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Sammanfattning 
Fastighetsbolaget Vasakronan bygger samt planerar att bygga ett flertal 
geoenergianläggningar med långsiktigt mål att halvera energianvändningen för det nya 
och nuvarande fastighetsbeståndet. Varje anläggning projekteras av olika konstruktörer 
med varierande systemlösningar och konstruktion.  
I och med detta ser Vasakronan utmaningar med att hantera, följa upp och optimera 
anläggningarna i drift jämfört med ett enklare system som en fjärrvärmeanläggning. Då 
Vasakronan önskar bilda sig en uppfattning om hur en anläggning bör utformas, har 
detta examensarbete behandlat två olika och intressanta systemlösningar för 
borrhålsenergilager. 
Det första genom att täcka kylbehovet helt med frikyla från ett antal borrhål, och det 
andra systemet utnyttjar fastighetens värmepump även i kyldrift. Eftersom 
anläggningar påverkas av framledningstemperaturer och COP ville Vasakronan se hur 
dessa bör anpassas i en byggnad med en geoanläggning. 
 
Resultatet visade att systemet med enbart frikyla hade en lägre kostnad på lång sikt än 
systemet med kyldrift, däremot begränsades systemet av stora markytor som krävs för 
placering av borrhålen. Dessutom hade framledningstemperatur och COP för de flesta 
fallen större påverkan på den totala kostnaden än valet mellan systemen på kort sikt.  
 
En optimal geoanläggning för Vasakronans kontorsfastigheter, utifrån dem undersökta 
systemen, har högtemperaturkyla och lågtemperaturvärme för uppvärmning respektive 
komfortkyla. Kylbehovet bör täckas helt med frikyla då kostnaden för systemet på lång 
sikt har låga reinvesterings-, drift och underhållskostnader. I fallen då ytan för 
energilagret inte finns, bör systemet med kyldrift byggas med samma 
framledningstemperaturer för att bibehålla utnyttjandegraden av frikyla och höga COP.  
 
  



 

 
Abstract 
Vasakronan is a real estate company with plans to build several geoenergy systems 
among other energy saving solutions to reduce 50 % of their buildings energy use. Each 
plant is designed by different constructors; thus, the design of the plants varies with 
both operating systems and construction. With this, Vasakronan has identified new 
challenges with managing, monitoring and operating optimization of the energy plants 
compared to the more commonly district heating plants. In order for Vasakronan to gain 
more control over the system design, this master thesis has investigated two different 
system for borehole energy storage solutions. One system by covering the cooling 
demand completely with free cooling from the boreholes and the second one by 
utilizing the buildings heat pump in cooling mode. Since the energy plants are affected 
by supply temperatures and COP, Vasakronan requested an investigation in how these 
systems should be adapted in a building with a geoenergy system. 
 
The result showed that the system with free cooling had a lower cost over long time 
than the system with cooling operation, but was limited by the requirement for large 
ground areas for implementation of the system. Additionally, the supply temperature 
and COP had a larger impact to the total costs than the choice between the two systems 
in the short term.  
 
An optimal geo energy plant for Vasakronan's office buildings would consist of high 
temperature cooling and low-temperature heating. The cooling requirement should be 
completely covered by free cooling as the cost of the system has low reinvestment, 
operation and maintenance costs in the long term. In cases where the ground area of the 
energy storage was limited for total free cooling, the cooling operation system should 
be built with the same supply temperatures in order to maintain the utilization rate of 
free cooling and high COP. 
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Beteckningar 
Symbol Enhet Storhet 
 𝑛  [𝑠𝑡] Antal 
 𝐴  [𝑚2] Area 

 𝑠  [𝑚] Avstånd 
 𝜌  [𝑘𝑔/𝑚3] Densitet 

 𝐷  [𝑚𝑚] Diameter 
 𝑞  [𝑘𝑊] Effekt 
 𝐿  [𝑚] Effektivt djup 
 𝑃  [𝑘𝑊] Eleffekt 
 𝐸  [𝑀𝑊ℎ] Elenergi 
 𝑄  [𝑀𝑊ℎ] Energi 
 Λ  − Förlustkoefficient 
 �̇�𝑔𝑒𝑜   [𝑊/𝑚2] Geotermiskt värmeflöde 
 𝑢  [𝑚/𝑠] Hastighet 
 𝑣  [𝑘𝑔/𝑚3] Kinematisk viskositet 
 𝑅  [(𝑚 ∙ 𝐾)/𝑊] Kontaktmotstånd 
 𝑙  [𝑚] Längd 
 �̇�  [𝑘𝑔/𝑠] Massflöde 
 𝑧  − Motståndstal 
 𝐶𝑝  [𝐽/(𝑘𝑔 ∙ 𝐾)] Specifik värmekapacitet 
 𝑇  [°𝐶] Temperatur 
 𝐴𝑡𝑒𝑚𝑝  [𝑚2] Tempererad area 
 𝑡  [𝑠] Tid 
 𝑑  [𝑚𝑚] Tjocklek 
 𝑝  [𝑃𝑎] Tryck 
 𝜂  − Verkningsgrad 
 𝑉𝐻𝐶  [𝑀𝐽/(𝑚3 ∙ 𝐾)] Volymetrisk värmekapacitet 
 �̇�  [𝑙/𝑠] Volymflöde 
 𝜆  [𝑊/(𝑚 ∙ 𝐾)] Värmeledningsförmåga 
 ℎ̅  [𝑊/(𝑚2 ∙ 𝐾)] Värmeövergångskoefficient 

 
Nomenklatur 
Förkortning Förklaring 
BBR Boverkets byggregler 
COP Coefficient Of performance 
DVUT Dimensionerande utomhustemperaturen 
Effektbehov Behov av effekt för att behålla energi- eller temperaturbalansen 
Energianvändning Köpt energi för anläggningens komponenter 
Energibehov Totalt behov av värme och kyla för byggnadens energibalans 
Energilager Borrhålens funktion av att lagra energi 
KMK Kylmedelskylare 
Kyldistribution Kylan som distribueras för att täcka kylbehovet 
LEED Leadership in Energy and Environmental Design (certifiering) 
SCOP Seasonal Coefficient Of performance 
SPF Specific Performance Factor 
Urladdning Värme urladdat från berget vid värmedrift 
Värmedistribution Värmen som distribueras för att täcka värmebehovet 
Återladdning Värme återladdat i berget vid kylning 
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1 Inledning 
Under 2016 stod energin för uppvärmning och varmvatten i fastigheter för totalt 80,5 
TWh, vilket motsvarar nästan 40 % av Sveriges totala energianvändning under samma 
år. För dessa fastigheter stod 40 % av energianvändningen av småhus, 33 % av 
flerbostadshus och 27 % av lokaler. För fastigheter avsedda för lokaler dominerade 
uppvärmningssätten av framförallt fjärrvärme, men också el för direktverkande värme 
och bergvärme [1]. 
 
I fastigheter avsedda för lokaler önskar hyresgästerna allt oftare att byggnaden har en 
miljöbyggnadscertifiering som går i linje med företagens hållbarhetsmål. Dessutom 
innebär certifieringen att fastigheterna kvalitetssäkras, vilket i sin tur ökar fastighetens 
värde. Kraven kring BBR och miljöbyggnadscertifieringen för fastigheters 
energianvändning blir allt högre, därmed krävs ofta ett allt mer avancerat energi- och 
klimatsystem. 
 
En byggnad avsedd för lokaler och framförallt kontor, har högre internlaster än för en 
fastighet avsedd för boende. Därmed har dessa fastigheter ofta ett större behov av både 
värme och kyla [2].  
 
Valet av energisystem för uppvärmning och komfortkyla i fastigheter avsedda för 
lokaler är ofta att installera för fjärrenergi, geoenergi eller en kombination av båda för 
att slippa installera värmepumpen mot hela effektbehovet [3]. Vilken lösning som är 
bäst lämpad beror i stor del på byggnaden och markens förutsättningar samt 
byggnadens verksamhetsområde. 
 
Marknaden för geoenergianläggningar ökar stadigt för både fastigheter avsedda för 
boende, men även lokaler. Historiskt sett tenderar storleken på dessa anläggningar att 
öka med högre kapacitet och djupare borrhål [4]. Geoenergi kan även vara ett 
klimatvänligt alternativ då fastighetsägaren själv kan välja vilken el som köps in. 
Sveriges Energimyndighet och EU:s förnyelsebarhetsdirektiv anser dessutom att värme 
och kyla från jord, berg och grundvatten är förnybar då energin från marken är helt 
neutral med avseende på växthusgaser samt är lokalt utvunnen [5]. 
 
Sammanfattningsvis bidrar en geoenergianläggning med både lägre klimatpåverkan 
och energianvändning.  
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2 Bakgrund 
Fastighetsbolaget Vasakronan är Sveriges största fastighetsbolag som äger och 
förvaltar fastigheter som främst är avsedda för lokaler inom kontor och handel. Mellan 
2013 till 2017 genomförde Vasakronan miljöcertifieringar, mestadels enligt 
certifieringen LEED motsvarande 2 036 000 kvadratmeter för deras fastigheter. 
Samtidigt har den genomsnittliga energianvändningen för fastighetsbeståndet sjunkit 
från 128 till 100 kWh/m2 under samma period [6]. 
Mellan 2009 till 2017 har Vasakronan halverat den totala energianvändningen för deras 
fastighetsbestånd genom energieffektivisering och krav på låg energianvändning för 
nybyggnationer. Vasakronan vill nu halvera energianvändningen igen, vilket sätter 
högre krav på implementering av mer avancerade energilösningar som bland annat 
geoanläggningar. 
Idag har Vasakronan flera geoenergianläggningar både under projektering och även i 
drift, där två av dessa är akvifärlager och resterande borrhålsanläggningar. 
  
I projekteringen har Vasakronan konstaterat att systemlösningarna från projektörerna i 
olika projekt har olika utformningar, vilket i sin tur kan resultera i att systemen blir 
svårhanterliga driftmässigt. För de system som redan projekterats har Vasakronan 
konstaterat att det finns två olika systemlösningar som är av intresse att undersöka, för 
att bidra med en bättre bild av hur en anläggning bör utformas.  
Detta skulle också bidra till enklare hantering och skötsel av anläggningarna i drift. 
Dessutom finns fördelar med att enbart bygga en typ av system då utvärdering och 
uppföljning av anläggningarna skulle bli enklare och mer rättvisa. 
 
Vanligtvis dimensioneras inte en geoanläggning för att klara av hela effektbehovet, och 
spetsas därför med antingen fjärrvärme eller fjärrkyla vid varma respektive kalla dagar. 
Detta har dock visat sig vara kostsamt då priserna för spetsenergin, beroende på 
leverantör, baseras på maxeffekten som ofta bara sker några dagar per år. I slutändan 
innebär detta att användning av spetsenergi i en geoanläggning kan motsvara månader 
av energikostnad för en motsvarande fjärrvärmeanläggning.  
 
Vasakronans bild av en optimal geoanläggning är ett flexibelt system som helst klarar 
av ändrade energibehov vid ändrad verksamhet samt är enkel att både hantera och 
underhålla. Vasakronans mål och visioner är dessutom att sänka effekttopparna för 
deras fastigheter, vilket sätter höga krav på utformningen av en geoanläggning. 

2.1 Syfte och mål 
Syftet med detta examensarbete är att utvärdera hur geoenergianläggningar av typen 
borrhålsenergilager kan anpassas för Vasakronans kontorsfastigheter genom att 
jämföra två vanliga systemtyper.  
Den första systemlösningen är en värmepump som tar delar av energibehovet från 
borrhålen. Energilagret dimensioneras för att leverera hela kylbehovet direkt från 
borrhålen genom att cirkulera köldbäraren med systemets cirkulationspump, även 
benämnt som frikyla. Den andra systemlösningen möjliggör kyldrift för värmepumpen, 
vilket minskar antal borrhål, men ökar driftenergin och även påverkar 
driftegenskaperna.  
 
Ett energisystem kan se väldigt olika ut beroende på användningsområde samt ny- och 
ombyggnadsår. Därmed skiljer sig fastighetens energiutrustning som storlek på 
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radiatorer och kylbafflar med framledningstemperaturer, vilket i sin tur påverkar 
energisystemets COP. 
Vasakronan och ÅF är därför intresserade av att se hur anläggningens storlek och 
kostnad står i relation mot varandra för olika framledningstemperaturer och COP. 
Dessutom skulle en sådan undersökning ge en indikation på om något av systemen är 
mer intressant att implementera än det andra vid projektering av ny- eller 
ombyggnation. 
 
Eftersom Vasakronan inte är intresserade av spetsvärme och spetskyla för 
geoanläggningarna, vill de se hur kostnaderna mellan systemen ser ut när de enbart är 
dimensionerade för ett normalår utan spetsenergi. 

2.2 Frågeställningar 

1. Hur skiljer sig kostnaden mellan de två systemlösningarna dimensionerade för 
ett normalår? 

2. Kan kostnaden för systemet med enbart frikyla sänkas genom att dimensionera 
ner systemet? 

3. Hur påverkas energilagret av framledningstemperaturer och COP? 
4. Hur ska en geoanläggning för Vasakronans fastigheter optimalt se ut utifrån de 

önskade förutsättningarna? 

2.3 Avgränsningar 
Vasakronan förvaltar mestadels offentliga lokaler med kontor och handel och därmed 
har detta examensarbete begränsats till Vasakronans kontorsfastigheter. 
 
Systemen som testats begränsas till lågtempererade slutna system för 
borrhålsenergilager, vilket innebär att köldbärarfluiden som värmeväxlas mot borrhålet 
och omgivande mark eller berg ingår i en sluten krets.  
 
