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In this thesis proposals for different designs of a borehole thermal energy storage
(BTES) have been developed for the building DN-huset in Stockholm, Sweden. To
build a BTES results in savings in energy costs by approximately 44 %, i.e. 2 million
Swedish crowns annually. Furthermore, a BTES would reduce the annual
environmental impact with roughly 75-157 tonnes of CO2 equivalents per year,
depending on how the electricity consumption’s environmental impact is estimated.
The payback period is about 11 years, including the warm-up period that is necessary
before commissioning the BTES. The savings in environmental impact and operating
costs are a result of energy being reused. During the summer heat is stored in the
bedrock beneath the building for retrieval about half a year later in the winter, when
there is a heating demand. In addition to developing proposals for different BTES
designs the thesis also examines the influence of certain design parameters,
conservative choices and operating conditions.
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Populärvetenskaplig sammanfattning 
Fastigheten Trängkåren 7, också kallat DN-huset, är en byggnad på cirka 120 000 m

2
 i centrala Stockholm. 

På en av husdelarna står kyltorn uppställda som bidrar till att täcka husets kylbehov, vilket är cirka 5 600 

MWh per år. Husdelen, där kyltornen ställts, ska eventuellt rivas och i samband med detta utreder 

fastighetsägaren, Fabege, alternativa lösningar för DN-husets energisystem. Eftersom byggnaden förutom 

ett stort kylbehov också har ett stort värmebehov har en geoenergilösning med säsongslagring av värme 

och kyla undersökts. Principen för detta är att lagra värmeenergi, som annars hade fläktats bort i 

kyltornen, i berget under DN-huset. På detta sätt kan värmen återanvändas på vintern när det finns ett 

värmebehov. Den typ av geoenergi som har utretts är ett så kallat borrhålslager, vilket enkelt förklarat 

innebär att flertalet borrhål borras i berget så att dessa innesluter en bergvolym som kan användas för att 

lagra energi mellan årstider. I denna bergvolym kan då värme från sommaren sparas till vintern och kyla 

från vintern sparas till sommaren. På detta sätt minskar behovet av inköpt energi, samtidigt som 

besparingar i energikostnader kan göras. 

Förslag på olika borrhålslager för Trängkåren 7 har tagits fram i detta arbete och sammantaget finns det 

goda ekonomiska förutsättningar för Fabege att investera i ett borrhålslager. Beroende på hur stor del av 

kyleffekten som ska täckas med ett framtida borrhålslager är den initiala investeringen olika stor. Vilken 

investering som är lämpligast är beroende av vad som ska ersätta de befintliga kyltornen, vilket när denna 

rapport skrevs inte var känt. Den årliga besparingen i energikostnader beräknas däremot vara densamma 

oavsett vilken borrhålslagerlösning som väljs, cirka två miljoner kr årligen. Investeringskostnaden ligger i 

storleksordningen 16,5 - 19,5 miljoner kronor och detta medför en rak återbetalningstid mellan 8 - 10 år 

från och med driftsättningen av borrhålslagret för värmeuttag. De framtagna borrhålslagren kräver en 

uppvärmningsfas, inom vilken en högre balanstemperatur måste uppnås i lagren för att de ska prestera 

som planerat. Detta medför att återbetalningstiden med hänsyn till denna uppvärmningsfas blir mellan 11 

- 13 år, beroende på vilket borrhålslager som väljs. Vad gäller miljöpåverkan minskar denna med cirka 75 - 

157 ton CO2-ekvivalenter årligen om ett borrhålslager anläggs. Det borrhålslager som bedöms som den 

bästa investeringen benämns Borrhålslager 3 i examensarbetet. Detta borrhålslager kostar 

uppskattningsvis 17,1 miljoner kronor att anlägga och har en återbetalningstid på 11 år, inklusive 

uppvärmningsfasen. 

Principen för ett borrhålslager är att flertalet tättliggande och djupa borrhål borras ner i berget för att 

skapa en bergvolym som kan kylas och värmas. I borrhålen sänks slangar ner, kallade kollektorer, som 

används för att skapa ett värmeutbyte mellan byggnaden och berget. Genom att cirkulera ner en varm 

vätska i kollektorerna kan berget värmas upp på sommaren och genom att cirkulera ner en kall vätska vid 

senare tillfälle, kan denna värme utvinnas. Berg är mycket värmetrögt, vilket innebär att den värme som 

sparas i berget under sommaren kan utvinnas ett halvår senare på vintern. Denna egenskap hos berg gör 

berggrunden lämplig för energilagring mellan årstider. I DN-husets fall innebär detta en möjlighet att 

istället för att fläkta bort värme till utomhusluften i kyltornen på sommaren, spara denna värme i 

borrhålslagret för framtida bruk.  

Förutom att ta fram förslag på borrhålslager för DN-huset har också påverkan av dimensioneringsmässiga 

val undersökts. På grund av lokala variationer i marken, vilka är svåra att förutsäga, brukar marginaler 

läggas på uppmätt data för att borrhålslagret med större sannolikhet ska fungera som planerat. Skillnaden 

mellan att räkna på uppmätt data, respektive med marginaler, är stor. Detta är givetvis beroende på vilka 

konservativa val som görs. Påverkan av de som har gjorts i detta examensarbete innebar att antalet 

borrhålsmeter ökade med mellan 9 - 18 %. Förutom att dimensionera ett borrhålslager med olika 

uppsättningar av parametrar, kan också olika driftstrategier användas. I DN-husets fall var det aktuellt att 

utreda olika former av kyleffektstäckning, då kyltornen ska rivas. Därför har en uppsättning borrhålslager 
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som kan hantera stora kyleffekter tagits fram, benämnda borrhålslager för spetsdumpning. En 

uppsättning av borrhålslager som hanterar en så liten kyleffekt som möjligt har också tagits fram, 

benämnda borrhålslager för basdumpning. Merkostnaden för ett större borrhålslager med en större 

kyleffektstäckning bedömdes till cirka 3 500 kr/kW, medan den årliga besparingen i energikostnader och 

miljöpåverkan är praktiskt taget densamma för samtliga lager. Merkostnaden för att anlägga ett större 

borrhålslager bedömdes vara dyr relativt att investera i större kyltorn/kylmedelskylare, varför en större 

täckning av kyleffekten än nödvändigt inte rekommenderas med ett borrhålslager. Detta kan dock 

förändras, när information om vad som ska ersätta kyltornen finns tillgängligt. 

 

Slutligen har olika simuleringstekniker undersökts, vilket resulterade i att en av dessa bedömdes vara 

undermålig, då den trots konservativa val alltid underskattade den nödvändiga borrhålslängden. Däremot 

hade denna simuleringsteknik, med en ansatt balanstemperatur, tidsmässiga fördelar – varför den kan 

anses lämplig för att ta fram preliminära konfigurationer av borrhålslager. Dock är det en förutsättning att 

kompletterande simuleringar görs med hänsyn till värmeförluster och markens temperatur, då 

värmeförlusten har stor påverkan på den nödvändiga värmeinlagringens energimängd och toppeffekt.  
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Förkortningar 
∆p tryckfall [Pa] 

∆T temperaturlyftet [K]  

∆Tköldbärare temperaturskillnad i köldbäraren inom sektionen [K] 

Area area [m
2
] 

Aparallellepiped arean för en parallellepiped [m
2
] 

A kompressorns driveffekt [W] 

Bredd bredd [m] 

BTES borrhålslager, borehole thermal energy storage 

c hastighet [m/s] 

Cn kostnadspost som ska betalas år n [kr] 

cp köldbärarens specifika värmekapacitet [J/kgK] 

cv_berg  bergets volymetriska värmekapacitet [MJ/m
3
K] 

COPkyla köldfaktor 

COPt  totalvärmefaktor (med hänsyn till cirkulationspumpar) 

