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Abstract
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av koncepthus i Mellanöstern
Underground Thermal Energy Storage using
Horizontal Ground Heat Exchanger for Cooling of
Residential Buildings in the Middle East
Axel Taberman

Norconsult AB has developed a solar
housing concept, a house designed for
the warm climate in the Middle East and
with large quantities of solar panels
installed. The cooling system for the
house was designed in an earlier report,
the purpose of this thesis is to
investigate the possibility of short and
long term storage of thermal energy via
an underground energy storage volume.

Two different designs of the storage and
three different filling materials have
been integrated into a model to simulate
different cases. The first design
consisted of pipes installed in the
ground, without insulation. The second
design consisted of an insulated
concrete box installed to prevent
thermal energy from the surrounding soil
to flow towards the lower temperature
regions within the storage. The three
different filling materials were dry
saudi sand, watersaturated saudi sand
and the filling material used by the
client for energy storage in Sweden.

The results from the simulations show
that neither of designs, regardless of
the filling material, managed to extract
enough thermal energy from the house to
the ground to uphold the demands of
indoor climate. One of the reasons for
this was the decision not to install a
heat pump between the house and the
energy storage. The impact of the
omitted heat pump was that the maximum
temperature allowed to the fan coils
is 11 °C. This low temperature
refrigerant could be utilized far more
efficiently by a heat pump.
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SAMMANFATTNING	

I det varma klimatet i Mellanöstern och det ständigt ökande kravet på högre levnadsstandard 

har behovet av kylning för bostäder och lokaler ökat kraftigt under många år. Ökningen är så 

pass stor att vissa regioner av Saudiarabien frekvent drabbas av strömavbrott. Som en följd av 

strömavbrotten har ett program instiftats som begränsar elkonsumtion för luftkonditionering 

mellan 13.00 och 17.00 under sommarhalvåret,  den tid på dagen då stora topplaster ofta 

uppstår. Norconsult AB har därför utvecklat ett koncepthus(solar housing) som är designat för 

att reducera solintrsålning under de varmaste timmarna och med solpaneler som täcker stora 

delar av husets tak. Detta koncepthus konstruktion och kylsystem utvecklades som en del i ett 

examensarbete under 2011. Då med en ackumulatortank under huset för att lagra eventuell 

överskottskyla producerad av kylmaskinen under de timmar som solpanelerna tillgodoser 

dennas elbehov. Denna ackumulatortank visade sig klara av att lagra kallt vatten under kortare 

perioder, men uppdragsgivaren visade intresse för ett alternativ till mer långsiktig lagring av 

den producerade kylan. 

Det energilager som undersökts i denna rapport är av liknande struktur som de energilager 

som Norconsult AB installerat och driver i Sverige. Dessa är av modellen horisontell 

markvärmeväxlare.  Den stora frågan är om energilagret, med olika konstruktioner och 

återfyllnadsmaterial, klarar att  uppfylla de krav på temperaturer som husets kylsystem 

ställer(och som arbetats fram i det tidigare examensarbetet). Totalt utreds fyra olika modeller 

för energilagret, där tre av dem är identiska i konstruktion med en isolerande box men skiljer 

sig vad gäller återfyllnadsmaterial. Den sista modellen är konstruerad utan isolerande box. De 

olika modellerna byggdes upp och simulerades i ett beräkningsprogram, dels för att undersöka 

hur väl termisk energi från den omgivande stängs ute och dels för hur väl lagret klarar av att 

överföra termisk energi från huset till lagret, transporterad av köldbäraren.  

Resultaten visar att ingen av de fyra modellerna klarar av att leverera tillräckligt med kyla för 

att tillgodose huset kylbehov under några längre tidsperioder. Med det befintliga kylsystem 

klarar endast två av de fyra modellerna att reducera temperaturen i lagret så mycket att det 

uppfyller de temperaturkrav som ställs av systemet för att upprätthålla inomhusklimatet. Den 

största anledningen till detta är det faktum att kylsystemet saknar en värmepump mellan huset 

och energilagret. Konsekvensen av detta blir att den maximalt tillåtna temperaturen för 

köldbäraren som lämnar lagret är 11 . En så lågtempererad fluid kan med större effektivitet 

utnyttjas med en värmepump.   
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1 INLEDNING	
I detta kapitel presenteras en genomgång av bakgrunden till examensarbetet, dess omfattning, 

syfte samt genomförande. 

1.1 BAKGRUND	

Som en av världens största oljeproducenter tillgodoser Saudiarabien majoriteten av det 

inhemska elektricitetsbehovet med elektricitet producerad från olja. Den stora tillgången på 

olja i området leder till låga priser på oljan, och följaktligen även på den elektricitet som 

genereras av den. 

Tillsammans med den ökande befolkningen och dess krav på hög levnadsstandard har 

Saudiarabiens elkonsumtion ökat kraftigt under en längre tid. Bara mellan åren 2011 och 2012 

ökade konsumtionen från 161,5 TWh till 174,5 TWh [1]. I figur 1-1 framgår det att år 2008 

stod bostäder för 57 % av den totala konsumtionen, och inom bostadssektorn uppskattades det 

att ventilation och luftkonditionering motsvarade 65 % av konsumtionen [2]. 

 

Figur 1-1 Elkonsumtion i Saudiarabien 2008 fördelat på sektorer [3]. 

Det är speciellt under de varma timmarna på sommarhalvåret som stora topplaster uppstår. 

Med den ständigt ökande konsumtionen så har produktionssidan på senare år ej kunnat möta 

dessa topplaster och som en konsekvens av detta uppstår det ofta strömavbrott. Som svar på 

de allt mer frekventa strömavbrotten har det statliga saudiska elbolaget SCECO, Saudi 

Consolidated Electric Company, upprättat ett lastminskningsprogram för att begränsa 

användandet av el för luftkonditionering mellan 13:00 och 17:00 under sommarhalvåret [2]. 
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Programmet medför att varje byggnad måste generera egen elektricitet för att reducera 

påfrestningar på nätet samt den ökande elkonsumtionen. 

Under hösten 2010 och våren 2011 utförde studenterna Aude Tan och Matthieu Maerten ett 

examensarbete för Norconsult AB. I examensarbetet designade studenterna ett prototyphus 

med optimerade byggtekniska egenskaper, effektivt kylsystem samt ett solpanelssystem för 

generering av elektricitet. Lösningen för lagring av den producerade kylan var en 

ackumulatortank nedgrävd under huset, se figur 1-2 [4].  

 

Figur 1-2 Skiss över solhusets kyl- och solpanelsystem [4]. 

