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Sammanfattning 

Nedlagda vattenfyllda gruvor finns på många håll i Sverige och i världen. Gruvvattnet 

är ofta lättillgängligt i de nedlagda gruvorna där värme lagrats från kringliggande berg 

djupt ner i marken. Boliden AB är intresserade av att utnyttja värmen från en nedlagd 

gruva i Boliden-området. Eftersom värmekapaciteten är begränsad i en gruva så 

måste den tillgänglig värmemängd bestämmas för att värmesystemet inte ska bli 

feldimensionerat. 

Det här examensarbetet är en förstudie till ett arbete som i slutändan ska ta fram en 

standarmetodik som kan tillämpas på nedlagda gruvor och uppskatta 

värmepotentialen.  

Gruvan antar formen av en analytisk modell som förenklar gruvans karakteristik för 

att lättare kunna applicera beräkningsmetoderna. Två beräkningsmetoder lyfts fram 

där ena metoden studerar den långsiktiga nedkylningen av berggrunden runt 

gruvorterna då värme tas från gruvan. Den andra metoden går ut på att uppskatta 

temperaturökning på nedkylt gruvvatten som återförs och flödar genom gruvan 

tillbaka till en värmepump. 

Arbetet avhandlar endast en del av gruvan och det är troligt att större värmemängder 

kan tas ut men resultaten från arbete kan tänkas använda som en undre gräns för 

dimensioneringen av värmesystemet som sedan succesivt kan byggas på. 

 

 

  



Abstract 

Abandoned water-filled mines can be found on many locations throughout Sweden 

and the world. The mine water generally has easy accessibility and heat is stored in 

the water by the surrounding bedrock deep underground. Boliden AB have the 

interest to recover the heat from a water-filled mine that is no longer active in the 

Boliden-area. Since the heat capacity in the mine is limited the potential heat energy 

needs to be evaluated to prevent the heat system from being inadequate designed. 

This master thesis is a pilot study for a project with the aim to result in a standard 

methodology that can be applied to a given mine and quickly evaluate the potential 

heat energy.  

The mine assumes an analytical model that simplifies the shape of the mine to give 

easier application for the calculation model. Two methods of calculations are 

highlighted where the first method studies the long-time cooling of the bedrock 

around the mine when heat is extracted. The second method is used to estimate the 

temperature increment of reinjected water that runs through a mine gallery back to 

the heat pump for heat extraction. 

The result only includes a portion of the mine and it is likely that larger amounts of 

heat energy can be used. The conclusion is that the results gained can be used as a 

lower limit when designing the heat system that subsequently can be expanded 

when proved necessary.  
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Beteckningar 

  

Symbol Enhet Beskrivning 
𝜸 [−] Eulers konstant  

𝝆𝒇 [𝑘𝑔 𝑚3]⁄  Densitet, fluid  

𝝉 [−] Dimensionslös tid 

𝝀𝒈 [𝑊 (𝑚℃)]⁄  Värmeledningsförmåga, kornen i bergart 

𝝀𝒇 [𝑊 (𝑚℃)]⁄  Värmeledningsförmåga, fluid 

𝝀𝒃 [𝑊 (𝑚℃)]⁄  Värmeledningsförmåga, berg 

𝒂 [𝑚2 𝑠]⁄  Temperaturledningstal, berg  

𝑪𝒃 [𝐽 (𝑚3℃)]⁄  Värmekapacitet, berg 

𝒄𝒃 [𝐽 (𝑘𝑔℃)]⁄  Specifik värmekapacitet, berg 

𝒄𝒇 [𝐽 (𝑘𝑔℃)]⁄  Specifik värmekapacitet, fluid 

𝑫𝒊 [𝑚] Isolerande djup 

𝑫𝒎 [𝑚] Medeldjup 

𝑯 [𝑚] Aktivt djup 

𝒉𝒊 [𝑊 (𝑚2℃)]⁄  Konvektions koefficient 

𝑳𝒊 [𝑚] Längd, summerade sektioner 

𝒍𝒊 [𝑚] Längd, sektion 

�̇�𝒇 [𝑘𝑔 𝑠]⁄  Massflöde, fluid 

𝑵𝒖 [−] Nusselts tal 

n [−] Bergartens porositet 

𝑷𝒓 [−] Prandtl tal 

�̇�𝒈𝒆𝒐 [𝑊 𝑚2⁄ ] Geotermiskt flöde 

�̇� [𝑊 𝑚⁄ ] Värmeeffekt per meter 

𝑸 [𝐽] Värmeenergi 

�̇� [𝑊] Värmeeffekt 

𝒖 [𝑚 𝑠]⁄  Hastighet, fluid 

𝑹 [𝑚] Radie, gruvschakt & gruvgång 

𝑹’ [𝑚] Radie, borrhål 

𝑹𝒆 [−] Reynolds tal 

𝒓 [𝑚] Radie 

𝜵𝑻 [℃ 𝑚⁄ ] Temperaturgradient 

𝑻𝟎 [℃] Temperatur, ostört berg 

𝑻𝟎,𝒇 [℃] Temperatur, fluidåterföring 

𝑻𝒈𝒛 [℃] Temperatur, ostört berg på djupet z 

𝑻𝒊,𝒊 [℃] Initialtemperatur, sektion 

𝑻𝒔,𝒊 [℃] Sluttemperatur, sektion 

𝑻𝑹,𝒊 [℃] Randtemperatur 

𝑻𝑹𝒒 [℃] Randtemperaturförlopp vid q 

𝒕𝟏 [𝑠] Bryt tid 

𝒕𝒑 [𝑠] Tidsperiod 

𝒗𝒇 [𝑚2 𝑠⁄ ] Kinematisk viskositet, fluid 
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1 INLEDNING 

Nedlagda vattenfyllda gruvor finns på många håll i Sverige och i världen. I många fall 

finns värmebehov för att till exempel värma fastigheter i närheten. Uppvärmning med 

berg- eller jordvärmepumpar är en etablerad teknik, men kräver dyrbar borrning eller 

stora ytor för nedgrävning av kollektorslang. Gruvvatten finns ofta lättillgängligt i 

nedlagda gruvor där vattnet lagrat värme från kringliggande berg. För att ta tillvara på 

den termiska energi som är lagrat i vattnet så pumpas vatten upp från gruvan till en 

värmepump. I värmepumpen överförs sedan värme från gruvvattnet för att istället 

användas till att täcka ett värmebehov för närliggande fastigheter i området. 

Eftersom värmekapaciteten är begränsad i en gruva gör att den tillgängliga totala 

mängden värmeenergi bör fastställas så att dimensioneringen av systemet stämmer 

överens med potentialen. Att utveckla en modell för ett värmesystem i en gruva är 

utmanade i den mån att värmetransporten i kringliggande berg måste bestämmas 

samtidigt som också värmetransporten inuti gruvgångarna måste lösas ut. Det finns 

två tillvägagångsätt för modelleringen av gruvsystemet, analytiska och numeriska 

lösningar. I en analytisk lösning så används exakta matematiska modeller för flöden 

och beräkning av värmetransporten. En analytisk lösning är lämplig för homogena 

system och enkla processer som följer linjära förhållanden. De flesta verkliga 

gruvsystem är dock heterogena och de fysiska processerna följer ofta olinjära 

förhållanden. Detta gör att den analytiska lösningen lämpar sig som en förstudie till 

det verkliga problemet. 

Numeriska modeller använder sig istället av numeriskt beräknade antaganden för att 

lösa flöden och värmetransporter i systemet. En numerisk modell är ett kraftigare 

verktyg för att lösa olinjära ekvationer. För en numerisk modell är kravet på både 

kostnad och tid betydligt större än för en analytisk modell och en mängd indata och 

fältobservationer kan behövas för att uppnå en realistisk representation av systemet. 

Om den tillgängliga data till gruvan är begränsad så kan det innebära att det inte är 

värt att göra numeriska lösningar, enkla analytiska lösningar kan då ge lika bra 

resultat som invecklade simuleringsmodeller. 

1.1 SYFTE 
Boliden AB är intresserade av att återvinna värme från en nedlagd vattenfylld gruva i 

Boliden-området. Detta examensarbete är tänkt som en förstudie till ett arbete som i 

slutändan ska resultera i en standardmetodik som snabbt kan tillämpas för att 

uppskatta hur mycket värme som kan återvinnas ur en given nedlagd gruva. 

1.2 LITTERATURSTUDIER 
De främsta studier för grundläggande beräkningar på bergvärmesystem har gjorts i 

”Markvärme, en handbok om termiska analyser, Johan Claesson m fl.” 

Även följande artiklar har gett relevant underlag under arbetets gång: 

“Modelling flow and heat transfer in flooded mines for geothermal energy use: A 

review (C.Loredo, 2016)” 

”Analysis of the utilization of mine galleries as geothermal heat exchangers by 

means a semi-empirical prediction method, (Rafael Rodríguez, 2009)”  
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1.3 AVGRÄNSNINGAR 
I första hand så antas temperaturgradienten, på ostört berg, ha en konstant tillväxt 

under grundvattennivån. Gruvvattnet är förorenat men i detta arbete så antas 

gruvvattnet ha samma egenskaper som om det vore rent. Gruvan som 

beräkningarna kommer utföras på antas också vara helt vattenfylld. 

Eftersom grundvattenförhållandet vid gruvan är okänt så försummas grundvattnets 

påverkan på gruvan. Berget kring gruvan antas vara av kristallin bergart då denna är 

den vanligaste bergarten. Gruvans schakt och gruvorter antas också vara 

cylindriska. 

Delar av gruvan är igenfyllt med gråberg och andra delar av gruvan kan ha rasat 

ihop. I beräkningarna antas att gångarna är helt öppna. 
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2 TEORI 

I det här avsnittet redovisas teorin bakom de ekvationer och antaganden som 

använts under framtagningen av beräkningsmetoderna.  