COPvärme värmefaktor 

dh diameter [m] 

DTRT distribuerat termisk responstest 

Edrivenergi total energi för att driva värmepumpen [kWh] 

Eförångare total upptagen värme [kWh] 

Ekondensor total avgiven värme [kWh] 

EED Earth Energy Designer version 3.16 

ETApump pumpverkningsgrad för cirkulationspumparna [1] 

f friktionstalet [1] 

h timmar [h] 

Höjd höjd [m] 

kmk kylmedelskylare 

L längd [m] 

Le kantlängd [m] 

Lsektion sektionslängd [m]  

Längd längd [m] 

Mkr miljoner kronor [Mkr] 

n antal år efter grundinvesteringen [år] 

N investeringens livslängd [år] 

Nsnö antal dagar årligen med snötäcke [dagar] 

Nuvärde nuvärdeskostnaden [kr] 

q värmetillförsel [W]  

q' värmetillförsel per meter [W/m]  

Qförångare upptagen värmeeffekt vid temperatur Tkall  [W] 

Qkondensor nyttiggjord värmeeffekt vid temperatur Tvarm  [W] 

qm värmeöverföringens effekt [W/m] 

Qtr transient värmeförlust [W]                                  
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Qvärmepump värmepumpens effekt [kW] 

r real kalkylränta [%] 

Rb borrhålsmotståndet [Km/W]  

rbh borrhålets radie [m]  

Rg det termiska motståndet mellan borrhålsväggen och marken [Km/W]                

Re Reynoldstal [1] 

SPFkyla säsongsköldfaktor 

SPFvärme säsongsvärmefaktor 

t tid [s]  

Tb temperaturen i borrhålsväggen [K]                                   

Tbalans balanstemperatur [K] 

Tberg bergets ostörda medeltemperatur [K] 

TEED medelfluidtemperatur i EED [K] 

Tf köldbärarens temperatur [K]                                   

Tin ingående temperatur på köldbäraren [K] 

Tkall temperatur där värme tas upp [K] 

Tkälla temperatur i värmekällan [K] 

Tluft luftens medeltemperatur [K] 

Tm den lokala medeltemperaturen i marken [K]                               

Tsänka temperatur i värmesänkan [K] 

Tut utgående temperatur på köldbäraren [K] 

Tvarm temperatur där värme avges [K] 

TRT termisk responstest 

 ̇ volymetriskt flöde [m
3
/s] 

VKA vätskekylaggregat (värmepump/kylmaskin) 

VP värmepump  

VVX värmeväxlare 

α bergets termiska diffusivitet [m
2
/s]  

β integrationsvariabel  

ηCt Carnotsk verkningsgrad [1] 

ηkompressor andel av kompressorns effekt som kan upptas som värme 

λberg bergets värmeledningsförmåga [W/Km]  

μ kinematisk viskositet [m
2
/s ] 

ρ köldbärarens densitet [kg/m
3
]  
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1 Introduktion 
Att använda marken som energikälla är inget nytt. Redan år 1912 hade en mexikansk-schweizisk ingenjör 

patent på en värmepump med marken som energikälla (GeoTec & Svensk Geoenergi, 2012, s. 13). 

Utvecklingen inom geoenergi stod däremot stilla efter detta patent och det var först under 70-talets 

första oljekris som utvecklingen började ta fart (ibid.). Under 70-talet byggdes akviferlager i USA och i 

Holland och strax därefter det första borrhålslagret i Sverige (ibid.). I mitten av 80-talet fanns det närmare 

500 akviferlager i Kina och mellan 1980-1986 byggdes cirka 30 000 – 50 000 geoenergianläggningar i 

Sverige (ibid., s. 13 & 41). Med andra ord har geoenergin funnits länge, men det är först under 2000-talet 

som utvecklingen har tagit fart på riktigt (Nilsson, 2014). Mellan år 2002 och 2006 fördubblades 

omsättningen i geoenergibranschen från 15 miljarder till 30 miljarder (GeoTec, 2009). Året efter detta, år 

2007, accepterade Energimyndigheten geoenergin som en förnyelsebar energikälla (GeoTec & Svensk 

Geoenergi, 2012, s. 50). 

Enligt EUs definition av geoenergi innefattar geoenergi all energi som finns lagrad i form av värme under 

den fasta jordytan (Europaparlamentet, 2009, Artikel 2c). Om temperaturen är tillräckligt låg eller hög 

under jordytan där geoenergianläggningen hämtar sin värmeenergi kan geoenergi utvinnas med en vanlig 

cirkulationspump (Nilsson, 2014). Betydligt vanligare däremot är att en värmepump krävs för att nå upp i 

tillräckliga temperaturer (ibid.). Geoenergi är däremot inte den enda energikällan som utvinns med 

värmepumpar, utan värmepumpar kan också utvinna energi från till exempel luft, vatten eller spillvärme 

(GeoTec & Svensk Geoenergi, 2012, s. 41). Detta medför problem när geoenergins andel av den svenska 

energiproduktionen ska uppskattas, eftersom all energi från värmepumpar slås ihop till en enda post i den 

officiella statistiken (Energimyndigheten, 2007, 2011 & 2013). Vidare räknas värmepumpar enbart som 

elförbrukare inom bostads- och servicesektorn (Energimyndigheten, 2013, s. 18), vilket gör att 

värmepumparnas bidrag är ännu svårare att bedöma. Någon heltäckande statistik över geoenergin i 

Sverige finns inte att tillgå och detta medför att det bara går att göra mer eller mindre kvalificerade 

uppskattningar (GeoTec & Svensk Geoenergi, 2012, s. 41). En anledning till att statistik saknas är att det 

saknas krav på att energin från geoenergianläggningar mäts (Nilsson, 2014). Vidare saknas lagar eller 

liknande som kräver registrering av geoenergianläggningar, däremot kräver lagen registrering av självaste 

energibrunnen (GeoTec & Svensk Geoenergi, 2012, s. 41 & 43-44). Energibrunnar ska registreras och 

rapporteras till Brunnsarkivet med uppgifter om position, djup, diameter och användningsområde (ibid). 

Tyvärr verkar det förekomma mycket fusk med inrapporteringen och långt ifrån alla brunnar verkar 

rapporteras in (ibid.).  

Genom att utgå från de statistikkällor som finns har branschorganisationerna GeoTec och Svensk 

Geoenergi (2012, s. 46) uppskattat att geoenergin står för minst 11-12 TWh i Sverige, exklusive den 

tillförda elen som krävs för att driva värmepumparna. Även om det finns en osäkerhet i GeoTec och 

Svensk Geoenergis bedömning på hur stor geoenergin är, går det att utifrån storleksordningen på 

uppskattningen avgöra att geoenergin är den tredje största förnyelsebara energikällan i Sverige. 

Bioenergin i Sverige bidrar med cirka 132 TWh totalt tillförd energi, vattenkraften 67 TWh och vindkraften 

6 TWh (Energimyndigheten, 2013, s. 10). Alltså är geoenergin betydligt större än vindkraften, 

energimässigt. Även på en global nivå är geoenergin i Sverige betydande. Globalt sett finns det 

uppskattningsvis cirka 38 TWh geoenergi med värmepump och detta medför att cirka 25 % av världens 

geoenergi finns i Sverige (GeoTec & Svensk Geoenergi, 2012, s. 49). Däremot är även den globala 

statistiken bristfällig och GeoTec och Svensk Geoenergi är noggranna med att poängtera att det 

antagligen finns betydligt mer än 38 TWh globalt (ibid.). Sveriges andel är således antagligen mindre. 