Sett från fastigheters energianvändning är varje byggnad unik. Det finns många faktorer 
som avgör valet av system och utrustning som till exempel värmepump och borrhålens 
storlek. I detta examensarbete har en ombyggd modell för en av Vasakronans 
fastigheter använts som en fiktiv byggnad. Markförhållandet mellan Vasakronans 
fastigheter varier från byggnadens placering, därför avgränsades den fiktiva 
byggnadens placering till Stockholm.  
Vanligtvis tas varje komponent för borrhålen fram för varje specifik byggnad, vilket är 
ett tidskrävande arbete. I och med att examensarbetet undersöker flera fall för olika 
modeller har istället samma komponenter använts för samtliga fall. 

2.4 Litteraturstudie 
En litteraturstudie som behandlar värmelagring, system och dimensionering har 
genomförts i syfte av att fördjupa kunskaperna inom ämnet som examensarbetet 
behandlar. Även äldre examensarbeten och forskningsrapporter som behandlar 
jämförelser mellan system och tekniker har använts för att bredda kunskaperna inom 
ämnet. Delar av dessa litteraturer följer nedan. 
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System för värme och kyla ur mark – en nulägesbeskrivning skriven av statens 
geotekniska institut 2001. 
Nulägesbeskrivningen beskriver dåvarande utmaningar och potential för 
geoanläggningar samt praktisk information gällande installation och projektering [2]. 
 
Geocooling potential of borehole heat exchangers’ systems applied to low energy 
office buildings. 
En rapport skriven av D. Pahud, P: Belliardi och P. Caputo som beskriver olika 
förutsättningar, designparametrar och nyckeltal vid frikylning av kontorsfastigheter 
med hjälp av ett termiskt borrhålsenergilager [7]. 
 
Guide för geoenergi 
Guide för geoenergi är en skrift för dem som arbetar med offentliga fastigheter och 
behandlar hur olika tillämpningar av geoenergi fungerar. Dessutom lyfts ämnen som 
ekonomi, miljö och processbeskrivning [3]. 
 
Geothermal Energy Use, Country Update for Sweden 
Denna rapport beskriver nuläget och kommande utmaningar och möjligheter med 
geoenergi. Bland annat lyfts trenden med allt djupare energibrunnar och ökat intresse 
för geoenergi i kommersiella fastigheter [4]. 
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3 Teori 
Detta avsnitt redogör grunden för energilagring i borrhål. Förklaringarna ges om 
förutsättningar och problem för anläggningarna, hur principen för systemen fungerar, 
dimensionering, samt vilka simuleringsprogram som använts och dess funktion. 

3.1 Tidigare erfarenheter 
Av tidigare erfarenheter framgår det att en kombination av värmepumpsdrift under 
vintern och frikyla under sommaren ger det teoretiskt sett bästa systemet. Om energin 
som urladdas från berget är densamma som den som återladdas, möjliggör det att inget 
energiuttag sker, sett över ett helt år [2].  
En annan viktig erfarenhet är att borrhålslager och tillhörande utrustning kan behöva 
en insvängningsperiod på några år innan allt fungerar fullt ut [3]. 
Ett stort problem vid frikylning av termiska energilager är att energibalansen i berget 
inte stämmer överens med det förväntade. Detta leder till att temperaturen i borrhålet 
och mediet ändras över tiden, vilket i sin tur kan sänka systemets effektivitet. Ett sätt 
att motverka detta är att balansera energibalansen med en kylmediekylare eller kyltorn 
alternativt en solfångare eller annan typ av värmepanna om mer värme krävs [8]. 
 
I rapporten Geoenergi i samhället [9] beskrivs bristerna i både konsult- och 
entreprenörsledet att vara för individberoende för geoenergilösningar och 
dimensionering. Det är därför mycket angeläget att utbilda fler experter, installatörer 
och drifttekniker för att överbrygga brister i helhetssyn, systemlösning, drift av 
systemen samt utveckling av framtida anläggningar. Det nämns även att nya 
balanseringsstrategier krävs för att utveckla systemlösningarna för att bättre balansera 
energilagren och sänka effekttoppar [9]. 
I Guide för geoenergi [3] understryker Gehlin vikten av att ha egen driftpersonal med 
kunskaper inom geoenergi. Dessutom är rutiner för mätning, uppföljning och insamling 
samt analys av driftdata en viktig synpunkt för att systemet ska bli lika effektivt i 
praktiken som i teorin [3]. 

3.2 Fastighetens värme- och kylbehov 
En fastighets värme- och kylbehov omfattar energi för uppvärmning, varmvatten och 
komfortkyla. Dessa beror av transmissionsförluster genom klimatskalet, ventilation, 
luftläckage och interna laster [10]. 
En fastighetens energibehov beror av byggnadens avsedda funktion som delas upp i 
småhus, flerbostadshus och lokaler. Småhus och flerbostadshus har en relativt 
begränsad värmegenerering från interna laster, vilket leder till att husen har ett 
värmeunderskott under stora delar av året. Komfortkyla i bostäder är därmed väldigt 
sällsynt [10]. 
I fastigheter avsedda för lokaler är intern värmegenerering från hyresgästernas närvaro 
och utrustning relativt stora. I kombination med att dagens fastigheters låga 
transmissionsförluster och intern värmegenerering, innebär detta att en fastighet avsedd 
för lokaler har ett relativt stort värmeöverskott under delar av året [11]. I många fall 
finns det därför behov av komfortkyla. 
 
Genom att summera effektbehovet för fastighetens klimatkomponenter kan det totala 
värme- och kyleffektbehovet tas fram.  
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Fastighetens värmeeffektbehov från simuleringsprogrammet IDA ICE summeras 
timvis under ett år enligt: 
 

 𝑞𝑣ä𝑟𝑚𝑒 = 𝑞𝑣𝑒𝑛𝑡,𝑣ä𝑟𝑚𝑒 + 𝑞𝑢𝑝𝑝𝑣ä𝑟𝑚𝑛𝑖𝑛𝑔 + 𝑞𝑇𝑉𝑉 [𝑘𝑊] (1) 
 
Där 𝑞𝑣𝑒𝑛𝑡,𝑣ä𝑟𝑚𝑒  är värmeeffektbehovet för ventilationsluft och 𝑞𝑇𝑉𝑉  är den 
effektbehovet för tappvarmvattnet. 𝑞𝑢𝑝𝑝𝑣ä𝑟𝑚𝑛𝑖𝑛𝑔  är byggnadens effektbehov för 
uppvärmning, det vill säga för transmissionsförluster och läckage.  
 

 𝑄𝑣ä𝑟𝑚𝑒𝑏𝑒ℎ𝑜𝑣 =
∑𝑞𝑣ä𝑟𝑚𝑒

1000  [𝑀𝑊ℎ] (2) 

 
Fastighetens kyleffektbehov från IDA ICE summeras timvis för varje timme under ett 
år på följande vis: 
 
 𝑞𝑘𝑦𝑙𝑎 = 𝑞𝑣𝑒𝑛𝑡,𝑘𝑦𝑙𝑎 + 𝑞𝑘𝑜𝑚𝑓𝑜𝑟𝑡𝑘𝑦𝑙𝑎 [𝑘𝑊] (3) 

 
Där 𝑞𝑣𝑒𝑛𝑡,𝑘𝑦𝑙𝑎  är kyleffektbehovet för ventilationsluften och 𝑞𝑘𝑜𝑚𝑓𝑜𝑟𝑡𝑘𝑦𝑙𝑎  är 
kylbehovet för byggnadens komfort- och processkyla. 
 
Fastighetens årliga kylbehov räknas på samma sätt som värmebehovet genom: 
 

 𝑄𝑘𝑦𝑙𝑏𝑒ℎ𝑜𝑣 =
∑𝑞𝑘𝑦𝑙𝑎

1000  [𝑀𝑊ℎ] (4) 

3.3 Värmesystem 
I denna del förklaras värmesystemets funktioner och relationer mellan 
framledningstemperatur och COP.  

3.3.1 Värmepump 
En värmepump cirkulerar ett köldmedium som förångas i lågt tryck och låg temperatur 
och sedan kondenserar vid hög temperatur och högt tryck. Köldmediets tryck och 
temperaturökning sker genom en kompressor där värmen som bildas avges mot 
systemets värmesida. Köldmediet får sedan expandera över en strypventil som sänker 
trycket och därmed temperaturen för köldmediet över förångaren. Den effekt som tas 
upp vid förångaren är den som avges från borrhålets fluidbärare vilket i sin tur sänker 
temperaturen för köldbärarfluiden. Köldbärarkretsen leds sedan tillbaka till 
kompressorn för att ännu en gång komprimeras och höja temperaturen [10]. 
Värmepumpens principiella funktion beskrivs i Figur 1. 
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Figur 1. Värmepumpens komponenter och funktion. 
 
Ur ett ekonomiskt och tekniskt perspektiv har det visat sig viktigt att inte installera 
större utrustning med överkapacitet för värme och kyla, istället är det en fördel att 
installera flera mindre värmepumpar parallellt istället för en stor. Detta skapar fler 
möjligheter för driftoptimering, då det är enklare att fördela lasten mellan pumparna för 
optimal drift [3]. 

3.3.2 Sambandet mellan arbetstemperatur och COP 
Många byggnader har idag högtemperaturvärme för värmesystemet och 
lågtemperaturkyla för kylsystemet. En lågenergibyggnad med en geoanläggning är 
dimensionerad för lågtemperaturvärme och högtemperaturkyla och får därmed ett 
högre COP för värmepumpen. 
 
Sambandet mellan framledningstemperatur och COP kan beskrivas genom att räkna ut 
det teoretiskt sett högsta COP för processen, COPcarnot, mot värmepumpens mekaniska 
verkningsgrad, 𝜂𝑚. 
 
COPcarnot beräknas på följande sätt: 
 

 𝐶𝑂𝑃𝑐𝑎𝑟𝑛𝑜𝑡 =
𝑇1

𝑇1 − 𝑇2
 (5) 

 
Där T1 och T2 är kondensorns respektive förångarens temperatur. 
 
Värmepumpens verkliga COP blir då: 
 
 𝐶𝑂𝑃𝑣𝑒𝑟𝑘𝑙𝑖𝑔 = 𝐶𝑂𝑃𝑐𝑎𝑟𝑛𝑜𝑡 ∙ 𝜂𝑚 (6) 

 
En värmepump med arbetstemperatur på 55˚C jämfört med 40˚C och med förångarens 
temperatur på 5˚C, resulterar i att värmepumpens COP blir ca 4 respektive 5,5 med en 
verkningsgrad på 60 %.  
Då förångaren påverkas av fluidbärarfluidens temperatur samt att temperaturen vid 
kondensorn tillåts sjunka vid låga värmebehov, kommer COP för värmepumpen att 
variera över året. 
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Eftersom systemet ofta ska leverera högre temperatur för tappvarmvattnet än för 
uppvärmningen av fastigheten är det en fördel att dela upp flera värmepumpar med 
olika arbetstemperaturer för att uppnå ett högre COP.  
På samma sätt påverkas COP i kyldrift vid högre framledningstemperaturer för kyla. 
 
Effekten mellan kylbafflarna och radiatorerna till rummet kan förenklat beskrivs som: 
 

 𝑞 = ℎ̅ ∙ 𝐴 ∙ (𝑇𝑠 − 𝑇∞) [𝑘𝑊] (7) 
 
Där ℎ̅ är värmeövergångskoefficienten, 𝐴 är den konvektiva ytan för värmeöverföring, 
𝑇𝑠 är temperaturen på den konvektiva ytan och 𝑇∞ är luftens omgivande temperatur.  
För ett system med framledningstemperaturer närmare luftens omgivande temperatur 
måste den konvektiva arean för komponenten bli större för att överföra samma effekt. 
Detta leder till att fler eller större kylbafflar och radiatorer måste installeras.  
 
COP för varje systemgräns kan därefter räknas om till SCOP, (Seasonal Coefficient Of 
Performance) som beskriver ett medelvärde för COP under hela året. Till sist kan 
systemets SPF (Seasonal Perfomance Factor) tas fram som beskriver SCOP med 
tappvarmvattenproduktion inkluderad. Med SPF kan därmed det totala ur- och 
återladdning för borrhålen beräknas. 

3.4 Kylmedelskylare 
En kylmedelskylare, även benämnt som en KMK, kan agera som värmepumpens 
förångare genom att kyla ned köldmediet i kretsen. På detta sätt minimerar man dem 
höga effekttopparna som bildas vid kyldrift som annars återladdas till borrhålen. 
 
Kylmedelskylaren kan även användas för återladdning av borrhålen. För dem fallen då 
energilagret kräver återladdning i form av värme till borrhålen beräknas den 
momentana effekten för kylmedelskylaren, 𝑞𝐾𝑀𝐾,2 enligt: 
 
 𝑞𝐾𝑀𝐾,2 = 𝑞𝐾𝑀𝐾,𝑚𝑎𝑥 − 𝑞å𝑡𝑒𝑟𝑙𝑎𝑑𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔[𝑘𝑊] (8) 

 
Då följande krav gäller: 
 
 𝑇𝑢𝑡𝑜𝑚ℎ𝑢𝑠 − 𝑇𝑘ö𝑙𝑑𝑏ä𝑟𝑎𝑟𝑒,𝑟𝑒𝑡𝑢𝑟 > Δ𝑇𝑙𝑢𝑓𝑡−𝑘ö𝑙𝑑𝑏ä𝑟𝑎𝑟𝑒 [˚C] (9) 
   
 𝑞å𝑡𝑒𝑟𝑙𝑎𝑑𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔 > 0 [𝑘𝑊] (10) 
   
 𝑞𝐾𝑀𝐾,𝑚𝑎𝑥 − 𝑞å𝑡𝑒𝑟𝑙𝑎𝑑𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔 > 0 [𝑘𝑊] (11) 

 
Där 𝑞𝐾𝑀𝐾,𝑚𝑎𝑥  är maxeffekten för kylmedelskylaren att köras för att inte återladda 
borrhålen vid höga kylbehov och Δ𝑇𝑙𝑢𝑓𝑡−𝑘ö𝑙𝑑𝑏ä𝑟𝑎𝑟𝑒  är temperaturskillnaden mellan 
fluidbäraren och utomhustemperaturen. Om borrhålen kräver extra urladdning används 
kylmedelskylaren på samma sätt men med motsatta krav.  
Effekten kyls bort eller tillförs i kylmedelskylaren kan förenklat beräknas genom:  
 

 𝑞𝐾𝑀𝐾 = ℎ̅ ∙ 𝐴 ∙ (𝑇𝑠 − 𝑇∞) [𝑘𝑊] (12) 
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Där ℎ̅ är värmeövergångskoefficienten, 𝐴 är den konvektiva ytan, 𝑇𝑠 är temperaturen 
på den konvektiva ytan, och 𝑇∞  är den omgivande luftens temperatur. Eftersom 
återladdningen med kylmedelskylaren arbetar med lägre temperaturer kommer den 
överförda effekten mellan luft och köldmedel/köldbärarfluid att variera för driftfall och 
användningsområde.  