2.1 BERGGRUNDENS EGENSKAPER 
Vilken effekt som är möjligt att ta ut från system baserat på bergvärme beror främst 

på temperaturen och värmeledningsförmågan i berggrunden. Bergets 

värmeledningsförmåga karakteriseras som bergets egenskap att leda värmeenergi 

och styrs av bergmaterialets sammansättning av olika mineraler och dess fysiska 

egenskaper, exempelvis porositeten. Vissa bergarter leder värme bättre och 

värmeledningsförmågan kan variera kraftigt beroende på vilken sammansättning 

bergarten består av. Värmeledningsförmågan i berget kan beräknas som följande:  

𝜆𝑏 = 𝜆𝑓
𝑛 ∗ 𝜆𝑔

1−𝑛 (1) 

Värmeledningsförmågan i berget beror här på värmeledningsförmågan för kornen i 

bergarten, 𝝀𝒈 [𝑊 𝑚℃]⁄ , värmeledningsförmågan för vatten, 𝝀𝒇 [𝑊 𝑚℃]⁄ , samt 

bergartens porositet, 𝒏. De vanligaste bergarterna i Sverige består av kristallina 

bergarter och i ekvation (1) så kan porositeten i en kristallin bergart antas vara 0. 

Detta ger att värmeledningsförmågan i en kristallin bergart kan skrivas som: 

𝜆𝑏 = 𝜆𝑔 (2) 

Bergets specifika värmekapacitet, 𝒄𝒃 [𝐽 𝑘𝑔℃]⁄ , Defineras som värmemängden som 

krävs för att höja temperaturen på ett kilo bergmaterial med en grad. Omvänt så är 

det ett uttryck för hur mycket värmeenergi som kan tas ur berget för att uppnå en viss 

temperaturförändring. Värmekapaciteten är proportionerlig med bergartens densitet 

och kan istället uttryckas volymetriskt, 𝑪𝒃 [𝐽 𝑚
3℃]⁄ , som oftast anges med ett 

schablonvärde. 

Värmediffusivitet eller temperaturledningstalet, 𝒂 [𝑚2 𝑠]⁄ , beskriver 

temperaturändringen för ett bergmaterial som en funktion av tiden då värme tillförs 

som följd av den rådande temperaturgradienten. Temperaturledningstalet är 

förhållandet mellan värmeledningsförmågan och värmekapaciteten i berget. 

𝑎 =
𝜆𝑏
𝐶𝑏

(3) 

Berggrundens temperatur har en generell betydelse eftersom den 

temperatursänkning som är möjlig i berget är avgörande för effektuttaget. I södra 

Sverige så kan grundvattnets temperatur antas vara lika med årsmedeltemperaturen 

medans i Norrland är medeltemperaturen för grundvattnet, på grund av snötäcke, 

1–4 grader högre än luftens årsmedeltemperatur. Under grundvattennivån ökar 

sedan temperaturen med en temperaturgradient på 15–30 grader per kilometer. 

Det geotermiska värmeflödet, �̇�𝒈𝒆𝒐 [𝑊 𝑚2⁄ ], är den värme som alstras från jordens 

inre och är orsaken till att temperaturen i berggrunden tilltar på djupet. Solens 

strålning påverkar också temperaturen på den övre delen av marken men på ungefär 

20 meters djup så är det värmeflödet från jordens inre som dominerar. I Sverige 

varierar värmeflödet mellan 0,02–0,1 [𝑊 𝑚2⁄ ]. 
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2.2 VÄRMEPUMP 
En värmepump tar tillvara på värmen från mediet i en värmekälla, i det här fallet 

gruvvattnet i en gruva. I värmepumpen cirkulera ett köldmedium som växlar mellan 

att vara flytande och förångat. När vattnet från värmekällan får kontakt med 

köldmediet i värmepumpen så värms köldmediet upp och eftersom dess kokpunkt är 

så pass låg så förångas köldmediet av temperaturökningen. Det förångade 

köldmediet leds vidare till värmepumpens kompressor där gasen komprimeras och 

får en ytterligare temperaturökning. I värmepumpens kondensor så värmer den heta 

gasen upp värmesystemet som används för att täcka ett värmebehov som oftast är 

någon typ av fastighet. Köldmediet återgår till vätska, vid expansionsventilen sänks 

trycket och köldmediet återgår till förångaren varvid processen upprepas. Figur 1 

visar kretssystemet för en värmepump. 

 

Figur 1. Kretssystem för en värmepump 

Värmemängden som kan tas ut från gruvvattnet kan beskrivas med följande 

ekvation: 

�̇� = �̇�𝑓 ∗ 𝑐𝑓 ∗ ∆𝑇𝑉𝑃 (4) 

Där ∆𝑇𝑉𝑃 är temperaturskillnaden på vattnet in i värmepumpen och vattnet ut från 

värmepumpen. 

2.3 SYSTEMUPPBYGGNAD 
Användningen av gruvvatten som en geotermisk vätska kan göras med antingen ett 

öppet eller slutet system. Vilket av systemen man använder beror på vilka 

förutsättningar gruvan och kringliggande område har. 

2.3.1 Slutet system 

I ett slutet system så flödar inte gruvvattnet till värmepumpen utan en 

värmeöverföring sker från gruvvattnet till ett kollektorslangsystem som installeras 

nere i gruvan. Genom kollektorslangen flödar en köldbärare där värme överförs från 

gruvvattnet till köldbäraren som i sin tur transporteras till värmepumpen. I 

värmepumpen så överförs värme från köldbäraren för att täcka ett värmebehov. 

Köldbäraren pumpas sedan tillbaka igenom kollektorslangen ner i gruvan för att åter 

värmas upp av gruvvattnet. Detta system är illustrerat i figur 2 
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Figur 2. Slutet system 

2.3.2 Öppet system 

I ett öppet system så pumpas istället gruvvattnet upp direkt från gruvan för att 

överföra värme i värmepumpen. För ett system där grundvatten används som 

värmekälla gäller att en mellanväxlare i lämpligt material användas för att skydda 

värmepumpen från föroreningar. Kontinuerlig rengöring av all utrustningen som har 

kontakt med gruvvattnet krävs eftersom det ofta innehåller föroreningar som kan 

täppa igen systemet. Generellt har öppna system en högre termisk effektivitet än 

slutna system eftersom gruvvattnet har direkt kontakt mot kringliggande berg. 

Med ett öppet system så finns det två alternativ till returvattnet. Antingen så pumpas 

gruvvatten upp och efter det passerat värmepumpen så töms gruvvattnet ut som 

avfall i miljön. Detta alternativ kräver att någon typ av vattenrengöring används innan 

returvattnet släpps ut för att undvika skador på närliggande miljö. Figur 3 illustrerar 

detta alternativ.  

 

Figur 3. Öppet system med avfall 

Det andra alternativet för ett öppet system illustreras i figur 4 och där pumpas istället 

gruvvattnet tillbaks ner i gruvan på en lämplig plats. Värmeöverföringen i 

värmepumpen innebär att gruvvattnet då kommer att bli några grader kallare vid 

utsläppspunkten. Värme från kringliggande berg kommer då överföras till det kallare 

gruvvattnet som långsiktigt kyler ner berget runt gruvan. Utsläppet av gruvvattnet kan 

bestå av en annan ingång till gruvan eller genom att borra en brunn ner i gruvan. Vid 
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borrning av en brunn måste gruvkartor analyseras för att hitta en lämplig punkt i 

gruvan där vattnet kan återföras och får flöda så långt som möjligt innan det pumpas 

upp igen. För att säkerhetsställa den långsiktiga prestandan så måste 

utsläppspunkten ner i gruvan bestämmas noggrant för att undvika att systemet får en 

termisk kortslutning. Termisk kortslutning innebär att vattnet tar en genväg genom 

gruvan och på så sätt undviker en större värmeöverföring. 

 

Figur 4. Öppet system med nedsläpp 

Det återförda gruvvattnet är oftast nedkylt då det har använts för att täcka ett 

värmebehov men det återförda vattnet kan också vara uppvärmt om det använts för 

att istället täcka ett kylbehov. Detta innebär att värme istället överförs från vattnet till 

berget där det kan lagras för att användas under en kallare period då ett värmebehov 

uppstår. 
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2.4 ANALYTISK MODELL 
Vid användning av ett öppet system med återföring av gruvvattnet så appliceras en 

analytisk modell som förenklar gruvans karakteristik. Denna analytiska modell är 

generellt uppbyggt på att man borrar två brunnar från ytan ner till en gruvgång. Den 

ena brunnen fungerar som effektuttag vilket innebär att därifrån pumpas vatten upp 

till en värmepump. Det nedkylda vattnet från värmepumpen återförs sedan ner i den 

andra brunnen och vattnet får då flöda igenom gruvgången mellan brunnarna där 

vattnet värms upp av kringliggande berg. I figur 5 så presenteras den analytiska 

modellen. 

 

Figur 5. Analytisk modell för ett öppet system med återföring 1 

Man kan anta att grundvattnets infiltration genom berget till systemet är försumbar 

eftersom vattnet kommer flöda i området med lägst motståndskraft, det vill säga 

genom gruvgången. 

  

                                                
1 (C.Loredo, 2016) 
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2.5 HORISONTELL GRUVGÅNG 
Det här avsnittet avhandlar beräkningar för den horisontella gruvgången i den 

analytiska modellen som visas i figur 5. Beräkningarna för gruvgången undersöks på 

två olika sätt där det första sättet beräknar temperaturförändringen i berget utanför 

gruvgången då ett konstant årligt effektuttag påverkar gruvan. Det andra sättet avser 

istället att beräkna temperaturförändringen på vattnet då det flödar genom 

gruvgången och på så sätt beräkna ett effektuttag i värmepumpen med ekvation (4). 

