolan startade verksamheten i augusti 2003 och undervisar 
elever i årskurserna 6-9. Kunskapskolan i Fruängen har i februari 2004 ca 250 elever men är 
dimensionerad för att kunna undervisa 480 elever. 
 
Examensarbetet omfattar faktorer som påverkar energiuttaget ur värmepumpen, 
energiberäkningar samt en ekonomisk jämförelse mellan bergvärme och vattenburen elvärme. 
Vid bergvärmeanläggningen i kv Barnfröken finns ca 60 temperaturgivare anslutna varav ett 
urval på 19 st har gjorts för att spegla energiflödena i systemet. Temperaturgivarna har valts 
så värmetransporten skall kunna mätas över varje last. Temperaturvärdena har lagrats 8 
gånger över dygnet under tidsperioden 7 feb - 30 juni, 2004. Utifrån dygnets insamlade 
värden beräknas ett dygnsmedelvärde som används i energiberäkningarna. Med beräknade 
energiflöden till och från de olika lasterna har ett nytt optimerat borrhålsystem gjorts i 
programmet EED, Energy Earth Designer.  
 
Den ekonomiska jämförelsen görs mellan vattenburen elvärme projicerat på kv. Barnfröken 
och det befintliga bergvärmesystemet. Jämförelsen omfattar inköpskostnad och 
installationskostnad utanför fastigheten samt driftskostand på 1, 5, 10 respektive 25 år. 
Resultatet av jämförelsen visar att installationen av bergvärme är betydligt dyrare än för 
vattenburen elvärme. Redan efter 4 år och 4 månader har bergvärmesystemet betalat sig. 
Därefter gör man en avsevärd vinst med ett bergvärmesystem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Summary 
 
The sun is our cleanest source of energy and an interminable resource. Moreover, it comes for 
free. The solar energy that comes towards the earth is very abundant and it is stored in the 
bedrock. Generally speaking this is 15 000 times more than we use in the world today. We 
are, however, extremely bad at using the solar energy. Instead, we waste expensive energy 
that threatens the living conditions on our planet to satisfy economic interests the world over. 
An environmentally and economically efficient use of the solar energy is an important issue 
not only for the Swedish state but also for our environment. 
 
This examination paper aims at following up and optimizing the energy output from an 
existing system of drill-holes for heating and cooling at the block Barnfröken in Stockholm. 
The block Barnfröken consists of a property covering 5 000 m2. 
 
The property was formerly used for industry but after a conversion in the summer of 2003 it 
was used as a school. In connection with the conversion the estate company chose to install a 
new heating system to lower the energy costs and to invest in renewable energy. Today, 
Kunskapskolan AB rents the premises. The school started up in August 2003 and teaches 
students in year 6-9. In February 2004, Kunskapsskolan in Fruängen has about 250 students 
but is dimensioned to take a total of 480.  
 
The examination paper includes factors that influence the energy output from the heating 
pump, energy calculations and an economical comparison between bedrock heating and 
waterborne electric heating. At the bedrock heating installation in the block Barnfröken there 
are about 60 temperature sensors connected. Out of these, 19 sensors have been sampled to 
show the energy flows in the system. The temperature sensors have been chosen so the heat 
transport can be measured for each load. The temperature values have been stored 8 times per 
day during the period February 7 – June 30, 2004. From the values collected for one day, an 
average value has been calculated, and this figure is used in the energy calculation. A new, 
optimized drill-hole system has been constructed in the program EED. Energy Earth 
Designer, with estimated energy flows to and from the different loads.  
 
The economy comparison is made between waterborne electric heating projected on the block 
Barnfröken and the existing bedrock system. The comparison includes the costs for purchase 
and the installation outside the property and the operative expenses for 1, 5, 10 and 25 years 
respectively. The result of the comparison shows that the installation of bedrock heating is 
considerably more expensive than for waterborne electric heating. In as soon as 4 years and 4 
months the bedrock heating system will be paid off. After this, a considerable profit can be 
made with a bedrock heating system.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Förord 
 
Detta examensarbete utgör det avslutande kapitlet i min utbildning till civilingenjör i 
Samhällsbyggnadsteknik med inriktning teknisk miljövård vid Luleå tekniska universitet. 
Examensarbetet har genomförts under våren och sommaren 2004 för avdelningen 
förnyelsebar energi. 
 
Genom arbetets gång har ett antal personer varit involverade, personer som varit bidragit med 
kunskap, idéer och visat engagemang. Utan dem hade inte detta arbete varit möjligt att 
genomföra, därför vill jag passa på att tacka dem. 
 
Till Bo Nordell, min handledare vid LTU, vill jag rikta ett speciellt tack för dina råd, 
synpunkter och för en givande diskussion genom hela arbetets gång. 
 
Ett stort tack vill jag även ge Hans-Göran Göransson, teknik och projektansvarig och Daniel 
Åkervall, serviceansvarig vid Närvärmeverket AB. Ni har tagit er tid och med ett stort 
engagemang underlättat mitt arbete samt hjälpt mig med faktauppgifter, synpunkter, idéer och 
studiebesök. 
 
Utöver detta vill jag även rikta ett tack till er andra på Avdelningen för förnyelsebar energi för 
att ni visat intresse och underlättat mitt arbete. 
 
Luleå, september 2004 
 
 
 
 
 
__________________ 
 
 
Lars Börjesson  
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1. Inledning 
 
1.1 Verksamhetsbeskrivning – kv. Barnfröken 
 
Kvarteret Barnfröken ligger utmed Ellen Keys gata i stadsdelen Fruängen, strax söder om 
Stockholm i Stockholmsstads kommun. Fastigheten är 5000 m2 och ägs av Eriksson 
Fastighets AB. Tidigare utgjordes byggnaden av industrilokaler men efter en omfattande 
ombyggnad sommaren 2003 blev fastigheten skola. I samband med ombyggnaden valde 
fastighetsbolaget att installera ett nytt värmesystem för att minska energikostnaderna och satsa 
på förnyelsebar energi. 
 
Idag hyr Kunskapsskolan AB lokalerna och har avtal som löper över 15 år framöver. 
Kunskapsskolan AB är ett företag som främst driver grund- och gymnasieskolor i södra 
Sverige. Skolan startade verksamheten i augusti 2003 och undervisar elever i årskurserna 6-9. 
Kunskapskolan i Fruängen har i februari 2004 ca 250 elever men är dimensionerad för att 
kunna undervisa 480 elever. 
 
1.2 Syfte 
 
Detta examensarbete syftar till att följa upp och optimera energiuttaget ur ett befintligt 
borrhålssystem för uppvärmning och kylning vid kvarteret Barnfröken i Stockholmsstads 
kommun. 
 
Inom arbetet ska faktorer som påverkar energiuttaget ur värmepumpen analyseras, för att om 
möjligt optimera borrhålssystemets drift. Systemet ska jämföras med ett konventionellt 
system i ekonomiskt avseende. 
 
Tanken är att kunna visa på borrhålssystemens ekonomiska och energimässiga fördelar, för att 
motivera andra fastighetsägare till liknande satsningar. Därmed ökar rikets totala användning 
av förnyelsebar energi samtidigt som miljön gynnas.  
 
Detta görs genom att: 
 

1. Klarlägga geologi och grundvattenförhållanden 
2. Analysera befintliga mätningar av drift och klimat. 
3. Beräkna värmetransporten till och från de olika enheterna i bergvärmesystemet. 
4. Beräkna Energimaskinens värmefaktor. 
5. Ge förslag till förbättringar. 
6. Planera utnyttjandet av överskottsvärme för att återföra värmen till brunnarna. 
7. Ekonomisk jämförelse. 
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1.3 Avgränsning 
 
Mätvärden samlas in under vårterminen 2004 eftersom gamla driftsdata saknas.  
 
Optimeringen avser enbart bergvärmesystemet vid kvarteret Barnfröken. Detta innebär att 
optimeringen inte är direkt överförbar till annan bergvärmeanläggning. 
 
Examensarbetet kommer inte att behandla optimering av värmepumpens tekniska uppbyggnad 
eller dess komponenter. 
 
Arbetet behandlar ej eventuella miljöeffekter på omgivningen. 
 
Ingen detaljerad ekonomisk eller energimässig jämförelse mellan det optimerade och 
konventionella systemet kommer att utföras då förutsättningarna för uppvärmningen av 
fastigheten har förändrats under årens lopp. 
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2. Litteraturstudie – Bergvärme 
 
I litteraturstudien beskrivs grunderna för bergvärme och hur systemen fungerar översiktligt. 
Termodynamikens grunder sammanfattas i fyra viktiga huvudsatser. Lagarna formulerades 
ursprungligen som en sammanfattning av en mängd empiriska iakttagelser. Känner man till 
termodynamikens lagar ökar behållningen av detta examensarbete. 
 
Första huvudsatsen: Energi kan inte förintas eller nyskapas. Den kan endast omvandlas i 
olika energiformer. Första huvudsatsen brukar också kallas ”lagen om energins bevarande”. 
(www.ne.se) 
 
Andra huvudsatsen: Det finns ingen process vars enda resultat är att värme övergår från en 
kallare till en varmare kropp. Andra huvudsatsen kan även formuleras så, att ett slutet systems 
entropi inte kan minska. (www.ne.se)  
 
Tredje huvudsatsen: Entropin i en ren kristallin substans är noll vid absoluta nollpunkten. 
Tredje huvudsatsen brukar även benämnas ”Nernst värmeteorem”. (www.ne.se) 
 
Nollte huvudsatsen: Två kroppar som står i termodynamisk jämvikt med varandra har samma 
temperatur. 
 
Nollte huvudsatsen skapades efter första och andra huvudsatsen men anses ha den viktigaste 
betydelsen, därav den udda beteckningen. Utan denna huvudsats skulle temperaturbegreppet 
inte vara användbart. (www.susning.nu) 
 
2.1 Bakgrund 
 
Bergvärmeanläggningar används för alla typer av uppvärmning och kylning. Främst tillämpas 
bergvärmetekniken för uppvärmning av lokaler, tappvarmvatten och för komfortkyla. 
 
Tekniken för energilager i berg har funnits sedan 1970-talet men har inte tillämpats i större 
utsträckning. Hög kostnad för installation samt omfattande fjärrvärmeutbyggnad kan vara 
orsaker till att införandet av bergvärme bromsats i samhället. De senaste åren har däremot 
användningen ökat markant bland större fastigheter. (Hans-Göran Göransson) 
 
Fördelen med bergvärme är att värmekällan är kostnadsfri samt att driftskostnaderna är låga. 
Dessutom används förnyelsebar energi vilket bidrar till minskad användning av fossila 
bränslen. Nackdelen är hög en installationskostnad. 
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Det finns två olika typer av bergvärmesystem, öppna och slutna system, se figur 2.1. Ett öppet  
system använder grundvattnet i borrhålet som köldbärare. Ett 
slutet system använder en sluten köldbärare med tillräckligt 
låg frystemperatur, vilket medför att temperaturer under 0ºC 
kan utnyttjas. I fortsättningen behandlas enbart slutna 
bergvärmesystem vilka är de vanligast förekommande. 
 
Tekniken bakom bergvärmesystemet är i grunden enkel. Ett 
bergvärmesystem utnyttjar den lagrade energin i berggrunden 
som värmekälla. Berggrunden och grundvattnet värms upp av 
solen och av termisk energi från jordens inre. Värmen från 

berget och grundvattnet överförs till en köldbärare som transporterar värmen till 
värmepumpen. Generellt brukar kretsen som för värmen till värmepumpen kallas för 
systemets primärkrets. 
 
2.2 Värmeöverföring i berggrunden 
 
2.2.1 Borrhål 
 
Genom att borra hål i berggrunden kan lagrad energi i berget utvinnas. Borrhålens antal och 
djup varierar beroende på objektets värme- och kylbehov samt omgivningens förutsättningar. 
Oftast ligger borrhålsdjupet inom intervallet 70-200 meter. Diametern på borrkronan varierar 

också men 115 mm brukar vara standard. I brunnarna placeras slangar 
som kallas U-rör. Slangarna är oftast gjorda av polyeten men andra 
slangmaterial kan förekomma. Slangbeteckningen kan t.ex. vara PE 
DN40 PN10 där PE står för polyeten, DN för diameter och PN 
betecknar högsta tillåtna tryck. 
 
Vid borrningen bildas borrkax som lägger sig i botten av hålet varför 
man inte använder de sista meterna i borrhålet för värmeöverföring. 
(Kjell Karlsson) 
 
Då en vätska flödar kontinuerligt i U-rören tillförs eller bortförs 
värme från omgivningen genom värmeledning och konvektion. 

Värmeöverföring genom strålning är försumbar. Vätskan består oftast av en blandning mellan 
vatten och alkohol och kallas allmänt för köldbärare. 
 
2.2.2 Borrhålskonfiguration 
 
Placeringen av borrhålen kan göras på många olika sätt beroende på syftet med 
bergvärmeanläggningen. Värmeflödet i ett borrhål påverkar övriga borrhål varför 
borrhålskonfiguration och avstånd mellan hålen ska väljas med tanke på systemets ändamål. 
Vanligaste placeringen är kvadrater eller rektanglar. Oftast vill man ha minsta möjliga 
termiska påverkan mellan borrhålen. Då kylbehovet är dimensionerande kan avståndet mellan 
hålen minskas för att uppnå en s.k. kylskåpseffekt (Bo Nordell). Om borrhålen inte kan 
spridas tillräckligt kan de gradas d.v.s. borras snett utåt från borrhålskonfigurationen varvid en 
större bergvolym kan utnyttjas för värmeöverföring, se figur 2.2 
 
 

Figur 2.1 Slutet respektive öppet 
bergvärmesystem 

Figur 2.2 Exempel på 
gradade borrhål. 
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2.2.3 Brunnsfyllnad 
 
Efter installation av U-rören fylls brunnarna med grundvatten alternativt cement. Andra 
fyllnadsmaterial kan förekomma men är sällsynt. Brunnsfyllnadens syfte är att effektivisera 
värmeledningen mellan berget och U-rören. Vattens värmeledningstal är ca 100 ggr högre än 
luft då påtvingad konvektion sker (Sonntag, 1998). I övrigt bortser man från värmeöverföring 
ovanför grundvattenytan då den är försumbar. 
 