3.5 Luftåtervinning för återladdning av borrhålen 
För att återladda borrhålen kan luftåtervinning från luftbehandlingsaggregaten 
appliceras enligt Figur 2. 
 

 

Figur 2. Värmeåtervinning efter luftåtervinning. 
 
Där temperaturerna 
𝑇1 = temperaturen för inkommande luft utifrån 
𝑇2 = temperaturen för den förvärmda luften till luftbehandlingsaggregaten 
𝑇3 = temperaturen för frånluften från bygganden 
𝑇4  = temperaturen för frånluft efter värmeväxling med den förvärmda luften till 
luftbehandlingsaggregaten 
𝑇5 = temperaturen för frånluft efter värmeväxling mot köldbärarfluiden för borrhålen 
𝑇6 = temperaturen för köldbärarfluiden efter värmeväxling med kylsystem 
𝑇7 = temperaturen för köldbärarfluiden till borrhålen efter värmeåtervinning 
 
Den potentiella energin som maximalt kan utnyttja från returluften utan hänsyn till 
förluster och värmeväxling för luftåtervinningen till borrhålen beräknas med värden 
från modellerna i IDA ICE enligt: 
 

 𝑞å𝑡𝑒𝑟𝑣𝑖𝑛𝑛𝑖𝑛𝑔,𝑚𝑎𝑥 = �̇�𝑣𝑒𝑛𝑡 ∙ 𝐶𝑝,𝑙𝑢𝑓𝑡 ∙ (𝑇4 − 𝑇6) [𝑘𝑊] (13) 
 
Där �̇�𝑣𝑒𝑛𝑡  är luftens massflöde i luftbehandlingsaggregatet. Temperaturen efter 
värmeåtervinning, 𝑇4 fås genom: 
 

 𝑇4 = 𝑇3 −
𝑞å𝑡𝑒𝑟𝑣𝑖𝑛𝑛𝑖𝑛𝑔,𝑣𝑒𝑛𝑡

�̇�𝑣𝑒𝑛𝑡 ∙ 𝐶𝑝,𝑙𝑢𝑓𝑡
  [˚C] (14) 

 
Där 𝑞å𝑡𝑒𝑟𝑣𝑖𝑛𝑛𝑖𝑛𝑔,𝑣𝑒𝑛𝑡  är den återvunna energin vid värmeåtervinning för 
luftbehandlingsaggregatet. 
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Den verkliga energin som antas kunna användas efter värmeväxling mellan luft till 
köldbärarfluiden beräknas som: 
 
 𝑞å𝑡𝑒𝑟𝑣𝑖𝑛𝑛𝑖𝑛𝑔,𝑣𝑒𝑟𝑘𝑙𝑖𝑔 = 𝑞å𝑡𝑒𝑟𝑣𝑖𝑛𝑛𝑖𝑛𝑔,𝑚𝑎𝑥 ∙ 𝜂å𝑡𝑒𝑟𝑣𝑖𝑛𝑛𝑖𝑛𝑔 [𝑘𝑊] (15) 

 
Där 𝜂𝑣𝑒𝑟𝑘𝑙𝑖𝑔 beskriver den procentuella andelen återvunnen värme mot den maximala 
energin som går att tillgå från luften som lämnar byggnaden.  
 
Det finns också problem med att installera luftåtervinning för nya geoanläggningar. 
Vanligtvis tillämpas denna åtgärd efter ett visst antal år om temperaturen i borrhålen 
sjunker mer än väntat. På det sättet finns spelrum för avvikelser som försvinner om 
luftåtervinningen krävs redan vid geoanläggningens byggnation. Dessutom kan 
återladdningen vara svår att styra i praktiken då återladdningseffekterna inte får värma 
upp borrhålen mer än att framledningstemperaturkraven inte längre går att uppnå. 

3.6 Kylsystem 
Ett kylsystem kan byggas på olika sätt beroende på användningsområde men främst av 
två olika principer. Den ena lösningen är ett luftburet system som förkyls och fördelas 
genom ventilationssystemet. I ett sådant system är ofta luftflödet betydligt högre än vad 
ventilationen med hygienflöden kräver, vilket beror på att ventilationsluften måste klara 
av att täcka kylbehovet. Högre ventilationsflöden leder till större behov av fläktenergi 
och därmed högre ljudnivå från fläktar jämfört med ett vattenburet system [12]. 
 
Den andra principen är vattenburen kyla genom kylbafflar som omsätts via egen- eller 
påtvingad konvektion på kylbafflarnas kylrör. Fördelen med kylbafflar är att det är en 
energieffektiv lösning för utrymmen som kräver kontroll av en individuell zon. 
Dessutom krävs ingen forcerad ventilation för att bibehålla kylbehovet [12]. 
I och med att värmekapaciteten för vatten är högre än luft, kräver inte värmetransport 
med vatten lika mycket energi [12]. Med andra ord kräver inte ett vattenburet system 
lika låga temperaturer för kylning som för ett luftburet system och lämpar sig för en 
geoanläggning. Figur 3 illustrerar ett integrerat kylbaffelsystem i profil.  
 

 

Figur 3. Kylbaffelsystem i profil.  
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Det är ibland omdiskuterat vilken storlek kylbafflarna ska ha i en byggnad. Äldre 
fastigheter och framförallt fastigheter anpassade för fjärrenergi har ofta mindre 
kylbafflar, vilket innebär att högtemperaturkyla och lågtemperaturkyla fungerar för att 
uppnå rätt effekt. Detta beror på att den köpta energin inte påverkas av 
framledningstemperaturen. 
 
För att få en effektiv geoanläggning bör temperaturkraven vara så nära markens ostörda 
temperatur som möjligt. Det är därmed till fördel att använda ett system för 
högtemperaturkyla och lågtemperaturvärme [3]. Detta beror på att det krävs fler borrhål 
för lågtemperaturkyla än högtemperaturkyla, och dessutom bidrar den låga 
temperaturen för borrhålen att SPF för värmepumpen blir sämre än för ett system med 
högtemperaturkyla. 
En annan viktig parameter för kylbafflarnas levererade effekt är luftens daggpunkt. Om 
framledningstemperaturen är för låg kommer luften börja kondensera av, vilket riskerar 
att droppa ner i lokalerna. Den 1 augusti 2018 uppmättes daggpunktstemperaturen i 
Stockholm mellan 20-22 ˚C [13], vilket innebär att framledningstemperaturen på 
kylbafflarna inte fick överskrida den temperaturen. Resultatet av detta var att kylbafflar 
som var dimensionerade för lägre framledningstemperatur inte kunde leverera 
tillräcklig kyleffekt. 

3.7 Viktiga faktorer och förutsättningar 
Det finns flera faktorer som påverkar effektiviteten på en geoanläggning. Det ena är att 
det råder en god balans mellan lagrets ur- och återladdade energi [3]. 
Det är även viktigt att ta hänsyn till energilagrets tröghet och att systemet kan svara 
långsamt vid förändringar av värme- och kylbehov. Därför dimensioneras ofta 
geoanläggningen för att klara av baslastbehovet [3]. 
 
Geoanläggningens utformning beror på hur energilagret konstrueras, vilket beror på de 
geotekniska förutsättningarna och markytan som finns tillgänglig. 
Utbytet av energi mellan borrhålen och marken styrs av grundvattennivån och är därför 
av stor vikt att utreda tillsammans ett TRT (Termiskt responstest) för att ta fram det 
effektiva borrhålsdjupet, antal borrhål och avstånd mellan dessa. En uppskattning av 
markens egenskaper kan tas fram genom att läsa av brunnarkiv för platsen där 
anläggningen ska byggas. 

3.8 Borrhålsvärmelagring 
Till skillnad från vanlig bergvärmeteknik som används i bostäder för urladdning, 
används borrhålen här istället som ett energilager för på ur- och återladdning. 
Skillnaden brukar delas upp som passiva, (ur- eller återladdning), och aktiva, (ur- och 
återladdning), energilager [3]. 
Ett passivt energilager eftersträvar ett högt termiskt utbyte med omgivningen och ett 
aktivt eftersträvar ett lågt termiskt utbyte [2]. 
 
Ett passivt lager kräver återladdning från omgivningen vilket innebär att 
omkringliggande mark återladdar borrhålen. Det är därför viktigt att ha en viss distans 
mellan borrhålen om flera borrhål ska anläggas. 
Ett aktivt lager utnyttjas istället för både värme och kyla, därmed erhålls en annan 
balans i berget än för ett passivt lager. Borrhålen i ett aktivt lager kan därför i många 
fall placeras närmare varandra, vanligtvis på ett avstånd mellan 4 -10 meter [3]. 
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För både aktiva och passiva system är det av stor vikt att geoanläggningen 
dimensioneras så att det råder balans mellan uttag och återladdning i berget för att 
systemet ska fungera optimalt [3]. 
 
En illustration över ett aktivt borrhålslager återfinns i Figur 4. 
 

  

Figur 4. Illustration över ett aktivt energilager av borrhål. 

3.8.1 Borrhålskonfiguration och vinkel 
Beroende på om anläggningen är aktiv eller passiv, kräver borrhålen mer eller mindre 
yta mot omgivningen för att återladda berget. Detta resulterar i att lagret kan byggas i 
flera olika formationer. De energilager som eftersträvar stor yta mot omgivningen kan 
se ut på olika sätt. Några av dessa är linje-, L- och U-konfigurationerna som redovisas 
i Figur 5, Figur 6 och Figur 7. 
 

 

Figur 5. Principskiss för ett energilager med linje-konfiguration. 
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Figur 6. Principskiss för ett energilager med L-konfiguration. 
 
 

 

Figur 7. Principskiss för ett energilager med U-konfiguration. 
 
Ett energilager som strävar efter liten yta mot omgivningen kan placeras närmare 
varandra och har ofta en kvadratisk eller rektangulär konfiguration som i Figur 8. 
 

 

Figur 8. Principskiss för ett borrhålslager med rektangulär konfiguration. 
 
Det finns möjlighet att vinkla borrhålen för att minska markytan men bibehålla samma 
volym för energilagret. Denna princip är väl applicerbart där liten markyta finns 
tillgänglig men volymen under är oanvänd. 
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3.8.2 Markvärmeväxlare 
Markvärmeväxlaren är systemets värmeväxlare mot berget och jorden där värmen och 
kylan lagras. I markvärmeväxlaren flödar fluiden för att få den temperaturförändring 
som utnyttjas för värmepumpen och kylsystemet. Markvärmeväxlaren består ofta av ett 
frostskydd ner till -15 ˚C vid högt effektuttag ur hålet [2]. 
 
Markvärmeväxlarens termiska prestanda varierar beroende på pumpens momentana 
effekt som i sin tur påverkar flödet genom värmeväxlaren. Sett från designen av 
värmeväxlaren påverkas den termiska prestandan av utformning, kontaktmotstånd och 
omgivande mark samt utfyllnadsmaterial [2]. 
Slangens diameter i borrhålen bör dimensioneras efter att klara av flödet men samtidigt 
hålla ner dimensionen för att uppnå turbulent strömning och därmed öka 
värmeöverföringen. Mindre slangdimensioner och höga flöden leder till högre 
tryckförluster och därmed mer pumpenergi [2]. 
Konsekvensen av en underdimensionerad markvärmeväxlare innebär att fler borrhål 
måste borras [7]. 
 
Borrhålens profil från sidan och ovanifrån återges i Figur 9. 
 

 

Figur 9. Markvärmeväxlaren sett från profil och ovanifrån. 

3.9 Systemlösningar 
Vanligtvis byggs en geoanläggning för att klara av baslasterna för fastigheten [3]. 
Beroende på typ av byggnad, yta och geotekniska förutsättningar kan inte energilagret 
alltid dimensioneras att klara av systemet med frikyla utan ett stödsystem. 
I examensarbetet behandlas två systemlösningar som ska täcka hela effektbehovet utan 
spets från fjärrvärme och fjärrkyla. Den första är ett system med värmepump för 
värmedrift och frikyla från borrhålen. Om energibalansen i berget är så pass 
obalanserad att temperaturen under 25 år inte planar ut, kan värmeåtervinning från 
luftåtervinningen eller en kylmedelskylare användas för att återladda av energilagret. 
Det andra alternativet är ett system med värmepump som möjliggör en funktion för 
kyldrift, där överskottsvärmen delvis värmeväxlas mot borrhålen och kyls bort med en 



 

 15 

kylmedelskylare beroende på energilagrets behov för återladdning. Även detta system 
balanseras med hjälp av värmeåtervinning från luftåtervinningen. 
 
I båda systemlösningarna har förångaren placerats innan kyldistributionen för att 
utnyttja kylan som bildas då värmepumpen är i värmedrift när byggnaden har ett värme- 
och kylbehov samtidigt. 