Geoenergi förväxlas ofta med geotermisk energi (Geotrainet, 2011, s. 7). Medan geotermisk energi kan 

anses tillhöra begreppet geoenergi, skiljs det enligt ett EU-direktiv mellan deep geothermal och shallow 
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geothermal, där det senare begreppet inte inkluderar geotermisk energi (ibid.). I Sverige återfinns den 

största och enda geotermiska anläggningen i Lund, vilken producerar cirka 0,3-0,35 TWh årligen till 

fjärrvärmenätet, inklusive värmepumparnas tillförda el (Energimagasinet, 2002). I Sverige är alltså inte 

den geotermiska energin särskilt stor i jämförelse med de 11-12 TWh, exklusive värmepump, som shallow 

geothermal står för. Det har funnit ett par stora projekt inom geotermisk energi i Sverige, men av olika 

anledningar har de inte realiserats ännu eller lagts ner (Henkel, 2006, s. 56-58). 

Branschorganisationerna GeoTec och Svensk Geoenergi (2012, s. 10-11) utesluter helt geotermisk energi 

från det svenska begreppet geoenergi och likställer det med EUs definition av shallow geothermal, det vill 

säga geoenergi som är nära jordytan (Europaparlamentet, 2009). Geoenergi i denna mening, exklusive 

geotermisk energi, brukar indelas i två olika kategorier; passiva och aktiva system. Passiv geoenergi 

innefattar ytjordvärme, bergvärme och grundvattensystem, medan aktiv geoenergi innefattar 

borrhålslager och akviferlager (GeoTec & Svensk Geoenergi, 2012, s. 16-19). Denna uppdelning görs för 

att skilja på system som bara utvinner värme eller kyla ur marken, passiva geoenergisystem, och de 

system som också återladdar marken, aktiva system (ibid.).  

När värme utvinns ur ett geoenergisystem sjunker temperaturen i vattnet, jorden eller berget som 

geoenergisystemet utnyttjar. Till en början sänks enbart temperaturen närmast borrhålen, men 

temperaturutjämningar gör att värme från omgivningen leds till borrhålet och successivt kommer värmen 

att hämtas längre och längre bort från borrhålet (Björk, Acuña, Granryd, Mogensen, Nowacki, Palm & 

Weber, 2013, s. 76). För att långsiktigt kunna utvinna värme från samma geoenergianläggning är det 

därför önskvärt att det råder energibalans, det vill säga att värmeuttaget är likvärdigt med återladdningen 

av vattnet, jorden eller berget. En viss naturlig återladdning av värme sker under året till en stor del som 

följd av solinstrålningen och till en liten del som följd av den geotermiska värmestrålningen från jordens 

inre (Geotrainet, 2011, s. 16).  

Att förändra temperaturen i berg tar lång tid och detta medför att den naturliga återladdningen går 

långsamt (GeoTec & Svensk Geoenergi, 2012, s. 15). Temperaturskillnaden mellan markens ostörda 

temperatur och geoenergisystemet avgör hur snabbt återladdningen sker och det kan ta månader eller år 

för den ostörda temperaturen i marken att återställas (ibid.). För passiva geoenergisystem är detta en 

begränsning, då de måste dimensioneras med hänsyn till återladdningen (ibid., s. 15-16). För aktiva 

geoenergisystem däremot innebär bergets egenskaper en möjlighet att lagra värme och kyla i berget 

mellan säsonger (ibid., s. 15). På detta sätt kan värme lagras i marken på sommaren för att sedan utvinnas 

på vintern när det är kallt ute. Ett sådant säsongslagringssystem är mycket ekonomiskt. Om det ersätter 

elvärme eller olja är den typiska återbetalningstiden för ett akviferlager mellan 1-3 år och motsvarande 

tid för ett borrhålslager är 4-6 år (ibid., s. 33).   

Ett säsongslagringssystem lämpar sig bäst för byggnader som har både ett kyl- och ett värmebehov. Det 

finns flertalet typer av byggnader som brukar ha detta, till exempel kontorslokaler, hotell, industrier och 

offentliga lokaler (ibid., s. 33-39). Särskilt lämpliga för säsongslagring är fastigheter som har både ett stort 

kylbehov och ett stort värmebehov och prismässigt är geoenergisystem betydligt billigare än 

konventionella kylsystem och fjärrkyla (ibid.). Ett borrhålslager minskar också mängden inköpt energi och 

det är vanligt med krav från byggherrarna på att den specifika energianvändningen, mätt inköpt energi 

per kvadratmeter, ska minska i takt med att Boverkets byggregler ändras (ibid., s. 34). Detta gör 

borrhålslager särskilt intressanta, då de både minskar byggnadens specifika energianvändning och 

möjliggör ekonomiska och miljömässiga besparingar (ibid., 33-39). Vidare ersätts den inköpta energin 

med lokalt producerad förnyelsebar energi, vilket i kombination med minskad specifik energianvändning 

gör det enklare att uppnå vissa miljöcertifieringar för byggnader med ett geoenergisystem (Nilsson, 

2014). Detta är ofta något som intresserar fastighetsägare (ibid.).  
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1.1 TRÄNGKÅREN 7, FABEGE OCH SWECO 

Trängkåren 7, ofta kallad DN-skrapan eller DN-huset, är ett större kontorskomplex i Stockholm som ägs av 

fastighetsbolaget Fabege, se Figur 1. DN-skrapan stod klar år 1964 och totalt har byggnaden cirka 120 000 

m
2
 varav 71 000 m

2
 är uthyrningsbar yta (Fabege, 2013).  Byggnaden är 84 meter hög och består av två 

husdelar, tidningshuset och höghuset (ibid.). DN-huset har ett stort kyl- och värmebehov och Fabege har 

anlitat konsultföretaget Sweco för att genomföra en förstudie och projektera ett eventuellt 

geoenergisystem. Detta i samband med att befintliga kyltorn antagligen kommer att rivas och att det 

därför kommer att behövas en ersättning för dessa för att kunna täcka kylbehovet. 

Examensarbetet görs som en del i detta projekt, fast med begränsad tillgång till de studier som Sweco 

redan har genomfört. Detta för att möjliggöra att examensarbetet görs som en mindre förstudie till 

projektet. Valet av geoenergisystem är redan givet på grund av de geologiska förutsättningarna och det 

system som ska projekteras är ett borrhålslager, med säsongslagring av värme och kyla. 

 

Figur 1. DN-huset. Den högra byggnaden är höghuset, den vänstra är låghuset och bakom låghuset ligger S-huset med kyltornen – 

som eventuellt ska rivas.  

Borrhålslagret ska anläggas i källargaraget där det är tillräckligt högt i tak för att borra på källarplan -2. 

Från detta garage ska sedan systemet kopplas till pannrummet som ligger på källarplan -3. I detta 

pannrum ska då en ny värmepump placeras. Ritningarna över källarplan 2 och 3 är tyvärr bristfälliga och 

detta har i vissa fall medfört svårigheter inom projektet. Ett behov av att ta fram en 3D-modell över de 

två nedersta våningsplanen har därför identifieras för att underlätta Sweco och Fabeges arbete. En 3D-

modell fyller flera funktioner: 

 



Geoenergilösning för DN-huset 

CHRISTOFFER STRANDBERG 19 

 Det går att validera tidigare projekterat material, såsom rördragningar och placering av borrhål. 

 Det går med större exakthet att bestämma var rören mellan borrhålslagret och pannrummet ska 

dras. Detta innebär att mer exakta tryckfallsberäkningar kan erhållas, vilket underlättar 

dimensioneringen av rören. 

 Det är lättare att bestämma hur stor värmepump som kan tas in i byggnaden, då en begränsning 

för storleken på värmepumpen är tillgängliga transportvägar.  

 Fabeges ritningar över de två nedersta våningsplanen uppdateras. 

 Det är ett utbildningstillfälle för att lära sig om AutoCAD i 3D och 2D. 