2.5.1 Värmeuttag via rör 

Ekvationer och antaganden som används i detta avsnitt hänvisas till kapitel 5 i 

(Johan Claesson, Markvärme, En handbok om termiska analyser, del 1 Allmän del). 

Om man betraktar gruvgången som ett horisontellt rör i berget där Figur 6 visar ett 

tvärsnitt på ett rör som ligger i bergets y-led. Det omgivande berget har 

temperaturledningstalet, 𝒂 [𝑚2 𝑠]⁄  och värmeledningsförmågan, 𝝀𝒃 [𝑊 𝑚 ∗ 𝐾]⁄ . Figur 

6 visar också det konstanta årliga effektuttaget som påverkar röret och anges som 

effekt per meter i form av en stegpuls. Detta effektuttag ger upphov till en radiell 

temperaturprocess runt röret och här antas att ingen yttre påverkan sker förutom den 

renodlade radiella process som påverkas av ett konstant effektuttag. 

 

Figur 6. Tvärsnitt på ett horisontellt rör omgivet av berg och en stegpuls i form av ett konstant effektuttag 

Det radiella avståndet runt röret ges av: 

𝑟 = √𝑥2 + 𝑧2 (5) 

Temperaturen i marken runt röret blir en funktion av tiden och det radiella avståndet: 

𝑇(𝑟, 𝑡) =
�̇�

𝜆
∗ 𝐸𝑡(𝜏) (6) 

Funktionen 𝑬𝒕(𝝉) i ekvation (6) ger temperaturförloppet i tiden för en given radie, 

argumentet 𝝉 är en dimensionslös tid. 

𝐸𝑡(𝜏), 𝜏 =
𝑎 ∗ 𝑡

𝑟2
(7) 

Stora värden på 𝝉 ger följande uttryck för funktionen 𝑬𝒕(𝝉): 

𝐸𝑡(𝜏) =  −
1

4𝜋
∗ (𝐿𝑁(4𝜏) − 𝛾) −

1

16𝜋
∗ (
1

𝜏
−

1

16𝜏2
) , 𝜏 ≥ 5 (8) 



9 

 

Ekvation (8) kan utan större avvikelse förenklas till: 

𝐸𝑡(𝜏) =  −
1

4𝜋
∗ (𝐿𝑁(4𝜏) − 𝛾), 𝜏 ≥ 5 (9) 

 

Den heldragna linjen i figur 7 representerar funktionen för temperaturförloppet i 

marken utanför röret. Den streckade linjen är den analytiska approximationen som 

beräknas i ekvation (9). 

 

Figur 7. Funktionen 𝐸𝑡(𝜏), som ger temperaturutvecklingen för given radie 2 

Denna analytiska lösning försummar detaljstrukturen nära röret och som figur 7 visar 

så stämmer den analytiska approximationen ihop med funktionen ungefär när 𝜏 = 5. 

Detta innebär att denna lösning är tillämpningsbar efter en viss begynnelsetid som 

kan uttryckas från ekvation (7) då 𝜏 = 5: 

𝑡0 =
5 ∗ 𝑟2

𝑎
(10) 

En analys för tider kortare än denna lösning kräver bland annat att man tar hänsyn till 

värmekapaciteten för värmebäraren i röret. 

Lösningen för temperaturförloppet i formel (6) kan tillämpas då 𝑟 ≥ 𝑅. Intressant att 

lösa är temperaturen 𝑇𝑅, det vill säga temperaturen i berget vid rörets rand. 

Ansättning av 𝑟 = 𝑅 i ekvation (6) och (7) ger: 

𝑇𝑅𝑞(𝑡) =
�̇�

𝜆
∗ 𝐸𝑡 (

𝑎 ∗ 𝑡

𝑅2
) (11) 

𝑇𝑅𝑞 är den temperaturpåverkan i randen som effektuttaget har med tiden. För att ta 

reda på vilken temperatur randen har så måste en ostörd temperatur, 𝑇0, ansättas 

runt röret.  

𝑇𝑅 = 𝑇𝑅𝑞 + 𝑇0 (12) 

Med ekvation (11) och ekvation (9) innebär detta att med ett givet årligt effektuttag så 

kan temperaturförloppet i berget studeras. 

                                                
2 (Johan Claesson, Markvärme, En handbok om termiska analyser, del 1 Allmän del) 
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2.5.2 Sektionsuppdelning 

Ett alternativt tillvägagångssätt för värmeberäkning i gruvgången är att istället 

betrakta fluiden som flödar genom gruvan, det vill säga gruvvattnet. En 

beräkningsmetod föreslås i (Rafael Rodríguez, 2009) 

Beräkningsmetoden går ut på att beräkna temperaturökningen på en fluid som flödar 

genom en horisontell gruvgång. Här utgår man ifrån att fluiden egenskaper utom 

temperaturen är konstant. Gruvgången antas även ha en cylinderform och betraktas 

vara uppdelad i en mängd små sektioner, i, figur 8 visar gruvgången i det här fallet. 

 

 

Figur 8. Sektionsuppdelad gruvgång. 

Fluiden har en initial temperatur, 𝑻𝟎,𝒇 [𝐾] och flödar genom gruvgången med ett 

konstant flöde �̇�𝒇 [𝑚 𝑠⁄ ]. Runt gruvgången har berget en ostörd temperatur, 𝑻𝟎 [𝐾]. 

Figur 9 visar en sektion och ett tvärsnitt på gruvgången. 

 

Figur 9. En sektionslängd och ett tvärsnitt på gruvgången. 

Den ostörda temperaturen i berget är högre än temperaturen på den återförda 

fluiden vilket innebär att en värmeöverföring sker från berget till fluiden. Varje sektion 

har längden 𝒍𝒊 [𝑚] och där uppstår en temperaturökning på fluiden från den initiala 

temperaturen in i sektionen, 𝑻𝒊,𝒊 [𝐾], till sluttemperaturen i sektionen, 𝑻𝒔,𝒊 [𝐾]. 

Samtidigt så kommer kringliggande berg att kylas ner och radien 𝒓𝟎 [𝑚] ger 

avståndet mellan gruvgången och ostörd temperatur, detta avstånd ökar med tiden. 

Ekvation (4) kan användas för att ge ett uttryck för värmeflödet som tas upp av 

fluiden genom varje sektion: 

�̇�𝑖 = �̇�𝑓 ∗ 𝑐𝑓 ∗ (𝑇𝑠,𝑖 − 𝑇𝑖,𝑖) (13) 

Det värmeflöde som överförs från gruvgångens vägg till fluiden i en sektion ges av: 

�̇�𝑖 = 2𝜋 ∗ 𝑅 ∗ 𝑙𝑖 ∗ ℎ𝑖 ∗ (𝑇𝑅,𝑖 −
𝑇𝑖,𝑖+𝑇𝑠,𝑖

2
) (14)  
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Med strömningsmekanik så ges uttryck för att beräkna konvektionstalet med hjälp av 

Nusselts tal: 

ℎ𝑖 =
𝜆𝑓 ∗ 𝑁𝑢𝑖

2𝑅
(15) 

Beräkningen för Nusselts tal i originalartikeln ser ut som följande: 

𝑁𝑢𝑖 = 0,021𝑅𝑒 
0,8 ∗ 𝑃𝑟 

0,43 (16) 

Reynolds och Prandtl ges av följande uttryck:  

𝑅𝑒 =
2 ∗ 𝑢𝑓 ∗ 𝑅

𝑣𝑓
(17) 

𝑃𝑟 =
𝜌𝑓 ∗ 𝑐𝑓 ∗ 𝑣𝑓

𝜆𝑓
(18) 

genom att använda ekvation (16)-(18) i ekvation (15) så blir uttrycket för 

konvektionstalet 

ℎ𝑖 =
𝜆𝑓

2𝑅
∗ [0,021 ∗ (

2𝑢𝑓𝑅

𝑣𝑓
)

0,8

∗ (
𝜌𝑓𝐶𝑓𝑣𝑓

𝜆𝑓
)

0,43

] (19) 

Värmeflödet som överförs genom berget ges av: 

�̇�𝑖 =
2𝜋 ∗ 𝑙𝑖 ∗ 𝜆𝑏

𝐿𝑁 (
𝑟0,𝑖

𝑅
)
∗ (𝑇0 − 𝑇𝑅,𝑖) (20) 

Genom om att bryta ut temperaturen i gruvgångens vägg,  𝑇𝑅,𝑖, från ekvation (20) och 

sätter in den i ekvation (14) så ges följande ekvation: 

�̇�𝑖 = 2𝜋 ∗ 𝑅 ∗ 𝑙𝑖 ∗ 𝑈𝑖 ∗ (𝑇0 −
𝑇𝑖,𝑖 + 𝑇𝑠,𝑖

2
) (21) 

Där 𝑈𝑖 är en värmekoefficient som innefattar både värmeöverföringen genom berget 

och värmeöverföringen genom fluiden. Uttrycket ser ut som följande: 

𝑈𝑖 =
1

1

ℎ𝑖
+

𝑅

𝜆𝑏
∗ 𝐿𝑁 (

𝑟0,𝑖

𝑅
)

(22) 

För att ta reda på värmekoefficienten så måste radieförhållandet i ekvation (22) tas 

fram. Ett approximerat uttryck kan tas fram genom en värmebalans: 

Den totala värmeenergi som tas upp av fluiden i en sektion under en viss tid kan 

beskrivas som: 

𝑄𝑖 = �̇�𝑓 ∗ 𝑐𝑓 ∗ (𝑇𝑖,𝑖 − 𝑇𝑠,𝑖) ∗ 𝑡 (23) 