3.9.1 System med värmepump och frikyla med återladdning 
Under vinterhalvåret är geoanläggningens främsta funktion att uppfylla byggnadens 
värme- och tappvarmvattenbehov genom att urladda energi från marken. Därmed 
sjunker temperaturen och bör återladdas för att bibehålla energibalansen. Genom att 
återladda borrhålen med överskottsvärmen under sommaren erhålls komfortkyla 
samtidigt som borrhålen laddas upp inför säsongen med höga värmebehov. Kylan 
levereras då enbart genom en cirkulationspump, även benämnt som frikyla. Kyleffekten 
som erhålls är normalt mellan 30-50 gånger högre än effekten för borrhålens 
cirkulationspump [14]. 
Den energi som krävs för återladdning av borrhålen fås från returluften från 
luftåtervinningen alternativt en eller flera kylmedelskylare.  
Systemschema för systemet med värmepump och frikyla visas i Figur 10.  
 

 

Figur 10. Systemschema för system med värmepump och frikyla med återladdning från luftåtervinning 
och kylmedelskylare. Svart pil indikerar effektens riktning. 

 
Den urladdade effekten vid värmedrift, 𝑞𝑢𝑟𝑙𝑎𝑑𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔 beräknas som: 
 

 𝑞𝑢𝑟𝑙𝑎𝑑𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔 = 𝑞𝑣ä𝑟𝑚𝑒𝑏𝑒ℎ𝑜𝑣 ∙
𝑆𝑃𝐹𝑉𝑃 − 1

𝑆𝑃𝐹𝑉𝑃
 [𝑘𝑊] (16) 
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Där 𝑆𝑃𝐹𝑉𝑃 är värmepumpens SPF i värmedrift. Värmen som återladdas i borrhålen, 
𝑞å𝑡𝑒𝑟𝑙𝑎𝑑𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔 vid kylning beräknas genom: 
 

 𝑞å𝑡𝑒𝑟𝑙𝑎𝑑𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔 = 𝑞𝑘𝑦𝑙𝑏𝑒ℎ𝑜𝑣 ∙
𝑆𝑃𝐹𝑓𝑟𝑖𝑘𝑦𝑙𝑎 − 1

𝑆𝑃𝐹𝑓𝑟𝑖𝑘𝑦𝑙𝑎
 [𝑘𝑊] (17) 

 
Där 𝑆𝑃𝐹𝑓𝑟𝑖𝑘𝑦𝑙𝑎  är SPF för frikyla utan cirkulationspumpen inkluderat. Den totala 
energin för värme- och kylbehovet på ett år summeras separat till: 
 

 𝑄 =
∑𝑞

1000 [𝑀𝑊ℎ] (18) 

 
Detta system har enbart ett driftfall då byggnaden alltid har ett tappvarmvattenbehov. 
Ur ett driftperspektiv blir därmed detta system enkelt att styra. Däremot kan styrningen 
för återladdningen bli komplicerad.  

3.9.2 System med värmepump, frikyla och kyldrift med återladdning 
För de fall då markytan och de geotekniska förutsättningarna inte motsvarar kraven för 
enbart frikyla, krävs ofta ett system med kyldrift för att klara av 
framledningstemperaturkraven för byggnaden. 
Den andra systemlösningen bygger på att värmepumpen under högre kylbehov än 
värmebehov, även kan utnyttjas i kyldrift. När detta sker, uppstår ett värmeöverskott på 
värmesidan som återladdas ner i borrhålen eller kylas bort med en kylmedelskylare om 
borrhålen inte behöver mer återladdning eller inte klarar av effekten för 
temperaturkraven. Här kan även en kylmedelskylare användas för extra urladdning för 
dem fallen då temperaturen i borrhålen höjs med åren. Om temperaturen i borrhålen 
sjunker, kan kylmedelskylaren tillsammans med luftåtervinning återladda borrhålen. 
Dock kan tillkommande installation krävas för att klara av dessa funktioner. 
 
Systemet för värmepump med kyldrift illustreras i Figur 11 och delas upp i två olika 
driftfall: 
 

1. Värmedrift som arbetar mot att nå byggnadens värmebehov (urladdning av 
borrhål). Viss kyla från förångaren utnyttjas för kylning i form av frikyla, 
resterande förs tillbaka i borrhålen.  

2. Kyldrift som arbetar mot att nå byggnadens kylbehov när kylproduktionen vid 
värmedrift inte räcker till för kylbehovet. Viss del av värmen från kondensorn 
används för att täcka upp tappvarmvattenbehovet och eventuella värmebehov. 
Resten kyls bort via en kylmedelskylare och/eller återladdas i borrhålen 
beroende på tillåten effekt för temperaturkraven och energibalansen för 
borrhålen.  
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Figur 11. Systemskiss för värmepump med kyldrift. Svart pil indikerar effektens riktning.  
 
Kylan som produceras när värmepumpen är i värmedrift (driftfall 1), 
𝑞𝑘𝑦𝑙𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛,𝑣ä𝑟𝑚𝑒𝑑𝑟𝑖𝑓𝑡 ges av: 
 

 𝑞𝑘𝑦𝑙𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛,𝑣ä𝑟𝑚𝑒𝑑𝑟𝑖𝑓𝑡 =
𝑞𝑣ä𝑟𝑚𝑒𝑏𝑒ℎ𝑜𝑣

𝑆𝑃𝐹𝑉𝑃
∙ 𝑆𝑃𝐹𝐾𝑀 [𝑘𝑊] (19) 

 
Där 𝑆𝑃𝐹𝐾𝑀 är värmepumpens SPF för kyldrift. 
 
Urladdningen från berget blir då: 
 
 𝑞𝑢𝑟𝑙𝑎𝑑𝑑𝑎𝑡 = 𝑞𝑘𝑦𝑙𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛,𝑣ä𝑟𝑚𝑒𝑑𝑟𝑖𝑓𝑡 − 𝑞𝑘𝑦𝑙𝑏𝑒ℎ𝑜𝑣 [𝑘𝑊] (20) 

 
När kylbehovet är större än kylproduktionen vid värmedrift, går värmepumpen till 
kyldrift (driftfall 2). För dem fallen då framledningstemperaturen inte når kraven 
adderas extra kyleffekt, 𝑞𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑘𝑦𝑙𝑎 som fås av: 
 
 𝑞𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑘𝑦𝑙𝑎 = �̇�𝑘ö𝑙𝑑𝑏ä𝑟𝑎𝑟𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑 ∙ 𝐶𝑝 ∙ (𝑇3 − 𝑇2) [𝑘𝑊] (21) 
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I Figur 12 förklaras temperaturerna för kylsidan där �̇�𝑘ö𝑙𝑑𝑏ä𝑟𝑎𝑟𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑 är massflödet för 
köldbärarfluiden genom borrhålen. 𝑇1  är temperaturen från borrhålen, 𝑇2  är 
temperaturen efter förångaren vid kyldrift och  𝑇3 är temperaturen efter förångaren vid 
kyldrift och extra kyleffekt för att uppnå temperaturkraven. 𝑇4 är temperaturen efter 
värmeväxlingen till kylbafflarna. 
 

 

Figur 12. Förklaring över extra kyleffekt vid för höga framledningstemperaturer. 
 
Den totala kyleffekten beskrivs enligt: 
 

 𝑞𝑣ä𝑟𝑚𝑒𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛,𝑘𝑦𝑙𝑑𝑟𝑖𝑓𝑡 =
𝑞𝑘𝑦𝑙𝑏𝑒ℎ𝑜𝑣 + 𝑞𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑘𝑦𝑙𝑎

𝑆𝑃𝐹𝐾𝑀
∙ 𝑆𝑃𝐹𝑉𝑃 [𝑘𝑊] (22) 

 
Värmen som återladdats i borrhålen beräknas då genom: 
 
 𝑞å𝑡𝑒𝑟𝑙𝑎𝑑𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔 = 𝑞𝑣ä𝑟𝑚𝑒𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛,𝑘𝑦𝑙𝑑𝑟𝑖𝑓𝑡 − 𝑞𝑣ä𝑟𝑚𝑒𝑏𝑒ℎ𝑜𝑣 [𝑘𝑊] (23) 

 
Om värmeöverskottet blir högre än den maximala urladdningen, 𝑞𝑢𝑟𝑙𝑎𝑑𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔,𝑚𝑎𝑥 vid 
kyldrift kyler en kylmedelskylare bort överskottet, 𝑞𝐾𝑀𝐾,1. Denna beräknas enligt: 
 

 𝑞𝐾𝑀𝐾,1 = 𝑞𝑣ä𝑟𝑚𝑒𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛,𝑘𝑦𝑙𝑑𝑟𝑖𝑓𝑡 − 𝑞𝑣ä𝑟𝑚𝑒 − 𝑞𝑢𝑟𝑙𝑎𝑑𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔,𝑚𝑎𝑥 [𝑘𝑊] (24) 
 
Med villkoret: 
 
 𝑞𝑣ä𝑟𝑚𝑒𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛,𝑘𝑦𝑙𝑑𝑟𝑖𝑓𝑡 − 𝑞𝑣ä𝑟𝑚𝑒 > 0 [𝑘𝑊] (25) 

 
Energibehovet för värme och kyla summeras sedan enligt ekvation (18). 
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3.10 Cirkulationspump för borrhålen 
Eftersom borrhålen är ett slutet system och har både en fallhöjd och uppfordringshöjd 
beräknas tryckfallet som för raka rör. 
Tryckfallet per meter slang för ett borrhål beräknas därför genom: 
 

 Δ𝑝𝑓 = Λ ∙
𝑙𝑠𝑙𝑎𝑛𝑔

𝐷𝑠𝑙𝑎𝑛𝑔
∙

𝜌 ∙ 𝑢2

2  [𝑃𝑎] (26) 

 
Där Λ är förlustkoefficienten för slangen, 𝜌 är densiteten för köldbärarfluiden och 𝑢 är 
köldbärarfluidens hastighet. 
Borrhålets djup, 𝑙𝑏𝑜𝑟𝑟ℎå𝑙 multipliceras med 4 för att räkna med de två slangar som ska 
ned och sedan upp ur borrhålet. Slangens totala längd per borrhål, 𝑙𝑠𝑙𝑎𝑛𝑔 blir då: 
 
 𝑙𝑠𝑙𝑎𝑛𝑔 = 𝑙𝑏𝑜𝑟𝑟ℎå𝑙 ∙ 4 [𝑚] (27) 

 
hastigheten, 𝑢 ges av: 
 

 𝑢 =
𝑉

𝐴𝑡𝑣ä𝑟𝑠𝑛𝑖𝑡𝑡

̇
=

𝑉
𝜋∙𝐷𝑠𝑙𝑎𝑛𝑔

2

4
 

̇
 [𝑚/𝑠] (28) 

 
Och �̇� är volymflödet per slang och 𝐴𝑡𝑣ä𝑟𝑠𝑛𝑖𝑡𝑡  är slangens tvärsnittsarea. 
Det totala tryckfallet summeras enligt: 
 
 Δ𝑝𝑡𝑜𝑡 = Δ𝑝𝑓 + Δ𝑝𝑈−𝑟ö𝑟 [𝑘𝑃𝑎] (29) 

 
där: 
 

 Δ𝑝𝑈−𝑟ö𝑟 = 𝑧 ∙
𝜌 ∙ 𝑢2

2  [𝑘𝑃𝑎] (30) 

 
och 𝑧 definierar motståndstalet för stålrörskomponenter. 
Pumpens effekt för anläggningen erhålls genom: 
 

 𝑃𝑝𝑢𝑚𝑝 = 𝑛𝑏𝑜𝑟𝑟ℎå𝑙 ∙
Δ𝑝𝑡𝑜𝑡 ∙ �̇�

ηtot
 [𝑘𝑊] (31) 

3.11 Dimensionering 
Dimensioneringen av systemet är en av de viktigaste faktorerna för att bygga ett bra 
system, där fastighetens energianvändning och egenskaper avgör hur systemet ska 
designas. 
Det finns olika sätt att dimensionera ett markvärmesystem. Från enkla tumregler som 
beskriver effektuttaget till avancerade simuleringar där systemets alla komponenters 
samverkan undersöks. Tumreglerna för mindre anläggningar dimensioneras efter 30-
40 W/m, borrhål [7]. 
Värmepumpsanläggningar över 30 kW bör dimensioneras genom simuleringar. En 
noggrann dimensionering med alla faktorer inräknade möjliggör den mest optimala 
dimensionering för längd och djup [2]. 
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För att dimensionera borrhålen behövs en viss data för byggnaden som kan hanteras 
och simuleras på olika sätt. Vanligt förekommande är att effekten som borrhålen ska 
belastas med beräknas på månadsbasis från till exempel en simuleringsfil eller tidigare 
uppmätt data tillsammans med effekttoppar under ett visst antal timmar. Det andra 
alternativet är att simulera dimensioneringen timvis direkt från uppmätt data eller från 
simuleringsmodeller för byggnaden.  
 
Vid dimensionering är det även viktigt att tänka på vilka temperaturer som borrhålen 
kommer utsättas för. I vanliga fall är markvärmeväxlaren byggd med frostskyddade 
slangar och klarar därför kortare perioder med lägre temperaturer. Däremot kan låga 
temperaturer under en längre period bilda isbildning på växlaren som i sin tur ökar 
risken för hävningseffekter. Om borrhålet utsätts för höga temperaturer under en längre 
tid kan fukten i marken diffundera bort från röret, vilket leder till försämrad 
värmeledningsförmåga mellan markvärmeväxlaren och marken. Detta resulterar i att 
prestandan hos systemet försämras i och med att fuktförhållandet som 
markvärmeväxlaren är dimensionerad för inte längre stämmer [2]. 