Syftet med examensarbetet är således att inventera och komplettera befintliga ritningar över byggnaden, 

för att sedan skapa en 3D-modell av de två nedersta planen. Förutom detta skall också en mindre 

förstudie med miljömässiga och ekonomiska analyser göras för att bedöma lönsamheten med ett 

borrhålslager för Fabege. I utbildningssyfte ska också teorin bakom borrhålslager beskrivas och utifrån 

denna ska förslag på borrhålslager för DN-huset dimensioneras och simuleras. Vidare ska olika 

driftstrategier för borrhålslagret utredas och presenteras. Summerat innefattar examensarbetet: 

1. Framtagande av en 3D-modell över de två nedersta källarplanen. 

2. Teoriavsnitt om borrhålslager. 

3. Dimensionering och simulering av borrhålslager för DN-huset. 

4. Enklare utvärdering av borrhålslagrets miljöpåverkan. 

5. Lönsamhetsberäkning för borrhålslagret.  
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2 Teori 
Den litteratur som tas upp i detta examensarbete är vald för att den är relevant ur antingen design-, 

beskrivnings- eller beräkningssynpunkt. Det finns ingen universal lösning för borrhålslager som fungerar i 

alla situationer utan varje system kräver en platsspecifik lösning (Hägg, 2013). Därför förklaras det i detta 

kapitel hur vissa variabler och komponenter väljs givet olika situationer i verkligheten.  

2.1 BORRHÅLSLAGER 

Borrhålslager och liknande konstruktioner som bergvärme, är den vanligaste typen av 

geoenergianläggningar (GeoTec & Svensk Geoenergi, 2012, s. 25). Principen för ett borrhålslager är lik 

den för bergvärme, men ett borrhålslager består av betydligt fler borrhål som tillsammans innesluter en 

bergvolym i vilken värme och kyla kan lagras mellan säsonger (SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, 

2011, s. 6 & 10).  Byggnadens värme- och kylbehov kommer inte att påverkas av införsel av ett 

borrhålslager (ibid., s. 8). Däremot kommer mängden inköpt energi att minska och ersättas med lokalt 

producerad förnyelsebar energi samt elen som krävs för att driva pumparna (ibid.). 

Ett borrhålslager som omfattas av 30 borrhål täcker oftast en större bergvolym än 100 000 m
3
 (GeoTec & 

Svensk Geoenergi, 2012, s. 18). I normala fall borras borrhålen med 4-6 meters mellanrum (ibid.) och når 

ett djup av cirka 150-300 meter (Nilsson, 2014). Vad gäller hur dessa borrhål placeras så begränsas detta 

av tillgänglig yta att borra på, men rent teoretiskt är ofta flertalet olika konfigurationer möjliga (ibid.). 

Vilka konfigurationer som är lämpligast i det givna fallet är något som avgörs med simuleringsprogram 

(ibid.). I varje borrhål i borrhålslagret installeras så kallade kollektorer, det vill säga ett slags 

borrhålsvärmeväxlare i form av slangar med en cirkulerande köldbärare (Nilsson, 2014), se Figur 2. På 

vintern utvinns värme från borrhålslagret genom att cirkulera en kall fluid genom kollektorerna som kyler 

ner berget (ibid.). Under sommaren utnyttjas denna kyla med en varm fluid som cirkuleras ner i berget 

(ibid.). Därmed erhålls kyla sommartid och värme lagras in (ibid.). Eftersom berg är tillräckligt termiskt 

trögt för att kyla och värme ska kunna lagras mellan sommar och vinter, innebär detta att energin kan 

återanvändas flera gånger (SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, 2011, s. 9-11).  

Då den ostörda temperaturen i marken kan approximeras med platsens årsmedeltemperatur i luften, 

krävs det vanligtvis en värmepump för att nå upp i tillräckligt höga framledningstemperaturer till 

värmesystemet (Hägg, 2013). Till kylsystemet är det däremot inte säkert att en kylmaskin krävs för att ta 

ut kyla från lagret. Om temperaturen är tillräckligt låg i borrhålslagret och framledningstemperaturen för 

kylsystemet är tillräckligt hög kan kylan utnyttjas direkt med vanliga cirkulationspumpar, kallat frikyla 

(ibid.). Fördelen med frikyla är att elen som går åt för att driva cirkulationspumparna är betydligt mindre 

än den el som en kylmaskin skulle kräva för samma mängd utvunnen kyla. Förhållandet mellan den 

utvunna kylan och elen till cirkulationspumparna kan under sommaren vara så högt som 50:1 (Andersson, 

2007, s. 229). Detta kan jämföras med förhållandet för kylmaskiner som exempelvis kan variera mellan 

3:1 och 4:1, beroende av vilka temperaturer som kylmaskinen jobbar med (Geotrainet, 2011, s. 104). 

Alltså finns det klara ekonomiska fördelar med frikyla. I mer sällsynta fall kan även temperaturen i lagret 

vara tillräckligt hög för att tillgodogöras direkt till värmesystemet (Hägg, 2013). Då krävs däremot att 

borrhålslagret kan tillföras värme som håller en hög temperatur, såsom spillvärme från ett stålverk, 

gjuteri eller något liknande (ibid.) Detta är uppenbarligen inte möjligt i normalfallet, utan har en mer 

platsspecifik tillämpning. 
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Figur 2. Principskiss över ett borrhålslager med kyl- och värmedrift. Värmepumpen har en sluten krets med köldmedium. 

Temperaturerna i bilden är exempel på driftfall. 

Den ekonomiska och tekniska potentialen för ett borrhålslager är relaterad till platsspecifika egenskaper 

såsom klimat, geologi, hydrogeologi, tillgänglig yta, typ av spillvärme (om det finns), 

framledningstemperaturer, samt värme- och kylbehovet som funktion av tid (Nilsson, 2014 & Geotrainet, 

2011, s. 15 & 17-18). Klimatet påverkar potentialen då markens medeltemperatur är beroende av luftens 

medeltemperatur över året (ibid., s. 18-19). Vidare påverkar luftfuktigheten kylbehovet och huruvida 

frikyla kan fås från borrhålslagret (ibid.). Bäst prestanda för säsongslager fås då klimatet har tydliga 

temperatursvängningar mellan sommar och vinter, eftersom markens temperatur är beroende av årets 

medeltemperatur (ibid.) Tydliga temperatursvängningar innebär att markens temperatur är varmare än 

utomhustemperaturen på vintern och kallare än utomhustemperaturen på sommaren. Generellt sett har 

geoenergisystem med en sluten krets under marken, såsom borrhålslager, teknisk potential i alla typer av 

geologi, men termiska egenskaper och borrningstekniska problem sätter begränsningen för vad som är 

ekonomiskt rimligt (ibid., s. 17).  Vad gäller platsens hydrogeologi är det önskvärt att grundvattennivån är 

hög. Detta för att grundvatten kan användas istället för fyllnadsmaterial och kan av den anledningen vara 

begränsande, då kollektorslangar som står i luft endast kan ta upp försumbara mängder värme (ibid., s. 18 

& Björk et al., 2013, s. 75). Ett högt grundvattenflöde påverkar också potentialen, då detta värmer berget 

och gynnar värmeuttag vintertid (Geotrainet, 2011, s. 18). Samtidigt kan detta missgynna säsongslagring 

av värme och kyla (ibid.), då grundvattenflödet snabbare utjämnar temperaturförändringar i lagret och 

återställer markens ursprungliga temperatur (Nilsson, 2014). Slutligen begränsas ett borrhålslager vid 

dimensionering av den tillgängliga energin som kan lagras mellan säsongerna. Exempelvis påverkar 

varaktigheten, temperaturen och belastningsprofilen, det vill säga energin och effekten som funktion av 

tid (Geotrainet, 2011, s. 17). 
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Borrhålslagerlösningar är framförallt lönsamma för byggnader som har ett kylbehov, om byggnaden 

saknar detta minskar lönsamheten (SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, 2012, s. 8). Detta beror på att 

det är önskvärt att det råder energibalans i ett borrhålslager och för att det därför krävs tillförsel av 

värme till borrhålslagret. Den tekniska livslängden för ett borrhål med kollektor och rörsystem är cirka 50 