För att systemet ska kunna transportera kyla både till huset (för att upprätthålla 

inomhusklimatet) och till lagret, har ett system med givare och ventiler utvecklats. I figur 1-3 

presenteras en mer detaljerad skiss över husets kylsystem. 
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Figur 1-3 Grafisk beskrivning av husets kylsystem [4] 

 

Figur 1-4 Beskrivning av kylsystemet för att visa skillnad mellan de två driftfallen [4] 
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I figur 1-4 demonstreras skillnaderna mellan de två olika driftfallen. Under den del av dagen 

då solpanelerna levererar tillräckligt med el för att täcka kylmaskinens behov arbetar systemet 

enligt den vänstra skissen i figur 1-4. Köldbäraren pumpas från värmeväxlaren till 

fläktkonvektorn via 1:a, 2:a och 3:e ledningen samt shuntventilen och pump 2. Om 

inomhusklimat är uppfyllt så kommer shuntventilen vid första kopplingen att skicka 

köldbäraren till energilagret. Den uppvärmda köldbäraren skickas efter fläktkonvektorn 

tillbaka till värmeväxlaren för att växlas till en lägre temperatur mot köldmediet.  

Under resterande timmar av dygnet, då solpanelerna ej levererar el, opererar systemet enligt 

den högra skissen i figur 1-4. Då kondensorn inte längre är i drift stängs flödena genom 

kopplingspunkterna I och III för att förhindra att köldbäraren flödar till värmeväxlaren. Efter 

att köldbäraren passerat fläktkonvektorn skickas den istället till markvärmeväxlaren 

(energilagret), för att avge termisk energi till marken [4]. 

1.2 SYFTE	OCH	MÅL	

Syftet med examensarbetet var att undersöka om ett energilager, i samband med  

koncepthuset, kan lagra tillräckligt med kyla för att tillgodoses husets kylbehov. För 

uppdragsgivaren är lagret av intresse först och främst för lagring av kyla, producerad under 

dagen med elektricitet genererad från solpaneler, till de timmar då solpanelerna ej kan 

leverera den effekt som kylmaskinen kräver. 

Syftet för examensarbetet var därmed att konfigurera, samt simulera fyra olika modeller av 

energilager: 

A. Energilager utan isolering under huset 

B. Energilager med isolering under huset 

För Modell A och Modell B är återfyllnadsmaterialet den saudiska sanden. Ett tredje och 

fjärde alternativ har också undersökts, Modell C och Modell D. De två sistnämnda har samma 

isolerande box som ovanstående Modell B, men  Modell C med förhöjd vattenmättnadsgrad 

hos sanden via ett återfuktningssystem och Modell D använder det återfyllnadsmaterial 

Norconsult använt vid energilager i Sverige. Alltså; 

C. Energilager med isolering samt återfuktningssystem under huset 

D. Energilager med isolering med Svenska återfyllnadsmaterialet 
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Målet för examensarbetet var att avgöra om någon av dessa 4 modeller klarar av att lagra 

termisk energi tillräckligt bra för att tillgodose kylbehov under de delar av dygnet som 

solpanelerna ej levererar tillräckligt med elektricitet för att köra kylmaskinen, samtidigt som 

investeringskostnaderna skall hållas så låga som möjligt. 

Idén med koncepthuset är inte platsspecifikt men för denna studie har staden Jeddah i 

Saudiarabien med dess rådande geologiska förhållanden och klimat användts. 

1.3 PROBLEMFORMULERING	

Är det möjligt, med det bestämda kylsystemet, att lagra tillräckligt med kyla i ett energilager1 

med horisontella markvärmeväxlare för att tillgodose koncepthusets kylbehov under de 

timmar av dygnet som kylmaskinen inte kan köras? 

1.4 METOD	

För att insamla den teoretiska kunskapen och nödvändig data genomfördes mestadels 

litteraturstudier. Som komplement till litteraturstudien har även samtal genomförts med 

kunniga inom de berörda områdena.  

Två matematiska verktyg användes under arbetets gång. MATLAB användes för att 

programmera två enklare program. Det första för beräkning av den ostörda marktemperaturen 

vid olika djup utifrån den genomsnittliga lufttemperaturen och markens egenskaper. Det andra 

för framtagandet av den ekvation som motsvarar de årliga lufttemperaturvariationerna i 

Jeddah. Det andra beräkningsprogrammet användes för de termiska simuleringarna för lagret, 

och i det beräkningsprogrammet användes två modulerna; en för värmeöverföring och en för 

rörströmning. 

1.5 AVGRÄNSNINGAR	

Systemgränserna blir vid ytterkanten av energilagret. Produktion av el från solpanelerna, kyla 

producerad från kylsystemet samt husets kylbehov är alla utanför dessa gränser. Inte heller 

ingår det praktisk utformning av det återfuktningssystem, vilket två av modellerna kräver, i 

ramarna för projektet. Hållfasthetsberäkningar för den isolerande boxen är även dessa utanför 

projektets omfång tillsammans med alla ekonomiska beräkningar(bortsett från att det ska ha 

minimal ekonomisk påverkan).  

                                                 
1 Där energilagrets horisontella utsträckning begränsas av koncepthusets area. 
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2 TEORI	
I detta kapitel behandlas den teori som ligger till grund för ingående konfiguration och data 

för systemens simuleringar.  

2.1 ENERGILAGER	MED	HORISONTELLA	MARKVÄRMEVÄXLARE	

Vid utvinning och lagring av termisk energi installeras en markvärmeväxlare mellan en 

värmepump2 och en värmekälla, det vill säga marken. Markvärmeväxlaren består av en eller 

flera slangar som placeras horisontellt i marken. I slangarna används sedan en 

värmebärarfluid för att växla värme mellan hus och mark. Konfigurationen av slangar varierar 

för olika anläggningsplatser, två vanligt förekommande anläggningar visas i figur 2-1 [5].  

 

Figur 2-1 Två typer av slangkonfigurationer för horisontella markvärmeväxlare [6]. 

I figur 2-1 ses till vänster en vanlig horisontell markvärmeväxlare och till höger en liggande 

spiralformad markvärmeväxlare, även kallad slinky. Fördelen med en spiralformad 

markvärmeväxlare gentemot den vanliga är bland annat att längden på slangen i spiralen är 

många gånger större än längden hos returslangen, vilket gör att det termiska utbytet mellan 

den ingående slangen och returslangen blir försumbart [5]. 

Markvärmeväxlaren är den komponent i energilagersystemet som transporterar termisk energi 

till och från marken. I markvärmeväxlaren cirkulerar en vätska kallad värmebärare. I de fall 

energilagret används för kyla kallas vätskan istället för köldbärare. Denna vätska är vanligtvis 

vatten med ett tillsatt frostskyddsmedel som sänker vätskans fryspunkt [5]. 

                                                 
2 För detta projekt ersätt värmepumpen av fläktkonvektorer. 
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dess mer komplexa uppbyggnad. Särskild hänsyn måste tas för att säkerställa bortförande av 

luft och flödesbalanser för varje parallell flödesväg [8]. 