3.12 Elenergi 
Elenergi som krävs för att driva cirkulationspumpen för borrhålen ges från: 
 

 𝐸𝑝𝑢𝑚𝑝 =
𝑃𝑝𝑢𝑚𝑝 ∙ 𝑡

1000  [𝑀𝑊ℎ] (32) 

 
Totala elenergin för kylmedelskylaren, 𝐸𝐾𝑀𝐾 fås av: 
 

 𝐸𝐾𝑀𝐾 =
∑𝑄𝐾𝑀𝐾

𝑆𝑃𝐹𝐾𝑀𝐾
 [𝑀𝑊ℎ] (33) 

 
Elenergin för värmepumpen ges då av: 
 

 𝐸𝑉𝑃,𝑣ä𝑟𝑚𝑒𝑑𝑟𝑖𝑓𝑡 =
𝑄𝑣ä𝑟𝑚𝑒𝑏𝑒ℎ𝑜𝑣

𝑆𝑃𝐹𝑉𝑃
 [𝑀𝑊ℎ] (34) 

 
Den totala elenergin för ett system med enbart värmepump och frikyla med 
återladdning blir: 
 
 𝐸𝑒𝑙𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖 = 𝐸𝑉𝑃 + 𝐸𝐾𝑀𝐾 + 𝐸𝑝𝑢𝑚𝑝 [𝑀𝑊ℎ] (35) 

 
Elenergin som krävs för att driva värmepumpen i värmedrift för systemet med kyldrift 
beräknas enligt ekvation (34). Elenergin för värmepumpen i kyldrift ges av: 
 

 𝐸𝑉𝑃,𝑘𝑦𝑙𝑑𝑟𝑖𝑓𝑡 =
𝑄𝑘𝑦𝑙𝑏𝑒ℎ𝑜𝑣

𝑆𝑃𝐹𝐾𝑀
 [𝑀𝑊ℎ] (36) 

 
Den totala årliga elenergin för systemet med kyldrift ges då av: 
 

 𝐸𝑒𝑙𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖 = 𝐸𝑉𝑃,𝑘𝑦𝑙𝑑𝑟𝑖𝑓𝑡 + 𝐸𝑉𝑃,𝑣ä𝑟𝑚𝑒𝑑𝑟𝑖𝑓𝑡 + 𝐸𝐾𝑀𝐾 + 𝐸𝑝𝑢𝑚𝑝 [𝑀𝑊ℎ] (37) 
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3.13 LCC-kalkyl 
Att beräkna kostnaden för ett större hus kan i många fall innebära större osäkerheter. 
Tidigare tillämpades ofta speciallösningar som bland annat hur tidigare system 
presterat [2]. 
Kostnaden för en anläggning grundar sig först och främst på investeringskostnaden, 
därefter förväntas normalt service för kompressorn och värmepumpen löpande till bytet 
av värmepump efter 15–20 år [2]. 
 
En metod som används för att utvärdera en geoanläggnings ekonomiska potential är 
LCC-kalkyler (Livscykelkostnad). LCC är en metod som tar hänsyn till investeringens 
totala kostnad under hela livstiden med avseende på kalkylräntan och avskrivningstid 
[15]. 
Eftersom nästan 60–80 % av den levererade energin från en geoanläggning tas från 
marken är energikostnaden inte så känslig för förändringar på elpriset, därför är LCC-
kalkyler ett bra underlag för att jämföra kostnaderna för en geoanläggning [3]. 

3.14 Verktyg 
Nedan beskrivs följande verktyg som använts och kort hur dessa fungerar. 

3.14.1 IDA ICE 
IDA ICE är ett simuleringsverktyg som används att ta fram energianvändningen och 
inomhusklimat för byggnader. Simuleringarna baseras på dynamiska 
värmebalansekvationer för byggnadens önskade geometri mot utomhustemperaturen. I 
programmet kan även andra faktorer som vind, moln och sol tas i beaktande för att 
möjliggöra ett verkligare resultat. 
Bortsätt från husets energibehov kan även energisystemen ritas upp schematiskt för att 
möjliggöra mer komplexa energisystem och utvärdera byggnadens prestanda. 

3.14.2 Earth Energy Designer (EED) 
Earth Energy Designer är ett simuleringsverktyg som dimensionerar ett berghålslager 
utifrån de förutsättningar som finns för marken och byggnaden. På detta sätt säkerställs 
att lagret har högsta möjliga lagringspotential för att klara av de termiska lasterna och 
temperaturerna, men också hålla ner kostnaderna. Programmet ger möjlighet att själv 
välja ut vilka parametrar som ska användas för att hitta optimala borrhålsdjup alternativt 
optimeras fram för ett större antal energibrunnar.  
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4 Metod 
I detta avsnitt beskrivs metoden som använts och ingående parametrar som använts för 
att ta fram resultatet. 

4.1 Byggnad för undersökning 
Vasakronans byggnader som projekterats eller upprättats med geoenergianläggningar 
är alla avsedda för lokaler med olika verksamheter. Varje byggnad har därmed olika 
energi- och effektbehov för värme och kyla.  För att genomföra en rimlig bedömning 
av vilket system som passar bäst för varje byggnad, användes en fiktiv byggnad som är 
under projektering av Vasakronan. 
Den fiktiva byggnaden har under LEED-certifieringen ritats upp i 
simuleringsprogrammet IDA ICE för att säkerställa fastighetens energianvändning. 
Modellen är noggrant byggd av programmets utvecklare EQUA, och är komplett med 
den faktiska geoenergianläggningen som ska byggas. 
Modellen är uppdelad i fyra olika byggnadsdelar men har under projektet begränsats 
ner till en byggnadsdel, samtidigt har energisystemet ersatts av standardsystemet för 
IDA ICE. Detta för att förkorta simuleringstiden men behålla stora delar av byggnadens 
effekt- och energisignatur. I förenklingen har även flera av fastighetens våningsplan 
förenklats genom multiplicering av identiska våningsplan.  
Modellen är byggd med vattenburen värme och vattenburna kylbafflar. 
 
I modellen är bottenplan avsatt för en restaurang och frisörsalong. Av dessa produceras 
framförallt restaurangen höga internlaster som kräver mycket processkyla. I många av 
Vasakronans fastigheter byggs eller finns lokaler avsatt för handel på bottenplan, vilket 
gör modellen väl anpassat för utredningen. 
 
Den förenklade modellen simulerades sedan med varierade internlaster i form av antal 
personer, utrustning och belysning i alla zoner. Dessa personlaster är inställda att 
närvara under kontorstider vilket bidrar till att effekttopparna sker under samma 
perioder. Detta skapar högre och lägre internlaster och därmed ett varierande energi- 
och effektbehov. Modellerna med varierade laster undersöktes sedan genom att jämföra 
kyl- och värmebehovet mot antal borrhål och yta som krävs för att upprätta varje 
system. Modellförsökens övergripande information redovisas i Tabell 1 och 
effektbehovet timvis redovisas i Figur 13. 
 
Modellernas totala energibehov togs från IDA ICE och summeras enligt ekvation (1), 
(2), (3) och (4). 
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Tabell 1. Specifik data för modellerna. 

 Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 4 Modell 5 
Internlast 160 % 140 % 120 % 100 % 80 % 
Uppvärmd yta, Atemp 

[m2] 18 910 18 910 18 910 18 910 18 910 

Värmebehov [MWh] 851 872 903 942 990 
Kylbehov [MWh] 723 597 474 354 240 
Maximal värmeeffekt 
[kW] 596 606 617 612 637 

Maximal kyleffekt [kW] 807 747 683 612 533 
Värmebehov/kylbehov 1,2 1,5 1,9 2,7 4,1 

 
I modell 4, som återfinns i Tabell 1, har internlasterna inte förändrats mot 
originalmodellen.  
 

 

Figur 13. Effektbehov för värme och kyla för modell 4 utan förändrad interlast. 
 
I Figur 13 framgår det att kylbehovet avtog drastiskt under juli, detta beror på att 
modellen var inställd för hälften av interlasterna under denna period på grund av 
semester. Det framgår även tydligt hur energianvändningen veckovis är uppdelad under 
året då lokalerna hade låg närvaro under helgerna. 
Det maximala värme- och kyleffektbehovet samt energibehovet för varje modell 
redovisas i Figur 14 respektive Figur 15. 
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Figur 14. Modellernas maximala värme- och kyleffekter. 
 
 

 

Figur 15. Modellernas värme- och kylbehov. 
 
Utifrån Figur 15 var värme- och kylbehovet för modell 1 nästan lika höga. För modell 
5 var värmebehovet cirka fyra gånger högre än kylbehovet, vilket även återses för 
värmebehovet dividerat med kylbehovet i Tabell 1. Dessa nyckeltal användes för att 
jämföra modellernas energianvändning mot systemlösningarna vid olika värme- och 
kylbehov. 
Vid en jämförelse av Figur 14 mot Figur 15 framgick det att varje modells maximala 
kyleffektbehov var högt mot det totala kylbehovet jämfört med värmeeffektbehovet och 
värmebehovet. Detta berodde på att byggnaden hade ett lägre värmebehov under en 
längre tid av året medan kylbehovet var mer koncentrerat mot dem månader med högre 
utomhustemperaturer. 
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4.2 Modellförsök 
Detta kapitel beskriver arbetet för undersökningen som delats upp olika fall. Varje 
modell testades med varje system och förutsättningar för framledningstemperaturer och 
COP om totalt fyra fall.  
Vasakronan ville att systemen dimensionerades mot ett normalår. Detta då spetsenergin 
enligt Vasakronans erfarenheter i drift, sällan används och dessutom medför höga 
kostnader.  
 
För dem fallen då modellerna behövde kyla bort överskottsvärme eller krävde extra 
återladdning för borrhålen användes en kylmedelskylare. I detta examensarbete har 
kylmedelskylaren antagits kunna placeras direkt på köldbärarkretsen för samtliga 
system utan att ta hänsyns till om en separat köldbärarkrets krävdes. Om kretsen hade 
delats upp hade viss effekt förlorats vilket innebär att storleken för kylmedelskylarens 
hade behövt ökas. 

4.2.1 Fall 1 – Värmepump med frikyla 
En värmepump med frikyla som pumpas från borrhålen täckte 100 % av värme- och 
kyleffektbehovet för byggnaden och beräknades genom ekvation (16), (17) och (18). 
För dem fallen då borrhålens köldbärare inte var inom temperaturkraven efter 1 
respektive 25 år användes en kylmedelskylare för att ur- eller återladda borrhålen 
beroende på modellernas energibalans.  
 
För undersökning av hur geoanläggningen och dess kostnader påverkades av 
nerdimensionering till 90 % respektive 80 % av normalfallets maximala värme- och 
kyleffekter, begränsades värme- och kylsystemet i IDA ICE för att extrahera ny timdata 
till dimensionering av energilagret. Anledningen var för att kunna utvärdera 
konsekvenserna att bygga systemet med kravet om begränsade effekttoppar. För denna 
utredning valdes modell 3 eftersom den modellen hade en jämn ur- och återladdning 
från berget, och krävde därför inget stödsystem för att balansera borrhålen.  

4.2.2 Fall 2 – Värmepump med frikyla och höga SPF 
Samma system användes som för fall 1, men med ökad storleken på radiatorerna vilket 
innebar lägre framledningstemperaturer för värmesystemet och därmed lägre 
arbetstemperatur och högre SPF. Dessutom antogs storleken på kylbafflarna öka vilket 
tillät högre framledningstemperatur för kylsystemet. 

4.2.3 Fall 3 – Värmepump med kyldrift och delvis frikyla  
Värmepumpen med kyldrift täckte 100 % av byggnadens maximala kyl- och 
värmeeffektbehov för ett normalår. För balanseringen av energilagret utnyttjades viss 
värmeåtervinning för borrhålen upp till den maximala urladdningseffekten, resterande 
värmeöverskott kyldes bort med en kylmedelskylare. 
Energilagret dimensionerades för att klara av värmeeffektbehovet för värmepumpen i 
värmedrift samt med en medelfluidtemperatur på 3 ˚C högre än tillåten temperatur för 
värmeväxlingen till kylsystemet. Detta då högre tillåten fluidbärartemperatur gav för 
höga effekttoppar om ingen spetsvärme eller spetsskyla fanns att tillgå, samt att ingen 
av modellerna har en begränsad yta för placering av borrhålen. Istället redovisas den 
markyta som krävdes för att upprätta varje system i resultatet. 
Om temperaturkravet inte uppfylldes efter förångaren, adderades motsvarande effekt 
för att få ner temperaturen till kravet. Den totala kyleffekten var då den 
dimensionerande effekten. 
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Driftfallen delades upp i två fall; värmedrift och kyldrift som berodde av värme- och 
kyleffektbehovet för byggnaden. Det är vanligt förekommande att driftfallen istället 
delas upp i tre driftfall som styrs av temperaturen i borrhålen, vilket kräver noggrannare 
analyser och simuleringar. Skillnaden är att värmepumpen fortsätter arbeta i värmedrift 
även när kylbehovet är högre än värmebehovet, vilket ger färre drifttimmar i kyldrift. 
För att ta hänsyn till detta genomfördes en känslighetsanalys för fall 3 och 4 med 20 % 
lägre driftkostnad. 

4.2.4 Fall 4 – Värmepump med kyldrift och delvis frikyla med högre SPF 
Fallet dimensionerades på samma sätt som för fall 3, men framledningstemperaturer 
från borrhålet väljs till 15˚C vid värmeväxlaren till kylsystemet. Storleken på 
radiatorerna antogs öka vilket bidrog till bättre SPF. Dessutom antogs storleken på 
kylbafflarna öka vilket tillät en högre framledningstemperatur.  

4.3 Cirkulationspump för borrhålen 
Då cirkulationspumpen beräknades för samtliga fall och modeller samt att systemet var 
slutet, beräknades tryckfallen över varje borrhål som raka rör utan fall- eller 
uppfordringshöjder.  
Då varje fall hade olika antal borrhål är även engångsförlusterna från rörböjar och 
ventiler olika för varje fall, därför adderades 10 % av varje modells totala tryckfall för 
beräkningarna av cirkulationspumpen. Bortsätt från tryckförlusterna för varje borrhål 
antogs varje borrhål även ha 50 meter framledningsslang för att täcka in stora delarna 
av tryckförlusterna. 
För beräkningarna gavs densiteten, 𝜌𝑘ö𝑙𝑑𝑏ä𝑟𝑎𝑟𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑 från EED för den valda köldbäraren. 
Friktionsförlustkoefficienten, 𝑘, valdes till 0,01 för PE-rör under 200 mm [16]. Pumpen 
totala verkningsgrad antogs till 60 %. Förlusterna i U-röret beräknas med två böjar om 
90˚ vardera med z = 0,7 för varje böj [10]. Cirkulationspumpen kan i verkligheten 
arbeta för olika flöden beroende på driftfall. I detta arbete har pumparna beräknats köras 
för dimensionerat flöde och under hela året, det vill säga 8760 timmar. 