2.2.4 Termisk jämvikt i borrhålen 
 
Borrhålen isoleras vid markytan för att inte köldbäraren ska avge värme under vintern. Då 
värme tas från berget sjunker temperaturen inom en radie från borrhålet i berggrunden. När 
två kroppar med olika temperatur är i kontakt med varandra kommer temperaturskillnaden 
mellan dem att sträva efter att utjämnas (Henja, 1986). Då stora värmeuttag görs hinner inte 
energi tillföras i samma takt från omgivande berg. Detta resulterar i att temperaturen i 
borrhålet sänks successivt varje år tills jämvikt råder. Man brukar räkna med att det tar 
ungefär 10 år innan termisk jämvikt uppnåtts. 
 
2.3 Återladdning 
 
Om uttaget av energi är större än tillförseln sjunker temperaturen i berggrunden. Detta 
minskar i regel effektiviteten på systemet. Värmepumpen måste alltså arbeta hårdare för att 
tillföra samma energi till värmebäraren, vilket försämrar värmefaktorn. För att gardera sig 
mot effektivitetsförluster dimensioneras bergvärmesystemen utifrån ca 10 års drift då termisk 
jämvikt uppnåtts. 
 
För att undvika effektivitetsförluster p.g.a. för stora energiuttag kan berggrunden återladdas. 
Återladdning görs då billig överskottsvärme finns tillgänglig. Oftast används solen som 
energikälla för återladdning genom olika typer av solpaneler och soltak. Andra lösningar finns 
att tillgå om fastigheten ligger i närheten av en värmereservoar. Hotell Storforsen som ligger i 
anslutning till Piteälven utnyttjar älvvattnet vid behov för återladdning (Skogsberg, 1998). 
 
Återladdning kan även användas för att lagra värme i berggrunden. Lagringen görs då 
billig/gratis energi finns tillgänglig. Värmen används sedan vid ett senare tillfälle. Genom 
lagring av energi i berget minskar värmepumpens tillförda arbete vilket sparar el. 
 
2.4 Sprickor och krosszoner i berget 
 
Om berggrunden innehåller sprickor eller krosszoner kan grundvattnet strömma genom 
brunnarna. Detta medför att energi som inte kommer från borrhålets närhet kan tillföras vid 
värmeuttag. Vid värmelagring i berget kan däremot grundvattenströmmning vara negativt då 
grundvattnet för med sig värmen bort från borrhålet. Vid dimensionering av ett 
borrhålssystem antas berget vara homogent. I princip existerar inget fullständigt homogent 
berg vilket ofta innebär att mer energi tillförs än vad man beräknat från början. 
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2.5 Köldbärare 
 
En värmepump kan arbeta med direkta eller indirekta förångningssystem. Vid direkta 
förångningssystem finns värmekällan i kontakt med värmepumpen. Ett vanligt exempel på 
direkt förångning är värmepumpar för villor och småhus som använder uteluften som 
värmekälla. 
 
Vid bergvärmeanläggningar tillämpas indirekt förångning då värmekällan inte finns i 
värmepumpens absoluta närhet. En köldbärare används och transporterar värmen från berget 
till värmepumpen. Nackdelen med indirekta förångningssystem är det extra värmeväxlarsteget 
som sker mellan berget och köldbäraren där en viss mängd energi går förlorad.  
 
Ett flertal krav ställs på köldbäraren i ett bergvärmesystem. 
 

1. Det är viktigt att köldbäraren har en fryspunkt som ligger under omgivningens lägsta 
temperatur. Om köldbäraren fryser skadas systemet allvarligt. 

2. Köldbäraren får inte sönderdelas vid något tryck eller temperatur som kan uppstå i 
systemet. 

3. Köldbäraren får inte ge upphov till korrosion. 
4. Köldbäraren ska inte ha explosiva, brandfarliga eller toxiska egenskaper. 
5. Köldbäraren bör innehålla ämnen som är biologiskt nedbrytbara. 
 

Andra faktorer som påverkar valet av köldbärare är densitet, specifik värmefaktor, 
värmeledningsförmåga samt viskositet. Som köldbärare används ofta en vatten-
etylenglykolblandning. 
 
2.6 Värmepumpen 
 
I värmepumpen strömmar ett köldmedium genom förångare, kompressor, kondensor och en  

strypventil. Värmepumpen drivs av el för att kunna 
utföra de olika processerna. Köldmediet kan bestå av 
olika föreningar men vanligast förekommer kolväten 
som propan och butan. Freoner är inte tillåtet att 
använda i befintliga kyl-, frys- och klimatanläggningar 
efter år 2000.  
 
Förångaren är en värmeväxlare där köldbäraren avger 
värme till värmepumpens köldmedium. Köldmediet 
kokar under lågt tryck och övergår från vätska till 
gasfas. Kompressorn suger ut ångan och komprimerar 
den så att tryck och temperatur ökar kraftigt innan den 
når kondensorn. I kondensorn övergår ångan åter till 
vätska varvid stor mängd energi i form av värme avges 

till värmebäraren. Kondensorn fungerar således också som värmeväxlare. Ångan passerar 
sedan en strypventil där trycket sänks innan den återförs till förångaren. 
 
 
 
 
 

 
Figur 2.3 Schematisk bild av en 
värmepump 
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Värmepumpar har höga installationskostnader men låga driftskostnader. För att anläggningen 
ska bli så ekonomisk som möjligt vill man därför ha 
långa driftstider, vilket minskar  
kostanden per producerad kWh. Om fastighetens 
effektbehov stämmer med värmepumpens 
värmeeffekt kan hela byggnadens energiförbrukning 
täckas av värmepumpen. Tyvärr blir innebörden att 
pumpens fulla kapacitet inte utnyttjas under stora 
delar av året. För att undvika detta dimensioneras 
värmepumpen efter ca halva effektbehovet för 
fastigheten vilket motsvarar omkring 70-90 % av 
energibehovet. 

 
Som mått på en värmepumps godhetsgrad används värmefaktorn Φ. Den definieras som 
förhållandet mellan den producerade nyttigheten qbortförd (den värmemängd som överförs till 
omgivningen) och det arbete w som förbrukas för att driva processen. (Alvarez, 1990) 

w
qBortförd=Φ        (2.1) 

Värmepumpens värmefaktor påverkas av köldbärarens temperatur. Därför måste 
värmepumpen dimensioneras efter borrhålens beräknade temperatur efter 10 år då termisk 
jämvikt uppnåtts. 
 
2.7 Värmebäraren 
 
Värmebäraren består av vatten och erhåller värme i kondensorn. Värmebäraren transporterar 
värmen genom huset till de olika enheterna och avger energi i form av värme. Värmen tillförs 
huset via enheterna som t.ex. element (radiatorer), ventilation, tappvarmvatten eller 
golvvärme. Generellt brukar kretsen som för värmen från värmepumpen och till systemets 
olika laster kallas sekundärkrets. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 2.4 En fastighets effektbehov som 
funktion av tiden.  
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3. Barnfrökens bergvärmeanläggning 
 
I kapitlet behandlas systemets enheter och dess funktion för anläggningen. Styrning och 
reglering beskrivs samt systemets variation över året. 
 
3.1 Allmänt 
 
Vid totalrenoveringen av fastigheten kv. Barnfröken sommaren 2003 installerades ett 
bergvärmesystem. En energimaskin tar värme från ett borrhålslager och levererar värme och 
komfortkyla till fastigheten. En solkollektor på taket återladdar borrhålen under 
sommarhalvåret. Komfortkylan tillförs bl.a. från evaporativ kylteknik i ventilationsaggregatet.   
 
Bergvärmeanläggningens system är dynamiskt och varierar kraftigt över dygnet samt 
årstiderna. Under kvällar och nätter går systemet på sparlåga då ingen nyttjar lokalerna. 
 
Under sommaren 2004 ska solpaneler installeras för att höja temperaturen i 
värmebärarkretsen. Solpaneler kommer att anslutas till kretsen innan värmebäraren passerar 
radiatorer och ventilation. Genom att låta vätskan passera solpanelerna kan temperaturen 
höjas på ett kostnadseffektivt sätt.  
 
I figur 3.1 visas en förenklad figur av flödesschemat där enheterna och temperaturgivarnas 
positioner framgår. En fullständig korrekt bild av flödesschemat ligger som bilaga 1.1 
Primärkretsen och bilaga 1.2 Sekundärkretsen. 
 

 
Figur 3.1 Flödesschema över kv Barnfröken. Notera att primärkretsen är blå medan sekundärkretsen är röd. 
 
Uppgifterna i resten av kapitlet är hämtade från samtal med Daniel Åkerwall, Hans-Göran 
Göransson och Kjell Karlsson. 
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3.2 Borrhål – Energilager 
 
Energilagret erhåller värme från omgivande berggrund och soltaket som tillförs 

Energimaskinen via köldbäraren. Överskottsvärme lagras i 
borrhålen inför kallare årstider. Detta innebär att man blir mer 
oberoende av framtida energikostnader och energipolitik samt 
gör en besparing av både ekonomi och miljö. 
 
Brunnarna är borrade 2003-07-26 av Geoborr AB under 
ledning av Kjell Karlsson. Totalt är 20 borrhål á 178 meter 
med Ø = 115 mm borrade vid kv Barnfröken. Hålen är 
placerade i rektangulär form fördelade på 5x4, se figur 3.2 
eller bilaga 1.3 Borrplan över kv. Barnfröken. Rad två och tre 

består av vertikala hål medan de yttre raderna är vinklade 2,85 cm/m ut från 
borrhålskonfigurationen. 
 
Polytenslangarna är av typen PE DN32 PN6,3 vilket innebär Ø = 32 mm samt godkända för 
tryck upp till 6,3 kPa.  
 
I polytenslangarna flödar 28 % etylalkohol (etanol) som köldbärarvätska. Fryspunkten för 
vätskan är ca –18°C. 
 
Dubbla U-rör, sk fyrslangskonvektorer med enkel bottenböj är placerade ner till 175 meter. 
Genom att använda dubbla U-rör ökar uppehållstiden i borrhålen vilket leder till en bättre 
yteffektivitet. 
 
Temperaturgivaren GT1-Berg är monterad i första borrhålet på 87,5 meters djup. GT1-Berg 
skiljer sig från de övriga temperaturgivarna och mäter temperaturen i berget och inte i 
köldbärarvätskan. 
 
Markledningens totala längd uppgår till 760 meter och rördjupet varierar mellan 35-80 cm 
beroende på bergkonturen. Samtliga ledningar är isolerade med markskivor. 
 
3.3 Energimaskinen 
 

kyla. Den omvandlar lågvärdig värme från berget 
och soltaket till högvärdig värme för 
tappvarmvatten, radiatorer och ventilation. En 
elektrisk expansionsventil styr mot överhettning av 
köldmediet vilket medför att all vätska förångas 
innan kompressorn. En vätskeavskiljare är sådeles 
inte nödvändig för systemets funktion. 
Energimaskinens värmeeffekt är ca 180-200 kW 
medan kyleffekten ligger mellan ca 100-150 kW 
men varierar beroende på låg och 
högtrycksvariationer. (VVS-Forum) 
 
 
 

 
Figur 3.2 Borrhålskonfiguration 
vid kv Barnfröken. 

Energimaskinen är en värme/kylpump som producerar fastighetens behov av både värme och 

Figur 3.3 Energimaskinen. 



3. Barnfrökens bergvärmeanläggning 

 16

3.4 Soltaket 
 
Om köldbärarens temperatur är lägre än utomhustemperaturen tvingas köldbärarfluiden 
passera soltaket där solen värmer vätskan. Soltakets återladdar berggrunden under årets varma 
årstider. På våren kan soltaket användas för att avlasta borrhålssystemet då temperaturen är 
låg i berggrunden.  
 
Soltaket består av 10 km svarta polytenslangar vilka köldbärarvätskan flödar igenom då 

utomhustemperaturen är högre än köldbäraren, se 
bild 3.4. Slangsystemet upptar en yta av 1000 m2 
och är monterade på fastighetens tak. Vid en 
maxtemperatur på 35°C tillförs 700-800 kW 
köldbäraren enligt beräkningar. (VVS-forum) 
 
Efter soltaket passerar vätskan en 
plattvärmeväxlare [VX1-KVB] där eventuell 
överskottsvärme från värmebäraren avges till 
köldbäraren. 
 
3.5 Oljepannan och rökgasvärmeväxlaren 
 
Oljepannan är en lågtemperaturpanna av märket 

Viessmann Vitoplex 300 vars effekt är 460 kW. En cistern som rymmer 8000 liter olja är 
ansluten till pannan. (Hans Ekartz) 
 
 Olja används som spetsvärme då energimaskinen inte kan säkerställa värmebärarens 

temperatur vilket kan inträffa under årets kallaste 
dagar. Oljepannan kan även förse fastigheten med 
värme vid eventuell driftstörning.  
 
I anslutning till oljepannan finns två 
rökgasvärmeväxlare installerade, en passiv och aktiv. 
Den passiva rökgasvärmeväxlaren värmer 
värmebäraren genom påtvingad konvektion, se figur 
3.5. Rökgaserna transporteras i inre röret medan 
värmebäraren flödar i motsatt riktning i manteln. 
Genom att låta flödena gå i motsatt riktning utnyttjas 

temperaturgradienten mellan medierna. 
 
Innan rökgaserna släpps ut passeras den aktiva rökgasvärmeväxlaren som värmer 
pannrummet. Varmluften i pannrummet tvingas därefter förbi ett kylbatteri där köldbäraren 
värms. Kylbatteriet sitter i anslutning till aktiva rökgasvärmeväxlaren vilket innebär att 
temperaturgradienten ökar mellan luften och rökgaserna. Luften värms sedan av rökgaserna 
och återförs till pannrummet. 
 
 
 
 
 

Figur 3.4 Soltaket. 

Figur 3.5 Genoskärning av passiv 
rökgasvärmeväxlare. 



3. Barnfrökens bergvärmeanläggning 

 17

3.6 Radiatorer och ventilation 
 
Värme tillförs fastigheten främst via radiatorerna och ventilationssystemet. Både  

radiatorerna samt ventilationen regleras av en 
regulator sam arbetar utifrån 
utomhuskompenserade börvärdeskurvor (se kap 
3.9 Regulatorn). 
 
Börvärdeskurvorna skiljer sig åt eftersom de har 
olika förutsättningar. Radiatorerna nyttjas som 
grund för uppvärmning av fastigheten och 
använder sig av en utomhuskompenserad 
börvärdeskurva, se figur 3.6. Varje 
utomhustemperatur motsvaras av en 
inomhustemperatur som värmebäraren i 
radiatorerna anpassas till. 
 