2.2.2 ÅTERFYLLNADSMATERIALETS	EGENSKAPER	

Den viktigaste faktorn för design av ett välfungerande energilager är graden av 

värmeöverföring mellan den slutna slingan av rör och den omgivande marken. 

Värmeledningsförmågan är den avgörande egenskapen hos marken vad gäller längden rör. 

Längden rör är en av de dominerande faktorerna vad det gäller anläggningskostnad och 

drifteffektivitet, som är direkt kopplad till driftkostnaderna. För att få ett optimerat energilager 

är det därför av stor vikt att genomföra mätningar av jordens termiska egenskaper vid tänkta 

anläggningsplatser [8]. 

VÄRMEKAPACITET	

Den specifika värmekapaciteten, cp, hos en jord är ett mått på hur mycket termisk energi som 

avges eller absorberas om temperaturen hos en massenhet av jord sänks eller höjs med en 

grad. Anmärkningsvärt är att luft har lägst värmekapacitet, och värmeledningsförmåga, bland 

alla naturliga ämnen medan vatten har den högsta specifika värmekapaciteten [10].  

VÄRMELEDNINGSFÖRMÅGA	

Egenskapen värmeledningsförmåga, λ, hos ett ämne är ett mått på hur väl ett ämne överför 

termisk energi genom värmeledning vid olika temperaturgradienter i marken. De två 

viktigaste faktorerna vad gäller en jords värmeledningsförmåga är porositet och 

vattenmättnadsgrad. I en jord med låg porositet, det vill säga lite porutrymme, så befinner sig 

de värmeledande kornen närmare varandra och får därför högre värmeledningsförmåga. En 

ökande vattenmättnadsgrad medför att kontakten mellan jordkornen blir bättre då vatten har 

betydligt bättre värmeledningsförmåga än den luft som annars fyller porerna [11]. 

TERMISK	DIFFUSIVITET	

Den termiska diffusiviteten, αs, hos en jord är ett mått på hur snabbt jordens temperatur 

anpassar sig efter omgivnings temperatur. En hög termisk diffusivitet hos en jord medför att 

den snabbare anpassar sig efter omgivningens temperatur. Den termiska diffusiviteten 

beräknas genom att dividera värmeledningsförmågan med produkten mellan densiteten och 

värmekapaciteten [12]. 
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OLIKA	TYPER	VÄRMETRANSPORT	I	JORD	

Värme transporteras i mark via olika mekanismer. Dessa mekanismer är, listade i ordning av 

vikt av D.A. De Vries och N.H. Afgan i boken Heat and Mass transfer in the biosphere, 

värmeledning, konvektion och strålning. Värmeledning sker genom hela jorden men det 

huvudsakliga värmeflödet sker mellan de solida och likvida delarna. Konvektion är i de flesta 

fall försumbart, undantaget de fall då markens vattenhalt snabbt ökar, detta är dock ej 

applicerbart för transport av latent värme3 via vattenånga. Värmeöverföring med strålning 

som källa är till följd av strålning av intresse för torra jordar vid höga temperaturer och stora 

porer, men även vid dessa förhållanden är den maximala inverkan från strålning ett tillägg på 

värmeledningsförmåga mellan 10 % och 20 % [11][13].  

Mekanismerna är varierande aktiva under olika temperaturer. Värmeledning dominerar t.ex. 

vid temperaturer under 0°C. I samma intervall har den latenta värme som absorberas/frigörs 

stor inverkan om jorden är porös och hög vattenhalt. För temperaturer mellan 0°C och ca 25°C 

är alltjämt värmeledningen den dominanta mekanismen. I permeabla4 jordar och vid höga 

temperaturdifferenser kan påtvingad konvektion vara den helt dominerande mekanismen, och 

den naturliga motsvarigheten kan få icke försumbar inverkan. I det sista temperaturintervallet, 

ca 25-95°C, är inledningsvis värmeledning fortsatt dominant. För ökande temperatur i jordar 

med låg och medelhög vattenhalt ökar inverkan av konvektion via vattenånga. Vid högre 

temperaturer för jordar med hög vattenhalt kvarstår värmeledning som det dominerande 

transportsättet. Som nämnts tidigare kan strålning ha inverkan på torra jordar med stora porer 

[11]. 

 

TORRDENSITET	OCH	SKRYMDENSITET	

Till följd av de varierande vattenmättnadsgraderna hos återfyllnadsmaterialet varierar även 

densiteten. Skillnaden på en jord med hög vattenmättnadsgrad och en jord med låg 

vattenmättnadsgrad är att porerna är fyllda med vatten istället för porgas. Då densiteten hos 

vatten, , är större än gasens densitet så kommer markens totala densitet(skrymdensitet), , 

att öka med vattenmättnadsgraden. Skrymdensiteten kan beräknas enligt  

                                                 
3 Den mängd energi som frigörs när ett ämne fryser eller kondenseras. Vid motsatt fasförändring, smältning och 
förångning, upptas istället energi. För vatten är den latenta värmen 330 MJ/m3. 
4 Ett mått på hur enkelt vatten tar sig fram i en jord. Vid hög permeabilitet kan vattnet flöda lätt i jorden. 
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 1  (2.1)

där 2  representerar vattenkvoten,  motsvarar vattens densitet och  är skrymdensiteten. 

Ekvation 2.1 kan med hjälp av ekvationerna 

 ∙  (2.2)

 
 

(2.3)

där  står för porositet,  för vattenmättnadsgrad och  för torrdensitet, skrivas om enligt 

 
∙ 1  

(2.4)

  (2.5)

där samtliga parametrar är kända för detta projekt [11]. 

FUKTVANDRING	

I samband med utvinning eller tillförsel av termisk energi i jord uppstår förändringar av 

mängden termisk energi. Dessa förändringar ger upphov till temperaturdifferenser i jorden 

vilka i sin tur ger upphov till differenser i jordens ångtryck. En konsekvens av dessa 

skillnader i ångtryck är transport av den fukt som finns i jorden. Denna transport är som störst 

i jordar med måttlig vattenhalt, då jordar med hög eller låg halt leder till begränsad rörlighet 

för fukten, på grund av motstånd och begränsat fuktinnehåll. Konsekvensen av fuktvandring 

är att jordens vattenhalt ändras för lokala delar av jorden, vilket följaktligen leder till 

förändringar i det lokala områdets termiska egenskaper [5]. 