år eller mer och ett borrhålslager kan därför nästintill betraktas som infrastruktur (ibid., s. 27).  Vanligen 

är den årliga besparingen så pass stor att investeringen för ett borrhålslager återbetalas inom cirka 4-10 

år (ibid.). Skulle borrhålslagret ersätta olja eller vattenburen elvärme rör det sig endast om cirka 4-6 år 

(GeoTec & Svensk Geoenergi, 2012, s. 32-33). Den korta återbetalningstiden relativt den långa 

livslängden, innebär att ett borrhålslager är väldigt lönsamt ur ett längre tidsperspektiv (SP Sveriges 

Tekniska Forskningsinstitut, 2012, s. 27). Vidare är det robust och driftsäkert samtidigt som borrhålslager 

kräver ett litet underhåll och har få rörliga delar (ibid., s. 11 & 14). Förutom detta ökar ett borrhålslager 

också andelen förnyelsebar energi och påverkar lönsamheten för andra energibesparande åtgärder, 

varför det är lämpligt att integrera borrhålslagret i fastighetens utvecklingsplan och se det som en 

strategisk investering (ibid., s. 27). Exempelvis kan det vara enklare att erhålla vissa miljöklassningar för 

byggnader genom införsel av ett borrhålslager (Nilsson, 2014).  

Ett borrhålslager behöver inte ta upp marken ovanför lagret i anspråk, utan denna kan användas till 

annan verksamhet (SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, 2012, s. 8). Exempelvis kan ett borrhålslager 

placeras under byggnader, parkeringsplatser eller grönytor, vilket gör att borrhålen kan vara helt 

övertäckta (ibid., s. 8 & 11). Det går att anlägga ett borrhålslager i princip var som helst i Sverige (SP 

Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, 2012, s. 14) och i normala fall räcker det med att en anmälan lämnas 

in till kommunens nämnd för miljöfrågor (GeoTec & Svensk Geoenergi, 2012, s. 25). Kommunen måste 

däremot ges tid att behandla anmälan och lämna sitt medgivande innan borrningsarbetet kan påbörjas, 

på grund av att det kan vara förorenad mark i närheten eller liknande (Ekestubbe, 2014). Under vissa 

förutsättningar är det därför tillståndspliktigt snarare än anmälningspliktigt med borrhålslager, till 

exempel i det fallet att lagret ska byggas i ett vattenskyddsområde (ibid.). Att en fastighet ligger i ett 

vattenskyddsområde innebär inte på något sätt att det är förbjudet att anlägga en geoenergianläggning 

där, utan snarare innebär det att det blir en mer omfattande och långvarig tillståndsprocess - som kan 

kosta mycket pengar (GeoTec & Svensk Geoenergi, 2012, s. 28-29). Ägarna till geoenergianläggningar 

inom vattenskyddsområden kan också tvingas att följa vissa försiktighetsmått (ibid., s. 26). Om det går att 

anlägga ett borrhålslager på en given plats är något som bedöms utifrån de platsspecifika förhållandena 

(ibid., s. 27-28). Vad som krävs i anmälningsprocessen varierar från kommun till kommun och i praktiken 

förs en dialog med kommunen i fråga tills kommunen ger sitt medgivande (Ekestubbe, 2014). Denna 

dialog handlar typiskt om vilken mängd och vilken typ av köldbärare som ska användas, om hur påverkan 

på andra geoenergianläggningar ska minimeras och om hur borrningsarbetet ska gå till - det vill säga hur 

grundvattnet och borrkaxet ska hanteras (ibid.). Om det finns närliggande känsliga områden, akviferer, 

dricksvattenbrunnar eller föroreningar i marken kräver kommunerna vanligen mer omfattande 

information (ibid.). I de allra flesta fall är däremot tillståndsprocessen en enkel och snabb process (ibid.).  
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2.2 KYLMASKINER OCH VÄRMEPUMPAR 

För att kunna driva ett borrhålslagersystem krävs en värmepump (SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, 

2012, s. 9). Beroende på om en värmepump körs med avsikten att kyla eller värma en byggnad, benämns 

den antingen kylmaskin eller värmepump (Hägg, 2013). En kylmaskin är således samma sak som en 

värmepump och en värmepump kan köras i antingen kyldrift eller värmedrift. Värmepumpen i sig är inte 

reversibel, utan rör kopplas runt omkring värmepumpen så att det går att via ventiler bestämma i vilken 

riktning som värmepumpen arbetar. I borrhålslagersammanhang används normalt bara värmepumpar 

med en sluten krets skild från kollektorernas krets, se Figur 2. Detta för att värmepumpar utan en sluten 

krets är problematiska att kombinera med vertikala borrhål då det uppstår problem med kompressorns 

oljeretur (Geotrainet, 2011, s. 9). Den i särklass vanligaste arbetscykeln för värmepumpar är 

ångkompressionscykeln (Björk et al., 2013, s. 14), se Figur 3. En värmepump som arbetar enligt 

ångkompressionscykeln består av följande delar (Geotrainet, 2011, s. 96):  

 Förångare – en värmeväxlare i vilken köldmediet kokar och tar upp värme. 

 Kompressor – som ökar trycket och höjer temperaturen på köldmediet. 

 Kondensor – en värmeväxlare i vilken köldmediet kondenserar och avger värme. 

 Expansionsventil – som minskar trycket som skapats av kompressorn. 

 Backventil – för att kontrollera flödesriktningen på köldmediet. 

 Köldmedium – som cirkulerar i en sluten krets genom delarna ovan. 

 
Figur 3. Principschema för en värmepump, köldmediet färdas medurs i figuren.  

Anledningen till att värmepumpar används i borrhålslager är för att värmepumpar har förmågan att 

utvinna värme från en källa med en låg temperatur, i detta fall berget, och överföra denna värme till en 

destination med en högre temperatur, byggnaden (Nilsson, 2014). Detta är möjligt med 

ångkompressionscykeln genom att utnyttja ångbildningsvärme och att kokpunktens temperatur förändras 

med förändrat tryck (Alvarez, 2006b, s. 733-735). Med utgångspunkt i Figur 3 kan cykeln förklaras. 

Köldmediet färdas medurs i figuren och precis innan expansionsventilen är det i mestadels vätskefas. När 

köldmediet i värmepumpen passerar expansionsventilen minskas trycket och därmed kokpunkten så att 

kokpunkten ligger under temperaturen i förångaren (ibid., s. 734-735). Detta medför att köldmediet 

förångas vid en låg temperatur och att värme tas upp på grund av ångbildningsvärmen (ibid.) I 

kompressorn ökas sen trycket, vilket också ökar kokpunkten så att denna ligger över temperaturen i 

kondensorn (ibid). Då kondenserar köldmediet vid en hög temperatur och värme avges på grund av 

ångbildningsvärmen (ibid.). På detta sätt kan värme överföras från en kallare temperatur till en varmare. 