 
Ventilationen använder en utomhuskompenserad 
börvärdeskurva med basvärde. Basvärdet är 
inställbart och i dagsläget satt till 18ºC. På samma 
sätt som radiatorerna motsvaras varje 
utomhustemperatur av en inomhustemperatur på 
börvärdeskurvan. Skillnaden ligger i 
börvärdeskurvans inomhustemperaturer adderas 
eller subtraheras ifrån basvärdet. Vid en 
utomhustemperatur på 11ºC är förändringen 0ºC, 
se figur 3.7. Skulle utomhustemperaturen bli 
varmare/kallare än 11ºC kompenseras detta med en 
subtraktion/addition av basvärdet. 
 
Ventilationsvärmen kan även styras utifrån 
fastighetsanvändarens behov så att ett behagligt 
inomhusklimat skapas. 
 
3.7 Komfortkyla 
 

Komfortkylan tillförs lokalerna via ventilationssystemet genom värmeväxlaren [VX1-KS]. 
Om temperaturen i berget är tillräckligt låg används frikyla via evaporativ kylteknik för att 
sänka värmen i lokalerna. 
 
Frikyla innebär att inget arbete tillförs kylningsprocessen. Två kroppar med olika temperatur 
kommer sträva efter termisk jämvikt enligt termodynamikens nollte lag. Alltså kommer 
värmebäraren att kylas av köldbäraren i värmeväxlaren innan den passerar 
ventilationssystemet. Frikyla utnyttjar köldbärarens låga temperatur som användas för att 
tillgodose kylbehovet i lokaler som genererar mycket värme.  
Då temperaturen i berget överstiger ett inställbart villkor tillämpas aktiv kyla vid behov för att 
sänka värmen i lokalerna. Aktiv kyla innebär att arbete måste tillföras processen för att sänka 
temperaturen. Genom energimaskinen genereras kyla till ventilationssystemet. 
 

Figur 3.6 Utomhuskompenseradbörvärdeskurva 
för radiator. 

Figur 3.7 Utomhuskompenserad 
börvärdeskurva för ventilation. 
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3.8 Tappvarmvatten, TVV 
 
Tappvarmvattenkretsen förser fastigheten med varmvatten. Uppvärmningen görs i två steg. 
Förvärmning av kallvatten från kommunala ledningsnätet görs i tanken [FVB1]. Vattnet 
pumpas sedan vidare till TVV-kretsen där det används som tappvarmvatten. 
Temperaturgivare i TTV-kretsen styr via en regulator om värme ska tillföras. Regulatorn 
arbetar utifrån en fast börvärdeskurva. Vid behov av värmeökning i tappvarmvattnet ändras 
börvärdet på [GT1-VP] till 60°C. Det medför att temperaturen i värmebärarsystemet höjs så 
tappvarmvatten kan lagras. För att reducera tiden för tappvarmvattenladdningen stängs 
shuntventilerna [SV1-VS1] och [SV1-VS2] och hela flödet går genom ventilen [BV1-MP]. 
Ingen energi tillförs då radiatorer och ventilation utan all kraft går till att höja värmen i 
varmvattenmagasinen. Genom att stänga ventilerna behöver man inte öka energimaskinens 
effektbehov. Driftstester visar att lokalerna påverkas marginellt då radiatorer och ventilation 
inte är igång p.g.a. tappvarmvattenladdning. Troligtvis beror detta på systemets tröghet som 
inte ger större utslag på så korta tider som 15 minuter. 
 
Varmvatten lagras i tre seriekopplade tankar om 500 liter. Återladdning av magasinen sker 
genom tillförsel av varmvatten till behållarna med början i [VVB1], samtidigt som tidigare 
varmvatten sköljs ut. Varmvattenbehållarna fylls sedan successivt tills temperaturgivaren 
[GT8-VV] uppnår 50°C, då återladdningen stoppas. 
 
Fastighetens tappställen förses kontinuerligt med varmvatten via pumpen [P1-VVC]. Pumpen 
är i drift 20 min/h dygnet runt för att inte tappkranen längst bort från värmekretsen ska dröja 
med varmvatten. 
 
3.9 Regulatorn 
 
Bergvärmeanläggningen styrs av fasta villkor och regulatorer. Generellt används fasta villkor 
för köldbäraren och dess ventiler medan regulatorer styr värmeproduktionen. 
 
Två regulatorer som arbetar utifrån skilda förutsättningar används i värmeproduktionen. 
Uppvärmning av tappvarmvattnet styrs av en regulator som arbetar via fasta inställbara 
börvärden. 
 
Driften av ventilation och radiatorer sker via var sin utomhuskompenserad börvärdeskurva. 
Sekundärkretsens flöde och energiinnehåll anpassas alltså efter utomhustemperaturens 
variationer. 
 
Anläggningens drift ändras i takt med årstidsvariationerna vilket gör systemet energioptimalt. 
Då solen ger tillräckligt med energi och utomhustemperaturen är tillräckligt hög stänger 
regulatorn av energimaskinen. Regulatorerna prioriterar värmekällorna i följande ordning för 
att minska kostnaderna och miljöbelastningen: 
 

1. Soltak 
2. Energimaskin 
3. Oljepanna 
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3.10 Pumpar 
 
Totalt finns 12 pumpar med varierande storlek och krav på uppfodringshöjd installerade vid 
kv Barnfröken. 3 pumpar driver primärkretsen medan sekundärkretsen drivs av 9 pumpar. 
Samtliga pumpar är tillverkade av Grundfos AB. 
 
3.11 Temperaturgivare 
 
Ca 60 temperaturgivare finns anslutna vid kv. Barnfröken. Givarna klarar av temperaturer 
inom intervallet -35ºC - +120ºC med en noggrannhet på ± 1 % av mätningsintervallet. Varje 
givare är placerad så temperaturskillnaden över systemets laster kan avläsas. Samtliga 
temperaturgivare är tillverkade av Thermokon-Danelko AB. (www.thermokon.de) 
 
3.12 Shuntventiler 
 
Bergvärmeanläggningen vid kv. Barnfröken har en avancerad konstruktion som är patenterad 
av Närvärmeverket AB. Enheterna i systemet ligger seriekopplade men beroende på hur 
regulatorn styr shuntventilerna kan flödet ta en genväg utan att passera genom t.ex. soltak 
eller borrhålen. Om energiflödet till Energimaskinen tillfredställs enbart genom soltaket 
samtidigt som köldbärarvätskan inte har tillräckligt hög temperatur för att återladda berget 
passerar vätskan förbi borrhålen. Genom att låta vätskan ta en genväg förbi borrhålen minskar 
friktionsförlusterna. Shuntventilernas läge loggas inte i DUC:arna vilket medför att man inte 
kan kontrollera dess position i efterhand ( Se kap 4.1 Styrning och övervakning).  
 
3.13 Årstidsvariationer 
 
3.13.1 Vår 
Berggrunden används som värmekälla. Dagar med god tillgång på solljus kommer soltaket att 
ge värmetillskott. Energimaskinen genererar värmen till värmebäraren 
 
3.13.2 Sommar 
Huvuddelen av värmen tas under varma dagar från soltaket och solpanelerna. Vid kallare 
perioder tas värme från energimaskinen via berget. Överskottsenergi från soltaket och 
kylbafflarna återladdas till berggrunden. 
 
3.13.3 Höst 
Värmen tas från soltaket och berget beroende på behov. Återladdning av berget sker via 
soltaket.  
 
3.13.4 Vinter 
Värmen tas från berggrunden som återladdats under sommaren och hösten. Då 
bergvärmeanläggningen inte kan täcka värmebehovet under mycket kalla perioder används 
oljepannan. Oljan tillför värme så att värmebäraren erhåller rätt temperatur. Rökgaserna som 
bildas då oljepannan är i drift tvättas från sot och partiklar innan de släpps ut. I rökgastvätten 
avges värmen till köldbäraren via rökgasvärmeväxlaren. 
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4. Funktionsbeskrivning 
 
4.1 Styrning och övervakning 
 
Styrning och övervakning vid kv. Barnfröken görs med programmet BAS2 samt  

datorundercentraler som kallas DUC:ar. 
DUC:arna vid fastigheten är 
sammankopplade i ett nätverk där 
gemensam utrustning delas som t.ex. 
modem och larmskrivare. DUC:arna utbyter 
information med varandera utan att specifik 
konfiguration behöver göras vilket inträffar 
då olika aggregat inte styrs från samma 
DUC.  
 
Enklaste sättet att få tillgång till 
bergvärmesystemet vid kv. Barnfröken är 
via en PC med programvaran BAS2. 
Kontakt kan göras antingen via modem eller 

direkt kabelanslutning. Drift och övervakning kan därmed ske från distans. Med en bärbar 
dator som handterminal kan systemet manövreras vart som helst i världen. 
 
Om något tekniskt problem uppstått i anläggningen skickar programvaran ut ett larm. Larmet 
påvisar var felet sitter, vilken tidpunkt samt eventuell åtgärd. 
 
4.2 Driftfall - Primärkretsen 
 

Shuntventilerna styr köldbärarvätskan beroende på vilka förutsättningar 
som råder. I figur 4.2 visar procentsiffran vilken väg flödet tar genom 
ventilen. Här beskrivs de vanligaste driftfallen som förekommer på kv. 
Barnfröken. 
 
4.2.1 Driftfall 1 
 
Vid driftfall 1 tas energin från berggrunden och transporteras till 
energimaskinen utan att soltaket är i drift. Typexemplet för detta fall är 
kalla vinterdagar. 

 
Köldbäraren passerar borrhålen då shuntventilen [SV4-KB] = 0 %. [SV2-KB] = 100 % och 
[SV1-KB] = 0 % varvid vätskan flödar förbi energimaskinen. Shuntventilen [SV3-KB] = 0 % 
vilket innebär att köldbäraren återvänder till borrhålen utan att passera soltaket. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 4.1 DUC vid kv Barnfröken. 

 
Figur 4.2 
Procentsiffran visar 
vilken väg 
shuntventilen styr 
flödet. 
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4.2.2 Driftfall 2 
 
Vid driftfall 2 tas energin från berggrunden och soltaket vilken transporteras till 
energimaskinen. Driftfall 2 är vanligt förekommande under vår och höst. 
 
Köldbäraren passerar borrhålen då shuntventilen [SV4-KB] = 0 %. [SV2-KB] = 100 % och 
[SV1-KB] = 0 % varvid vätskan flödar förbi energimaskinen. Är utomhustemperaturen högre 
än utgående köldbärarvätska kommer shuntventilen [SV3-KB] = 100 % vilket innebär att 
köldbäraren passerar soltaket. Vätskan återförs sedan till borrhålen. 
 
4.2.3 Driftfall 3 
 
Vid driftfall 3 tas energin från soltaket utan att passera borrhålen och transporteras till 
energimaskinen. Driftfallet förekommer varma sommardagar då soltaket genererar ungefär 
samma temperatur som berggrunden.  
 
Köldbäraren passerar soltaket och hoppar över borrhålen eftersom [SV4-KB] = 100 %. [SV2-
KB] = 100 % och [SV1-KB] = 0 % varvid vätskan flödar förbi energimaskinen. [SV3-KB] = 
100 % vilket innebär att köldbäraren återförs till soltaket. 
 
4.2.4 Driftfall 4 
 
Vid driftfall 4 tas energin från soltaket och transporteras till borrhålen för återladdning. 
Driftfall 4 förekommer under varma sommardagar med klart väder. Återladdningen sker 
enbart då det finns en temperaturdifferens mellan berggrunden och köldbäraren efter soltaket. 
Detta driftfall infaller endast då energimaskinen inte är igång. 
 
Köldbäraren passerar borrhålen då shuntventilen [SV4-KB] = 0 %. [SV2-KB] = 0 %, [SV1-
KB] = 100 % och [SV3-KB] = 100 % vilket innebär att köldbäraren passerar soltaket. 
Vätskan återförs sedan tillbaka till borrhålen. 
 
4.3 Driftfall - Sekundärkretsen 
 
Shuntventilerna i sekundärkretsen leder vätskan beroende på vilka förutsättningar som 
påkallas av fastighetens hyresgäster. Driftfallen för värmebäraren är inte lika årstidsberoende 
som för primärkretsen även om årstidsvariationer förekommer. Här beskrivs de vanligast 
förekommande driftfallen. 
 
4.3.1 Driftfall 1 
 
Driftfall 1 är vanligaste driftfallet i sekundärkretsen. Energin tas från energimaskinen och 
transporteras till radiatorer och ventilation. Detta driftfall inträffar över hela året. 
 
Värmebäraren upptar energi från energimaskinen. Shuntventilen [SV1-MP] = 0 % och 
därefter delas vätskeflödet upp i två ledningar. [SV1-VS2] styr så att utgående flöde från 
radiatorer samt ventilation håller samma temperatur. [SV1-VS1] = 100 % vilket innebär att 
värmebäraren passerar radiatorer och ventilation. Vätskan återförs sedan till energimaskinen. 
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4.3.2 Driftfall 2 
 
Vid driftfall 2 tas energin från energimaskinen, oljepannan samt rökgasvärmeväxlaren och 
transporteras till värmeväxlaren för tappvarmvatten. Driftfallet förekommer kalla vinterdagar 
och varar ca 50 minuter per gång. 
 
Värmebäraren upptar energi från energimaskinen. Shuntventilen [SV1-MP] = 100 % så att 
vätskan leds till rökgasvärmeväxlaren där rökgaserna från förbränningen tillför vätskan 
energi. Därefter värms vätskan genom förbränning av olja. Värmebäraren avger sin energi vid 
värmeväxlaren för tappvarmvattnet. Vätskan flödar genom [SV1-MP] och återförs till 
energimaskinen via backventilen [BV1-MP] utan att passera radiatorer eller ventilation.  
 
4.3.3 Driftfall 3 
 
Vid driftfall 3 används evaporativ frikyla som komfortkyla utan att energimaskinen är i drift. 
Frikylan hämtas direkt från köldbäraren och tillförs lokalerna via ventilationssystemet. 
Driftfallet förekommer varma dagar när mycket folk vistas i skolan. 
 
Shuntventilen [SV1-KS] i primärkretsen öppnas helt eller delvis vilket medför att [SV1-VS1] 
= 0 % i sekundärkretsen. Värmebäraren kommer att cirkulera i ventilationskretsen och avge 
energi till köldbärarvätskan tills temperaturen i lokalerna har sänkts enligt hyresgästens 
önskemål. 
 