Den totala värmeenergi som överförs genom berget under den transienta perioden 

kan beskrivas som: 

𝑄𝑖 = 𝜋 ∗ (𝑟0,𝑖
2 − 𝑅2) ∗ 𝑙𝑖 ∗ 𝐶𝑏 ∗ (𝑇0 −

𝑇0 + 𝑇𝑅,𝑖
2

) (24) 
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Vid begynnelsetiden av den transienta perioden och nära gruvgångens vägg så 

antas temperaturen i randen att vara medelvärdet mellan temperaturen på fluiden 

och temperaturen i ostört berg: 

𝑇𝑅,𝑖 ≈
(𝑇0 + 𝑇𝑖,𝑖)

2
(25) 

Med antagandet i ekvation (25) så kan den totala värmeenergin i ekvation (24) 

skrivas om till: 

𝑄𝑖 =
1

4
𝜋 ∗ (𝑟0,𝑖

2 − 𝑅2) ∗ 𝑙𝑖 ∗ 𝐶𝑏 ∗ (𝑇0 − 𝑇𝑖,𝑖) (26) 

Genom en balans mellan ekvation (26) och ekvation (23) så fås följande uttryck för 

att approximera förhållandet mellan gruvgångens radie och det radiella avståndet till 

ostörd temperatur: 

(
𝑟0,𝑖
𝑅
)
2

= 1 +
4 ∗ �̇�𝑓 ∗ 𝑐𝑓,𝑖 ∗ (𝑇𝑠,𝑖 − 𝑇𝑖,𝑖)

𝜋 ∗ 𝑅2 ∗ 𝑙𝑖 ∗ 𝐶𝑏 ∗ (𝑇0 − 𝑇𝑖,𝑖)
∗ 𝑡 (27) 

Antag att temperaturökningen i varje sektion är låg: 

𝑇𝑖,𝑖 ≈ 𝑇𝑠,𝑖 (28) 

Om antagandet i ekvation (28) används tillsammans med antagandet i ekvation (25) 

så kan ekvation (14) skrivas om till: 

�̇�𝑖 = 𝜋 ∗ 𝑅 ∗ 𝑙𝑖 ∗ ℎ𝑖 ∗ (𝑇0 − 𝑇𝑖,𝑖) (29) 

En balans mellan ekvation (29) och ekvation (13) ger: 

𝑇𝑠,𝑖 − 𝑇𝑖,𝑖 =
𝜋 ∗ 𝑅 ∗ 𝑙𝑖 ∗ ℎ𝑖
�̇�𝑓 ∗ 𝑐𝑓

∗ (𝑇0 − 𝑇𝑖,𝑖) (30) 

Ekvation (30) sätts in i ekvation (27) för att ge ett tidsberoende förhållande mellan 

gruvgångens radie och det radiella avståndet till bergets ostörda temperatur, som 

dessutom är oberoende av sluttemperaturen i sektionen: 

𝑟0,𝑖
𝑅0

= √1 +
4 ∗ ℎ𝑖
𝐶𝑏 ∗ 𝑅0

∗ 𝑡 (31) 

Ekvation (31) sätts in i ekvation (22) och beräknar värmekoefficienten. 

Värmekoefficienten i sin tur sätts in i ekvation (13) och (21) som då kan ge ett uttryck 

för sluttemperaturen i en sektion: 

𝑇𝑠,𝑖 =
2𝜋 ∗ 𝑅 ∗ 𝑙𝑖 ∗ 𝑈𝑖 ∗ 𝑇0 + (�̇�𝑓 ∗ 𝑐𝑓 − 𝜋 ∗ 𝑅 ∗ 𝑙𝑖 ∗ 𝑈𝑖) ∗ 𝑇𝑖,𝑖

�̇�𝑓 ∗ 𝑐𝑓 + 𝜋 ∗ 𝑅 ∗ 𝑙𝑖 ∗ 𝑈𝑖
(32) 

Sluttemperaturen genom en sektion kommer sedan vara initial temperaturen i nästa 

sektion och kan uttryckas som följande: 

𝑇𝑠,𝑖 = 𝑇𝑖,(𝑖+1) (33) 
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2.6 ENERGIBRUNN 
Beräkningar och antaganden hänvisas till (Johan Claesson, Markvärme, En handbok 

om termiska analyser, del 3 naturvärmekällor). Med energibrunn avses bergborrade 

brunnar som används för att ta ut värme från kringliggande berg. För att 

dimensionera ett uppvärmningssystem baserat på en energibrunn så måste 

sambandet mellan effektuttaget och temperatursänkningen vara känt. Vid 

dimensionering utgår man vanligtvis från ett givet effektbehov och sedan beräknas 

temperaturförändringen i brunnen för att se om effektuttaget är acceptabelt och 

möjligt att uppnå. Figur 10 visar en energibrunn med relevanta beteckningar för 

beräkningarna. 

 

Figur 10. Energibrunn med tillhörande beteckningar 

Den övre delen av brunnen är värmeisolerad till djupet, 𝑫𝒊 [𝑚]. Effektuttaget från 

berget sker över brunnens aktiva längd, 𝑯 [𝑚]. Borrhålet har radien 𝑹 [𝑚]. Vid 

markytan råder årsmedeltemperaturen, 𝑻𝒂 [𝐾]. Temperaturen i brunnens rand 

betecknas, 𝑻𝑹 [𝐾]. Effektuttaget från brunnen är �̇� [𝑊]. 

Värmeeffekten som överförs från berget till det kallare gruvvattnet ger ett 

temperaturfält som visar på en temperatursänkning som kyler ned berget kring 

brunnen. Under en initial tid så sker en transient nedkylning som tillslut når ett 

stationärt förlopp som innebär att ingen ytterligare nedkylning av berget sker. Det 

stationära temperaturförloppet nås efter konstant effektuttag under en lång tid.  

Vanligtvis så varierar effektuttaget under en årscykel och i ett sådant fall så är det 

stationära temperaturfältet ett årsmedelvärde. Detta stationära temperaturförlopp ger 

den medeleffekt under året och därmed medelvärdet på den totala värmemängd som 

kan tas ut under varje år.  

  



14 

 

2.6.1 Stationärt värmeuttag 

Förutsättningen för det stationära temperaturförloppet runt brunnen vid ett konstant 

effektuttag visas i figur 11. Temperaturen i marken är då en funktion av avståndet, r, 

till brunnsaxeln och djupet, z. Vid markytan och i brunnens rand så råder konstanta 

temperaturvärden. 

 

 

Figur 11. Förutsättning för stationärt temperaturförlopp 

I den ostörda marken långt ifrån brunnen så får temperaturen en linjär stigning nedåt 

i marken på grund av den geotermiska gradienten. Långt från brunnen gäller då: 

𝑇(𝑟, 𝑧) = 𝑇0 + �̇�𝑔𝑒𝑜 ∗
𝑧

𝜆𝑏
(34) 

Denna geotermiska gradient kommer påverka brunnen i form av en 

temperaturgradient i berget. Om man bara pumpar runt vattnet utan att ta ut någon 

effekt (�̇� = 0) så kommer vattentemperaturen längst hela brunnen att bli väsentligen 

lika med den ostörda marktemperaturen på brunnens medeldjup som ges av: 

𝐷𝑚 = 𝐷𝑖 +
𝐻

2
(35) 

Ekvation (35) används sedan tillsammans med ekvation (34) för att ta fram den 

ostörda marktemperaturen på brunnens medeldjup. 

𝑇0𝑀 = 𝑇0 + �̇�𝑔𝑒𝑜 ∗
𝐷𝑚
𝜆𝑏

(36) 

Det visar sig att den ostörda temperaturen på medeldjupet, 𝑇0𝑀, är det enda som 

betyder något för sambandet mellan effektuttaget och brunnstemperaturen. Vid 

beräkning av effektuttaget behöver man då inte ha med det kompletta randvillkoret 

med en geotermisk gradient utan det räcker med att utnyttja temperaturen 𝑇0𝑀. 

Denna temperatur ska anses råda både på markytan och i ostörd mark långt från 

brunnen. 

En formel för stationärt värmeuttag kan tas ut genom att approximera brunnen med 

en rotationsellipsoid och utnyttja speglingsteknik med hänsyn till randvillkoren vid 



15 

 

markytan så kan sambandet mellan det stationära effektuttaget, �̇�,  och den drivande 

temperaturdifferensen i berget, 𝑇0𝑀 − 𝑇𝑅, förenklas till: 

�̇� =
2 ∗ 𝜋 ∗ 𝜆 ∗ 𝐻 ∗ (𝑇𝑂𝑀 − 𝑇𝑅)

𝐿𝑁 (
𝐻

2𝑅
)

(37) 

Ekvation (37) är grundläggande eftersom den anger hur stor effekt som kan tas ut 

per årscykel vid en given drivande temperaturdifferens i berget. Temperaturen i 

brunnens rand, 𝑇𝑅, är här den stationära medeltemperaturen vid brunnens rand som 

nås efter en transient period. 

2.6.2 Transient värmeuttag 

En fundamental process är temperaturförloppet, från starttiden 𝑡 = 0, då man har ett 

konstant effektuttag. Man får då ett transient förlopp där berget runt brunnen kyls ned 

fram tills stationära förhållanden uppfylls. Figur 12 anger förutsättningarna för det 

transienta förloppet. 

 

 

Figur 12. Förutsättning för transient temperaturförlopp 

Huvudintresset är att beräkna temperaturen i brunnens rand, 𝑇𝑅(𝑡), Denna 

temperatur är tidsberoende och sjunker allteftersom värme överförs från berget till 

vattnet i brunnen. För att få en effekt så krävs en temperatursänkning i berget runt 

brunnen. Denna temperatursänkning ökar efter tid tills det stationära slutvärdet nås. 