Vid tillförsel av termisk energi till jorden kan det vatten som befinner sig i närhet till 

energikällan förångas och transporteras via tryckskillnader till ett område med lägre 

temperatur för att där kondenseras. Konsekvensen av detta blir en lägre vattenhalt nära 

energikällan och då även sämre termiska egenskaper. Vid uttag av termisk energi, för 

projektet då lagret laddas, sker vandringen istället åt motsatt håll och förbättrar de termiska 

egenskaperna för jorden närmast energiuttaget så pass mycket att den kan jämställas med en 

vattenmättad jord [5].  
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2.3 VÄRMEÖVERFÖRING	

VÄRMEÖVERFÖRING	I	BERÄKNINGSPROGRAMMET	

Ekvationerna i följande kapitel är de ingående ekvationerna för de två modulerna som använts 

i projektet, Värmeöverförings- och rörströmningsmodulen. Båda modulerna bygger på 

termodynamikens första huvudsats 

  

 

(2.6)

där  är infinitesimal variation i inre energi,  är en infinitesimal mängd värme som 

tillförts systemet från dess omgivning och  är ett infinitesimalt arbete utfört av systemet på 

dess omgivning. Huvudsatsen fastställer att energi varken kan skapas eller förstöras, utan 

enbart omvandlas. Den fastställer även att, för det givna systemet, energi hos ett slutet 

systemet endast kan ändras genom växelverkan mellan värme och arbete.  

Ekvation 2.6 kan omformuleras med hjälp av termodynamikens andra huvudsats och skrivas 

om enligt 

  (2.7)

där T är systemet temperatur (K), S motsvarar systemet entropi (J/K), P är trycket i systemet 

(Pa) och V motsvarar systemets volym (m3) [22]. Vid simuleringar är dock ett systems inre 

energi, U, en besvärlig parameter att mäta och även svår att simulera. I 

beräkningsprogrammet används istället en omskrivning av ekvation 2.7, med avseende på 

temperatur, 

 
∙ ∙  

(2.8)

där: 

  = densitet (kg/m3) 

 = specifik värmekapacitet (J/(kg·K)) 

  = Temperatur (K) 

  = hastighetsfält 

  = termisk konduktivitet (W/(m·K)) 

  = generell värmekälla (W/m) [c] 
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I rörströmningsmodulen approximerar programmet flödet längs en endimensionell linje och 

löser sedan energibalansekvationen för det endimensionella flödet. Energiekvationen för 

inkompressibel strömning i rör kan skrivas 

 
	 	 ∙ ∙

2
| | ä  

 

(2.9)

där ä representerar den radiella värmeöverföringen från omgivningen genom rörväggen 

(W/m),  motsvarar en generell värmekälla (W/m),  representerar ett hastighetsfält, A är 

tvärsnittsarean av röret([m2). Fluidens densitet betecknas med  (kg/m3),  är den 

hydrauliska diametern (m),  är den dynamiska friktionskoefficienten, T är temperaturen 

(K),  är den termiska konduktiviteten, (W/(m·K)), och   fluidens specifika värmekapacitet 

(J/(kg·K)). 

Det externa värmeutbytet genom rörväggen, ä , beräknas med formeln 

 ä  

 

(2.10)

där termen  motsvarar ett effektivt värde på värmeöverföringskoefficienten, 

(W/(m2·K)), och termen  är differensen mellan omgivningens temperatur, , 

och fluidens temperatur, T (K). Termen  uppskattas utifrån följande ekvation 

 
	

2
1 1 ∑

2⁄

 

 

(2.11)

med tillhörande parameterbeskrivning: 

  = n:te rörets yttre omkrets (m). 

  = värmeöverföringskoefficient på rörets insida 

  = värmeöverföringskoefficient på rörets utsida 

  = termisk konduktivitet för materialet i n:te rörväggen 

  = väggtjocklek för n:te väggen 
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2.4 OSTÖRD	MARKTEMPERATUR	

Den ostörda marktemperaturen vid olika djup har beräknats med hjälp av en metod, utvecklad 

av Kwang Ho Lee och Richard K. Strand, hämtad från rapporten Implementation of an Earth 

Tube System into Energyplus Program [15]. Metoden bygger på den transienta 

värmeledningsekvationen i en dimension 

 

 1
∙  

(2.14)

där  motsvarar djupet,  temperaturen och markens termiska diffusivitet. För att beräkna 

den ostörda marktemperaturen krävs först att markens yttemperatur uppskattas. Dett görs med 

hjälp av  

 0, ∙  (2.15)

där ,  är marktemperaturprofilen som är en funktion av tiden  och djupet  och där 

 och  är markytans genomsnittliga årstemperatur respektive amplitud. Dessa 

årsgenomsnittliga värden skall beräknas med hänsyn till; konvektiv värmeöverföring mellan 

luft och mark, absorption av strålning från solen, den långvågiga emittansen från marken och 

de latenta värmeförlusterna som härrör från fuktavdunstning vid markytan.  

För den konvektiva värmeöverföringen mellan luft och mark, kan denna beräknas med  

  (2.16)

där  representerar luftens temperatur och  representerar konvektiva 

värmeöverföringskoefficienten vid markytan. Denna koefficient kan approximeras med  

 5,7 3,8  (2.17)

med årsgenomsnitt av vindhastigheten  vid markens yta. Den omgivande luftens 

temperaturvariationer över året uppskattas enligt  

 	 , ,  (2.18)

där ,  samt ,  motsvarar den årsgenomsnittliga lufttemperaturen och dess 

amplitud,  den årliga vinkelfrekvensen och  fasvinkeldifferensen mellan luft och 



16 
 

markytans temperatur. Denna erhålls vid den punkt av året då luftens temperatur når sitt 

minimum. Beträffande solstrålning absorberad av marken kan den uppskattas med ekvationen 

  (2.19)

där  är absorptionskoefficient och Ss är nettovärdet för den horisontella solinstrålningen. 

Absorptionskoefficienten, , beror av en rad faktorer bland annat markens absorption och 

skuggning men kan även uppskattas med hjälp av 

 1  (2.20)

där albedo är ett dimensionslöst mått vilket motsvarar den andel av en strålning som 

reflekteras från en belyst yta [23]. För uppskattning av nettovärdet på den horisontella 

solinstrålningen används  

 	 , ,  (2.21)

där amplituden ,  kan identifieras utifrån väderdata genom att dividera differensen 

mellan årsmaximum och -minimum av horisontell solinstrålning med två. ,  motsvarar 

den årsgenomsnittliga solinstrålningen och  representerar fasvinkeln mellan solinstrålning 

och lufttemperatur. Denna erhålls vid den punkt, räknat med utgångspunkt vid början av året, 

då solinstrålningen årsminimum inträffar.  