4.4 Reglering 
 
Ett utförligt flödesschema med namn på de olika enheterna ligger som bilaga 1.1 
Primärkretsen och bilaga 1.2 Sekundärkretsen. 
 
Följande funktionskrav ställs på systemet: 
 
4.4.1 Energimaskinen 
 

• Energimaskinen ska alltid vara i drift om inte värmebehovet kan tillfredställas av 
soltaket via plattvärmeväxlaren [VX1-KVB]. 

• Pumpen [P1-KB] ska vara igång om energimaskinen är i drift. 
 
4.4.2 Oljepannan 
 
När oljepannan är i drift ska pumpen [P2-VP] alltid gå. Brännaren stängs av automatiskt då 
 

1. Temperaturgivaren [GT1-RG] överstiger 175°C. 
2. Temperaturgivaren [GT2-RG] överstiger 30°C. 
3. Det finns risk för torrkokning. 

 
Då spetsvärme behövs måste oljepannan gå samtidigt som energimaskinen är i drift. I annat 
fall föreligger risk för slöseri med olja. 
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4.4.3 Radiatorer och ventilation 
 

• Pumpen [P1-VS1] ska vara i drift då ventilationen är igång. 
• Om [GT1-U] < 14°C alternativt shuntventilen [SV1-VS2] är öppen ska pumpen 

 [P1-VS1] vara i drift. 
• Shuntventilen [SV1-KS] är stängd då [SV1-VS1] är öppen och vice versa. 
• Shuntventilen [SV1-KS] regleras mot ett börvärde [GT2-VS1]. 
• När ventilationen är i drift styrs shuntventilen [SV1-VS2] att hålla samma temperatur 

på [GT3-VS2] som på [GT4-VS1]. 
• När ventilationen inte är i drift styrs shuntventilen [SV1-VS2] mot ett utomhus 

kompenserat börvärde på [GT2-VS2] 
 
4.4.4 Komfortkyla 
 
När komfortkylan tas i drift regleras ventilen [SV1-KS] mot en inställbar temperatur på [GT2-
VS1]. 
 

• Pumparna [P1-KS] och [P1-VS1] ska gå när ventilen [SV1-KS] släpper fram 
köldbäraren till värmeväxlaren [VX1-KS]. 

• När shuntventilen [SV1-KS] öppnas, stängs [SV1-VS1] och vice versa. 
• Om [GT1-BERG] < 12°C används frikyla vid behov för temperatursänkning i 

lokalerna. 
• Om [GT1-BERG] > 12°C används aktivkyla vid behov för temperatursänkning i 

lokalerna. 
 
Om ventilerna [SV1-VS1] och [SV1-KS] är öppna samtidigt eller om någon av dessa inte är 
täta i sitt stängda läge råder risk för termisk kortslutning i [VX1-KS]. 
 
4.4.5 Laddning av tappvarmvatten, TVV 
 
Förvärmning 
Pumpen [P1-MP] ska alltid gå om [GT3-MP] > [GT1-VV] 
 
Start 
Då temperaturgivaren [GT10-VV] < 50°C påbörjas tappvarmvattenproduktion i två steg. 
 

• Börvärdet för [GT1-VP] ändras till börvärde för tappvarmvattenladdning men bara om 
det rådande börvärdet är mindre. 

• Pumparna [P1-VP] och [P1-VV] tas i drift då temperaturen i [GT1-VP] > [GT3-VV]. 
 
Stopp 
När temperaturgivaren [GT8-VV] > 50°C efter ackumulatortanken [VVB3] stoppas 
tappvarmvattenproduktionen i följande steg. 
 

• Börvärdet för temperaturgivaren [GT1-VP] återställs till uppvärmning av fastigheten. 
• Pumparna [P1-VP] och [P1-VV] stängs av då TVV-laddning upphör. Även om fallet 

[GT1-VP] > [GT3-VV] uppstår tas pumparna inte i drift givet att TVV-laddning inte 
är påkallad. 
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4.4.6 Pumpar 
 

• Pumpen [P1-MP] ska gå om [GT3-MP] > [GT1-VV]. 
• Pumpen [P2-MP] ska gå om energimaskinen är i drift eller [P1-SP] är i drift. [P2-MP] 

ska även gå om [SV1-VS1] ≠ 0 %. 
• [P2-VP] ska gå i drift om oljepannan är i drift. 
• [P1-VS1] ska gå om ventilationen är i drift. 
• [P1-VS2] ska gå om då [GT1-U] understiger 14ºC alternativt [SV1-VS2] ≠ 0 %. 
• [P1-KS] och [P1-VS1] ska gå då [SV1-KS] ≠ 0 % och ventilationen är i drift. 
• [P1-KB] ska gå då energimaskinen går samt vid frikyla. 
• [P1-KB] ska gå då [SV1-KB] = 100 % och GT1-U > inställbar temperatur. 

 
4.4.7 Shuntventiler 
 

• [SV1-MP] styrs via regulatorn och är 100 % vid tappvarmvattenladdning. 
• [SV2-MP] ska regleras mot inställd temperatur på [GT7-MP] vid 

tappvarmvattenladdning. 
• [SV1-VS1] reglerar mot börvärde på [GT2-VS1]. Då [SV1-VS1] ≠ 0 % ska [SV1-KS] 

= 0 % 
• [SV1-VS2] ska styras så [GT3-VS2] håller samma temperatur som [GT4-VS1] då 

ventilationen är i drift. 
• [SV1-VS2] ska styras mot ett utomhuskompenserat börvärde på [GT2-VS2] då 

ventilationen inte är i drift. 
• [SV1-KB] ska vara 0 % vid värmeproduktion med energimaskinen. 
• [SV1-KB] ska vara 100 % vid aktiv kyla. 
• [SV1-KB] ska vara 0 % vid frikyla. 
• [SV2-KB] ska vara 100 % då [SV1-KB] = 0 % och vice versa. 
• [SV3-KB] ska vara 100 % då [GT3-KB] > [GT2-KB] annars 0 %. 
• [SV4-KB] = 0 % vid frikyla. 
• [SV4-KB] = 100 % då soltaket täcker energimaskinens värmebehov. 
• [SV5-KB] = 100 % då [P2-KB] är i drift. 
• [SV1-KS] reglerar mot [GT2-VS1] 
• Då [SV1-KS] ≠ ska [SV1-VS1] = 0 % 
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5. Berggrundens förutsättningar 
 
Områdets förutsättningar är av stor betydelse för effektiviteten av ett bergvärmesystem. 
Parametrar som grundvattenströmmning, grundvattendjup, jordtäckets tjocklek, 
värmekapacitet samt värmeledningstal är avgörande för värmeöverföringen i borrhålet. 
 
Genom SGU, Sveriges Geologiska Undersökning, kan flertalet av ovanstående parametrar 
hämtas. I brunnsarkivet, som är en av SGU:s databastjänster, lagras insamlade 
brunnsuppgifter enligt Lagen om uppgiftsskyldighet (SFS 1975:424, SFS 1985:245) (sgu.se). 
 
I skrivande stund (mars 2004) finns inga inrapporterade värden att tillgå för brunnarna vid kv 
Barnfröken. Medelvärden från 22 brunnar i närheten av Fruängen får istället ligga till grund 
för kv Barnfrökens parametrar. Områdeskarta för beräknade värmeledningstal ligger som 
bilaga 1.7 Platser med analyserade värmeledningstal (Jonas Gierup, SGU). 
 
Följande medelvärden är beräknade då högsta respektive lägsta värdet är borttaget.  
 
Framräknade värmeledningstal från omgivande bergarter framgår ur tabell 5.1. 
 

 

Tabell 5.1 Beräknade värmeledningstal för närliggande bergarter. (SGU) 
 
Medelvärdet för värmeledningstalen är ≈ 3,8. 
 
Följande medelvärden är beräknade utifrån bilaga 1.4 Information från brunnsdatalistor: 
 
Grundvattenytans medelläge beräknas till ≈ 3,9 m under markytan. Grundvattnets läge kan 
dock variera kraftigt mellan både år och årstider. 
 
Jorddjupets tjocklek varierar mellan 35-80 cm beroende på bergets kontur (Kjell Karlsson). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prov X Y Bergart Värmeledningstal
99a 6577419 1618565 GNEJS 3.46 
12 6578298 1621458 PL.KVARTSIT 4.11 

34C 6576023 1624118 GNEJS 3.25 
32 6575559 1625412 KVARTSDIORIT 2.75 

117A 6576070 1626230 GNEJS 3.54 
9A 6573455 1625707 PL.KVARTSIT 5.06 
9C 6573455 1625707 PL.KVARTSIT 4.67 
9D 6573449 1625712 PL.KVARTSIT 3.93 
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6. Metod 
 
6.1 Lagring av data från bergvärmesystemet vid kv Barnfröken 
 
Vid bergvärmeanläggningen i kv. Barnfröken finns ca 60 temperaturgivare anslutna varav ett 
urval på 19 st har gjorts för att spegla energiflödena i systemet. Temperaturgivarna har valts 
så värmetransporten skall kunna mätas över varje last. Givarna har bevakats tidsperioden 7 
feb- 30 juni med undantag för mindre luckor pga tekniska problem. 
 
Temperaturerna lagras i DUC:arna. Vid Barnfröken arbetar tre DUC:ar parallellt för att 
säkerställa lagringsbehovet. DUC:arna är inställda att spara ett värde i minuten för varje 
temperaturgivare. Totalt kan 3600 värden lagras per temperaturgivare vilket innebär att 
temperaturerna endast sparas i 2,5 dygn innan de ersätts med nya värden. Värdena 
åskådliggörs i diagramform. 
 
Genom att ringa upp dataenheten med modem kan temperaturerna avläsas över tiden i 
diagrammet. Temperaturerna noteras på papper, vilka sedan förs in i ett excelark. Genom att 
notera temperaturerna på papper minskas uppkopplingstiden mot bergvärmeanläggningen. 
Dessutom finns rådatan kvar om tekniska problem skulle uppstå med datorn. Totalt har ca 
20000 värden registrerats i excelark. 
 
Var tredje timma noteras temperaturen för varje utvald temperaturgivare. Utifrån dygnets 8 
insamlade temperaturvärden beräknas ett dygnsmedelvärde. Diagrammen i resultatdelen är 
baserade på dygnsmedelvärdet för att lättare kunna jämföra variationer. 
 
6.2 Utfyllnad av dygnsmedelvärden 
 
Pga tekniska problem har inte alla temperaturer från givarna kunnat registreras. För att luckor 
inte ska uppstå har nya dygnsmedelvärden beräknats utifrån närliggande värden. Beräkningen 
har skett på följande vis: 
 
1 saknat dygnsmedelvärde ⇒  medelvärdet av dygnsmedelvärdena före och efter. 
 
2 saknade dygnsmedelvärden ⇒  medelvärdet av 2 dygnsmedelvärden före och efter. 
 
3 saknade dygnsmedelvärden ⇒  medelvärdet av 3 dygnsmedelvärden före och efter. 
 
Om något av de närliggande dygnsmedelvärdena är beräknat utifrån 7 eller färre värden 
kommer det nya framräknade dygnsmedelvärdet inte att viktas. 
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6.3 Energiflöden 
 
Regulatorn bestämmer i vilket läge shuntventilerna ska stå och därmed vilket flöde som 
passerar de olika enheterna. Då shuntventilernas läge inte loggas kan inte exakta flödet över 
bergvärmeanläggningens enheter beräknas. Om flödet är 0 m3/h och temperaturgivaren sitter 
inomhus kommer temperaturen i vätskan sakta närma sig temperaturen inomhus vilket ger 
felaktiga energiflöden. 
 
Energiflödet från soltaket beräknas då villkoret GT1-U > GT3-KB är uppfyllt. Detta har skett 
vid 25 tillfällen á 3 timmar i februari. Alltså är energiflödet beräknat enbart under 75 timmar 
under februari månad. På samma sätt har flödet genom soltaket beräknats för övriga månader. 
 
Energiflöden till och från de olika enheterna i bergvärmesystemet beräknas av formeln: 
 
E = V·Cp·ρ· (T2-T1)   (6.1) 
 
E = Energiflöde    [J/dygn] 
V = Volymflödet   [m3/dygn] 
Cp = Specifik värmekapacitet för köldbäraren [J/kg,K] 
ρ = Köldbärarens densitet   [kg/m3] 
T = Köldbärarens temperatur  [K] 
 
Samtliga vätskors fakta är hämtade från ”Fundamentals of thermodynamics”, (Sonntag, 
Borgnakke&Van Wylen). 
 
6.4 Borrhålsdesign 
 
Ny borrhålsdesign är framtagen genom beräkningar i Energy Earth Design, EED. 
Återladdningspotentialen bygger på beräkningar från soltaket i kap 7.  
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7. Energiflöden 
 
I detta kapitel beräknas energiflödena i bergvärmesystemet. Energiflödena beräknas för att få 
en uppfattning om hur mycket varje enhet i systemet tillför eller förbrukar. När energiflödena 
till och från energimaskinen är kända kan sedan värmefaktorn beräknas. 
 
7.1 Energiflöden i primärkretsen 
 
I primärkretsen beräknas energiflödena över följande enheter: 
 

• Borrhål 
• Energimaskin 
• Soltak 

 
Energiflödena beräknas månadsvis utifrån formeln (6.1) Månadsmedeltemperaturerna som 
används vid beräkningarna framgår ur tabell 7.1. Temperaturgivarnas placering framgår ur 
bilaga 1.1 Primärkretsen. 
 

 Månadsmedelvärden      
Månad GT1-U GT4-KB GT1-BERG GT5-KB GT8-KB GT10-KB GT1-KB GT3-KB

Februari -1,3 3,2 5,3 4,8 4,2 5,2 2,1 2,4 
Mars 2,2 4,0 6,1 5,7 4,6 5,2 2,8 4,3 
April 10,8 6,2 8,3 9,7 5,6 6,1 4,7 5,8 
Maj 13,4 10,2 10,2 10,5 9,9 9,6 8,7 11,4 
Juni 17,5 16,9 11,2 14,3 15,5 14,4 13,8 15,8 

Tabell 7.1. Månadsmedeltemperaturerna i primärkretsen. Grå celler innehåller beräknade närmevärden. 
Temperaturer för GT3-KB är månadsmedelvärden då soltaket är i drift. 
 