Den tidsberoende temperatursänkningen, 𝑇0𝑀 − 𝑇𝑅(𝑡) är proportionell mot 

effektuttagets storlek per meter brunn (
�̇�

𝐻
). Temperatursänkningen är också omvänt 

proportionell mot bergets värmeledningsförmåga (𝜆𝑏).  

Vidare så visar en dimensionsanalys av värmeledningsprocessen i Figur 12 att 

temperatursänkningen är en funktion av en dimensionslös tid 
𝑡

𝑡1
 med två 

formparametrar där den första förhållandet mellan radien på brunnen och brunnens 

djup (
𝑅

𝐻
). Den andra formparametern är förhållandet mellan brunnens övre isolerade 

del och brunnens djup (
𝐷𝑖

𝐻
). Dessa dimensionslösa parametrar bildar tillsammans den 
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dimensionslösa funktionen g. Temperatursänkningen i berget runt brunnen kan då 

beskrivas som: 

𝑇𝑂𝑀 − 𝑇𝑅(𝑡) =
�̇�

2𝜋∗𝜆𝑏∗𝐻
∗ 𝑔 (

𝑡

𝑡1
,
𝑅

𝐻
,
𝐷𝑖

𝐻
) (38)  

Det visar sig att formparametern (
𝐷𝑖

𝐻
) för den övre isolerade delen är av sekundär 

betydelse och kan försummas. Ekvation (38) kan uttryckas som: 

𝑇𝑂𝑀 − 𝑇𝑅(𝑡) =
�̇�

2𝜋 ∗ 𝜆𝑏 ∗ 𝐻
∗ 𝑔 (

𝑡

𝑡1
,
𝑅

𝐻
) (39) 

Det primära förhållandet i g-funktionen är mellan tiden och den så kallade bryttiden. 

Bryttiden är den tid det tar för det transienta temperaturfältet runt brunnen att uppnå 

stationära förhållanden, alltså då temperatursänkningen runt brunnen stabiliserats, 

vid ett konstant årligt medeleffektuttag. 

Det finns dessutom ett samband mellan g-funktionen på brunnar som har samma 

förutsättningar förutom en radiell skillnad. Sambandet gäller med god noggrannhet:  

𝑔 (
𝑡

𝑡1
,
𝑅

𝐻
) = 𝑔 (

𝑡

𝑡1
,
𝑅′

𝐻
) − 𝐿𝑁 (

𝑅

𝑅′
) (40) 

Vanligtvis så används numeriska modeller som beräknar g-funktionen men det är 

möjligt att göra analytiska approximationer på g-funktioner. Den heldragna linjen i 

figur 13 visar en numeriskt beräknad g-funktion med ett konstant årligt 

medeleffektuttag.   

 

Figur 13 Analytisk approximation av temperaturrespons, g-funktion 3 

 

Den streckade linjen i Figur 8 består av två asymptotiska uttryck för g-funktionen. För 

stora tider, då bryttiden är uppnådd (
𝑡

𝑡1
≥ 1), ska stationära förhållanden gälla. 

Ekvationen för stationära förhållanden behandlades i ekvation (37). För korta tider, 

innan bryttiden är uppnådd (
𝑡

𝑡1
< 1), så gäller väsentligen en radiell endimensionell 

                                                
3 (Johan Claesson, Markvärme, En handbok om termiska analyser, del 3 naturvärmekällor) 
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process kring brunnen. En approximation av temperatursänkningen vid brunnens 

rand med en konstant effekt ges av ekvation (9) tillsammans med ekvation (11):  

𝑇𝑅𝑞(𝑡) ≈ −
�̇�

4𝜋 ∗ 𝜆𝑏
∗ (𝐿𝑁 (

4 ∗ 𝑎 ∗ 𝑡

𝑅2
) − 𝛾) , (𝑡0 >

5 ∗ 𝑅2

𝑎
) (41) 

Som figur 13 visar så ger dessa två asymptotiska uttryck en god approximation för g-

funktionen.  

Ekvation (39) för temperatursänkningen kan nu uttryckas på nytt med 

approximationerna till g-funktion i ekvation (41) och (37). 

𝑇𝑂𝑀 − 𝑇𝑅(𝑡) =
�̇�

2𝜋 ∗ 𝜆𝑏 ∗ 𝐻
∗

{
 
 

 
 1

2
∗ (𝐿𝑁 (

4 ∗ 𝑎 ∗ 𝑡

𝑅2
) − 𝛾) , 𝑡 ≤ 𝑡1
 

𝐿𝑁 (
𝐻

2 ∗ 𝑅
)                         , 𝑡 ≥ 𝑡1

(42) 

 

Bryttiden som är den tid det tar för temperaturförändringen att stabiliseras definieras 

av att de två uttrycken för g-funktionen i ekvation (42) är lika och kan approximeras 

till: 

𝑡1 =
𝐻2

9𝑎
(43) 

Genom att använda uttrycket från ekvation (43) i (42) ges följande förenklade uttryck 

för g-funktionen: 

𝑇𝑂𝑀 − 𝑇𝑅(𝑡) =
�̇�

2𝜋 ∗ 𝜆𝑏 ∗ 𝐻
∗

{
 
 

 
 𝐿𝑁 (

𝐻

2 ∗ 𝑅0
) +

1

2
∗ 𝐿𝑁(

𝑡

𝑡1
) , 𝑡 ≤ 𝑡1

 

𝐿𝑁 (
𝐻

2 ∗ 𝑅0
)                          , 𝑡 ≥ 𝑡1

(44) 

Dessa approximationer av g-funktionen innebär en stor förenkling. Före bryttiden kan 

man nu räkna som om processen enbart är radiell runt brunnen utan att ta hänsyn till 

vertikala störeffekter och efter brytiden så beräknas processen som stationär. Precis 

som för det horisontella röret så måste begynnelsetiden som ges i ekvation (41) 

passera innan systemet kan analyseras. 
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2.7 ÅTERLADDNING AV GRUVAN 
Eftersom värmebehovet varierar över året är behovet som högst under vintertid 

medans på sommartid är värmebehovet lägre eller till och med obefintligt. En 

konstant årlig medeleffekt innebär att om värmebehovet under den varmare delen av 

året kräver ett lägre effektuttag så kan ett större effektuttag nyttjas under den kallare 

delen av året då värmebehovet är större.  

Om det istället uppstår ett kylbehov under sommaren så finns möjligheten att återföra 

värme för att förbättra effekten och minska den långsiktiga nedkylningen av 

kringliggande berg. I avsnitt 2.5.1 så antas effektuttaget i gruvgången vara konstant 

genom hela året i form av en stegpuls. Effektuttaget kan variera under året men 

fortfarande ha samma medeleffekt sett under hela året. Figur 14 visar hur 

effektuttaget kan se ut då värmebehovet varierar under året. 

 

Figur 14. Exempel på hur effektuttaget kan variera över en årscykel. 
 

I figur 14 är värmebehovet som högst under vintertiden och något lägre på våren och 

hösten. Under sommartiden så kan effektuttaget betraktas som negativt, detta 

innebär då att ett kylbehov uppstått och värme kan då istället återladdas till gruvan. 

Om året delas upp i fyra tidsperioder så kan effektförloppet under ett år se ut som 

följande: 

�̇�(𝑡) =

{
 
 

 
 �̇�𝐻ö𝑠𝑡                             0 < 𝑡 ≤ 𝑡𝑝
�̇�𝑉𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟                      𝑡𝑝 < 𝑡 ≤ 2𝑡𝑝
�̇�𝑉å𝑟                        2𝑡𝑝 < 𝑡 ≤ 3𝑡𝑝
�̇�𝑆𝑜𝑚𝑚𝑎𝑟                3𝑡𝑝 < 𝑡 ≤ 4𝑡𝑝

(45) 

I ekvation (41) ges en ekvation för att beräkna temperaturförändringen i 

kringliggande berg runt ett horisontellt rör vid ett konstant effektuttag. 

Temperaturförloppet i randen blir genom superponering av effektpulserna: 

𝑇𝑅𝑞(𝑡) = −
�̇�𝑛

4𝜋 ∗ 𝜆
(𝐿𝑁 (

4𝑎𝑡𝑝
𝑅2

) − 𝛾) −∑(
�̇�𝑖 − �̇�𝑖−1
4𝜋 ∗ 𝜆𝑏

∗ 𝐿𝑁 (
𝑡 − 𝑡𝑖
𝑡𝑝

))

𝑛

𝑖=1

(46) 

𝑡1 = 0, 𝑡2 = 𝑡𝑝, 𝑡3 = 2𝑡𝑝 … 𝑡𝑥 = (𝑥 − 1)𝑡𝑝 
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3 METOD 

3.1 BERGGRUNDEN 
Bergets termiska egenskaper kan antingen bestämmas med mätning eller beräkning. 

I allmänhet så är mätning att fördra men det finns beräkningar som baseras på 

mineralsammansättningen i berget. 

I ekvation (1) redovisas beräkningen för bergets 

värmeledningsförmåga, 𝝀𝒃 [𝑊 𝑚 ∗ 𝐾]⁄ , som är beroende av att man känner till om 

sammansättningen i bergarten. Eftersom bergarterna i Sverige till störst del består av 

kristallina bergarter så antas även berget i Bolidens gruva som en kristallin bergart. 

Ett schablonvärde till värmeledningsförmågan för kornen i bergmaterialet, 𝝀𝒈, ger 

med ekvation (2) värmeledningsförmågan i berget. 