Vidare tillför kompressorns arbete ett tillskott av värme vid kompressionen, vilket medför att elen som 

går åt för att driva värmepumpen till stor del kan omvandlas till nyttig värme (ibid., s. 762). Detta syns 

tydligt i Figur 2, där temperaturskillnaden är större på värmepumpens kondensorsida än förångarsida. 
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En värmepump presterar bäst vid små temperaturlyft mellan temperaturen där värme upptas och 

temperaturen där värme avges (Björk et al., 2013, s. 12), vilket går att se i Ekvation 1 och Ekvation 2. Hur 

väl en värmepump presterar vid olika temperaturlyft beskrivs av värmefaktorn och kylfaktorn, kallat COP 

(Coefficient of Performance). COP är förhållandet mellan värmeeffekten från värmepumpen,  , och den 

effekt som går åt för att driva den,   (Geotrainet, 2011, s. 99-100 & Björk et al., 2013, s. 12-13): 

                                                           
          

 
 

     

           
                            (Ekvation 1) 

                                                          
          

 
 

     

           
                             (Ekvation 2) 

                                                         [W] 

                                                     [W] 

                          [W] 

                                   [K] 

                                 [K] 

Temperaturlyftet är skillnaden mellan Tvarm och Tkall. I en ideal Carnot-cykel hade ≤ i ekv. 1 och ekv. 2 varit 

ett likamedtecken (Björk et al., 2013, s. 12), men eftersom det aldrig är en ideal Carnot-cykel i 

verkligheten, kan COPkyla och COPvärme snarare beskrivas av sambanden (ibid., s. 12-13): 

                                                               
     

           
                        (Ekvation 3) 

                                                                                 (Ekvation 4) 

Där            är andelen av kompressoreffekten som kan nyttiggöras i värmesystemet och     beskrivs 

av en kurva liknande Figur 4:  

 
Figur 4. Carnotverkningsgrad, ηCt, vid olika temperaturlyft. Anpassad från: Björk et al., 2013, s. 13. 

Enligt Figur 4 är det alltså viktigt att ha ett lågt temperaturlyft för att ha ett effektivt system. En tumregel 

som ger en uppfattning av hur viktigt temperaturlyftet är, är att behovet av spetsning minskar med cirka 

3,4 % per grad som temperaturlyftet minskas (Björk et al., 2013, s. 120). För ett system med borrhålslager 

kan temperaturflyftet i värmepumpen styras till viss grad genom att reglera köldbärarens flöde (Nilsson, 

2014). Köldbärarens flöde ställs då in så att det varierar med varierande effektbehov, ofta med en 
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konstant temperaturskillnad mellan ingående och utgående köldbärare från värmepumpen som börvärde 

(ibid.).  Vid ökat effektbehov ökar värmepumpens arbete, vilket innebär att köldbärarens utgående 

temperatur sjunker och temperaturskillnaden mellan in- och utgående köldbärare ökar (ibid.). Detta 

kompenseras då med att köldbärarens flöde ökar, vilket ökar temperaturen på den utgående 

köldbäraren, tills den givna temperaturskillnaden råder igen (ibid.). Ett ökat flöde i den slutna kretsen 

innebär då ett mindre temperaturlyft över värmepumpen, vilket innebär att värmepumpens prestanda, 

COP, förbättras (ibid.). Samtidigt ökar pumpeffekten som krävs exponentiellt med högre flöden genom 

kollektorerna (Björk et al., 2013, s. 87). Hur högt flöde och därmed temperaturlyft som är rimligt är därför 

något som anpassas från fall till fall, se Figur 5. I bergvärmesammanhang brukar flödet anpassas så att 

temperaturhöjningen för värmebäraren är cirka 5 grader och temperatursänkningen för köldbäraren cirka 

3 grader (Björk et al., 2013, s. 44). 

 

 
Figur 5.  Exempelvärden på värmefaktor, totalvärmefaktor (inkluderat energi för att driva cirkulationspumpar) och värmeeffekt 

som funktion av flöde genom en 150 m U-rörs-kollektor. Anpassad från: Björk et al., 2013, s. 88. 

Ett mått som är betraktat som bättre än COP för att jämföra värmepumpar är säsongsvärmefaktorn, SPF 

(Geotrainet, 2011, s. 100). Säsongsvärmefaktorn innebär att värmepumpens prestanda mäts genom att 

summera värmeeffekten från värmepumpen   och drivenergin   över en hel säsong istället för att enbart 

räkna ut COP vid ett tillfälle (Geotrainet, 2011, s. 100). Säsongsvärmefaktorn, SPFvärme, blir således (ibid); 

                                                                       
          

            
       

     

     
                              (Ekvation 5) 

                                     

                                                         

Säsongsvärmefaktorn är alltså ett medelvärde på värmefaktorn, med hänsyn till variationer under 

perioden. Exempel på variationer som påverkar SPF är förändringar i kyl- och värmebehov, 

framledningstemperatur, temperatur i värmekällan, temperatur i värmesänkan, samt förändringar i 

ingående och utgående temperatur från värmepumpen, på både kondensor- och förångarsidan (Nilsson, 
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2014). SPF kan räknas ut för olika systemgränser, till exempel med och utan hänsyn till 

cirkulationspumpar (Europeiska kommissionens beslut, 2013/114/EU). Europeiska kommissionen (ibid.) 

har gått ut med att SPFvärme, med hänsyn till cirkulationspumpen för köldmediet, konservativt kan 

bedömas till 3,5 för värmepumpar i geoenergisammanhang. 3,5 är då SPF-värdet som ska användas inom 

EU för att beräkna andelen förnyelsebar energi som produceras av värmepumpar på nationell nivå (ibid.). 

Precis som i fallet av COP kan säsongsvärmefaktorn räknas ut för både uppvärmning och kylning (Nilsson, 

2014). Detta är värdefullt då det är olika temperaturlyft för kyl- och värmedriften. Givet systemgränsen 

värmepump och att det inte finns någon frikyla blir säsongsköldfaktorn, SPFkyla: 
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2.3 INTEGRERING 

Den absoluta majoriteten av alla byggnader som värmepumpar sätts in i är redan byggda och detta 

innebär att det nya värmesystemet måste anpassas till det befintliga systemet (Björk et al, 2013, s. 96). De 

befintliga kyl- och värmesystemen styrs ofta i större byggnader av flera så kallade framledningskurvor, 

vilka bestämmer framledningstemperaturen som funktion av utomhustemperaturen för de olika delarna i 

systemet (Nilsson, 2014). Dessa framledningskurvor är således viktiga att beakta när ett borrhålslager ska 

byggas.  Eftersom en värmepump presterar bäst vid små temperaturlyft mellan temperaturen där värme 

avges och temperaturen där värme upptas är det viktigt att detta temperaturlyft minimeras. Det är viktigt 

att beakta att temperaturintervallet som värmepumpen jobbar i påverkas av ytterligare två 

temperaturdifferenser för värmeöverföring, temperaturdifferensen vid värmesänkan och 

temperaturdifferensen vid värmekällan, se Figur 6 (Björk et al., 2013, s. 19). Vid värmeuttag från 

borrhålslagret innefattar temperaturdifferensen vid värmekällan temperaturskillnaden mellan berget och 

köldbäraren samt temperaturskillnaden mellan köldbäraren och köldmediet i värmepumpens förångare 

(ibid.). Temperaturdifferensen vid värmesänkan innefattar vid värmeuttag temperaturskillnaden mellan 

köldmediet i värmepumpens kondensor och värmebäraren samt temperaturskillnaden mellan 

värmebäraren och rumsluften (ibid.). Vid kyluttag är det tvärt om (Nilsson, 2014). För att minimera 

temperaturlyftet i värmepumpen är det därför viktigt att ha effektiva värmeväxlare i värmepumpen och 

att ha väl fungerande cirkulationssystem för värmetransport som ger upphov till låga 

temperaturdifferenser - både i byggnadens värme- och kylsystem samt i kollektorerna (Björk et al., 2013, 

s. 19 & Nilsson, 2014). Rent tekniskt kan ett systems prestanda också förbättras genom att minimera 

tryckfall samt energi- och temperaturförluster i systemet (Geotrainet, 2011, s. 29). 
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Figur 6. Temperaturdifferenser i ett värmepumpsystem. Anpassad från: Björk et al, 2013, s. 20. 