Två antaganden görs innan volymflödet bestäms för primärkretsen: 
 

1. P1-KB är alltid i drift. 
2. P1-KB går alltid på högsta effekt. 

 
Utifrån ovanstående antaganden kan flödet hämtas ur pumpkurvor på Grundfos AB:s 
hemsida. (www.grundfos.se) 
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Pumpen P1-KB har beteckningen TP 65-120/2 vars pumpkurva visas i figur 7.1. Enligt 
pumpfakta från Grundfos AB ligger 
uppfodringshöjden på 6,8 meter under drift. Vilket 
motsvarar flödet 30 m3/h. 
 
V = 30 m3/h. 
 
Specifik värmekapacitet, Cp vid 25ºC hämtas för 
vätskorna ur Fundamentals of thermodynamics.  
 
Cp(H2O) =  4180 J/kg,K  
 
Cp(Etanol) = 2460 J/kg,K 
 
Specifik värmekapacitet för köldbärare beräknas 
enligt följande: 
 
Cp(Köldbärare) = 0,72·Cp(H2O)+0,28·Cp(Etanol) 

 
 
Cp(Köldbärare) = 0,72·4180+0,28·2460 = 3698,4 ≈ 3700 J/kg,K 
 
Köldbärarens densitet beräknas enligt följande: 
 
ρVatten = 1000 kg/m3 

 
ρEtanol = 783 kg/m3 
 
ρKöldbärare = 0,72·ρVatten+0,28·ρEtanol = 0,72·1000+0,28·783 = 939,2 ≈ 940 kg/m3 
 
Med känd densitet kan volymetriska värmekapaciteten för köldbäraren beräknas: 
 
Cv(köldbärare) = Cp(Köldbärare)·ρKöldbärare = 3700·940 = 3478 kJ/m3,K 
 ≈ 0,97 kWh/m3,K 
 
Energiflödena beräknas på månadsvis och redovisas i tabell 7.2. 
 
7.1.1 Energi till/från Borrhål 
 
Mätningar av inloppstemperaturen till borrhålen påbörjades i mitten av maj varför exakta 
temperaturskillnader över borrhålen mellan februari-april inte kan redovisas. Men då bergets 
temperatur i borrhålet är känd kan ett närmevärde beräknas för inloppstemperaturen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 7.1 Pumpkurva för P1-KB, 
(www.grundfos.se) 
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Borrhålens effektuttag (W/m) beräknas momentant då värme tas ur berget genom formeln: 
 

(
H

TT
CQq utin

V
)−

⋅⋅=      (7.1) 

där  
q = Effektuttag (W/m) 
Q = Flöde (m3/h) 
Cv = Volymetriska värmekapaciteten (kWh/m3,K) 
Tin = Köldbärarens inloppstemperatur (ºC) 
Tut = Köldbärarens utloppstemperatur (ºC) 
H = Totala borrhålslängden (m) 
 

)(
( )17520

2,55,897,030
⋅
−⋅⋅=q  = 0,0274 kW/m ≈ 27 W/m 

 
Med effektuttaget, q kan värmemotståndet beräknas genom: 
 

qmTT rfr ⋅=−      (7.2) 
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2
utin

f
TT

T
+

=      (7.3) 

 
där mr =  Värmemotståndet (K/W,m) 
Tr = Bergets temperatur (ºC) 
Tf = Köldbärarens temperatur i borrhålet (ºC) 
q = Effektuttag (W/m) 
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=rm  = 0,076 K/W,m 

 
Då värmemotståndet är känt beräknas månadsmedelvärdet för köldbärarens inloppstemperatur 
genom formeln: 

QC
qHqmTT

V
rfebrfebin ⋅⋅

⋅−⋅−=
2,,     (7.5) 

där 
Tin,feb = Månadsmedelvärdet för inloppstemperaturen i februari (ºC). 
Tr,feb = Månadsmedelvärdet för GT1-BERG i februari (ºC). 
mr =  Värmemotståndet (K/W,m) 
q = Effektuttag (W/m) 
H = Totala borrhålslängden (m) 
Q = Flöde (m3/h) 
Cv = Volymetriska värmekapaciteten (J/m3,K) 
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36003034780002
272017527076,03,5, ⋅⋅⋅

⋅⋅−⋅−=februariinT  = 3,2ºC 

 
På samma sätt erhålls inloppstemperaturerna för övriga månader: 
 
Tin,mars = 4,0ºC 
Tin,april = 6,2ºC 
 
Med köldbärarens inloppsvärden kan energiflödet beräknas till/från borrhålen. Formeln (6.1) 
används där T2 är månadsmedelflödet av GT5-KB och T1 är de framräknade närmevärdena 
för inloppstemperaturen. 
 
Efebruari = V·Cp·ρ·(T2-T1) = 30·24·29·3700·940· (4,8-3,2) = 116,2 GJ =  32,3 MWh 
Emars = V·Cp·ρ·(T2-T1) = 30·24·31·3700·940· (5,7-4,0) = 132,0 GJ =  36,7 MWh 
Eapril = V·Cp·ρ·(T2-T1) = 30·24·30·3700·940· (9,7-6,2) = 262,9 GJ =  73,0 MWh 
Emaj = V·Cp·ρ·(T2-T1) = 30·24·31·3700·940· (10,2-10,5) = -23,3 GJ =  -6,5 MWh 
Ejuni = V·Cp·ρ·(T2-T1) = 30·24·30·3700·940· (14,3-16,9) = -195,3 GJ =  -54,3 MWh 
 
De beräknade energiflödena över borrhålen är inte trovärdiga. Detta beror sannolikt på flödet 
över borrhålen. Generellt ska energiuttaget minska framåt våren. Energiflödena från borrhålen 
i tabell 7.2 är istället framtagna utifrån följande formel: 
 
Eborrhål = Eenergimaskin - Esoltak. 
 
7.1.2 Energi till Energimaskinen 
 
Energiflödet till energimaskinen beräknas med formeln (6.1) där T2 och T1 är 
månadsmedelvärdet av GT10-KB respektive GT1-KB. 
 
Efebruari = V·Cp·ρ· (T2-T1) = 30·24·29·3700·940·(5,2-2,1) = 225,1 GJ =  -62,5 MWh 
Emars = V·Cp·ρ· (T2-T1) = 30·24·31·3700·940·(5,2-2,8) = 186,3 GJ =  -51,8 MWh 
Eapril = V·Cp·ρ· (T2-T1) = 30·24·30·3700·940·(6,1-4,7) = 105,2 GJ =  -29,2 MWh 
Emaj = V·Cp·ρ· (T2-T1) = 30·24·31·3700·940·(9,6-8,7) = 69,9 GJ =  -19,4 MWh 
Ejuni = V·Cp·ρ· (T2-T1) = 30·24·30·3700·940·(14,4-13,8) = 45,1 GJ =  -12,5 MWh 
 
Energiflödet redovisas i tabell 7.2. 
 
7.1.3 Energi från soltaket 
 
Energiflödet från soltaket beräknas med formeln (6.1) där T2 och T1 är medelvärden av GT3-
KB respektive GT1-KB då soltaket är i drift. Medelvärdet för temperaturgivarna är beräknat 
vid de tillfällen som villkoret GT1-U > GT3-KB uppfylls. 
 
Efebruari = V·Cp·ρ·(T2-T1) = 30·3·25·3700·940·(2,4-1,1) = 10,2 GJ =  2,8 MWh 
Emars = V·Cp·ρ·(T2-T1) = 30·3·69·3700·940·(4,3-3,3) = 21,6 GJ =  6,0 MWh 
Eapril = V·Cp·ρ·(T2-T1) = 30·3·207·3700·940·(5,8-4,5) = 84,2 GJ =  23,4 MWh 
Emaj = V·Cp·ρ·(T2-T1) = 30·3·193·3700·940·(11,4-8,8) = 157,1 GJ =  43,6 MWh 
Ejuni = V·Cp·ρ·(T2-T1) = 30·3·172·3700·940·(15,9-12,6) = 177,7 GJ =  49,4 MWh 
 
Energiflödet redovisas i tabell 7.2. 
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MWh/månad Energi från/till 
Borrhål 

Energi till 
Energimaskin

Energi från 
Soltak 

Februari 59,7 -62,5 2,8 
Mars 45,8 -51,8 6,0 
April 5,8 -29,2 23,4 
Maj -24,2 -19,4 43,6 
Juni -36,9 -12,5 49,4 

Summa 50,2 -175,4 125,2 
Tabell 7.2 Energiflöden i primärkretsen. 
 
7.2 Energiflöden i sekundärkretsen 
 
I värmebärarkretsen beräknas energiflöden över följande enheter: 
 

• Energimaskin 
• Tappvarmvattenvärmeväxlare 
• Radiatorer 
• Ventilation 
• Förvärmning av tappvarmvatten 

 
Energiflödena beräknas månadsvis utifrån formeln (6.1) Månadsmedeltemperaturerna framgår 
ur tabell 7.3. Temperaturgivarnas placering framgår ur bilaga 1.2 Sekundärkretsen. 
 

Månad GT8-MP GT6-VP GT1-VP GT2-VP
GT1-
VS1 

GT2-
VS1 

GT1-
VS2 

GT2-
VS2 GT3-MP GT4-MP GT7-MP

Februari 43,9 45,7 47,2 41,9 40,0 35,5 43,6 39,4 41,5 42,0 41,5 
Mars 41,2 45,2 46,1 40,4 36,5 32,9 38,6 35,8 39,3 40,1 39,3 
April 36,4 46,2 47,0 40,4 26,7 25,1 28,3 27,0 35,0 36,8 35,3 
Maj 37,5 46,1 46,9 40,4 24,5 23,4 24,5 24,3 36,2 38,6 36,6 
Juni 32,1 39,0 40,0 35,5 21,8 20,9 21,8 21,7 31,5 35,1 31,9 

Tabell 7.3 Månadsmedeltemperaturerna i sekundärkretsen 
 
Följande antaganden görs innan volymflödet bestäms för sekundärkretsen: 
 

1. P2-MP är alltid i drift med högsta effekt. 
2. P1-VS2 är alltid i drift på högsta effekt under februari och mars. 
3. I april går [P1-VS2] med högsta effekt 80 % av tiden. 
4. I maj går [P1-VS2] med högsta effekt 63 % av tiden. 
5. P1-VS1 går med högsta effekt 33,3 % av tiden. 
6. P1-VP går med högsta effekt då tappvarmvatten laddas. 
7. Övriga pumpar har kort drifttid vilket antas inte påverka flödet i större utsträckning. 

 
Utifrån givna driftfall för pumparna (se kap 4.3 Driftfall - Sekundärkretsen) bör ovanstående 
antaganden vara rimliga. Radiatorpumpen [P1-VS2] är endast i drift då 
[GT1-U] < 14ºC alternativt SV1-VS2 ≠ 0 %. Enligt sparade värden från GT1-U kan drifttiden 
uppskattas till ≈ 80 % i april, 63 % i maj och 42 % i juni. 
 
Pumpen [P2-MP] och radiatorpumpen [P1-VS2] är av samma typ och har beteckningen UPE 
50-120/F. Ventilationspumpen [P1-VS1] betecknas UPE 40-80 F250. Pumparnas pumpkurvor 
visas i figuren 7.2. 
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Figur 7.2 Pumpkurvor för P2-MP, P1-VS2 samt P1-VS1 (www.grundfos.se) 
 
Enligt pumpfakta från Grundfos AB ligger effektmax på 790 W för P2-MP samt P1-VS2. 790 
W motsvarar ett flöde på 25,6 m3/h. För P1-VS1 ligger effektmax på 250 W vilket motsvaras 
av ett flöde på 8,1 m3/h 
 
Cp(Värmebärare) = Cp(H2O) = 4180 J/kg,K 
 
ρVärmebärare = ρVatten = 1000 kg/m3 

 
7.2.1 Energi från Energimaskinen 
 
Energiflödet från energimaskinen beräknas med formeln (6.1) där T2 och T1 är 
månadsmedelvärdet av GT8-MP respektive GT7-MP. Då pumparnas drifttid varierar över 
tiden kommer även flödet över energimaskinen att ändras. Följande flöden används i 
beräkningarna: 
 
Vfebruari = 25,6+25,6+8,1·0,333  = 53,9 m3/h 
Vmars = 25,6+25,6+8,1·0,333  = 53,9 m3/h 
Vapril = 25,6+25,6·0,8+8,1·0,333  = 48,8 m3/h 
Vmaj = 25,6+25,6·0,63+8,1·0,333 = 44,4 m3/h 
Vjuni = 25,6+25,6·0,42+8,1·0,333 = 39,0 m3/h 
 
Efebruari = V·Cp·ρ· (T2-T1) = 53,9·24·29·4180·1000·(43,9-41,5) =  

= 376,3 GJ = 104,5 MWh 
 
Emars = V·Cp·ρ· (T2-T1) = 53,9·24·31·4180·1000·(41,2-39,3) =  

= 318,5 GJ = 88,5 MWh 
 
Eapril = V·Cp·ρ· (T2-T1) = 48,8·24·30·4180·1000·(36,4-35,3) =  

= 161,6 GJ = 44,9 MWh 
 
Emaj = V·Cp·ρ· (T2-T1) = 44,4·24·31·4180·1000·(37,5-36,6) =  

= 124,3 GJ = 34,5 MWh 
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Ejuni = V·Cp·ρ· (T2-T1) = 25,6·24·30·4180·1000·(32,1-31,9) = 15,4 GJ = 4,3 MWh 
 
Energiflödet mellan feb-jun redovisas i tabell 7.4. 
 
7.2.2 Energi från Oljepannan 
 
Energiflödet från oljepannan är svårt att beräkna då flödet varierar över tiden. Enligt Hans-
Göran Göransson har ungefär 1 m3 olja förbrukats under vintern vilket motsvarar ungefär 8,8 
MWh. Energitillförseln från oljan är ungefär 1,5 % av fastighetens totalförbrukning. Hur 
mycket olja som förbrukats från februari är inte känt. Eftersom oljeförbrukningen är låg ingår 
den inte i energiflödesberäkningarna. Då vätskeflödet inte kan mätas exakt är det vanskligt att 
bedöma rökgasvärmeväxlarens energitillskott som antas ge marginellt energitillskott.  
 
7.2.3 Energi till Radiatorer 
 
Energiflödet till radiatorerna beräknas med formeln (6.1) där T2 och T1 är månadsmedelvärdet 
av GT2-VS2 respektive GT1-VS2. Vätskeflödet antas enbart bero på pumpen P1-VS2 vilket 
medför ett flöde på ≈ 25,6 m3/h. Radiatorpumpen P1-VS2 är endast i drift då GT1-U < 14ºC 
alternativt SV1-VS2 ≠ 0. Enligt sparade värden från GT1-U kan drifttiden uppskattas till 100 
% under februari-mars, 80 % under april, 63 % under maj och 42 % i juni. 
 