Temperaturen i marken ökar då djupet i marken ökar. En generell beräkning för 

temperaturen i ostörd mark 10 meter ner i marken kan beskrivas som  

(O. Öhmark, april 2018): 

𝑇𝑔10 = 0,8 ∗ 𝑇𝑎 + 2 (47) 

Vidare så kan temperaturen på 100 meters djup uppskattas i figur (15) där man kan 

fastslå att temperaturen vid Boliden är ca 4,5 grader.  

 

Figur 15. Uppskattade marktemperaturer på djupet 100 meter.4  

Med antagandet att temperaturgradientens tillväxt är konstant så kan en 

temperaturgradient uppskattas med följande ekvation: 

𝛻𝑇 =
𝑇𝑔100 − 𝑇𝑔10

100 − 10
(48) 

Ett uttryck för vilken temperatur berggrunden har på ett specifikt djup, 𝑧, kan då tas 

fram: 

𝑇𝑔𝑧 = 𝑇𝑔10 + 𝛻𝑇 ∗ (𝑧 − 10) (49) 

Ekvation (49) kan då användas för att beräkna temperaturen på medeldjupet istället 

för att använda ekvation (36) eftersom den geotermiska gradienten är okänd.  

                                                
4 (Bengt Rosén, 2001) 
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3.2 SYSTEMVAL 
Ett första steg är att bestämma vilken typ av system som ska användas. Att använda 

ett slutet system som i figur 5 är i det här fallet inte realistiskt med tanke på den 

problematik att installera den stora mängd kollektorslang som skulle behövas till 

gruvan. Då återstår det att använda ett öppet system och antingen kan gruvvattnet 

pumpas bort som avfall efter värmeöverföringen (figur 3) eller återföras ner i gruvan 

igen (figur 4). På grund av att gruvvattnet har ett uppmätt lågt pH-värde och 

innehåller miljöskadliga ämnen gör att kostnaderna för att rengöra gruvvattnet innan 

det pumpas bort som avfall blir alltför omfattande. Det alternativ som kvarstår i det 

här fallet är då att återföra gruvvattnet till gruvan. Det är dessutom av intresse att 

använda gruvschaktet som effektuttag. 

3.3 ANALYTISK MODELL 
Den analytiska modell som presenterades i figur 5 är lämpligt att utgå ifrån för 

värmeberäkningarna i gruvan. Gruvan består i modellen av tre primära delar. Den 

första delen är gruvschaktet där vattnet pumpas upp till värmepumpen. Gruvschaktet 

kommer då fungera som effektuttaget från gruvan och i beräkningarna så betraktas 

gruvschaktet som en energibrunn. 

Den andra delen är den brunn som kommer vara nedsläppspunkten för vattnet ner till 

gruvan igen och efter en analys av gruvkartorna så borras brunnen ner till en lämplig 

punkt i gruvan. Detta borrhål för nedsläpp betraktas också som en energibrunn och 

placeringen bör fastställas noggrant för att undvika termisk kortslutning och ge 

vattnet så lång tid i gruvan som möjligt.  

Den sista delen i den analytiska modellen för gruvan är den sträcka där vattnet flödar 

mellan nedsläppspunkten (borrhålet) och värmeuttaget (gruvschaktet). Denna 

sträcka kommer stå för den största delen av värmeöverföringen från gruvan och i 

den här analytiska modellen är denna sträcka antagen att ha en cylindrisk form 

genom berget.  

3.4 ANALYS AV GRUVKARTOR 
För att hitta en lämplig plats i gruvan där den analytiska modellen i figur 5 kan 

appliceras så måste tillgängliga gruvkartor analyseras.  

Ett arbete för att digitalisera Sveriges gruvkartor har pågått dom senaste åren för att 

minska slitaget på originalkartorna från arkivet samt att öka tillgängligheten. Sveriges 

geologiska undersökning (SGU) har upprättat en sökmotor med målet att all 

information i arkivet också ska finnas digitalt med samma systematisering och 

sökbarhet. 

I bilagorna 1 och 2 presenteras ett par av de tillgängliga gruvkartor som analyserats i 

det här arbete. Bilaga 1 visar ett vertikalsnitt på gruvan där gruvschaktet och 

malmkroppen är markerade. Mellan gruvschaktet och malmkroppen går det gruvorter 

vilket är gruvgångar som leds in mot malmkroppen på olika djup. Bilaga 1 visar 

också att gruvschaktet når till ett djup på 250 meter och längst ner finns en gruvort i 

anslutning till schaktet. 

Bilaga 2 visar istället ett horisontalsnitt på gruvan på 250 meters djup där en 

markering visar var gruvschaktet ligger. En annan markering visar på en gruvort som 
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leder bort från gruvschaktet. Denna gruvort går enligt uppgifter 5 kilometer bort till ett 

anslutande gruvschakt.  

I fortsatta beräkningar på gruvan så utnyttjas 1000 meter av denna gruvort till den 

analytiska modell som presenterades i figur 5. Gruvschaktet kommer då vara 

effektuttaget och sedan borras en brunn ner till den markerade gruvort i bilaga 2 så 

att man får en horisontell gruvgång på 1000 meter som gruvvattnet kan flöda genom. 

3.5 RADIELL PÅVERKAN PÅ EFFEKTUTTAG 
I den analytiska modellen i figur 5 så används generellt två borrade brunnar ner till 

en gruvgång. Gruvschaktet ligger i bra anslutning till alla gruvgångar vilket gör det 

rimligt att använda schaktet som effektuttag från gruvan. Gruvschaktet är runt 4 

meter i bredd och därmed betydligt större än en konventionell bergvärmebrunn som 

har en diameter mellan 11-17 cm. Detta gör det intressant att ta reda på vilken 

påverkan brunnens radie har på effektuttaget och vad temperaturskillnaden då blir 

mellan ostört berg och brunnsranden. 

I figur 10 presenteras en illustration på en energibrunn. Genom att undersöka 

brunnen under stationära förhållande med ekvation (37) så kan man se vilket årligt 

medeleffektuttag brunnen har vid olika radier då man arbetar med olika 

temperaturskillnader mellan brunnens rand och det ostörda berget runt brunnen.  

3.6 G-FUNKTIONSMETODEN 
Den första beräkningsmetoden är baserad på analyserna från avsnitt 2.5.1 och 2.6. 

Det är fastställt att temperaturen i området runt energibrunnen kan betraktas med en 

uniform medeltemperatur som sträcker sig över hela området runt brunnen eller 

röret. 

Beräkningar utförs för att bestämma temperaturförändringen mellan ostört berg och 

randtemperaturen på respektive del av den analytiska modellen i figur 5. Detta 

temperaturförlopp inleds med ett kraftigt transient förlopp som avtar med tiden och 

efter tid så uppnås det stationära temperaturförloppet.  

För att analysera temperaturfältet i denna metod så måste en begynnelsetid först 

passera. Denna begynnelsetid avhandlas i teoridelen avsnitt 2.5.1 och beräknas med 

ekvation (10). 

Eftersom systemet är stort så kan det ta väldigt lång tid att uppnå helt stationära 

förhållanden. Det är då inte intressant att ta reda på vad temperatursänkningen är 

om hundratals år när helt stationära förhållanden börjar gälla. Temperaturförloppet 

kommer vara som kraftigast de första åren sen planar det ut och fortsatt 

temperaturförändringen i berget är inte särskilt omfattande. 

Man kan då istället bestämma en temperatursänkning inom ramen av ett antal år och 

på så sätt bestämma vilken kontinuerlig effekt att ta ut. Det gäller då att 

dimensionera effektuttaget så att temperaturen i systemets rand inte understiger en 

given nivå. I ett system som inte tål frysning i brunnen så måste temperaturen i 

randen överstiga 0 grader med en viss säkerhetsmarginal. 
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3.6.1 Gruvschakt 

Gruvschaktet betraktas som en energibrunn och avsnitt 2.6 avhandlar beräkningar 

på värmeuttaget från en energibrunn. Temperaturen på vattnet i schaktet anges som 

en uniform medeltemperatur. Denna temperatur beräknas ut från ekvationerna (47)-

(49) efter att medeldjupet på schaktet bestämts med hjälp av gruvkartorna. Genom 

att utnyttja ekvation (44) så kan beräkningar göras för att ta fram den tidsberoende 

randtemperaturen i energibrunnen. För att bestämma temperaturförloppet runt 

gruvschaktet så måste en medeleffekt ansättas och sedan regleras ifall det visar sig 

att den långsiktiga temperaturförändringen i berget blir för stor. 

3.6.2 Nedsläpp 

Borrhålet där vattnet ska återföras har precis samma förutsättningar som 

gruvschaktet förutom att det är en radiell skillnad. Genom att utnyttja ekvation (40) 

kan g-funktionen för borrhålet enkelt räknas ut med hjälp av den beräknade g-

funktionen på gruvschaktet.  

Med g-funktionen på borrhålet kan ekvation (39) användas för att ta fram 

temperaturskillnaden mellan ostört berg och borrhålets rand vid ett konstant årligt 

medeleffektuttag. På samma sätt som för gruvschaktet så styr den årliga 

medeleffekten i vilken grad berget kyls ned runt borrhålet och kan behöva regleras 

för att inte berget ska kylas ner för fort. Den ostörda medeltemperaturen som verkar 

över hela borrhålet kommer bli densamma som för gruvschaktet.  

3.6.3 Gruvgång 

Gruvgången betraktas som ett rör som ligger horisontellt på det maximala djupet, 

vilket innebär att ostörd temperatur runt gruvgången kommer vara större än för 

energibrunnarna. Detta medför att större mängd värme kommer kunna överföras till 

gruvgången från berget och därmed blir gruvgången den mest givande delen i 

gruvan. Ekvation (41) ger den tidsberoende temperaturförändringen i berget kring 

gruvgången. 