Den långvågiga strålningen som emitteras av markens yta approximeras med  

 å , å ∆  (2.22)

med markytans emittans, , och strålningskonstanten ∆  [23]. Strålningskonstanten är 

beroende av en rad faktorer bland annat; den relativa luftfuktigheten. Den latenta 

värmeförlusten kan uppskattas med formeln 

 0,0168  (2.23)

där a och b är empiriskt framtagna konstanter, som redovisas i tabell 2-1.  motsvarar 

förångningshastighetsandel medan  kan beräknas utifrån ekvation 2.17.  
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Tabell 2-1 Empiriskt framtagna konstanter för modellen 

Parameter Värde
a 103 [Pa/K]
b 609 [Pa]

 

Avslutningsvis kan vi med hjälp utav de fyra ekvationerna 2.16, 2.19, 2.22 och 2.23 erhålla ett 

uttryck för värmeöverföringshastighet vid markytan enligt 

 
| 	 	 å , å  

(2.24)

där  representerar markens termiska konduktivitet. Genom substitution och förkortning 

erhålls slutligen följande uttryck för den årsgenomsnittliga temperaturen för markytan 

 1
, ∆ 0,0168 1  

(2.25)

där de två nya variablerna  och  beräknas med  ekvationerna 

 1 0,0168  (2.26)

 1 0,0168  (2.27)

Amplituden av variationerna hos marktemperaturen kan sedan bestämmas utifrån  

 
	 .

 
(2.28)

där 

 
	 ,

 
(2.29)

som behövs för att beräkna , vilket görs enligt 

  (2.30)

För att inkludera hur minskningen av marktemperatur beror av djupet, och för att uttrycka den 

sista okända variabeln , introduceras dämpningskonstanten D. Denna beräknas utifrån  

 
2

 

(2.31)
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vilket då ger  

 1
. 

(2.32)

Den ostörda marktemperatur vid olika djup och tidpunkter kan då slutligen ges av  

 
, 	

365

/ 2
365 2

365 /

	 
(2.33)

där samtliga ingående parametrar är kända [15].  
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3 MODELLERING	
I detta kapitel presenteras modelleringsprogrammet, förenklingar och antaganden samt 

modellernas uppbyggnad. 

3.1 BERÄKNINGSPROGRAM	

Simuleringsprogrammet innefattar samtliga steg i modelleringsprocessen; uppbyggnad av 

geometri, noggrannhet för beräkningsnät, specificering av fysik och visualisering av resultat. 

Styrkan hos simuleringsprogrammet ligger i dess förmåga att tillåta multifysisk simulering. 

Under detta projekt har modellen byggts upp med hjälp av två moduler, Heat Transfer Module 

och Pipe Flow Module. 

3.1.1 VÄRMEÖVERFÖRINGSMODUL	

Värmeöverföringsmodulen(Heat Transfer Module) är den modul i simuleringsprogrammet 

som används vid simuleringar av värmeöverföringar. Modulen tar hänsyn till värmeöverföring 

via konduktion, konvektion och strålning. I denna modul är materialegenskaper funktioner av 

materialets temperatur. Detta tillåter användaren att, vid behov, sammankoppla den termiska 

modellen med andra fysiska modeller. 

3.1.2 RÖRSTRÖMNINGSMODUL	

Rörströmningsmodulen(Pipe Flow Module) är en modul utvecklad för att simulera fluid-, 

värme- och massflöden. Modulen används med fördel vid strömning i rör med så stora 

längder att flödet är fullt utvecklat5. Flödet kan då representeras av en endimensionell 

approximation där hastighet, tryck och temperatur i rörets tvärsnittsarea är medelvärden och 

förändras enbart med längden.  

 

 

 

 

 

                                                 
5 Fullt utvecklat flöde är när de viskösa effekterna på grund av skjuvspänningar mellan fluidpartiklar och 
rörväggen skapat en fullt utvecklad hastighetsprofil för fluiden då den färdas genom rörets längd. 
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3.2 FÖRENKLINGAR	OCH	ANTAGANDEN	

Följande förenklingar och antaganden har gjorts vid modellerandet: 

 Flödet representeras av en endimensionell approximation, istället för att göra 

fullständiga tredimensionella CFD6-beräkningar. 

 Flödet antas vara fullt utvecklat. 

 Fuktvandringen har försummats då inga tillfredställande metoder för att implementera 

detta i större beräkningar existerar. 

 Temperaturfall under transport av köldbärare i den del av systemet som befinner sig i 

huset har antagits vara försumbara. 

3.3 KONSTRUKTION	AV	MODELLER	

I detta avsnitt beskrivs de fyra modellernas uppbyggnad och konstruktion. 

Tillvägagångssätten är delvis valda från projektets riktlinjer och delvis utifrån de 

teorigenomgångar i kapitel 2. 

3.3.1 KONFIGURATION	AV	RÖR	

I kapitel 2.2.1 presenteras tre olika inre rörkonfigurationer; linjär, stående spiralform samt 

liggande spiralform. I en studie jämfördes prestandan hos de tre olika konfigurationerna och 

inverkan av olika parametrar.  De två spiralformade konfigurationerna visade sig vara 

betydligt bättre än den linjära konfigurationen när det gällde förmågan att transportera värme 

från rören till mark. Men de båda medförde dock höga installationskostnader, vilka skulle 

hållas nere för detta projekt. Valet av konfiguration blev då den linjära horisontella 

värmeväxlaren. Djupet för installation av rören visade sig inte påverka prestandan hos 

systemet nämnvärt för de olika djup som undersöktes [7]. Därför valdes installationsdjupet 

1,5 meter. 

För och nackdelar rörande yttre konfiguration visade sig inte göra någon nämnvärd skillnad. 

Slutligen valdes den seriekopplade varianten före den parallellkopplade då vissa tekniska 

aspekter för den seriekopplade, så som flödesbalanser i alla rör, kräver mer komplexa 

lösningar [8]. 

Konfiguration för energilagret valdes således till linjärt seriekopplat system installerat på 1,5 

meters djup. 

                                                 
6 Computational Fluid Dynamichs: analys av strömningsproblem med hjälp av numeriska metoder.  
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3.3.2 KONSTRUKTION	MODELL	A	

Modell A representerar det energilager där rören begravs i sanden utan en isolerande box för 

att kvarhålla den termiska energin. 

 

Figur 3-1 Grafisk beskrivning av modell A. T.v. sett ovanifrån, t.h. sett från sidan 

I figur 3-1 presenteras designen för Modell A grafiskt från simuleringsprogrammet. Ovan 

själva slangkonfigurationen ses en så kallad ”platta på mark” vilken motsvarar husgrunden. 

Storleken för markrymden som inkluderas i simuleringen är 8640 m3. En volym som anses 

tillräckligt stor för att representeras marken. 

3.3.3 KONSTRUKTION	MODELL	B,	MODELL	C	OCH	MODELL	D	

Modell B, Modell C och Modell D motsvarar de designer där rörkonfigurationen begravts i en 

isolerad box med väggar av betong. Återfyllnadsmaterialet skiljer sig på följande vis för de tre 

modellerna: 

 Modell B: Isolerad box med torrt stenmjöl som återfyllnadsmaterial. 