Efebruari = V·Cp·ρ·(T2-T1) = 25,6·24·29·4180·1000·(43,6-39,4) =  

= 312,8 GJ = 86,9 MWh 
 
Emars = V·Cp·ρ·(T2-T1) = 25,6·24·31·4180·1000·(38,6-35,8) = 
 = 222,9 GJ = 61,9 MWh 
 
Eapril = V·Cp·ρ·(T2-T1) = 25,6·24·30·4180·1000·(28,3-27)·0,8 = 
 = 100,2 GJ = 27,8 MWh 
 
Emaj = V·Cp·ρ·(T2-T1) = 25,6·24·31·4180·1000·(24,5-24,3)·0,63 = 
 = 10,0 GJ = 2,8 MWh 
 
Ejuni = V·Cp·ρ·(T2-T1) = 25,6·24·30·4180·1000·(21,8-21,7)·0,42 = 
 = 3,2 GJ = 0,9 MWh 
 
Energiflödet mellan feb-jun redovisas i tabell 7.4. 
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7.2.4 Energi till Ventilation 
 
Energiflödet till ventilationen beräknas med formeln (6.1) där T2 och T1 är 
månadsmedelvärdet av GT1-VS1 respektive GT2-VS1. P1-VS1 antas gå enbart under dagtid 
vilket medför 33,3 % av ett dygn. 
 
Efebruari = V·Cp·ρ·(T2-T1) = 8,1·24·0,333·29·4180·1000·(40-35,5) =  

= 35,3 GJ = 9,8 MWh 
 
Emars = V·Cp·ρ·(T2-T1) = 8,1·24·0,333·31·4180·1000·(36,5-32,9) =  

= 30,2 GJ = 8,4 MWh 
 
Eapril = V·Cp·ρ·(T2-T1) = 8,1·24·0,333·30·4180·1000·(26,7-25,1) =  

= 13,0 GJ = 3,6 MWh 
 
Emaj = V·Cp·ρ·(T2-T1) = 8,1·24·0,333·31·4180·1000·(24,5-23,4) =  

= 13,0 GJ = 2,6 MWh 
 
Ejuni = V·Cp·ρ·(T2-T1) = 8,1·24·0,333·30·4180·1000·(21,8-20,9) =  

= 7,3 GJ = 2,0 MWh 
 
Energiflödet mellan feb-jun redovisas i tabell 7.4. 
 
7.2.5 Energi till tappvarmvatten 
 

Energiflödet till tappvarmvattenkretsen beräknas 
med formeln (6.1) där T2 och T1 är 
månadsmedelvärdet av [GP1-VP] respektive 
[GT2-VP]. Pumpen [P1-VP] har beteckningen 
UPS 40-60/2F och går enbart då tappvarmvatten 
laddas. 
 
Temperaturgivaren [GT1-VP] stiger till 
börvärdet för tappvarmvattenladdning ungefär 6 
gånger per dygn. Varje laddningstillfälle varar ca 
55 minuter. 
 
Pumpkurvan för [P1-VP] visas i figur 7.3. Enligt 
pumpfakta från Grundfos AB ligger effektmax 
på 250 W vilket motsvaras av flödet 11 m3/h. 
 

V = 11 m3/h 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 7.3 Pumpkurva för P1-VP. 
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Efebruari = V·Cp·ρ· (T2-T1) = 11·6·(55/60)·29·4180·1000·(47,2-41,9) =  
= 38,9 GJ = 10,8 MWh 

 
Emars = V·Cp·ρ·(T2-T1) = 11·6·(55/60)·31·4180·1000·(46,1-40,4) =  

= 44,7 GJ = 12,4 MWh 
 
 
Eapril = V·Cp·ρ·(T2-T1) = 11·6·(55/60)·30·4180·1000·(47-40,4) =  

= 50,1 GJ = 13,9 MWh 
 
Emaj = V·Cp·ρ·(T2-T1) = 11·6·(55/60)·31·4180·1000·(46,9-40,4) =  

= 51,0 GJ = 14,2 MWh 
 
Ejuni = V·Cp·ρ·(T2-T1) = 11·6·(55/60)·30·4180·1000·(40-35,5) =  

= 34,1 GJ = 9,5 MWh 
 
7.2.6 Energi till förvärmning av tappvarmvatten 
 
Ingen energiberäkning görs av förvärmning av tappvarmvattnet. Sparade månadsmedelvärden 
ger en bild av att värme tillförs sekundärkretsen när det i verkligheten är tvärt om. 
Förmodligen beror dessa värden på att pumpen [P1-MP] inte är synkroniserad och/eller dålig 
kalibrering av temperaturgivare. 
 
Sekundärkretsens energiflöden visas i tabell 7.4 
 
MWh/månad Energi från 

Energimaskin 
Energi till 
Tappvvvx 

Energi till 
Radiatorer

Energi till 
Ventilation

Energi till 
Vattenförvärmning

Februari 104,5 -10,8 -86,9 -9,8 - 
Mars 88,5 -12,4 -61,9 -8,4 - 
April 44,9 -13,9 -27,8 -3,6 - 
Maj 34,5 -14,2 -2,8 -2,6 - 
Juni 4,3 -9,5 -0,9 -2,0 - 

Summa 276,7 -60,8 -180,3 -26,4 - 
Tabell 7.4 Energiflöden i sekundärkretsen. 
 
7.3 Energimaskinens värmefaktor 
 
Värmefaktorn är ett förhållande mellan levererad värme och den energi man betalar för. Via 
värmefaktorn kan systemet lönsamhet bedömas. Faktorn kan beräknas på olika sätt men här 
används formeln (7.6) samt Carnotprocessen: 
 

)( inut

ut

VärmeVärme
Värme

−
=Φ     (7.6) 
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Med formeln (7.6) blir värmefaktorn för februari-juni enligt följande: 
 

)( =
−

=Φ
5,625,104

5,104
februari  2,5 

)( =
−

=Φ
8,515,88

5,88
mars  2,4 

)( =
−

=Φ
2,299,44

9,44
april  2,9 

)( =
−

=Φ
4,195,34

5,34
maj  2,3 

)( =
−

=Φ
5,123,4

3,4
juni  -0,52 

 
Medelvärdet av värmefaktorn ≈ 2,5 
 
Värmefaktorn för juni är inte med i beräkningen då den är felaktig. 
 
En värmefaktor på 2,5 är låg och troligtvis felaktig. Detta kan bero på osäkerheten i flödet 
över enheterna. Istället används Carnotprocessen som är den ideala värmefaktorn. (Alvarez, 
1990) 
 

)( låghög

hög
Carnot TT

T
−

=Φ       (7.7) 

 
Där Thög och är Tlåg kondenserings respektive förångningstemperatur. Tyvärr existerar ingen 
värmepump som har ideal värmefaktor. Istället görs approximationen: 
 

CarnotVerklig Φ⋅=Φ
2
1       (7.8) 

 
Med ΦVerklig blir värmefaktorn för februari-mars enligt följande: 
 

)(
) ))((( 2,52739,43273

9,43273
2
1

+−+
+⋅=Φ februari = 4,1 

)(
) ))((( 2,52732,41273

2,41273
2
1

+−+
+⋅=Φmars =  4,4 

)(
) ))((( 1,62734,36273

4,36273
2
1

+−+
+⋅=Φapril =  5,1 

)(
) ))((( 6,92735,37273

5,37273
2
1

+−+
+⋅=Φmaj =  5,6 

)(
) ))((( 4,142731,32273

1,32273
2
1

+−+
+⋅=Φ juni =  8,6 

 
Medelvärdet av Carnots verkliga värmefaktor ≈ 5,5
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8. Ekonomisk jämförelse mellan vattenburen elvärme och ett 
bergvärmesystem 
 
I detta kapitel följer en enklare ekonomisk jämförelse mellan två uppvärmningssystem. 
Jämförelsen görs mellan vattenburen elvärme projicerat på kv. Barnfröken och det befintliga 
bergvärmesystemet. Jämförelsen åskådliggörs i figur 8.1 och omfattar inköpskostnad och 
installationskostnad utanför fastigheten samt driftskostnad på 1, 5, 10 respektive 25 år. 
 

8.1 Inköp och installationskostnader för 
bergvärmesystemet vid kv. Barnfröken 
 
Följande uppgifter är hämtade via samtal med 
Kjell Karlsson; Geoborr AB, Niklas Lindberg; 
Viessmann AB samt Hans-Göran Göransson; 
Närvärmeverket AB. 
 
Driftklart borrhål i jordtäcket: 450 kr/meter 
Driftklart borrhål i berggrunden: 220 kr/meter 
 
I ett driftklart borrhål ingår bl.a. borrkostnad, 
slang och köldbärarvätska. Det är 105 % dyrare att 
producera ett driftklart borrhål i jordtäcket än i 
berggrunden. Anledningen till prisökningen beror 
på att en annorlunda borrkrona används samt att 
stålrör måste installeras så jorden inte faller ner i 
borrhålet. 

 
Kostanden för borrhålsinstallationen vid kv. Barnfröken framgår ur följande beräkning. 
 
Antal borrhål: 20 st 
Borrdjup i jordtäcket: (0,35+0,80)/2 = 0,575 meter 
Borrdjup i berggrunden: 178-0,575 = 177,425 meter 
 
Installationskostnad:  20·177,425·220+20·0,575·450 = 785.845 kr 
 
Tilläggskostander: ≈ 50 000 kr 
 
I tilläggskostanderna ingår grävning, isolering med markskivor samt dragning av slang in till 
fastigheten mm. 
 
Inköp av energimaskin:  ≈ 400 000 kr 
 
Inköp för soltak samt installation: ≈ 400 000 kr 
 
Olja används som spetsvärme och förbränns med oljepannan Vitoplex 300 från Viessmann. 
 
Inköpskostnad för oljepannan:  107 000 kr 
 
Inköp rökgasvärmeväxlare och brännare: 93 000 kr 
 

Figur 8.1 Skiss över två fastigheter vars 
uppvärmningssystem jämförs ekonomiskt. 
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Skorstensarbeten:  60 000 kr 
 
Kostnad för egenkontroll, intrimning samt driftsuppföljning: ≈ 100 000 kr 
 
Summan av samtliga kostnader för bergvärmesystemet vid kv. Barnfröken blir: 
 
785 845 + 50 000 + 400 000 + 400 000 + 107 000 + 93 000 + 60 000 + 100 000 = 
 1 995 845 kr ≈ 2 Mkr. 
 
I summan ingår inte inköp och installation av solpanelerna samt ventilationssystemet. 
Solpanelerna ska monteras under sommaren 2004. Installationskostnaden i fastigheten uppgår 
till ca 1 Mkr eftersom ingen tidigare utrustning kunnat utnyttjas i fastigheten. 
Uppskattningsvis blir totala kostnaden för bergvärmesystemet ca 4,5-5 Mkr som  
fastighetsägaren Eriksson Fastighets AB får betala. (Hans-Göran Göransson) 
 
Antag att summan uppgår till ca 2,7 Mkr då ventilationssystemet är inkluderat. 
 
8.2 Inköp och installationskostnader för vattenburen elvärme 
 
Två elpannor med total maxeffekt på 450 kW används som komplement till energimaskinen. 
Elpannan beteckning är EP 225 och tillverkas av Värmebaronen AB. 
 
Inköpskostnad av två elpannor EP 225: 2·75 625 kr = 151 250 kr 
 
Uppgifterna är hämtade från Magnus Nilsson, Värmebaronen AB. 
 
8.3 Driftskostnad 
 
Enligt Hans-Göran Göransson uppgår fastighetens energiförbrukning per år för uppvärmning 
av lokal, tappvarmvatten samt komfortkyla till ca 130 kWh/m2.  
 
Fastighetens totala energiförbrukning/år = 130·5000 = 650 MWh. 
 
8.3.1 Driftskostnad för vattenburen elvärme 
 
Följande priser är hämtade från Kundkraft och Vattenfall AB. Beräkningarna är gjorda i 
dagens (040502) penningvärde med ett års avtal. Alla prisuppgifter är inkl. energiskatt och 
moms. (www.vattenfall.se) (www.kundkraft.se)  
 
Elpannan antas ha en säkring på 400 Ampere. 
  
Nätavgifter: Fast avgift:  60 000 kr/år 
 Överföringsavgift: 32,5 öre/kWh 
 
Elcertifikatsavgifter:  2,91 öre/kWh 
Elpris:   72,19 öre/kWh 
 
Driftskostnad(1 år) = 60 000+(0,325+0,0291+0,7219) ·650 000 =             759 400 kr 
Driftskostnad(5 år) = (60 000+(0,325+0,0291+0,7219) ·650 000) ·5 =       3 797 000 kr 
Driftskostnad(10 år) = (60 000+(0,325+0,0291+0,7219) ·650 000) ·10 =   7 594 000 kr 
Driftskostnad(25 år) = (60 000+(0,325+0,0291+0,7219) ·650 000) ·25 = 18 985 000 kr 
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Totalkostnad = Inköp+Driftskostnad 
 
Totalkostnad (1 år) = 151 250+759 400 =              910 650 kr 
Totalkostnad (5 år) = 151 250+3 797 000 =           3 948 250 kr 
Totalkostnad (10 år) = 151 250+7 594 000 =           7 745 250 kr 
Totalkostnad (25 år) = 151 250+18 985 000 =         19 136 250 kr 
 
8.3.2 Driftskostnad för Bergvärmesystemet 
 
Energimaskinen har en säkring på 100 Ampere. 
 