3.7 SEKTIONSMETODEN  
Teorin bakom sektionsmetoden avhandlas i kapitel 2.5.2 och utöver den data som 

togs fram över bergets egenskaper så måste man i den här metoden också ta fram 

en del data över vattnets egenskaper för att kunna utföra beräkningarna. 

Egenskaperna som behövs är starttemperaturen på det återförda vattnet, densiteten, 

den specifika värmekapaciteten, värmeledningsförmågan och den kinematiska 

viskositeten. Egenskaperna togs fram från ”Principles of heat and mass ” 5 där 

temperaturreferensen är medelvärdet mellan starttemperaturen och den ostörda 

temperaturen i berget. 

När indata är samlad så börjar beräkningen med flödesmekaniken. Ekvation (16) 

som i orginalartikeln används för att beräkna Nusselts tal ges från ett uttryck av 

Dittus och Boelter och är rekommenderat att använda för 𝑹𝒆 > 𝟏𝟎 𝟎𝟎𝟎  men kan 

användas för lägre flöden så länge flödet är turbulent, dvs 𝑹𝒆 ≥ 𝟐𝟑𝟎𝟎.  

Antagligen kommer flödet genom gruvan att vara laminärt, 𝑹𝒆 < 𝟐𝟑𝟎𝟎, vid lägre 

flöden. Intressant är då att ta reda på om det ger någon markant skillnad på att 

använda denna turbulenta modell även då flödet är laminärt. En lämplig ekvation för 

                                                
5 (Frank P.Incropera, 2013) 
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beräkningen av laminärt Nusselts tal för långa rör där längden, 𝑳𝒊, på röret ökar 

succesivt för varje sektion:  

𝑁𝑢𝑖 = 3,66 +
0,065 ∗ 𝑅𝑒 ∗ 𝑃𝑟 ∗

2∗𝑅0

𝐿𝑖

1 + 0,04 ∗ (𝑅𝑒 ∗ 𝑃𝑟 ∗
2∗𝑅0

𝐿𝑖
)

(50) 

Skillnaden i att använda den laminära beräkningsmodellen är att Nusselts tal 

kommer variera i varje sektion vilket leder till att alla uttryck i metoden som är 

beroende av Nusselts tal kommer variera i varje sektion.  

Fortsättningsvis så används resterande ekvationer och antaganden som redovisats i 

avsnitt 2.5.2. som slutligen ger ett uttryck för sluttemperaturen för vattnet genom en 

sektion i ekvation (32). 

Detta innebär att med en initial temperatur och ett massflöde på fluiden genom 

gruvgången och tillsammans med egenskaper på fluid och berg så kan 

sluttemperaturen genom varje sektion beräknas. Sluttemperaturen genom en sektion 

blir således den initiala temperaturen i nästa sektion, som ekvation (33) säger.  

Antingen kan man sen beräkna sluttemperaturen genom varje sektion och sedan 

använda sluttemperaturen från sista sektionen i ekvation (1) och ansätta den som in-

temperatur på vattnet i värmepumpen. Det totala värmeflödet som överförts från 

gruvvattnet till värmepumpen vid en given tid kan då beräknas.  

Alternativt så kan ekvation (13) användas för att beräkna värmeflödet i varje sektion 

och sedan summera ihop alla värden för att ge det totala värmeflödet från gruvan, 

båda alternativen ger samma värde. 
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4 RESULTAT 

I det här avsnittet redovisas de värden och resultat som tagits fram från 

beräkningarna som avhandlats i avsnitt 2 och 3.  

Resultaten för radiell påverkan av effektuttaget och beräkningsmetoden för g-

funktionen är framräknade med hjälp av en modell i Microsoft Office Excel.  

För att ta fram resultaten till sektionsmetoden så har en modell beräknats med i 

Mathworks Matlab. 

4.1 BERGETS EGENSKAPER 
Ekvation (2) anger en beräkning för värmeledningsförmågan då berget antas vara 

kristallint och därför saknar porositet. Om ytterligare uppgifter saknas för bergets 

sammansättning så finns ett godtyckligt värde som kan användas för kornens 

värmeledningsförmåga. 

𝜆𝑏 = 3 𝑊 𝑚℃⁄  

På samma sätt så finns ett schablonbelopp för bergets värmekapacitet där det anges 

som:  

𝐶𝑏 = 0,6 𝑘𝑊ℎ 𝑚3℃⁄ = 2,16 ∗ 106  𝐽 𝑚3℃⁄  

Temperaturledningstalet i berget ges av ekvation (3): 

𝑎 = 1,389 ∗ 10−6  𝑚2 𝑠⁄  

Enligt SMHI så har Boliden årsmedeltemperaturen: 

𝑇𝑎 = 2 ℃ 

I ekvation (47) anges en generell beräkningsmetod för temperaturen på grundvattnet 

på 10 meters djup som ger: 

𝑇𝑔10 = 3,6 ℃. 

Temperaturgradienten blir då från ekvation (48): 

𝛻𝑇 = 0,01 ℃ 𝑚⁄  

Gruvkartorna visar att gruvschaktet och borrhålet är 250 meter djupa. Antag att den 

aktiva längden startar 10 meter ner vilket ger medeldjupet med ekvation (35): 

𝐷𝑚 = 130 𝑚 

Medeldjupet används sedan i ekvation (49): 

𝑇𝑔𝐷𝑚 = 𝑇𝑔130 = 4,8℃ 

Den horisontella gruvgången som utnyttjas ligger på 250 meters djup och med 

ekvation (49) blir temperaturen runt gruvgången:  

𝑇𝑔250 = 6 ℃ 

En sammanställning av bergets egenskaper ges i tabell 1. 
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Tabell 1. Framtagna data för bergets egenskaper 

STORHET VÄRDE ENHET 

𝝀𝒃 3 𝑊 𝑚℃⁄  

𝑪𝒃 2,16 ∗ 106 𝐽 𝑚3℃⁄  

𝒂 1,389 ∗ 10−6 𝑚2 𝑠⁄  

𝑻𝒈𝟏𝟎
 

 3,6 ℃ 

𝜵𝑻 0,01  ℃ 𝑚⁄  

𝑻𝒈𝟏𝟑𝟎
 

 4,7 ℃ 

𝑻𝒈𝟐𝟓𝟎
 

 6 ℃ 

4.2 RADIELL PÅVERKAN PÅ EFFEKTUTTAGET 
Med ekvation (37) för stationära beräkningar på en energibrunn tillsammans med 

egenskaper på berget som presenterats i tabell 1 så utförs beräkningar på 

effektuttaget med olika radier under olika temperaturdifferensen mellan ostörd mark 

och brunnens rand. Beräkningarna redovisas i figur 16. 

 

 

Figur 16. Effektuttaget vid varierad radie 

Resultatet i figur 16 innebär att om man arbetar med en stor temperaturdifferens 

mellan fluiden och randen så får storleken på energibrunnen en stor betydelse. Om 

man istället jobbar med låga temperaturskillnader så får inte storleken på 

energibrunnen samma betydelse. 
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4.3 G-FUNKTIONSMETODEN 
Tabell 2 visar den indata på gruvans karakteristik som används för beräkningarna i 

denna metod 

Tabell 2. Använd data för gruvans dimension 

STORHET VÄRDE ENHET 

𝑹 2 𝑚 

𝑹′ 0,1 𝑚 

𝑯 240 𝑚 

𝑳 1000 𝑚 

 

Tillsammans med handledare så ansattes temperaturen på returvattnet till 2 grader 

för att ha säkerhetsmarginal dels för att undvika frysrisk av vattnet men även för att 

vattnet blir trögt att pumpa när det närmar sig fryspunkten. Eftersom berget inte kan 

kylas ner till en lägre temperatur än returvattnet så är systemet för g-

funktionsmetoden dimensionerat så att randen i respektive del av modellen ska nå 

samma temperatur som returvattnet efter 50 år. Större delen av temperaturförloppet 

under den transienta perioden har då passerat och temperaturavklingningen har i 

stort sett avtagit. Effekten som tas ut är konstant för varje år och figur 17 visar 

temperaturförändringen i randen på en årlig tidsskala då ett konstant effektuttag 

påverkar varje del.  

 

Figur 17. Randtemperaturens utveckling i de tre olika delarna 

Schaktet och borrhålet har samma initiala temperatur i randen. Metoden som 

använts i figur 17 har en begynnelsetid som måste passera och att borrhålet har en 

mindre radie gör att borrhålet kyls ned snabbare än schaktet under den första tiden. 

Begynnelsetiden beräknas med ekvation (10) och blir ca 6 månader. 

Detta innebär att för att få en mer detaljerad analys på systemet så kan inte metoden 

användas på en period som är kortare än 6 månader. Med den dimensionering som 

presenteras i figur 17 så ger detta system en årlig medeleffekt på 26,5 kW där 

gruvgången representerar 80% av effekten. Om systemet är aktivt under hela året så 
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ger det en total värmemängd på ungefär 230 MWh. Den värmemängden skulle då 

räcka till att täcka årsvärmebehovet för 15 genomsnittliga villor i Sverige. 6 

4.4 SEKTIONSMETODEN 
Sektionsmetoden är endast applicerad på den 1000 meter långa gruvgång som 

analyserats från gruvkartorna. Antalet sektioner är satt till 1000 vilket ger att varje 

meter i gruvgången betraktas som en sektion. 

Bergets egenskaper ges i tabell 1 och gruvgången har samma karakteristik som ges 

i tabell 2. När egenskaperna på vattnet som flödar genom gruvgången bestämdes så 

var referenstemperaturen medelvärdet på starttemperaturen i nedsläppet och den 

ostörd temperatur på gruvgångens djup: 

𝑇𝑓,𝑟𝑒𝑓 =
𝑇𝑓,0 + 𝑇𝑔250

2
=
2 + 6

2
= 4 ℃ 

Vattnets egenskaper presenteras i tabell 3. 