För att minimera temperaturdifferensen mellan värmesänkan och värmekällan är det viktigt att 

värmesystemet har låga framledningstemperaturer, eftersom värmefaktorn gynnas av en låg utgående 

temperatur från värmepumpen (Geotrainet, 2011, s. 104). På motsvarande sätt är ett kylsystem med en 

hög framledningstemperatur att föredra i värmepumpssammanhang (ibid., s. 103). Det värmesystem som 

ger bäst COP och därmed bäst SPF är vattenburen golvvärme (Björk et al., 2013, s. 22). Ett typiskt 

golvvärmesystem arbetar vid 35 °C för stengolv och 40 °C för trägolv vid den kallaste dagen på året och 

den förhållandevis låga framledningstemperaturen innebär en hög värmefaktor (ibid., s. 58 & 22). Om ett 

värmesystem ursprungligen är byggt för att ha en olje-, el- eller flispanna, som ett 80/60-system, kan det 

vara direkt olämpligt att ansluta en värmepump (ibid., s. 64 & 107). Detta för att en värmepump knappast 

klarar mer än cirka 55-60 °C utgående temperatur vid kalla väder (ibid.). Däremot påverkas 

framledningstemperaturen av energieffektiviseringar (exempelvis fönsterbyten) och därför kan de 

rådande framledningstemperaturerna i värmesystemet vara betydligt lägre än vad värmesystemet 

ursprungligen byggdes för. I de flesta fall är 80/60-systemen överdimensionerande och kan drivas som ett 

60/45-system (ibid., s. 64).  I detta fall kan de sista graderna spetsas med en elkassett (ibid.), det gamla 

värmesystemet (ibid., s. 97), en extra seriekopplad värmepump (ibid., s. 122) eller fjärrvärme (Sveriges 

Tekniska Forskningsinstitut, 2012, s. 24). Det finns även en rad åtgärder som minskar behovet av en hög 

framledningstemperatur. Om vissa rum är kallare än andra kan radiatorerna i dessa rum exempelvis 

förses med en radiatorfläkt, bytas ut mot större radiatorer eller så kan vattenflödet i radiatorerna felsökas 

- i fall att det är snedfördelat (Björk et al., 2013, s. 64). En annan åtgärd är att förbättra isoleringen i 

väggar, tak, golv och fönster – eftersom att isolera bättre minskar både värmebehovet och 

framledningstemperaturen (ibid.). I öppna utrymmen kan även en fläktkonvektor bidra till att sprida 

värmen bättre (ibid.).  

För att minimera temperaturlyftet i värmepumpen kan den inkommande köldbärartemperaturen från 

borrhålslagret ökas, eftersom en hög inkommande temperatur till värmepumpen ökar värmefaktorn 

(Geotrainet, 2011, s. 104). En grads sänkning av temperaturen på den inkommande på köldbäraren kan 

schablonmässigt vid värmeuttag sägas minska uteffekten, Qkondensor, med ungefär 3 % och minska COP 

med 2-3 % (Björk et al., 2013, s. 79). Att öka temperaturen på den inkommande köldbäraren kan göras 

genom att lagra mer värme i borrhålslagret mellan säsongerna eller genom att värma den inkommande 

köldbäraren direkt (ibid., s. 121). Vanligen är det alltid fördelaktigt att värma den inkommande 

köldbäraren från borrhålen direkt med den form av värme som finns tillgänglig, givet att borrhålslagret 

används för värmeuttag (ibid.). Tillförsel av värme kan ske till exempel med spillvärme från 

frånluftsvärmen, om det är möjligt att dra ledningar från taket (där utloppen vanligtvis sitter) till källaren 

(där värmepumpen normalt är placerad) (ibid., s. 97). Till denna nya ledningsdragning krävs då oftast en 

cirkulationspump och det är därför viktigt att ta hänsyn till om drivenergin för denna överstiger vinsten 
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med att föra ner spillvärmen till borrhålslagret (ibid., s. 121). Detta beror exempelvis på antalet 

frånluftsutlopp och placeringen av dessa (ibid.). Frånluften har normalt ingen stor effekt, men eftersom 

den finns tillgänglig året runt blir det väldigt mycket energi över året sett, åtminstone i större byggnader 

(ibid.). Andra energikällor som kan användas för att lagra värme i borrhålslagret eller förvärma den 

inkommande köldbäraren är till exempel solvärme via en solfångare eller en vattenburen luftkollektor 

(ibid.). Ytterligare ett sätt att öka temperaturen på den inkommande köldbäraren är att förbättra 

värmeöverföringen mellan berg och köldbärare och därmed minska temperaturskillnaden mellan de två 

(ibid., s. 121). Hur detta kan göras rent praktiskt kommer att förklaras i senare kapitel. 

2.4 DIMENSIONERING 

När ett borrhålslager utformas är de viktigaste variablerna energibehovet, effektbehovet och 

temperaturerna i kyl- och värmesystemet (Hägg, 2013). Samtliga av dessa variabler varierar med tiden 

och beror till viss del av utomhustemperaturen (ibid.). Detta medför att dessa dimensionerande variabler 

kan vara svåra att erhålla, varför en utredning ofta utförs för att bedöma dem (ibid.). Det kan även finnas 

planer för framtida energieffektiviseringar, utbyggnader eller rivningar vilka har oklara konsekvenser på 

systemets utformning i ett framtida perspektiv (ibid.). Energibehovet och effektbehovet påverkas av 

många faktorer (Geotrainet, 2011, s. 109). Värmeförluster från och värmetillskott till en byggnad sker i 

form av till exempel värmestrålning via fönster och värmeledning via väggar, grunden, tak och fönster 

som är i kontakt med utomhusluften eller marken (ibid.).  Vidare tillförs byggnaden internvärme från 

värmeutveckling i utrustning och belysning samt från de personer som vistas i byggnaden (ibid.). Utöver 

detta tillkommer luftläckage, ventilationen och trögheter på grund av att de föremål som absorberar 

värme senare avger detta genom konvektion och värmestrålning (ibid., s. 108-109). 

Ett borrhålslager måste dimensioneras med hänsyn till ett framtida scenario för värme- och kylbehovet, 

eftersom en kollektor har en livslängd på minst cirka 50 år (Björk et al., 2013, s. 81). Många av faktorerna 

ovan som påverkar energibehovet är lätta att förutsäga i framtiden, medan andra som till exempel 

brukarmönstret och värmeutvecklingen från utrustning kan variera med tiden. Lagstiftningen verkar för 

en mer energieffektiv hemelektronik i framtiden och detta minskar den interna värmelasten och ökar 

värmebehovet, till exempel i fallet av lågenergilampor (ibid., s. 107). Samtidigt kan mängden total 

elektronik öka i framtiden, vilket skulle kunna innebära en ökning av den interna värmelasten, trots en 

effektivare utrustning (ibid.). Vad som är rimligt i framtiden vad gäller framledningstemperaturer, energi- 

och effektbehov är något som får bedömas från fall till fall. Inom nybyggda kontorslokaler i Sverige är 

trenden att kylbehovet ökar samtidigt som värmebehovet minskar (GeoTec & Svensk Geoenergi, 2012, s. 

34). 

Ytterligare en följd av borrhålens och kollektorernas långa livslängd är att värmepumparna och 

cirkulationspumparna måste bytas två till tre gånger under borrhålslagrets tekniska livslängd (Geotrainet, 

2011, s. 29). Detta innebär att borrhålslagret kommer att få arbeta med mellan två till tre nya 

generationer av värmepumpar (ibid.). Dessa nya värmepumpar kommer troligen att ha en högre 

värmefaktor än dagens värmepumpar och därmed kräva mer av borrhålen (Björk et al., 2013, s. 81-82). 