Nätavgifter: Fast avgift:  14 726 kr/år 
 Överföringsavgift: 32,5 öre/kWh 
 
Elcertifikatsavgifter:  2,91 öre/kWh 
Elpris:   72,19 öre/kWh 
 
Driftskostnad(1 år) = 14 726+(0,325+0,0291+0,7219) ·650 000/5,5 = 141 890 kr 
Driftskostnad(5 år) = (14 726+(0,325+0,0291+0,7219) ·650 000/5,5)·5 = 709 448 kr 
Driftskostnad(10 år) = (14 726+(0,325+0,0291+0,7219) ·650 000/5,5)·10 = 1 418 896 kr 
Driftskostnad(25 år) = (14 726+(0,325+0,0291+0,7219) ·650 000/5,5)·25 = 3 547 240 kr 
 
Totalkostnad = Inköp + Driftskostnad 
 
Totalkostnad (1 år) = 2 700 000+141 890 = 2 841 890 kr 
Totalkostnad (5 år) = 2 700 000+709 448 = 3 409 448 kr 
Totalkostnad (10 år) = 2 700 000+1 418 896 = 4 118 896 kr 
Totalkostnad (25 år) = 2 700 000+3 547 240 = 6 247 240 kr 
 
I figur 8.2 visas totalkostnaden för Bergvärme och vattenburen el som funktion av tiden. 
Linjerna skär varandra efter 4 år och 4 månader. 
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Figur 8.2 Totalkostnaden som funktion av tiden. 
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9. Resultat 
 
Resultatet redovisas i diagramform för att ge läsaren en bättre överblick. Alla diagrammen 
visar temperaturkurvor för dygnsmedelvärdena mellan februari-juni 2004. Rådata redovisas 
inte eftersom de uppgår till över 20 000 olika mätningar. 
 
Figur 9.1 visar hur utomhustemperaturen varierat under februari till juli. Tyvärr har tekniska 
problem uppstått med temperaturgivaren vilket innebär att orimligt höga utomhustemperaturer 
har redovisats samt en kortare mätserie fallit bort under april. När problemet åtgärdades 
flyttades givaren till en plats där den delvis exponerades för solen. 
Dygnsmedeltemperaturerna bör därför inte tas på för stort allvar, men ger en generell bild av 
de relativa temperaturskillnaderna under mätperioden. 
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Figur 9.1 Dygnsmedelvärden från GT1-U som mäter utomhustemperaturen. Värdena är 
dock orimligt höga. 

 
9.1 Resultat från primärkretsen 
 
Alla temperaturgivare i primärkretsen är starkt årstidsberoende. Man kan därför följa 
temperaturvariationerna mellan diagrammen. 
 
I figur 9.2 visas temperaturdifferensen mellan mätpunkterna GT4-KB och GT5-KB som sitter 
före respektive efter borrhålen. GT4-KB har enbart registrerats från slutet av april. 
Diagrammet visar tydligt att inloppstemperaturen är högre än utloppstemperaturen i slutet av 
mätperioden vilket resulterar i återladdning av berggrunden. I maj och juni visar grafen hur 
effektivt soltaket tillför energi till berget. Om GT4-KB mätts från starten hade grafen med 
största sannolikhet visat en högre utloppstemperatur än inloppstemperatur för början av 
mätperioden. 
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GT4-KB & GT5-KB som funktion av tiden
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Figur 9.2 Dygnsmedelvärderna för GT4-KB och GT5-KB. 

 
GT1-Berg mäter berggrundstemperaturen och visas i figur 9.3. Man kan tydligt se hur 
berggrunden värms upp under mätperioden. I februari kan även skönjas hur temperaturen 
sänks i berget då värmeuttaget är större än tillförseln. Berggrundstemperaturen stämmer väl 
överens med kurvorna för in och utloppstemperaturerna men med en liten tidsförskjutning. 
Detta medför att berget har ett högt värmeledningstal och absorberar lätt överskottsenergin 
som tillförs via köldbäraren.  
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Figur 9.3 GT1-Berg mäter Berggrundstemperaturen. 

 
I figur 9.4 åskådliggörs temperaturskillnaden för köldbäraren före och efter förångaren. Större 
differens mellan GT10-KB och GT1-KB innebär en större energitillförsel till energimaskinen. 
Diagrammet visar tydligt hur energiuttaget minskar ju längre mätperioden löper. 
Effektiviteten hos energimaskinen ökar också med ökad köldbärartemperatur vilket också kan 
påverka temperaturdifferensen. Vid vissa tillfällen i juni överlappar temperaturkurvorna 
varandra. Det visar att energimaskinen inte behöver tas i drift för att säkerställa fastighetens 
värmebehov. Den 3 respektive 17 juni är dygnsmedelvärdet högre efter förångaren. Vid dessa 
tillfällen har energimaskinen använts som kylmaskin för att behaglig inomhustemperatur ska 
kunna uppnås. 
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GT10-KB & GT1-KB som funktion av tiden
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Figur 9.4 Temperaturdifferensen före och efter förångaren. 

 

GT1-KB & GT3-KB som funktion av tiden
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Figur 9.5  Temperaturdifferensen före och efter soltaket. 

 
Figur 9.5 visar temperaturdifferensen mellan mätpunkterna GT1-KB och GT3-KB. GT1-KB 
mäter köldbärartemperaturen efter förångaren i energimaskinen, medan GT3-KB mäter 
köldbärartemperaturen efter soltaket. En större temperaturskillnad innebär att mer energi 
tillförs köldbäraren via soltaket. I slutet av mätperioden ökar differensen markant vilket 
innebär att berggrunden kan återladdas effektivt. Soltaket är dock inte alltid i drift varför 
diagrammet ibland kan ge ett felaktigt intryck. 
 
9.1.1 Sammanfattning 
 
Utomhustemperaturen har stigit 25 grader under mätperioden (se figur 9.1). Under 
sommarmånaderna och delvis under våren samt förmodligen under inledningen av hösten 
återförs värme till berget från soltaket (se figur 9.2). Berget ökar då sin temperatur med ca 8 
grader (se figur 9.3). 
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9.2 Resultat från sekundärkretsen 
 
Temperaturgivarna i sekundärkretsen är inte lika årstidsberoende som i primärkretsen. Dock 
kan en viss temperaturminskning påvisas i slutet av närmare mätperioden. Alla diagram för 
sekundärkretsen visar temperaturen i värmebäraren. 
 
Temperaturdifferensen mellan mätpunkterna GT7-MP och GT8-MP som sitter före respektive 
efter kondensorn visas i figur 9.6. I juni är temperaturkurvorna i det närmaste identiska vilket 
medför att energimaskinen nyttjas sparsamt. Under hela mätperioden kan man se en svag 
tendens till att temperaturen sänks. 
 

GT8-MP & GT7-MP som funktion av tiden

20

25

30

35

40

45

50

55

februari mars april maj juni juli

Tid

Grader

GT8-MP
GT7-MP

 
Figur 9.6 Temperaturdifferensen före och efter kondensorn. 

 
Figur 9.7 visar temperaturskillnaden för GT1-VP och GT2-VP som är anslutna före respektive 
efter tappvarmvattenvärmeväxlaren. Temperaturkurvorna visar att behovet av tappvarmvatten 
är lika stort över hela året och inte beroende av årstiden. Man bör dock inte lägga för stor vikt 
vid diagrammet då tappvarmvattenladdningen sker under flera korta tillfällen över dygnet. 
Om man undersöker temperaturkurvorna på kortare tidsintervall kan stora 
temperaturskillnader utläsas. 
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Figur 9.7 Temperaturdifferensen före och efter tappvarmvattenvärmeväxlaren. 
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Temperaturskillnaden för GT1-VS1 och GT2-VS1 som sitter före och efter 
ventilationsvärmeväxlaren visas i figur 9.8. Diagrammet visar tydligt hur differensen mellan 
kurvorna minskar över tiden vilket resulterar i mindre energitillförsel från ventilationen. Man 
kan även se hur temperaturen sänks kraftigt under mätperioden vilket innebär att drifttiden 
minskar med ökad utomhustemperatur.  
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Figur 9.8 Temperaturdifferensen före och efter ventilationsvärmeväxlaren. 

 
Figur 9.9 visas temperaturerna mellan GT1-VS2 och GT2-VS2 som är anslutna före 
respektive efter radiatorvärmeväxlaren. I likhet med ventilationen visar diagrammet hur 
temperaturskillnaden mellan kurvorna minskar övertiden vilket visas tydligare i figur 9.10. 
Alltså behöver fastigheten mindre energi från radiatorerna under mätperioden. Grafen visar 
även hur temperaturen sjunker markant under mätperioden vilket resulterar i att drifttiden 
minskar med ökad utomhustemperatur.  
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Figur 9.9 Temperaturdifferensen före och efter radiatorvärmeväxlaren. 
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(GT1-VS2)-(GT2-VS2) som funktion av tiden
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Figur 9.10 Temperaturdifferensen mellan GT1-VS2 och GT2-VS2  

 
9.3 Förslag till förbättringar 
 
Det bör påpekas att bergvärmesystemet är väl genomtänkt och intrimmat vid installationen 
vilket medför att inga radikala förändringar föreslås. Några viktiga saker kan ändå påpekas. 
 
9.3.1 Borrhålslager 
 
Borrhålslagret är väl tilltaget. Borrhålskonfiguration kan minskas med fyra hål och ändå förse 
fastigheten med energi för uppvärmning och tappvarmvatten enligt beräkningar med EED. 
Förslagsvis kan en borrhålskonfiguration på 4x3 hål vara tillräckligt. Anledningen till 
minskningen av antal borrhål beror på den stora återladdning som sker sommartid. Man bör 
dock ha klart för sig att man inte tjänar något på igenfyllnad av befintliga borrhål vid 
anläggningen. Är borrhålen redan gjorda kan de likväl användas. Men nästa gång ett 
bergvärmesystem installeras på en liknande fastighet kan antalet borrhål minskas. 
Beräkningsresultatet från den nya borrhålkonfigurationen ligger som bilaga 1.8.  
 
9.3.2 Soltaket 
 
Driften av soltaket i primärkretsen kan optimeras. Idag är soltaket i drift då GT1-U > GT2-KB. 
Under mätperioden har temperaturgivaren GT1-U visat orimligt höga värden pga av 
funktionsfel och felplacering. Detta medför att driften för soltaket inte utnyttjas till 100 %. 
Förslagsvis kan en fotocell installeras som ger signal till regulatorn när solstrålningen är 
tillräckligt intensiv för att soltaket kan tas i drift. 
 
9.3.3 Energimaskinen 
 
Kyleffekten på energimaskinen som ligger på 100-150 kW är väl tilltagen. Under årets 
varmaste månader används lokalerna inte i samma utsträckning som övriga skolåret. De 
perioder då komfortkyla behövs kan frikyla användas till allra största del istället för att 
energimaskinen går in med aktiv kyla. Det är inte ekonomiskt förvarbart att byta 
energimaskinen men kylbehovet kan minskas nästa gång ett liknande system installeras på en 
skola. 
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9.3.4 Förvärmning av tappvarmvatten 
 
Pumpen P1-MP som är i drift vid förvärmning av tappvarmvatten är inte synkroniserad. Det 
innebär att pumpen inte är i drift då förvärmning ska ske och vice versa. En synkronisering 
skulle kunna optimera uppvärmningen ytterliggare. Någon av temperaturgivarna GT3-MP och 
GT4-MP är inte kalibrerad vilket ger missvisande värden. 
 
9.3.5 Flödesmätare 
 
Energiberäkningarna kan förbättras om flödesmätare installeras. Då kan energimängderna 
beräknas och därmed få bättre underlag för effektivitetsåtgärder. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10. Slutsatser 

 48

10. Slutsatser 
 
10.1 Energiflöden 
 
Studien av energiflöden har gjorts efter antaganden om pumparnas drifttid och effekt. 
Antagandena är baserade på driftvillkor samt samtal med personal med teknisk kompetens. 
Trots detta måste man vara varse om att osäkerheten kring studien är stor eftersom den utgår 
från antaganden vars noggrannhet i stor utsträckning påverkar slutresultatet. Små variationer i 
pumptid resulterar i stora energiflödesvariationer. Pumparnas momentana effekt och drifttider 
borde loggas för att kunna göra säkrare beräkningar. 
 
Beroende på vilka förutsättningar som råder kan vissa delar av bergvärmesystemet kopplas 
bort genom att shuntventilerna leder förbi vätskan. Detta medför svårigheter att uppskatta 
vätskeflödet i både primär och sekundärkrets då inga flödesmätare finns installerade. När 
inget flöde existerar över t.ex. borrhålen kommer vätskan i ledningarna långsamt anpassas 
efter omgivande temperatur. Detta innebär att vätskan kommer närma sig rumstemperatur 
eftersom de flesta temperaturgivare sitter inomhus vilket resulterar i falska energiflöden när 
beräkningarna görs. Energiberäkningarna över borrhålen har därför inte redovisats i 
tabellform. För att få rimliga värden av energiflödet har energibalans tillämpats. 
 
Även om mätperioden startade den 12 februari har flödesberäkningar gjort på hela februari 
månad. Detta kan medföra att energitransporten till energimaskinen är lite större än vad som 
visas i resultatet. En mätperiod över ett helt år skulle ge ett bättre underlag. 
 
Flödet i sekundärkretsen är i synnerhet osäkert då fler pumpar och driftfall existerar än i 
primärkretsen. 
 
10.2 Temperaturer 
 
Då dygnsmedelvärden beräknats har ingen viktning gjorts av närliggande temperaturer. I vissa 
fall har dygnsmedelvärdet beräknats på 1-7 mättillfällen istället för 8. 
 
Viss variation i noggrannheten mellan temperaturgivarna kan förekomma vilket påverkar 
slutresultatet. Ingen temperaturgivare har dock registrerat temperaturer som faller ur ramen 
för rimliga värden. 
 
10.3 Värmefaktorn 
 
Ett bra värde på värmefaktorn fås genom formeln (7.6) då energitransporten till och från 
energimaskinen är känd. I detta fall blir värmefaktorn alltför låg när beräknade värden sätts in 
i formeln (7.6). Förmodligen beror det på osäkerheten i de beräknade värdena. 
 
Säkerheten i temperaturerna är betydligt större. Via Carnotprocessen kan rimligare värden 
beräknas. Man måste dock vara medveten om att ingen värmepump kan uppnå driftvillkoren 
för Carnotprocessen. Istället används en generell formel (7.8) för att erhålla ett rimligt värde 
på Carnots värmefaktor. 
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10.4 Ekonomisk jämförelse 
 
En rättvis ekonomisk jämförelse mellan två olika värmesystem är komplicerad att genomföra.  
Kostnaden för installation i fastigheten varierar kraftigt beroende på vilka befintliga 
komponenter som går att nyttja. Installationskostnaden i fastigheten mellan de olika 
uppvärmningssystemen är därför svår att jämföra och tas inte med i beräkningarna. När 
bergvärmesystemet vid kv. Barnfröken installerades revs all gammal utrustning ut och man 
började om från tomt utrymme. Räntekostnaden har inte tagits med i beräkningarna. 
 