4.4 Antagna parametrar 
Modellförsökens genomsnittliga COP antogs för att dimensionera energilagret. Av 
tidigare erfarenheter från andra projekt på ÅF antogs COP för värmepumpen till 3,5 för 
värmedrift och 2,5 för kyldrift. Energianvändningen för systemet med enbart frikyla 
gavs direkt från borrhålen med hjälp av cirkulationspumpen, COP för frikyla valdes 
därför till ett högt tal. 
COP för kylmedelskylaren när värme kyldes bort under kyldrift antogs till 15 från 
tidigare erfarenheter, vilket är något lägre än för ett normaldriftfall. 
Varje COP räknades som konstanta under året för både värme- och kyldrift med 
tappvarmvatten inkluderat vilket innebar att komponenternas COP översatts direkt till 
SPF. En sammanställd tabell för komponenternas SPF redovisas i Tabell 2. 

Tabell 2. SPF för systemets komponenter. 
 Fall 1 Fall 2 Fall 3 Fall 4 
SPFVP 3,5 5 3,5 5 
SPFfrikyla 999 999 999 999 
SPFKM - - 2,5 4 
SPFKMK 15* 15* 15 15 

*Om kylmedelkylare är installerad 
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För dimensioneringen av kylmedelskylaren antogs ett Δ𝑇𝑙𝑢𝑓𝑡−𝑘ö𝑙𝑑𝑏ä𝑟𝑎𝑟𝑒 på 5 ̊ C genom 
erfarenhet från tidigare projekt. Detta gav en god indikation av när kylmedelskylaren 
kan användas, men hade vid ett verkligt fall behövt en mer omfattande simulering för 
att säkerställa effekt och elanvändning. Köldbärarfluidens utgående temperatur från 
kylmedelskylaren begränsades till max 2 ˚C kallare eller varmare än 
inloppstemperaturen om kylmedelskylaren arbetade för ur- respektive återladdning. 
Eftersom effekten som krävdes för att kyla fluidbäraren inte var den samma som för att 
värma den, har effekten för återladdning antagits till hälften av motsvarande effekt för 
kylning. Detta innebär att kylmedelkylarens maxeffekt inte fick överskrida hälften av 
den dimensionerade effekten vid kylning. På samma sätt fördubblades den installerade 
effekten för kylmedelskylaren om den enbart var installerad för återladdning. 
I verkligheten kan kylmedelskylaren köras vid ännu lägre temperaturer vilket ökar antal 
drifttimmar och därmed den dimensionerande effekten. 

4.5 Framledningstemperatur för frikyla från borrhålen 
Systemlösningen som valts för frikylan i alla fyra fall bygger på att köldbärarfluiden 
från borrhålen leddes genom förångaren som i sin tur värmeväxlades mot kylsystemet. 
För värmeväxlaren valdes utifrån erfarenhet från ÅF ett ∆𝑇 på 3˚C. Förångaren bidrog 
till temperaturminskning för köldmediet, vilket var gynnsamt när fastigheten har 
värme- och kylbehov samtidigt. 
Den högsta tillåtna temperaturen i borrhålet uppstod då kylbehovet för byggnaden var 
som högst och värmebehovet för byggnaden var som lägst. Vid detta tillfälle arbetade 
värmepumpen till stor del för att täcka upp tappvarmvattenbehovet, vilket bidrog med 
relativt låg effekt vid förångaren jämfört med när värmepumpen arbetade i hög 
belastning. Därför antogs den lägsta temperaturen till värmeväxlare för kylsystemet till 
samma som temperaturen ut från borrhålet. 
 
Fluidtemperaturen från borrhålet i fall 1 och fall 3 valdes till 12˚C, vilket gav 15˚C i 
framledningstemperatur för kylbafflarna. Figur 16 illustrerar temperaturerna för fall 1 
och fall 2. 
 

 

Figur 16. Högsta tillåtna framledningstemperatur i borrhålet och kylsystemet för fall 1 och fall 3. 
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För fall 2 och 4 undersöktes hur borrhålslagrets storlek påverkades av större kylbafflar 
avsedda för högre framledningstemperaturer. Här anpassades även 
framledningstemperaturerna för värmen till lägre temperaturer, vilket ledde till ett 
högre SPF för värmepumpen. Fluidtemperaturen till värmeväxlaren för kylsystemet 
valdes till 15˚C, vilket gav en framledningstemperatur på 18˚C enligt Figur 17. 
 

 

Figur 17. Högsta tillåtna framledningstemperaturer i borrhålet och kylsystemet för fall 2. 
 
En sammanställning av samtliga fluidtemperaturkrav för dem fyra fallen redovisas i 
Tabell 3. Temperaturen för medelfluidtemperaturen i borrhålen justerades manuellt tills 
att temperaturen från borrhålen stämde överens med högsta tillåtna fluidtemperaturen.  

Tabell 3. Fluidtemperaturer för borrhålet och systemet. 
 Fall 1 Fall 2 Fall 3 Fall 4 
Högsta tillåtna fluidtemperatur [C°] 12 15 12 15 
Lägsta tillåtna fluidtemperatur [C°] -5 -5 -5 -5 
ΔT över värmeväxlare [C°] 3 3 3 3 
Framledningstemperatur [C°] 15 18 15 18 
Maximal medelfluidtemperatur för 
borrhål i EED [C°] 12,5 15,5 15 18 

4.6 Simulering av borrhålslager 
Systemets timvis ur- och återladdade effekter importerades till EED där energilagret 
dimensionerades. Kraven som ställts på energilagret påverkades av borrhålets 
parametrar. I samråd med ÅF och Vasakronan har borrhålen anpassats för allmänna 
parametrar som i verkligheten optimeras eller testas för olika fall för att hålla nere 
kostnaden för borrhålen. 
De parametrar som användes förklaras i detta avsnitt och redovisas sedan i Tabell 4. 
 
Markegenskaperna skiljer sig åt mellan byggnaderna. Därför har markegenskaperna för 
dimensioneringen genomförts med markegenskaperna för Stockholm enligt standard i 
EED. Bergarten antogs vidare till granit då den är en vanligt förekommande bergart i 
Sverige. 
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Borrhålen antogs i båda fallen dimensioneras för dubbla U-rör om 140 mm då 115 
millimeter kunde bli för trånga för dubbla slangar. Denna diameter användes för att 
uppnå höga flöden och därmed öka möjligheten för höga effektuttaget ur borrhålen vid 
höga effektbehov. De breddade borrhålen ledde dock till ökade borrhålskostnader med 
30 % jämfört med borrhål om 115 mm. Vidare har borrhålens fyllning antagits som 
vatten. 
 
U-röret som använts är av modellen PE DN40 SDR-17 och hade ett maximalt flöde på 
0,6 l/s per rör, det vill säga 1,2 l/s per borrhål för att säkerställa turbulent strömning. 
Köldbärarfluiden valdes till en 24 % etanolblandning med fluidegenskaper vid 0ºC. 
 
För att säkerställa lagrets stabilitet simulerades varje modell och fall för 1 år och 
kontrollerades för samma konfiguration under 25 år. Eftersom markens ostörda 
temperatur var relativt hög mot temperaturerna efter några år, driftsattes 
anläggningarna i september för kyla ner berget under vintern och utnyttja kylan inför 
sommaren.  
 
Fluidtemperaturkraven anpassas för varje fall beroende på systemval, se Tabell 3. 
 
Till sist användes optimeringsverktyget i EED för att välja borrhålens avstånd, antal 
borrhål och konfiguration. 
I denna analys begränsades vissa konfigurationer på grund av att markytan som finns 
tillgänglig att borra på ofta är begränsad. Därför baserades analysen enbart på 
rektangulära och kvadratiska formationer med borrhålsavstånd mellan 4 till 10 meter, 
då det i verkligheten uppstår praktiska problem med att borra vid avstånd under fyra 
meter. 
Borrhål över 300 meter har visat sig vara dyra då djupare borrhål kräver mer avancerad 
utrustning, därav valdes det totala borrhålsdjupet till 300 meter varav 15 meter foderrör. 
Det effektiva borrhålsdjupet var 297 meter, resterande antogs ligga över 
grundvattennivån och räknas därmed inte in som det effektiva borrdjupet. 
 
För varje optimering valdes konsekvent lösningen med lägst antal borrhål. För dem fall 
då temperaturen låg utanför temperaturkraven efter 25 år, har avståndet mellan 
borrhålen ökats med 2 meter innan återladdning applicerats. Om lagrets temperatur 
fortfarande ligger utanför temperaturkraven ökades avstånden mellan borrhålen 
ytterligare.  
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Tabell 4. Inställning för dimensionering av borrhålslager i EED. 
Parameter Beteckning och enhet Värde 
Markegenskaper   

Markens värmeledningsförmåga   λmark [W/(m ∙ K)] 3,4 
Volymetriska värmekapaciteten  VHC [MJ/(m3 ∙ K)] 2,4 
Markytans temperatur  Tmarktemperatur [℃] 6,6 
Geotermiskt värmeflöde  q̇geo [W/m2] 0,05 
Borrhål och värmeväxlare   

Borrhål   

Typ - U-rör dubbel 
Konfiguration - - 
Effektivt djup  L [m] - 
Avstånd mellan borrhål  s [m] - 
Diameter för borrhål  Dborrhål [mm] 140 
Kontaktmotstånd rör/fyllnad  R [(m ∙ K)/W] 0 
Värmeledningsförmåga fyllning λfyllnadsmaterial [W/(m ∙ K)] 0,6 
Volymflöde per borrhål  V̇borrhål [l/s] 1,2 
U-rör  PE DN40 SDR-17 
Yttre diameter  DU−rör [mm] 40 
Väggtjocklek  d [mm] 2,4 
Värmeledningsförmåga U-rör  𝜆slang [W/(m ∙ K)] 0,42 
Skänkelavstånd (c/c)  sskänkel [mm] 78 
Borrhål – termiskt motstånd   
Beräkna värden / konstanta 
värden 

 Calc (account int. 
heat transf.) 

Köldbärarfluid  Etanolblandning 
24 % vid 0 ℃ 

Värmeledningsförmåga 
köldbärarfluid  λköldbärarfluid [W/(m ∙ K)] 0,428 

Specifik värmekapacitet  Cp,köldbärarfluid [J/(Kg ∙ k)] 4295,2998 
Densitet  ρköldbärarfluid [kg/m3] 972,3 
Kinematisk viskositet  𝑣 [kg/(m ∙ s)] 0,00579 
Fryspunkt  Tfrys [℃] -14,6 
Simuleringstid   
Simuleringsperiod  tsim [år] 1 (25 för kontroll) 
Första bruksmånaden  Månad 9 
Optimering   
Konfiguration - 233-747 
Max area  Amax [m2] 90x90 
Borrhålsavstånd  sborrhål [m] 4 till 10 
Effektivt borrhålsdjup  L [m] 297-297 
Max antal borrhål  𝑛𝑏𝑜𝑟𝑟ℎå𝑙 [st] 1-2000 
Fluidtemperaturkrav   

Högsta fluidtemperatur  Tköldbärarfluid,max [℃] Se Tabell 3 
Lägsta fluidtemperatur  Tköldbärarfluid,min [℃] Se Tabell 3 
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4.7 Elenergi 
Elenergin för fall 1 och 2 beräknades med ekvation (32) till (35) där elenergin för 
värmepumpen och elenergi från cirkulationspumpen summerades. Elenergin för fall 3 
och 4 beräknades med samma ekvationer tillsammans med ekvation (36) och 
summerades med ekvation (37). Elenergin som krävdes för att driva alla fall mot varje 
modell användes sedan för LCC-kalkylen. 

4.8 LCC-kalkyl 
För LCC-kalkylen användes en kalkylmall framtagen av ÅF som används för att 
jämföra olika investeringsförslag. 
I LCC-kalkylen jämfördes varje fall och modell för att ta reda på systemets nuvärde. 
Kalkylräntan valdes till 6,5 % från Vasakronan tillsammans med en avskrivningstid på 
15 år som förväntades bli värmepumpen kortaste livstid innan byte.  
 
Elpriset som användes i LCC-kalkylen var 1,20 kr/kWh. Driftkostnaderna erhålls då 
tillsammans med elpriset och elenergin för alla fallen och summerades för att jämföra 
varje modell. 
Investeringskostnaden baserades på antal borrhål samt den dimensionerande effekten 
för värmepumpen och eventuella kylmedelskylare. De schablonvärden som användes 
för installation- och underhållskostnader redovisas i Tabell 5 respektive Tabell 6. 

Tabell 5. Installationskostnader för LCC. 
Värmepump [kr/kW installerad effekt] 3500 
Installation [kr/kW installerad effekt] 4400 
Reglercentral [kr/kW installerad effekt] 1650 
Elmatning [kr/kW installerad effekt] 500 
Kostnad per meter effektivt borrdjup [kr/m, borrhål] 390 
Kylmedelskylare [kr/kW installerad effekt] 790 
Pålägg oförutsedda kostnader [%] 10 
Pålägg byggherrekostnader [%] 5 

Tabell 6. Underhållskostnader för LCC under ett år. 
Daglig tillsyn och skötsel 12000 
Rapportering och kontakter med myndigheter 3000 
Kostnader för underhåll per installerad kW [%] 2  

 
Daglig tillsyn och skötsel Tabell 6 baserades på fyra årliga besök á fyra timmar vardera 
samt två timmar för rapportering till kontakter med myndigheter. 
 