Tabell 3. Framtagna data på vattnets egenskaper 

STORHET VÄRDE ENHET 

𝑻𝒇,𝟎 2 ℃ 

𝝆𝒇 1000 𝑘𝑔 𝑚3⁄  

𝝀𝒇 0,578 𝑊 𝑚℃⁄  

𝒄𝒇 4205 𝐽 𝑘𝑔℃⁄  

𝒗𝒇 1,537 ∗ 10−6 𝑚2 𝑠⁄  

 

En jämförelse gjordes på att använda den laminära modellen för Nusselts tal i 

ekvation (50) och den turbulenta modellen i ekvation (16). Skillnaden blev marginell 

och följande resultat är beräknade med den turbulenta modellen för smidighetens 

skull.  

  

                                                
6 (Energirådgivaren, 2011) 
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Figur 18 visar vilken temperaturökning som vattnet får då det flödar genom 

gruvgången med olika flödeshastigheter där rimligtvis ett lägre flöde hinner värmas 

upp mer av kringliggande berg. 

 

 

Figur 18. Vattnets temperaturförändring vid olika flöden 

Det innebär inte att en större temperaturökning ger en större värmemängd eftersom 

ett ökat vattenflöde också ökar effektuttaget som kan tas ut. Figur 19 visar istället 

den värmemängd som tagits ut från gruvgången under det första driftåret då 

flödeshastigheter upp till 70 [𝑚3 ℎ⁄ ] används i beräkningarna. Resultatet i figur 19 

visar att det vattenflöde som ger högst värmeuttag är 52 [𝑚3 ℎ⁄ ]. Vid högre 

vattenflöden så blir temperaturökningen lägre i förhållande till det ökade flödet vilket 

resulterar i att värmeuttaget sjunker.   

 

Figur 19. Värmeuttag under första året vid varierat flöde. 
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Till skillnad från g-funktionsmetoden som har ett konstant årligt värmeuttag så 

kommer värmemängden i sektionsmetoden initialt att vara hög sen sjunker uttaget 

kraftigt de första åren innan det börjar plana ut. Figur 20 visar den uttagna 

värmemängden från år 0 tills systemet varit i drift i 50 år. Notera att resultaten för 

sektionsmetoden endast är beräknade på gruvgången i gruvan. 

 

Figur 20. Uttagen värmemängd från gruvan över tid 
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5 DISKUSSION OCH SLUTSATSER 

Viktigt att notera är att resultaten från beräkningarna i det här arbete är applicerade 

på den analytiska modell som visades i figur 5. Det är alltså bara en del av gruvan 

som analyserats och djupare studier på gruvkartor skulle göra det möjligt att utnyttja 

större delar av gruvan där ett nätverk av nedsläppspunkter skulle kunna användas 

för att utnyttja gruvan på ett effektivare sätt. 

Mängden värme som kan tas ut från gruvan under första cykeln kommer vara väldigt 

hög eftersom det vattnet som används under första cykeln har samma temperatur 

som det ostörda berget. Efter första cykeln kommer vattnet som återförts att nå 

värmepumpen igen och eftersom vattnet innan hunnit nå termisk jämvikt så kommer 

tillgänglig värmemängd att falla. 

Den gruvgång som beräkningarna grundar sig på sträcker sig 1000 meter bort från 

effektuttaget. Detta innebär att en buffert skulle behöva byggas för att transportera 

det nedkylda vattnet från värmepumpen som ska återföras till gruvan. Det här är 

också anledningen till att inte hela gruvgången på 5 kilometer som togs upp i avsnitt 

3,4 eftersom det inte är realistiskt att bygga en buffert som är 5 kilometer lång. Om 

det är möjligt att borra brunnen för nedsläppet med en vinkel ner till gruvgången så 

skulle detta korta ner sträckan för bufferten från värmepumpen till nedsläppspunkten. 

Vattnet skulle också få en längre väg ner i gruvan och en större kontakt med 

kringliggande berg.  

Alternativt om det skulle gå att stänga av delar i gruvan för att effektivisera och styra 

vilken väg som vattnet flödar genom gruvan. Utmaningen med det kan vara eftersom 

gruvan till viss del är igenfylld och kan ha rasat ihop på andra ställen så skulle det 

nog uppstå problematik att försöka stänga av delar av gruvan för att styra 

flödesvägarna. 

I det här arbetet har ingen hänsyn tagits för påverkan av att vattnet istället flödar 

genom en gruvgång som är fylld med gråberg. Vattnet skulle då ha större kontakt 

med berget och det är möjligt att ett större effektuttag skulle kunna användas. 

Nackdelen med ett sånt fall skulle vara att pumparbetet för att pumpa upp vatten ur 

gruvan förmodligen skulle öka. 

Resultaten från g-funktionsmetoden tar ingen hänsyn till hur delarna i modellen 

påverkar varandra. Gruvschaktet, borrhålet för återföring och gruvgången är 

individuellt beräknade och är sedan summerade. 

Eftersom antaganden som gjorts i sektionsmetoden inte är särskilt realistiska så har 

metoden verifierats i originalartikeln. Beräkningsmetoden är jämförd i en gruva där 

luft istället används som fluid och när beräkningsmodellen applicerats så blev 

resultaten godtyckliga. Författarna menar att det är svårt att uppskatta luftens 

vatteninnehåll då det hela tiden varier under flödet genom gruvgången och att detta 

då kan påverka resultaten. Sektionssmetoden ska också vara använd med data från 

ett geotermiskt system som använder gruvvatten som värmekälla i Springhill, Nova 

Scotia, Kanada. Jag har inte själv hittat den data som används men resultatet som 

redovisas i artikeln ger goda resultat.  

Sektionsmetoden når aldrig heller ett stationärt förhållande utan sjunker alltid med 

tiden. Enligt beräkningarna i avsnitt 2.5.2 så betraktas berget runt gruvgången som 

att det förbrukas med tiden runt gruvgången. Detta innebär att sektionsmetoden inte 
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är lämplig för långsiktiga undersökningar och som resultatet i figur 20 visar så är det 

en ganska kraftig minskning de första åren.  

Ingen ekonomisk analys är gjord på systemet eftersom det inte finns någon självklar 

systemuppbyggnad. Att göra en ekonomisk analys innan det är fastställt hur stor del 

av gruvan som kan nyttjas är ej nödvändigt. 

Det är högst troligt att värmen som kan tas ut från den här gruvan överstiger de 

värden som beräknats i det här arbetet. Grundvattenflöden till gruvan är helt 

försummade i beräkningarna och man kan se det som att gruvan i detta fall är 

isolerad från grundvattenflöden. Med tanke på gruvans volym så bör 

grundvatteninfiltration spela en stor roll i värmeöverföringen i gruvan. Grundvattnet 

som flödar genom kringliggande berg i gruvan bör rimligtvis ha samma temperatur 

som den ostörda temperaturen lång från gruvan. Detta innebär att grundvattnet 

skulle ge ett värmeflöda till berget kring gruvan när det flödar i området och på så 

sätt kan ett större effektuttag tas ut eftersom berget får en temperaturökning. 

Syftet med arbetet är att vara en förstudie till utvecklingen av en modell som kan 

appliceras på en godtycklig gruva. Den här rapporten uppfyller syftet i den mån att 

med vissa antaganden ge en grundläggande metod för beräkningar på ett 

gruvsystem men metoden bör sedan utvecklas för att ge en mer realistisk 

representation. Resultaten som är framtagna i detta arbetet kan man se som en 

undre gräns vid dimensionering. Gruvan är större än den gruvgången jag räknat på 

och bör kunna ha mycket större effektuttag än vad som resulterats i det här arbetet. 

Rekommendationen skulle vara att börja med ett mindre system som enkelt kan 

byggas på. På så sätt går det att testa sig framåt med projektet samtidigt som mer 

information samlas in eller eventuella fortsatta arbeten på gruvan pågår. 
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6 FORTSATT ARBETE 

Exempel på fortsatt arbete skulle kunna vara en djupare analys i befintliga gruvkartor 

för att ta fram ett nätverk av nedsläppspunkter på flera platser i gruvan. Ett nätverk 

med flera olika nedsläppspunkter i gruvan skulle ge ett effektivare system med större 

effektuttag.  

Alternativt skulle istället djupare analyser av gruvkartorna kunna resultera i en digital 

kartläggning av gruvan. Det innebär att exakta numeriska beräkningsmodeller med 

FEM- eller CFD-simuleringar kan användas för att ge mer ingående beräkningar på 

gruvan. 

Vattenflödet genom gruvan skulle kunna analyseras praktiskt genom att nyttja någon 

typ av spårämne tillsammans med det återförda vattnet ner i gruvan. Detta skulle ge 

en uppfattning vilka proportionerna vattnets flödesvägar har genom gruva och visa 

på eventuell termisk kortslutning. 

Borrtester skulle kunna göras i området för att fastställa egenskaper i kringliggande 

berg men framför allt ta reda på hur infiltrationen av grundvatten ser ut i området. 

Fortsättningsvis att göra djupare analysera av grundvattenflödets påverkan på 

värmesystemet. En uppskattning av detta kan göras genom att använda mätningar 

nära gruvan och få en uppskattning på grundvattnets riktning och storlek. Detta 

grundvattenflöde kan då projiceras på gruvan för att grovt uppskatta hur mycket 

gruvvatten som ”byts ut” av naturliga orsaker. 

Eftersom stora delar av gruvan också är igenfyllt så känns det också relevant med ett 

fortsatt arbete på vilken påverkan systemet får då gruvvattnet måste flöda genom 

stora mängder gråberg. 
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Bilaga 1. Vertikalskärning på gruvan 
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Bilaga 2. Horisontalskärning på gruvan, 250 meters djup 

 