I kostnaden för bergvärmesystemet ingår inte inköp eller installation av solpanelerna då de 
inte var monterade under mätperioden. 
 
Kostnadskalkylen för systemen kan variera beroende på energipriset och bör ses som 
riktvärden istället för exakta kostnader. 
 
Driftskostnaderna kommer med stor sannolikhet minska en aning när solpanelerna installerats. 
Detta innebär att kostnadskurvan i figur 8.2 kommer plana ut lite mer samtidigt som totala 
installationskostnaden ökar. 
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12. Bilagor 
 
Bilaga 1.1 Primärkretsen 
 

Figur 12.1 Primärkretsen 
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Bilaga 1.2 Sekundärkretsen 
 

Figur 12.2 Sekundärkretsen 
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Bilaga 1.3 Borrplan över kv. Barnfröken 
 

 
Figur 12.3 Borrplan över kv. Barnfröken. Samtliga mått är i centimeter. 
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Bilaga 1.4 Information från brunnsdatalistor 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Id ort lage bdat vmangd burdi totdj borrjdj stalti plastti anv niv nivdat 
108300318 ÄLVSJÖ GULDREGNSB 10 19840525 0 110 120 0,5 2  ENE    
108300397 HÄGERSTEN   19840312 20 114 114 0,8 3  ENE 8 198403 
108300502 AGNES LAGERS 10   1986  110 160  3  ENE    
108300503 AGNES LAGERS 10   1985  110 160  4,5  ENE    

108300504
AGNES 
LAGERSTED   1986  109 160  3  ENE    

108300505 AGNES LAGERSTD   1985  110 160  3  ENE    
108300531   STORSVÄNG 61 19840113 400 110 100 1 3  ENE    
108300533 HÄGERSTEN 1,5M V BOST H 19840705 60 115 140 1 0,6 3 ENE 4,3 198407 
108300536 HÄGERSTEN 1M SV GARAGET 19850411 50 115 175 1,6 3  ENE 0,85 198505 
108300539 HÄGERSTEN   19841018 300 114 165 7   ENE 1 198410 
108300692 ÄLVSJÖ HERRÄNGSV 103 19841026 1000 114 120 2 15  ENE 3 198410 
108300872 ÄLVSJÖ MICKELSB.V115 19840925 100 110 120 1,5 3  ENE 2 198409 
108300908 HÄGERSTEN JOHANNISDAL10 19841009 0 111 140 0,5 1,5  ENE    
108300968 HÄGERSTEN JOHANNISD.G25 19840711 1000 110 72 2 3  ENE    
108301268   INT BOST HUS 199009 0 135 64 0   ENE    
108301300     1990  0 65    ENE    
996002119 HÄGERSTEN   19951218 0 115 90 1 2  ENE    
997022223 ÄLVSJÖ 3 M S HUSET 19970116 90 139 75 0,4   ENE    

997047428   
VID 
FASTIGHETEN 199706 25 135 80 9 9  ENE 5 199706 

998099261 HÄGERSTEN ÖSTRA GAVELN 19981112 50 115 90 2 3  ENE 9 199811 

999001845 ÄLVSJÖ 
VID 
FASTIGHETEN 19981220 50 135 180 3 3  ENE    
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Bilaga 1.5 Platser för närliggande brunnar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 12.4 Närliggande brunnar till kv Barnfröken. Brunnarna är 
rödmarkerade i kartan. 
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Bilaga 1.6 Förkortningar i brunnsdatalistor 
 
ID  ID-nummer består av TOP+BRNR enligt nedan. 
 
TOP  (de fyra första siffrorna i ID-nummret) : 
  Topografisk karta, som anges i numerisk kod, Ex.: 1352 = 13FSO. Värde >= 9860 anger första 
  delen av diarienr. 
 
BRNR   (de fem sista siffrorna i ID-nummret) : 
  Brunnsnummer, vilka anges med en löpnummerserie(1,2 osv) inom varje topografiskt kartblad. 
  Brunnsnummer i 90000-serie anger att uppgifterna härrör från borrningar gjorda innan lagen om 
  uppgiftsskyldighet trädde i kraft. Om TOP >= 9860 utgör BRNR andra delen av diarienr. 
 
ORT  Ort 
 
LÄGE  Brunnens läge på fastigheten 
 
BDAT  Borrningsdatum (år, månad, dag : ååååmmdd). 
 
VMÄNGD  Brunnens vattenmängd (kapacitet) i l/tim. Kapaciteten mäts normalt genom ett enkelt 
  mätningsförfarande (pumpning, blåsning eller flottörmätning). Provpumpningstiden är oftast 
  endast någon eller några timmar. I intervallet 0 - ca 5 000 l/tim bedöms de nämnda 
  provpumpningsmetoderna ge en god uppskattning av storleksordningen av brunnens momentana 
  kapacitet. Avvikelser från sanna förhållanden kan vara betydande, där kapacitetsangivelsen är 
  större än ca 5 000 l/tim och i sådana fall är den momentana kapaciteten vanligen större än det 
  angivna värdet. Saknade värden anges som blank eller som värde ”-9999”. 
 
BURDI   Borrningens bottendiameter (mm). 
 
TOTDJ   Brunnens totaldjup i m. Uppgiften kan betraktas som säker. 
 
BORRJDJ  Jorddjup i m under markytan. Uppgiften kan betraktas som en relativt säker angivelse. Om 
  avvikelse från verkliga förhållanden föreligger, bedöms det angivna värdet kunna vara något för 
  stort. Saknade värden anges som blank eller som värde ”-999.9”. 
 
STALTI  Foderrör stål till (m under markytan). 
 
PLASTTI  Foderrör plast till (m under markytan). 
 
ANV   Anger brunnens användning. HUS=hushåll,fritidshus od.LAN=lantbruk, BEV=bevattning el. 

 handelsträdgård,KOM=kommunal vattentäkt, IND=industri, OBS=observationsbrunn el. -rör, 
 SAM=samfälld vattentäkt (>=10 hushåll),ENE=energibrunn värme och/eller kyla, ÖVR=annan 
användning. 

 
NIV  Grundvattenytans läge i m under markytan. I brunnar med 
  små kapaciteter (0 - ca 200 l/tim) får uppgifterna om 
  grundvattennivån betraktas som relativt osäkra. Avvi- 
  kelsen bör dock inte överstiga +- 1 m i relation till 
  den verkliga gvy vid mättillfället. 
 
NIVDAT Datum för uppmätt grundvattennivå. 
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Bilaga 1.7 Platser med analyserade värmeledningstal 
 
 

Figur 12.5 Värmeledningstalen från de rödmarkerade platserna har analyserats. Barnfröken är 
utmärkt som en röd ring med svart kant. 
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Bilaga 1.8 Borrhålsdesign 
 
GROUND 
  Ground thermal conductivity 3.400 W/m,K 
  Ground heat capacity  2400000 J/m³,K 
  Ground surface temperature 8.00 °C 
  Geothermal heat flux  0.0550 W/m² 
 
 BOREHOLE 
  Configuration:  12 : 3 x 4, rectangle 
  - g-function No.  249 
  Borehole depth  178.00 m 
  Borehole spacing  5.00 m 
  Borehole installation  DOUBLE-U 
  Borehole diameter  0.114 m 
  U-pipe diameter  0.032 m 
  U-pipe thickness  0.0020 m 
  U-pipe thermal conductivity 0.420 W/m,K 
  U-pipe shank spacing  0.0700 m 
  Filling thermal conductivity 0.600 W/m,K 
  Contact resistance pipe/filling 0.0100 K/(W/m) 
 
THERMAL RESISTANCES 
 
 Borehole thermal resistances are calculated. 
 Number of multipoles  1 
 Internal heat transfer between upward and downward channel(s) is considered. 
 
 HEAT CARRIER FLUID 
 
  Thermal conductivity  0.440 W/m,K 
  Specific heat capacity  4250 J/kg,K 
  Density   960 kg/m³ 
  Viscosity   0.007600 kg/m,s 
  Freezing point  -15.0 °C 
  Flow rate per borehole  0.000350 m³/s 
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 BASE LOAD 
 
  Seasonal performance factor (heating) 4.00 
  Seasonal performance factor (cooling) 10000.00 
 
  Monthly energy values 
  Month Heat load Cool load (MWh) 
   JAN 65.00 1.00 
   FEB 59.70 2.80 
   MAR 45.80 6.00 
   APR 5.80 23.40 
   MAY 0.00 43.60 
   JUN 0.00 49.40 
   JUL 0.00 49.40 
   AUG 0.00 43.60 
   SEP 5.80 23.40 
   OCT 45.80 6.00 
   NOV 59.70 2.80 
   DEC 65.00 1.00 

-------------------- 
   Total 352.60 252.40 
 
 PEAK LOAD 
 
  Monthly peak powers (kW) 
  Month Peak heat Duration Peak cool Duration 
   JAN 100.00 24.0 0.00 0.0 
   FEB 100.00 24.0 0.00 0.0 
   MAR 100.00 24.0 0.00 0.0 
   APR 0.00 0.0 0.00 0.0 
   MAY 0.00 0.0 0.00 0.0 
   JUN 0.00 0.0 50.00 7.0 
   JUL 0.00 0.0 50.00 8.0 
   AUG 0.00 0.0 50.00 9.0 
   SEP 0.00 0.0 0.00 0.0 
   OCT 0.00 0.0 0.00 0.0 
   NOV 0.00 0.0 0.00 0.0 
   DEC 100.00 24.0 0.00 0.0 
 
   Number of simulation years 25 
   First month of operation   SEP 
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C A L C U L A T E D    V A L U E S 
 
  Total borehole length  2136.0 m 
 
 
THERMAL RESISTANCES 
 
  Borehole therm. res. Internal 0.4854 K/(W/m) 
 
  Reynolds number  1005 
  Thermal resistance fluid/pipe 0.1809 K/(W/m) 
  Thermal resistance pipe material 0.0506 K/(W/m) 
  Contact resistance pipe/filling 0.0100 K/(W/m) 
 
  Borehole therm. res. fluid/ground 0.1479 K/(W/m) 
 
  Effective borehole thermal res. 0.1586 K/(W/m) 
 
 SPECIFIC HEAT EXTRACTION RATE (W/m) 
 
  Month Base load Peak heat Peak cool 
   JAN 30.62 35.11 -0.00 
   FEB 26.92 35.11 -0.00 
   MAR 18.18 35.11 -0.00 
   APR -12.22 0.00 -0.00 
   MAY -27.96 0.00 -0.00 
   JUN -31.68 0.00 -23.41 
   JUL -31.68 0.00 -23.41 
   AUG -27.96 0.00 -23.41 
   SEP -12.22 0.00 -0.00 
   OCT 18.18 0.00 -0.00 
   NOV 26.92 0.00 -0.00 
   DEC 30.62 35.11 -0.00 
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BASE LOAD: MEAN FLUID TEMPERATURES (at end of month) 
 
  Month Year 1 Year 2 Year 5 Year 10 Year 25 
   JAN 9.44 -3.51 -2.57 -2.50 -2.54 
   FEB 9.44 -2.92 -2.13 -2.06 -2.09 
   MAR 9.44 -0.44 0.26 0.33 0.30 
   APR 9.44 10.00 10.63 10.69 10.66 
   MAY 9.44 16.37 16.96 17.01 16.97 
   JUN 9.44 18.94 19.48 19.53 19.49 
   JUL 9.44 20.19 20.65 20.70 20.65 
   AUG 9.44 19.91 20.27 20.31 20.25 
   SEP 13.75 15.16 15.45 15.48 15.43 
   OCT 3.47 4.64 4.90 4.93 4.88 
   NOV -0.33 0.65 0.91 0.94 0.90 
   DEC -2.53 -1.75 -1.48 -1.44 -1.48 
 
  BASE LOAD: YEAR 25 
  Minimum mean fluid temperature -2.54 °C at end of JAN 
  Maximum mean fluid temperature 20.65 °C at end of JUL 
 
 
 PEAK HEAT LOAD: MEAN FLUID TEMPERATURES (at end of month) 
 
  Month Year 1 Year 2 Year 5 Year 10 Year 25 
   JAN 9.44 -4.69 -3.75 -3.68 -3.72 
   FEB 9.44 -5.07 -4.28 -4.21 -4.24 
   MAR 9.44 -4.89 -4.18 -4.11 -4.15 
   APR 9.44 10.00 10.63 10.69 10.66 
   MAY 9.44 16.37 16.96 17.01 16.97 
   JUN 9.44 18.94 19.48 19.53 19.49 
   JUL 9.44 20.19 20.65 20.70 20.65 
   AUG 9.44 19.91 20.27 20.31 20.25 
   SEP 13.75 15.16 15.45 15.48 15.43 
   OCT 3.47 4.64 4.90 4.93 4.88 
   NOV -0.33 0.65 0.91 0.94 0.90 
   DEC -3.71 -2.93 -2.66 -2.62 -2.66 
 
  PEAK HEAT LOAD: YEAR 25 
  Minimum mean fluid temperature -4.24 °C at end of FEB 
  Maximum mean fluid temperature 20.65 °C at end of JUL 
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 PEAK COOL LOAD: MEAN FLUID TEMPERATURES (at end of month) 
 
  Month Year 1 Year 2 Year 5 Year 10     Year 25 
   JAN 9.44 -3.51 -2.57 -2.50 -2.54 
   FEB 9.44 -2.92 -2.13 -2.06 -2.09 
   MAR 9.44 -0.44 0.26 0.33 0.30 
   APR 9.44 10.00 10.63 10.69 10.66 
   MAY 9.44 16.37 16.96 17.01 16.97 
   JUN 9.44 17.01 17.55 17.60 17.55 
   JUL 9.44 18.24 18.70 18.74 18.69 
   AUG 9.44 18.82 19.18 19.22 19.16 
   SEP 13.75 15.16 15.45 15.48 15.43 
   OCT 3.47 4.64 4.90 4.93 4.88 
   NOV -0.33 0.65 0.91 0.94 0.90 
   DEC -2.53 -1.75 -1.48 -1.44 -1.48 
 
  PEAK COOL LOAD: YEAR 25 
  Minimum mean fluid temperature -2.54 °C at end of JAN 
  Maximum mean fluid temperature 19.16 °C at end of AUG 
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Figur 12.4  Köldbärarvätskans årliga max och min temperatur som funktion av tiden. 
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Figur 12.5  Köldbärarvätskans max och min temperatur det 25 året som funktion av tiden. 

 