Vanligtvis beräknas även ett restvärde för borrhålen då systemalternativet ofta jämförs 
med ett fjärrvärmesystem. Eftersom alla fallen och modellerna hade ett restvärde under 
en lång period skulle detta påverka kostnaden under kalkyltiden. Istället räknats 
restvärdet bort för att se den totala kostnaden på 15 år. För att undersöka 
kostnadsutvecklingen genomfördes även en LCC-kalkyl med avskrivningstid på 30 år 
tillsammans med en reinvestering efter 15 år med ny värmepump, undercentral utan 
elmatning och 50 % av installationskostnaden för ett nytt system.   
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5 Resultat och diskussion 
Undersökning av energins ur- och återladdad redogörs för fall 1 och genomfördes på 
sammas sätt för fall 2, 3 och 4.  
Resultatet för sänkta effekttoppar redogörs enbart för fall 1.  

5.1 Fall 1 
Energibalansen för borrhålen och berget med alla modeller för fall 1 utan någon extra 
ur- eller återladdning redogörs i Tabell 7. 

Tabell 7. Borrhålens energibalans för fall 1 utan extra ur- eller återladdning. 
Fall 1 Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 4 Modell 5 
Energi urladdat [MWh] 606 621 643 671 705 
Energi återladdat 
[MWh] 722 598 475 355 241 

Kvot mellan ur- och 
återladdat ur berget 0,84 1,04 1,35 1,89 2,93 

 
Utifrån resultatet i Tabell 7 var ingen av modellerna helt balanserad och krävde i vissa 
fall balansering med extra urladdning eller återladdning.  

5.1.1 Balansering av energilager 
Modell 1 har högre återladdning än urladdning redovisas under ett år i Figur 18 och 
kommer med åren att öka i temperatur enligt Figur 19.  
 

 

Figur 18. Modell 1 under andra året i drift utan återladdning. Medelfluidtemperaturen och det specifika 
effektuttaget redogörs i svart respektive grön linje.  
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Figur 19. Modell 1 under 25 år av drift utan återladdning. Medelfluidtemperaturen och det specifika 
effektuttaget redogörs i svart respektive grön linje. 

 
För att undvika detta scenario användes en kylmedelskylare för att urladda borrhålen 
ytterligare. Temperaturen och effektuttagen för borrhålen efter 1 respektive 25 år visas 
i Figur 20 och Figur 21. Det är dock svårt att urskilja när kylmedelskylaren är i drift då 
det var relativt låg ur- och återladdning. Tydligast syntes skillnaden vid det 
rödmarkerade området i Figur 20 vid en jämförelse med Figur 18. 
 
 

 

Figur 20. Modell 1 efter ett år med extra urladdning. Medelfluidtemperaturen och det specifika 
effektuttaget redogörs i svart respektive grön linje. 
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Figur 21. Modell 1 efter 25 år med återladdning av kyla. Medelfluidtemperaturen och det specifika 
effektuttaget redogörs i svart respektive grön linje. 

 
Både modell 4 och 5 krävde återladdning i borrhålen. Modell 4 klarade av 
temperaturkraven med hjälp av återladdning från värmeåtervinningen efter 
luftbehandlingsaggregaten samt ökat avstånd mellan borrhålen. För modell 5 klarade 
inte borrhålen av att bibehålla temperaturen under 25 år, även då borrhålsavståndet 
ökade och återladdning från luftåtervinningen och kylmedelskylaren användes. Av den 
anledningen valdes modell 5 bort från undersökningen.  
Modell 4, utan återladdning efter första respektive under 25 år redovisas i Figur 22 och 
Figur 23. 
 

 

Figur 22. Modell 4 obalanserad efter första året i drift. Medelfluidtemperaturen och det specifika 
effektuttaget redogörs i svart respektive grön linje. 
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Figur 23. Modell 4 obalanserad under 25 år. Medelfluidtemperaturen och det specifika effektuttaget 
redogörs i svart respektive grön linje. 

 
Utifrån Figur 23 häll lagret sig inom temperaturgränserna men balanserades ändå delvis 
upp med luftåtervinning för att säkerställa energilagrets balans. Energilagrets balans 
visas i Figur 24 och i Figur 25 efter första året respektive under 25 år. Skillnaden i 
effekt mellan utan och med återladdning från luftåtervinningens ses främst vid 
temperaturtopparna under sommarhalvåret. Under dessa tillfällen kunde mycket av 
frånluftens värme utnyttjas, då ingen värmeåtervinning till luftbehandlingsaggregaten 
användes. 
 

 

Figur 24. Modell 4 med återladdning från luftåtervinningen efter ett år i drift. Medelfluidtemperaturen 
och det specifika effektuttaget redogörs i svart respektive grön linje. 
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Figur 25. Modell 4 med återladdning från luftåtervinningen under 25 år i drift. 
Medelfluidtemperaturen och det specifika effektuttaget redogörs i svart respektive grön linje. 

 
Vid jämförelse av Figur 22 och Figur 24 framgick störst skillnad under sommarhalvåret 
då mycket överskottsvärme fanns att utnyttja från ventilationsluften. Under 
vinterhalvåret var den återvunna värmen från luften lägre då mycket utnyttjades till 
förvärmning av ventilationsluften. Vid jämförelse av Figur 23 mot Figur 25 var 
energilagret bättre balanserat, dessutom hade köldbäraren en högre 
medelfluidtemperatur efter 25 år. 
 
Resultaten för fall 1 med modell 2 och 3 simulerades på samma sätt och redovisas 
tillsammans med modell 1 och 4 i Tabell 8. 

Tabell 8. Dimensioneringsresultat för fall 1. 
Fall 1 Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 4 
Area energilager [m2] 1728 1440 1152 2520 
Avstånd mellan borrhål [m] 4 4 4 6 
Formation 10x13 6x19 5x19 8x11 
Antal borrhål [st] 130 114 95 88 
KMK bortkyld [MWh] 136 0 0 0 
Luftåtervinning [MWh] 0 0 0 118 

 

5.1.2 Anläggningens påverkan av sänkta effekttoppar 
Anläggningens påverkan av sänkta effekttoppar redovisas för fall 1 och modell 3 i 
Tabell 9. 

Tabell 9. Anläggningens påverkan av varierande effekttoppar. 
Fall 1 100 % 90 % 80 % 
Dimensionerande värmepumpeffekt [kW] 615 595 535 
Elenergi värmepump [MWh] 268 268 268 
Antal borrhål 77 70 60 
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Utifrån Tabell 9 framgår det att den stora skillnaden mellan försöken med sänkta 
effekttoppar var att värmepumpen blev mindre och antal borrhål färre, vilket sänkte 
investeringskostnaden. Konsekvensen av inomhustemperaturen från IDA ICE 
redovisas i Figur 26 och Figur 27 för två utsatta områden i sydriktning. 
 

 

Figur 26. Inomhustemperatur för kontor i sydriktning för 80 % respektive 90 % av värme- och 
kyleffektbehovet för modell 3. 

 

 

Figur 27. Inomhustemperatur för restaurang i sydriktning dimensionerat för att klara av 80 % 
respektive 90 % värme- och kyleffektbehovet för modell 3. 

 
Utifrån Figur 26 och Figur 27 kommer som väntat 80 % effekttäckning bidra till ett 
sämre inomhusklimat än fallet för 90 % då systemet har svårare att hålla en jämn 
temperatur. 
Eftersom simuleringen är genomförd på ett normalår är det svårt att utvärdera 
inomhusklimatet för en lägre dimensionerad anläggning vid ett extrem-år. Dessutom 
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var värmepumpen redan underdimensionerad jämfört med en dimensionering mot 
DVUT.  
De zoner som inomhustemperaturen redovisas för var medeltemperaturer och inte den 
operativa temperaturen (den upplevda temperaturen), vilket innebär att modellerna 
kräver en noggrannare analys för den termiska komforten innan en sådan åtgärd 
genomförs. Dessutom kan borrhålens temperatursvängningar bli ostabila, vilket ökar 
riskerna att borrhålen förlorar prestanda efter några år.  
En sammanställd LCC-kalkyl för modell 3 med varierade effekttoppar redovisas i Figur 
32 under LCC-resultat. 

5.2 Resultat fall 2 
Fall 2 simulerades på samma sätt som för fall 1. För fall 2 behövde modell 1 extra 
urladdning från kylmedelskylare och modell 4 viss återladdning från luftåtervinningen. 
Resultatet från simuleringen med fall 2 för alla modeller redovisas i Tabell 10. 

Tabell 10. Dimensioneringsresultat för fall 2 med högre framledningstemperatur och SPF. 
Fall 2 Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 4 
Area energilager [m2] 2016 640 1512 2560 
Avstånd mellan borrhål [m] 6 4 6 8 
Formation 5x15 3x21 4x15 6x9 
Antal borrhål [st] 75 63 60 54 
KMK bortkyld [MWh] 44 0 0 0 
Luftåtervinning [MWh] 0 0 0 143 

5.3 Resultat fall 3 

Borrhålens påverkan och konfiguration för fall 3 undersöktes på samma sätt som för 
fall 1 och 2. För fall 3 kyldes överskottsvärmen bort direkt för varje fall och modell 
vilket sänkte effekttopparna mot borrhålen. För modell 3 och 4 krävdes dock viss 
återladdning från luftåtervinningen. Resultatet från simuleringarna av energilagren 
visas i Tabell 11. 

Tabell 11. Dimensionering för fall 3.  
Fall 3 Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 4 
Area landyta [m2] 320 320 480 1080 
Avstånd mellan borrhål [m] 4 4 4 6 
Formation 2x21 2x21 4x11 4x11 
Antal borrhål [st] 42 42 44 44 
KMK bortkyld [MWh] 344 177 120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 40 
Luftåtervinning [MWh] 0 0 56 94 

 

5.4 Resultat fall 4 
Fall 4 simulerades på samma sätt som för fall 3, där modell 3 och 4 krävde återladdning. 
För modell 3 räckte återladdningen från luftåtervinningen, men modell 4 krävde även 
en viss återladdning från kylmedelskylaren. Resultatet för fall 4 med dem ingående 
parametrarna redovisas i Tabell 12. 
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Tabell 12. Dimensionering för fall 4.  
Fall 4 Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 4 
Area landyta [m2] 240 288 320 1920 
Avstånd mellan borrhål [m] 4 4 4 8 
Formation 2x16 2x19 2x21 4x11 
Antal borrhål [st] 32 38 42 44 
KMK bortkyld [MWh] 163 24 17 3 
Luftåtervinning [MWh] 0 0 68 83 
KMK tillförd [MWh] 0 0 0 69 

5.5 Resultat för jämförelse 
Installerad effekt varje fall och modell som användes för LCC-kalkylen redogörs i 
Tabell 13. 

Tabell 13. Installerad effekt för varje fall och modell. 
Installerad effekt [kWh] Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 4 
Fall 1 595 605 615 615 
Fall 2 595 605 615 615 
Fall 3 1220 1220 955 855 
Fall 4 1005 935 855 765 

 
Varje system och modells installerade effekt redogörs i Tabell 14. 

Tabell 14. Total installerad effekt för samtliga fall och modeller. 
Energianvändning [MWh] Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 4 
Fall 1 300 285 290 295 
Fall 2 200 195 200 205 
Fall 3 495 455 400 375 
Fall 4 310 280 270 265 
Fall 3 känslighetsanalys  395 365 320 300 
Fall 4 känslighetsanalys 250 225 215 215 

 
Energianvändningen som redovisas i Tabell 14 visar att ändringen i 
energianvändningen varierade olika mycket mellan fallen. Detta berodde på att vissa 
fall hade extra installerad kylmedelskylare och hög energianvändning för 
cirkulationspumparna.  
 
Resultatet av varje fall och modell som en funktion av antal borrhål visas i Figur 28. 
Markytan som krävdes för varje fall som en funktion av modellen tillsammans med 
kvoten mellan värme- och kylbehov ges i Figur 29. 
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Figur 28. Antal borrhål för varje fall som en funktion av modellerna där kvoten mellan värme- och 
kylbehov visas i parenteserna. 

 
 

 

Figur 29. Markyta för varje fall som en funktion av modellerna utan vinkling av borrhålen där kvoten 
mellan värme- och kylbehov visas i parenteserna. 

 
Utifrån Figur 28 var skillnad mellan antal borrhål för fall 1 och 3 markant.  För fall 1 
krävde systemlösningen mellan 88 och 130 borrhål och mellan 42 till 44 för fall 3.  
Dessutom framgår det att markytan för fall 1 i Figur 29 var mycket större än för fall 3, 
vilket innebar att fall 3 hade större möjlighet att implementeras än fall 1 med samma 
framledningstemperaturer och SPF. Denna parameter var kritisk då många av 
Vasakronans fastigheter är placerade inom stadsmiljöer där ytan för energilagret är 
begränsad.  
 
Om en byggnad likt modell 3 upprättades men verksamheten ändras och blir mer lik 
modell 2 sett från energianvändningen mellan värme och kyla, var systemlösningen för 
fall 3 mer anpassningsbar än fall 1. Detta då antalet borrhål och markyta inte skilde sig 
något större mellan fallen, jämfört med fall 1 som för samma förändring behövde fler 
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antal borrhål och större markyta. Detta talade för att fall 3 med kyldrift var en mer 
flexibel systemlösning än fall 1 med enbart frikyla.  
Det kan därför vara en fördel att förbereda för fler borrhål i framtiden och se över 
möjligheten att installera för kyldrift i efterhand för att göra systemet med enbart frikyla 
mer flexibel.  
 
Fall 2 hade mellan 54 till 75 borrhål jämfört med fall 4 som hade mellan 32 och 44 
borrhål, vilket resulterade i en mindre skillnad för antal borrhål och yta mellan 
systemtyperna än för fall 1 och 3. Detta berodde på att framledningstemperaturen för 
kylsystemet var högre för fall 2, vilket ledde till att borrhålen kunde återladda mer 
värme än för fall 1 som hade krav på lägre temperaturer.  
 