 Modell C: Isolerad box med fuktigt stenmjöl som återfyllnadsmaterial. 

 Modell D: Isolerad box med det återfyllnadsmaterial som använts vid Norconsults 

energilager i Sverige. 

Återfyllnadsmaterialet varieras för att undersöka dess påverkan på systemets prestanda. 
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Figur 3-2 Grafisk beskrivning av Modell B, Modell C och Modell D T.v. sett ovanifrån, t.h. sett från sidan 

I figur 3-2 kan den grafiska beskrivningen av Modell B,C och D utläsas. Dimensioner för 

markrymden är detsamma som för Modell A. Betongen som utgör stommen för boxen har en 

tjocklek på 100 mm och detsamma gäller det isolerande lagret. Den isolerade volymen 

stenmjöl är för de tre modellerna 514,8 m3. 
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3.4 INDATA	TILL	MODELL	

I detta avsnitt presenteras de indata som använts vid simuleringarna för de fyra olika 

modellerna. 

3.4.1 MATERIALEGENSKAPER	

Utöver designen så är det även materialegenskaperna för de material som använts som skiljer 

modellerna åt. Nedan följer de olika materialen samt dess egenskaper. 

ÅTERFYLLNADSMATERIAL	

I kapitel 2.2.2 så fastställdes stenmjölets termiska egenskaper som en av de viktigare 

faktorerna vad gäller energilagrets prestanda. I rapporten Thermal properties in Soils and 

Rocks Issue 35 av Jan Sundberg har värden för de termiska egenskaperna hos jordar och 

bergarter beräknats genom att väga samman resultat från en teoretisk beräkningsmodell med 

mätningar av olika jordars värmeledningsförmåga, λ. I studien har drygt 900 jordar med olika 

egenskaper, t.ex. kvartshalt, torrdensitet och vattenmättnadsgrad undersökts [16]. I rapporten 

redovisas värden för sand med olika mängder vattenhalter, en faktor som har stor inverkan på 

de termiska egenskaperna. I tabell 3-1 presenteras data för sand med vattenmättnadsgrad 20 

respektive 100 samt stenmjöl med vattenmättnadsgrad 100. 

Tabell 3-1 Termiska egenskaper för återfyllnadsmaterial med olika vattenmättnadsgrader [16] 

Återfyllnads- 
material 

Vattenmättnads- 
grad [%] 

Torrdensitet, 
 ρd [kg/m3]

Värmelednings- 
förmåga,  

λ [W/m·K] 

Specifik 
värmekapacitet,

cp [kJ/kg∙K]

Sand 20 1600 0,83 0,88
Sand 100 1600 1,87 1,43

Stenmjöl 100 1500 2,1 1,92
 

I tabell 3-1 åskådliggörs vattenmättnadsgradens inverkan på de termiska egenskaperna. 

Anledningen till detta är det faktum att vatten, ur energilagringsperspektiv, har bättre termiska 

egenskaper än den luft som annars fyller porerna mellan kornen [16]. 

För att lösa ekvation 2.33(kapitel 2.4) och presentera marktemperaturer för olika djup och 

tidpunkter på året behövs jordartens termiska diffusivitet. Denna egenskap för sand har 

hämtats från L.A. Salmone och J.I. Marlowes rapport Soil and Rock Classification for the 

Design of Ground-Coupled Heat Pump Systems och har ett värde på 0,0045 cm2/s. Innan det 

kan användas i ekvation 2.33 måste det konverteras till m2/s, vilket motsvarar ett värde på 

0,045 ∙ 10  m2/h [17]. 
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RÖR	

Efter samtal med Jan-Erik Eskilsby vid AB Svenskt Klimatneutral Boende har rör av 

tvärbunden polyeten, PEX, valts. Främst på grund av dess stora intervall av 

arbetstemperaturer men även på grund av dess termiska egenskaper.  

Tabell 3-2 Termiska egenskaper för vald PEX-rör [18] 

Densitet, 
ρ [kg/m3] 

Värmeledningsförmåga, 
λ [W/m·K]

Specifik värmekapacitet, 
cp [kJ/kg·K] 

Inre diameter, 
din [m]

938 0,35 2,3 0,03
 

I tabell 3-2 presenteras väsentliga termiska egenskaper för valt PEX-rör, det valda röret klarar 

även av temperaturer mellan -100 ºC och 110 ºC [18]. 

BETONG	

Materialegenskaperna för den box av betong som energilagret är byggt av är hämtade från de 

värden som medföljer beräkningsprogrammet. 

Tabell 3-3 Termiska egenskaper för den betong som använts i modellen [19] 

Densitet,  
ρ [kg/m3] 

Värmeledningsförmåga, 
λ [W/m·K]

Specifik värmekapacitet, 
cp [kJ/kg·K] 

2600 1,8 0,75 
 

I tabell 3-3 presenteras de termiska egenskaper för den betong som använts vid uppbyggnad 

av modellen. 

	

ISOLERING	

För inhämtning av data för isolering har produkten Fonda Drain från företaget Icopal använts. 

Fonda Drain är en isolerande cellplastskiva men valdes inte för dess isolerande egenskaper, 

utan på grund av dess fuktskyddande egenskaper. Det tänkta användningsområdet för Fonda 

Drain är att fuktskydda byggnadsdelar under marknivå, t.ex. källarytterväggar eller grundmur, 

men genom att vända på plastskivan så kan den, teoretisk, användas till fuktbevaring. 
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Tabell 3-4 Relevanta egenskaper för isoleringen Isopal Fonda drain [20]. 

Tjocklek [m] Densitet, ρ [kg/m3] Värmeledningsförmåga, 
λ [W/m·K] 

0,1 28 0,035 
 

I tabell 3-4 utläses de, för projektet, relevanta materialegenskaperna för Icopal Fonda Drain 

[20]. 

KÖLDBÄRARVÄTSKA	

I vanliga fall består köldbärarvätskan av vatten blandat med antifrysmedel, men då det varken 

i Riyadh eller Jeddah finns någon frysrisk kommer endast vatten att användas som köldbärare. 

Vattens egenskaper förändras med temperatur, något som beräkningsprogrammet tar hänsyn 

till, i 3-5 presenteras dock egenskaperna vid 20 ºC. 

Tabell 3-5 Termiska egenskaper för vatten vid temperaturen 20 ºC [21] 

Densitet, ρ [kg/m3] Värmeledningsförmåga, 
λ [W/m·K]

Specifik värmekapacitet, 
cp [kJ/kg·K] 

998,3 0,600 4,182 
 

I samband med att temperaturerna i systemet ändras beräknade det matematiska programmet 

nya värden för egenskaperna av intresse som är beroende av temperatur. 