Markytan kunde bli mindre om vinkling av borrhålen tillämpades, dessutom skulle 
avstånden mellan borrhålen minskas för vissa fall. Därför kunde inte systemen helt och 
hållet jämföras med enbart hänsyn för markyta som energilagret behöver. Däremot 
framgick borrhålens behov om varierat avstånd och antal borrhål mellan modellerna. 
 
Utifrån de ökade avstånden mellan borrhålen för modell 4 tillsammans med det höga 
behovet för återladdning, ansågs ett system utan spetsenergi inte optimalt för den typen 
av byggnad och önskemål som Vasakronan har ställt. I dessa fall bör Vasakronan se 
över om annan överskottsvärme går att utnyttja, som till exempel värmen som kyls bort 
från restaurangkylens splitaggregat (kylens kondensordel).    
 
Nyckeltalen för kronor per installerad kW redovisas i Figur 30. 
 

 

Figur 30. Nyckeltal för kronor per installerad kW för samtliga fall och modeller. Kvoten mellan 
värme- och kylbehov visas i parenteserna.  

 
Från resultatet i Figur 30 hade fall 1 en högre kostnad per installerad kilowatt, vilket 
beror på att antal borrhål för systemet var högre än för dem andra tre fallen. Likaså har 
fall 2 en högre kostnad än fall 3 och 4 på grund av ett stort antal borrhål.  
Fall 3 och 4 påverkas inte i större utsträckning mellan modellerna, eftersom stora delar 
av effekttopparna kyls bort istället för att återladdas direkt i berget. Däremot ökade 
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storleken på värmepumpen då den dimensionerande effekten är mot kyleffektbehovet. 
Eftersom denna kyleffekt levereras direkt från borrhålen för fall 1 och 2 blir den 
installerade effekten dimensionerande mot värmeeffektbehovet.  
 
Ur den praktiska synpunkten hade systemet med enbart frikyla endast ett driftfall, vilket 
bidrog till att systemet blir enkelt att hantera i drift. Nackdelen med det systemet var att 
det är känsligt mot vissa förändringar av energibehovet, vilket bidrog till sämre 
flexibilitet vid förändrad verksamhet.  
 
Nyckeltal för energianvändning per kvadratmeter för varje fall och modell tillsammans 
med känslighetsanalysen om 20 % lägre energianvändning redovisas i Figur 31. 
 

 

Figur 31. Nyckeltal för energianvändning per kvadratmeter Atemp för varje fall och modell med 
känslighetsanalys om 20 % lägre energianvändning för fall 3 och 4. 

 
Resultatet i Figur 31 visar att fall 3 hade högst energianvändning per kvadratmeter följt 
av fall 1 och 4 och sist fall 2 med lägst energianvändning. Med energianvändningen 
från känslighetsanalysen hade fall 3 fortfarande högre energianvändning än fall 1.  
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5.6 LCC-resultat 
Resultatet från LCC-kalkylen med sänkta effekttoppar redovisas i Figur 32.  
 

 

Figur 32. LCC för fall 1 med varierad effekttäckning. 
 
Utifrån Figur 32 fanns besparingspotential genom att sänka anläggningens 
effekttoppar. Detta visar också varför man i många fall inte dimensionerar en 
anläggning för att klara av hela effektbehovet då skillnaden i kostnad skiljer sig mellan 
fallen.  
Eftersom antalet borrhål minskade innebar detta att energilagret blev mer känslig för 
förändringar, vilket kan leda till temperaturen i borrhålen sjunker eller ökar snabbare 
än för ett fallet med 100 % effekttäckning. Detta är en viktig aspekt att se över om ett 
sådant förslag ska genomföras.  
I LCC-kalkylen var inte restvärdet medräknat, vilket resulterade i att försöken med flest 
borrhål hade ett större restvärde och därmed lägre nuvärde efter kalkyltiden. Det gav 
dock en god indikation på för hur mycket som potentiellt kan sparas under kalkyltiden 
om förutsättningar för färre antal borrhål finns, utan att riskera sämre egenskaper för 
anläggningen. 
 
Resultatet av LCC-kalkylen för samtliga modeller ges i Figur 33. 
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Figur 33. Resultat LCC för alla fyra modeller och fyra fall. 
 
Resultatet för LCC-kalkylen i Figur 33 visar att den stora kostnadsskillnaden mellan 
systemen under kalkyltiden berodde på de framledningstemperaturer och SPF som 
råder, och inte valet mellan systemen.  
 
Vid närmare analys mellan fall 1 och 3 rådde det osäkerheter om vilket system som var 
mest ekonomiskt fördelaktigt. Modell 2 för fall 3 avviker något från kostnadstrenden 
mot fall 1. Detta berodde på att modell 2 hade höga kyleffektbehov och därmed hög 
installerad effekt. För fall 1 krävdes betydligt fler borrhål vilket ökade markytan och 
därmed kostnaden vilket är en faktor som inte inkluderas i LCC-kalkylen. 
 
Mellan fall 2 och 4 var fall 2, med enbart frikyla, den ekonomiskt sett mest fördelaktiga, 
men visar mindre kostnadsmarginaler för modell 1 och 4. Detta berodde på att modell 
1 behövde en kylmedelskylare för bibehålla energibalansen i borrhålen. Fall 4 hade 
lägre kyldrift då kylbehovet var relativt lågt mot resterande modeller.   
 
Eftersom restvärdet inte medräknas gav detta resultat den faktiska kostnaden på 15 år. 
Med restvärdet inräknat, hade investeringskostnaden för fallen med enbart frikyla (fall 
1 och 2) blivit lägre då en stor del av det investerade kapitalet fanns i borrhålen, jämfört 
med fall 3 och 4 som hade en lägre investerad kostnad för borrhålen.  
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Resultatet för LCC-kalkylen med känslighetsanalysen om 20 % lägre energianvändning 
för fall 3 och 4 redogörs i Figur 34. 
 

 

Figur 34. Känslighetsanalys för LCC om driftkostnaden för fall 3 och 4 sjunker med 20 % om andelen 
frikyla är högre än förväntat. 

 
Utifrån känslighetsanalysen i Figur 34 var fallet med kyldrift (fall 3) mer ekonomiskt 
fördelaktigt för majoriteten av modellerna på 15 år utan hänsyn till restvärdet för 
energilagret.  
Mellan fall 2 och 4 hade fall 2 med enbart frikyla fortfarande störst ekonomisk potential 
även för känslighetsanalysen med 20 % lägre energianvändning för fall 3 och 4.  
Likt för LCC-kalkylen i Figur 33 räknades inte restvärdet med, vilket även här skulle 
bidra till en lägre totalkostnad för fall 1 och 2 under kalkyltiden.  
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LCC-kalkylen för 30 år med känslighetsanalys om 20 % lägre energianvändning för 
fall 3 och 4 med reinvestering ges i Figur 35. 
 

 

Figur 35. Känslighetsanalys för LCC om driftkostnaden för fall 3 och 4 sjunker med 20 % för 30 år 
med reinvestering efter 15 år. 

 
Enligt resultatet i Figur 35 hade fall 1 och 2 större ekonomisk potential på längre sikt 
jämfört med fall 3 och 4. Mycket berodde på att fall 3 och 4 hade höga 
reinvesteringskostnader då värmepumpen är större, kylmedelskylaren behövde bytas ut 
och driftkostnaden var fortsatt högre än för fall 1 och 2.  
Med en känslighetsanalys på 30 år med ännu lägre andel kyldrift för fall 3 och 4, hade 
mest troligt systemet med enbart frikyla fortfarande varit det ekonomiskt sett mest 
fördelaktiga då kostnaderna mellan systemen var stora. Dessutom beräknades LCC-
kalkylen utan restvärdet, vilket bidrar till ett lägre nuvärde för fall 1 och 2 än för fall 3 
och 4.  
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5.7 Felkällor  
Modellerna som använts i utredningen hade viss andel jämn processkyla och varierande 
effekttoppar. Dessa varierar från byggnad till byggnad beroende på 
användningsområde och egenskaper, vilket innebär att resultatet inte kan säkerställas 
för alla byggnader. 
 
I verkligheten måste också de geotekniska faktorerna och praktiska förutsättningarna 
räknas med, vilket innebär att systemet med kyldrift ofta kommer vara det system som 
enbart kan implementeras.  
 
Andelen kyldrift varierar också med tiden beroende på hur stort energilagret byggs. 
Detta innebär att driftkostnaden för fall 3 och 4 varierar och är svåra att förutse om till 
exempel maxtemperaturen för lagret tillåts vara högre, vilket bidrar med färre borrhål 
men mer kyldrift.  
Dessutom skulle systemen för majoriteten av modellerna att ha sjunkande temperatur 
för borrhålen, vilket innebär att det finns möjlighet att utnyttja mer frikyla i framtiden, 
samtidigt som lägre temperatur i borrhålen leder till sämre SPF.  
I detta examensarbete har SPF antagits vara konstant för varje fall och modell, men 
skulle i verkligheten variera något beroende på temperaturen i borrhålen från olika fall 
och modell.  
 
För fall 3 och 4 adderades extra kyleffekt för att nå temperaturkraven. I verkligheten 
kan den temperaturen variera på grund av kylbehov och daggpunktreglering. Dessutom 
kan flödet för pumpen till borrhålen tillåtas sänkas under höga kylbehov, så pass att 
kyleffekten vid förångaren räcker för att nå temperaturkraven. Detta hade bidragit till 
en något lägre installerad effekt och lite lägre energianvändning. Däremot påverkar inte 
detta något större på resultatet på lång sikt.  
Alternativet var att installera en större kylmedelskylare som kyler bort mer av den 
värmen som återladdades till borrhålen, vilket hade ökat den installerade effekten för 
kylmedelskylaren och därmed påverkat energibalansen för borrhålen.  
 
Vid en projektering hade möjligtvis en separat kylmaskin som går direkt på kylsidan 
varit till fördel för att återladda borrhålen från kondensorn, utan hänsyn till 
köldbärarfluidens temperatur i kyldrift. Detta skulle möjligt gett högre SPF, då högre 
temperaturer för återladdningen skulle kunnat uppnåtts. Däremot kan andelen frikyla 
sjunka då borrhålen får en högre temperatur sett över hela året.  
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6 Slutsatser 
Den totala kostnaden mellan systemen varierar med byggnadens energibehov, 
framledningstemperatur och därmed SPF, där den största besparingspotentialen mellan 
fallen erhölls genom att installera högtemperaturkyla och lågtemperaturvärme. Av de 
system som undersöktes, hade fall 2 med enbart frikyla, lågtemperaturvärme och 
högtemperaturkyla störst ekonomisk potential även när energianvändningen för 
systemet med kyldrift sjönk med 20 %. Systemet med kyldrift gav dock färre antal 
borrhål och markyta än det systemet med enbart frikyla, som i sin tur har större 
möjlighet att upprättas. 
För fallen med lågtemperaturkyla och högtemperaturvärme samt låga SPF var systemet 
med kyldrift det mest lämpade, då behovet av markyta för fallen med enbart frikyla var 
stora och svåra att anpassa för många av Vasakronans fastigheter. Dessutom var den 
ekonomiska potentialen inte försvarbar under kalkyltiden när fallet undersöktes mot 
känslighetsanalysen, vilket gör det svårare att argumentera för investeringen.  
 
Om en geoanläggning ska byggas för en tidigare uppförd byggnad med fjärrvärme, kan 
en ombyggnation av kylbafflar och radiatorer vara intressant att se över för att skapa de 
bästa förutsättningarna för anläggningen. 
 
Det fanns potential att sänka anläggningens kostnad genom att sänka effekttopparna, 
men bör utvärderas ur från dem ekonomiska riskerna om hyresgästerna blir missnöjda, 
mot dem ekonomiska fördelarna som finns för åtgärden. Dessutom varierade 
möjligheterna mellan modellerna då färre antal borrhål påverkar lagrets stabilitet.  
 
Utredningens resultat grundades på dem två systemtyperna ur den ekonomiska och 
drifttekniska aspekten tillsammans med dem förutsättningarna som angivits, 
tillsammans med resonemanget att de felkällor som diskuterats inte har en märkbar 
skillnad för resultatet. Sett från de två systemalternativen bör en optimal geoanläggning 
för Vasakronans kontorsfastigheter dimensioneras helt för frikyla tillsammans med 
högtemperaturkyla och lågtemperaturvärme. Dessutom bör flera mindre värmepumpar 
installeras för att skapa de mest optimala förutsättningarna för driftoptimering, höga 
SPF, men även av praktiska skäl vid installation, renovering och byte av 
värmepumparna.    
 
Det blir svårt att alltid bygga en likadan anläggning då varje byggnad är unik och har 
olika förutsättningar samt att verksamhetsområdet skiljer sig åt. Därmed måste 
Vasakronan bygga olika system för att nå målet om halverad energianvändning för 
fastighetsbeståndet. Utifrån dem system som undersökts, bör dock systemet med enbart 
frikyla alltid utredas tillsammans med konstruktörens förslag och helst under en längre 
avskrivningstid.   
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7 Fortsatt arbete 
Flera parametrar som undersökts i arbetet grundar sig på antaganden och att systemets 
egenskaper inte varierar med åren. Det finns därför goda skäl att vidare undersöka 
systemets påverkan på längre sikt i drift då temperaturen i borrhålen kommer variera 
från år till år. Dessutom hade en installation av separata kylmaskiner kunnat bidra till 
bättre återladdning av borrhålen och bättre driftsekonomi utan extra kyleffekt. 
 
I arbetet har högtemperaturkyla använts med högre framledningstemperaturer än 
vanligt. Det vore därför intressant att undersöka hur mycket större kostnaden för 
kylbafflar med högtemperaturkyla står sig mot kylbafflar för lågtemperaturkyla mot 
resultatet i detta examensarbete.  
 
Till sist vore det intressant att undersöka konsekvenserna av ett lägre dimensionerat 
energisystem för geoanläggningens respektive egenskaper mot riskerna av sämre 
termisk komfort för hyresgästerna vid både normal- och extrem-år.  
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