I tabell 3-6 redovisas en sammanfattning av de ingående materialens egenskaper. 

Tabell 3-6 Sammanfattande tabell över de ingående materialens relevanta egenskaper 

Material Värmelednings-
förmåga, 

λ [W/m·K]

Specifik 
värmekapacitet,

cp [kJ/kg·K]

Densitet,  
ρ [kg/m3] 

Sand (20%) 0,83 0,88 1600* 
Sand (100 %) 1,87 1,43 1600* 
Stenmjöl (100%) 2,1 2,17 1500* 
Rör 0,35 2,3 938 
Betong 1,8 0,75 2600 
Isolering 0,035 - 28 
Köldbärarvätska 0,6 4,182 998 

  * = Torrdensitet 
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3.4.2 KLIMAT	

Klimatdata över för Jeddah har hämtats med hjälp av programmen Meteonorm 7 och 

RETScreen 4.  

LUFTTEMPERATURER	

Från Meteonorm hämtades den genomsnittliga lufttemperaturen på timbasis. För att minska 

beräkningstyngden hos modellen så representerades de 8760 datapunkter av en empiriskt 

framtagen sinuskurva. I figur 3-3 presenteras den ursprungliga kurvan, uppbyggd av 8760 

datapunkter, för Jeddah i grönt och den ersättande sinuskurvan i svart. 

 

Figur 3-3 Lufttemperatur för Jeddah över ett år upplöst på timbasis 

Den framtagna sinussignalen användes sedan som insignal för lufttemperaturen över året i 

modellen. 
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OSTÖRD	MARKTEMPERATUR	

Den ostörda marktemperaturen har för de olika djupen har beräknats med hjälp av ekvation 

2.33(kapital 2.4) integrerad i ett itererande Matlabprogram. I figur 3-4 ses den ostörda 

marktemperaturen för Jeddah. 

 

Figur 3-4 Ostörd marktemperatur Jeddah. 

De ostörda marktemperaturerna används sedan som indata till modellen. 
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3.4.3 ARBETSTEMPERATURER,	FLÖDE	OCH	AKTIVITET	HOS	SYSTEMET	

Indata i detta avsnitt är samtliga hämtade från det examensarbete som gjordes för att designa 

solpanels- och kylsystem för huset. I examensarbetet undersöktes två varianter av 

kylmaskiner, en enstegs variant och en tvåstegsvariant. Valet föll på kylmaskinen med två 

steg, då förbrukningen av el från kylmaskinen följde produktionen av el från solpanelerna 

betydligt bättre. Det positiva med att produktions- och konsumtionskurvorna för el följer 

varandra blir en minimering av import av el från nätet [4]. 

ARBETSTEMPERATURER	OCH	FLÖDE	

De temperaturer som kylsystemet arbetar vid är av stort intresse för denna rapport. 

Arbetstemperaturer och flöde för den valda tvåstegs kylmaskinen kan utläsas i tabell 3-7 

nedan. 

Tabell 3-7 Arbetstemperaturer och flöden för tvåstegs kylmaskinen [4] 

Temperatur ut 
från 
kylmaskin 
[°C] 

Maximala vatten- 
temperaturen till  
fläktkonvektorn [°C]

Vattentemperatur 
ut från 
fläktkonvektorn [°C] 

Maximala flöde 
genom kylmask. 
[l/s] 

Maximala flödet 
genom fläktkonv. 
[l/s] 

8 11 14 0,495 0,236
 

Temperaturen för vattnet ut från fläktkonvektorn blir inte konstant över tiden, utan beror på 

inomhustemperaturen som för den valda kylmaskinen varierar mellan 22,4°C och 24,5°C [4]. 

AKTIVITET	HOS	SYSTEMET	

Under simuleringen levererar kylmaskinen  kyla till lagret under de timmar som solpanelerna 

kan leverera tillräckligt med el. Mängden producerad el skiljer sig mellan de olika årstiderna, 

men ett genomsnitt för de fyra årstiderna har använts för att simulera systemets aktivitet. I 

enlighet med uppdragsgivaren har en aktivitetstid för kylmaskinen på åtta timmar per dygn 

använts [4].  
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Figur 4-2 Genomsnittlig lagertemperatur under uppladdning av modell A 

Ur figur 4-2 utläses tydligt att temperaturerna aldrig når ner till de temperaturer som behövs 

för att systemet ska kunna uppehålla det angivna inomhusklimatet, kapitel 3.4.3. Den 

temperatur som lagret kan sänkas till med följande system är 290,6 K, eller 17,5°C. 
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I figur 4-4 kan det utläsas att modell B kapslar in kylan betydligt bättre än modell A. Eftersom 

de arbetstemperaturer som systemet kräver ej uppfylls med aktuell konfiguration och 

återfyllnadsmaterial simulerades endast fyra dagar för att undersöka hur väl energilagret 

återhämtade sig efter urladdning. Resultatet från dessa fyra dagars simulering kan utläsas från 

figur 4-5. 

 

Figur 4-5 Genomsnittlig temperatur i energilagret under fyra dagars simulering av modell B  

I figuren är de sexton timmar långa urladdningsperioderna och åtta timmar långa 

uppladdningsperioderna markerade. Ur figur 4-5 konstateras att utan återfuktning och med 

givna aktivitetstider för kylmaskin klarar inte energilagret av att upprätthålla en jämn 

temperatur utan temperaturen höjs successivt efter varje dygn av användning. 
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Modellen simulerades under sex dagar för att undersöka systemets beteende med givna 

material egenskaper, resultatet presenteras i figur 4-8 där de sexton timmar långa urladdnings 

perioderna och de åtta timmar uppladdningsperioderna är utmärkta. 

 

Figur 4-8 Genomsnittlig temperatur i energilagret under sex dagars simulering av modell C 

Även för modell C sker en successiv ökning av temperaturen i energilagret som en 

konsekvens av de längre urladdningstiderna och de kortare laddningstiderna.  
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4.4 MODELL	D	

Materialegenskaperna för modell D simulerad med det återfyllnadsmaterial som används i 

uppdragsgivarens svenska energilager är de i tabell 3-1. Efter den inledande 

laddningsperioden erhölls en lägsta genomsnittlig temperatur för energilagret på 283,6 K 

(10,4 ), se figur 4-9 för fullständiga resultatserien. 

 

Figur 4-9 Genomsnittlig lagertemperatur under uppladdning av modell D 

Som en konsekvens av de liknande materialegenskaperna för modell D och modell C är de två 

modellernas tvärsnittsbilder i det närmaste identiska, se därför figur 4-7 för tvärsnittsfigur. 

Som i fallet med återfuktning simulerades aktivt användande av energilagret i sex dagar efter 

uppladdningsperioden. Med de arbetstimmar som presenterades i kapitel 3.4.3.2 erhölls de 

resultat som presenteras i figur 4-10 

 

Figur 4-10 Genomsnittlig temperatur i energilagret under sex dagars simulering av modell D 

Som för modell B och modell C syns en gradvis ökning av temperaturen över tiden även för 

modell D.    
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5 DISKUSSION	OCH	SLUTSATS	
Från de resultat som presenterats i föregående kapitel kan det konstateras att Modell A, utan 

den isolerande boxen, inte uppfyller de krav på temperaturer som systemet har för att 

upprätthålla godkänt inomhusklimat. Värmeenergi från den omgivande marken flödar mot de 

temperaturmässigt kallare områdena närmare rören helt fritt vid avsaknaden av boxen.  

För Modell B hindrades stora mängder värmeenergi att flöda mot de kallare områdena vid 

rören av den isolerande boxen. De termiska egenskaperna hos stenmjölet med 20 % vattenhalt 

var dock inte tillräckliga för att bibehålla de låga temperaturerna i energilagret. Tillräckligt 

med värmeenergi flödar alltså genom den isolerade boxen för att höja temperaturen hos 

återfyllnadsmaterialet. 

Även Modell C skyddades till stor del från inströmmande värmeenergi av den omslutande 

boxen. Då även återfyllnadsmaterialets termiska egenskaper förbättrats i och med ökningen av 

vattenhalten från 20 % till 100 % erhölls ett bättre resultat än för Modell B. Men inte heller ett 

system med Modell C som energilager lyckas nå så pass låga temperaturer i energilagret att 

inomhusklimatet kan upprätthållas. 

Modell D med det återfyllnadsmaterial med de, för detta syfte, bästa termiska egenskaperna 

lyckas som enda modell sänka temperaturen i energilagret till en så pass låg nivå att 

inomhusklimatet kan upprätthållas. Dock bara under en första 16-timmarsurladdning. 

Differenserna i laddnings- och urladdningstid leder till en successiv temperaturökning i 

energilagret. Så för att täcka husets kylbehov under längre perioder måste koncepthusets 

kylsystem på ett mer effektivt utnyttja den lågtempererade köldbäraren(den lagrade kylan) 

och på så sätt föra bort större mängder termisk energi från huset under de timmar som 

kylmaskinen är inaktiv.  

Utifrån ovanstående kan det konstateras att ingen av de fyra modellerna klarar av att reducera 

temperaturen i energilagret till den grad att systemet klarar av att upprätthålla ett godkänt 

inomhusklimat enbart med cirkulationspumpar och fläktkonvektorer under längre 

tidsperioder. Detta presenteras grafiskt i de två modelljämförande figurerna 5-1 och 5-2. 
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Figur 5-1 Jämförelse över lagertemperaturen för de fyra modellerna under uppladdningstiden 

 

Figur 5-2 Förstorad figur över laddningsdag 26 till 91 för Modell B, C och D 

I figur 5-1 och 5-2 utläses tydligt att de två av fyra modeller klarar att sänka temperaturen i 

lagret tillräckligt för att klara systemets temperaturkrav(T_max i figur). 

Problematiken med designen är de låga temperaturkraven till följd av valet att inte använda en 

värmeväxlare efter energilagret för att på så sätt bättre ta reda på de låga temperaturer som 

systemet ändå lyckats skapa i energilagret. Modellernas simulerades endast under kortare 

tidsperioder för samtliga modeller då resultaten efter den initiala uppladdningen tydligt 

pekade på att tillräckligt låga temperaturer ej skulle nås. För att slippa långa och tunga 

beräkningar delades därför simuleringarna upp på dagsbasis och temperaturtrenderna i 

energilagret undersöktes.  
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Även fast en omfattande litteraturstudie genomfördes för att fastställa den saudiska sandens 

materialegenskaper har det i samtliga av dessa informationskällor tydligt påpekats att det 

viktigaste att göra innan dimensionering av ett energilager är omfattande geologiska 

undersökningar på platsen. De geologiska förutsättningarna kan skilja signifikant även lokalt 

och på grund av detta faktum krävs kunskaper om den specifika platsens 

jordartsasammansättning för att dra slutsatser förankrade i verkligheten. För detta projekt har 

sådana omfattande undersökningar ej varit möjliga. 

I teorikapitlet redogjordes för många av de mekanismer som spelar in vid värmeledning och 

värmetransport i mark. Men en mekanism som försummats vid simuleringarna är 

fuktvandringen i energilagret, även kallad naturlig konvektion. Denna mekanism har 

försummats i samtliga beräkningsprogram och numeriska metoder som påträffats under 

projektets gång och anledningen till detta ligger i komplexiteten i att lösa detta. I de fall då 

transporten av fukt sker mot rören kommer ett bättre värmeledningstal och värmeövergångstal 

erhållas vid kontaktytan mellan rör och mark, och vice versa i de fall då transporten sker bort 

från rören. 

Ytterligare en faktor som påverkar resultaten och som försummats är de temperaturhöjningar 

och förluster som sker utanför detta projekts systemgränser. Temperaturen hos köldbäraren 

kommer att påverkas under hela dess flöde genom huset. Vad gäller konstruktionen av Modell 

C och Modell D, vilka kräver ett återfuktningssystem för att upprätthålla de termiska 

egenskaperna, så har detta system ej utvecklats utan dess effekt har tillgodoräknats ändå. Den 

grundmodell som använts för simuleringar för Modell B, C och D kan med lätthet modifieras 

för att optimera energilager vid andra platser. Ingående parametrar som längder, flöden, 

temperaturer, materialegenskaper och simuleringstider kan anpassas för andra platser än 

Saudiarabien.  
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6 POTENTIELLA	FRAMTIDA	STUDIER	
Under projektets gång har vissa frågeställningar som potentiellt skulle kunna utgöra framtida 

studier inom ämnet stötts på. Några av dessa listas nedan: 

 Skalfördelar i ett större lager som tillgodoser fler än ett hus kylbehov. 

 Testa de spiralformade konfigurationerna 

 Utveckla det återfuktningssystem som Modell C och Modell D behöver. 

 Undersöka möjligheten att kondensatorn använder sig av marktemperaturen istället för 

den, i många fall, varmare utomhusluften vid kondensering av köldmediet. 

 Undersöka systemets prestanda med en värmeväxlare installerad efter energilagret för 

att tillgodogöra sig lagrets låga temperaturer. 

 Validering av modellen mot insamlade data från befintlig anläggning i drift. 

 Undersöka hur variation av parametrar, t.ex. flödet, påverkar systemets prestanda. 

Vissa av dessa punkter kan med lätthet kombineras vid större projekt. 
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