Detta gäller framför allt om värmepumpar i framtiden blir kapacitetsreglerade, då dessa kan täcka ett 

större effektbehov och därmed möjligen hela värmebehovet (ibid., s. 79 & 82). På grund av de fasta 

kostnaderna för borrningsarbetet är det dyrare att på efterhand lägga till flera borrhål, än att borra dessa 

när utrustningen står på plats (ibid., s. 82).  Ska nya hål borras, bör även dessa av flödesskäl vara lika 

djupa som de övriga hålen (ibid.). Om extra borrhål som borras görs grundare än de befintliga borrhålen 

kan flödet strypas i dessa för att få samma temperaturdifferens i samtliga hål (ibid.), dock kan det inte 

strypas för mycket utan Reynoldstalet bör vara mellan 2 500-3 000 (Geotrainet, 2011, s. 45). Alltså finns 

det en gräns för hur mycket flödet kan strypas och därmed en gräns för hur grunt ett extra borrhål kan 

vara. Att borra så att befintliga hål blir djupare är uteslutet då det finns en risk att fastna med borrkronan 
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i dessa (Björk et al., 2013, s. 82). Av de här anledningarna är det alltså motiverat att överdimensionera ett 

borrhålslager, sett till totalt antal aktiva borrhålsmeter. Samtidigt är det inte rimligt att överdimensionera 

för mycket, då till exempel platsbrist, ekonomiska och borrtekniska anledningar begränsar vad som är 

möjligt (Hägg, 2013). 

Ett borrhålslager ska dimensioneras så att det är balans mellan värme- och kyluttaget (SP Sveriges 

Tekniska Forskningsinstitut, 2012, s. 24). Med detta menas att värme- och kyluttaget ska anpassas så att 

inte medeltemperaturen i lagret successivt förändras och tillslut gör borrhålslagret obrukbart (ibid.). På 

grund av värmepumparnas tillförda effekt kan mer värme än kyla nyttiggöras till byggnaden från 

borrhålslagret (ibid.). Om borrhålslagret har en årsmedeltemperatur, kallat balanstemperatur, som är 

högre än markens ostörda temperatur ger detta upphov till värmeförluster från borrhålslagret (Nilsson, 

2014). Med en högre balanstemperatur än bergets ostörda temperatur måste därför värmetillförseln vara 

var större än värmeuttaget från borrhålslagret (ibid.). Motsatt kan värmeuttaget vara större än 

värmetillförseln till borrhålslagret om istället balanstemperaturen är lägre än bergets ostörda temperatur, 

på grund av den naturliga återladdningen (ibid.). Detta är fallet för passiva system med värmeuttag, som 

dimensioneras med hänsyn till hur snabbt den naturliga återladdningen går (GeoTec & Svensk Geoenergi, 

2012, s. 15-16). Vad gäller passiva system för kyla dimensioneras dessa på motsvarande sätt med hänsyn 

till hur stora värmeförlusterna är (Nilsson, 2014). 

En för hög balanstemperatur i ett borrhålslager kan innebära att det blir omöjligt att ta ut frikyla, om inte 

kylsystemets framledningstemperaturer är tillräckligt höga (Nilsson, 2014). I detta fall måste en 

värmepump användas även för kyluttaget från borrhålslagret och då påverkas skillnaden mellan kyluttag 

och värmeuttag till byggnaden. Med frikyla motsvarar 100 MWh kyla i byggnaden cirka 100 MWh 

värmedumpning i borrhålslagret, men med en värmepump blir detta annorlunda. Givet SPFkyla=4, se 

Ekvation 6, motsvarar 80 MWh kyla i byggnaden cirka 100 MWh värmedumpning i borrhålslagret – som 

följd av värmepumparnas tillförda effekt. Alltså blir energimängden kyla som kan nyttiggöras till 

byggnaden mindre med värmepump än utan värmepump (frikyla), givet en konstant energimängd 

värmedumpning i borrhålslagret. Samtidigt ökar mängden kyla som är möjlig att nyttiggöra till byggnaden 

med en högre balanstemperatur. Alltså måste mängden kyla och värme som kan tas ut från ett 

borrhålslager bedömas från fall till fall. Detta måste också tas hänsyn till vid dimensioneringen av 

borrhålslagret och kan i viss mån påverkas genom att till exempel förändra borrhålslagrets storlek och 

geometri (ibid.). Vilken balanstemperatur som är lämplig/möjlig påverkas av de lokala förutsättningarna 

och det är inte säkert att en låg balanstemperatur som möjliggör frikyla är önskvärd (ibid.). Kylsystemet 

kan ha olämpliga framledningstemperaturer för frikyla och därför kräva omfattande investeringar innan 

detta är möjligt (ibid.). Om detta är fallet kan en högre balanstemperatur utan frikyla istället vara att 

föredra då det kan resultera i att ett mindre totalt aktivt borrhålsdjup behövs (ibid.). 

Normalt har inte ett borrhålslager en varm och en kall sida utan hela lagret ändrar temperatur under 

säsongerna (SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, 2011, s. 14). Detta innebär att den tillgängliga 

effekten är som störst precis innan kylbehovet och värmebehovet infaller - för att sedan minska 

successivt (ibid., s. 14-15). Dessa egenskaper hos borrhålslager bidrar till att de är dyra att investera i per 

effekt (ibid.). De högsta värme- och kyleffekterna över året sett, benämnt spetsen, inträffar också sällan 

och innehåller typiskt väldigt lite energi (Hägg, 2013). Detta bidrar ytterligare till att det är dyrt att 

investera i ett borrhålslager för hel effekttäckning. Av ekonomiska skäl dimensioneras därför normalt sett 

inte ett borrhålslager för att täcka hela värme- och kylbehovet (SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, 

2012, s. 14 & Hägg, 2013). Istället används någon form av spetskraft för att täcka spetsen. Detta kan vara 

till exempel fjärrkyla, fjärrvärme, elpannor, flispannor, gaspannor eller oljepannor (ibid.).  
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Figur 7. Varaktighetsdiagram för en byggnad i Luleå med har geoenergisystem; värmebehov, kylbehov och elenergi för 

värmepumpen är presenterat i diagrammet. Watt per kvadratmeter som funktion av timmar per år, sorterat i storleksordning. 

Summerad energi för spetsvärmebehov (tillsats), frikyla (direkt från mark), tillförd värme från värmepumpen (värmepump), 

tillförd kyla med värmepump (värmepump i kyldrift och värmepump i värmedrift) och värmepumpens elkonsumtion under de 

olika timmarna (elenergi för värmepump). Källa: Hallén, 2013. 

Energiprofilen för en byggnad kan illustreras i ett så kallat varaktighetsdiagram, vilket innebär att 

effektbehovet för varje timme plottas och sorteras i storleksordning. I Figur 7 visas ett typiskt 

varaktighetsdiagram, i detta fall från en byggnad i Luleå med en geoenergianläggning. I figuren illustreras 

även frikyla, spetsvärmebehov och när värmepumpen är i drift. I varaktighetsdiagrammet går det att se 

att effekttopparna sker vid ytterst få timmar och på grund av detta är det troligtvis mer ekonomiskt att 

dimensionera borrhålslagret för att täcka enbart en del av effektbehovet. Schablonmässigt kan ett 

borrhålslager som dimensioneras för att klara halva värmeeffekten under årets kallaste dag uppskattas 

täcka 75-90 % av det totala värmebehovet (SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, 2012, s. 14). Detta är 

också fallet i Figur 7 då värmepumpen täcker hälften av det maximala effektbehovet på 50 W/m
2
 och 90 

% av värmebehovet (75/(75+8)≈0,90). En ekonomisk avvägning och lokala förutsättningar avgör hur stor 

effekt som är lämpligt att dimensionera borrhålslagret för. Desto större effekt- eller energibehov som ett 

borrhålslager ska täcka, desto fler borrhålsmeter och större bergvolym kommer att behövas (Nilsson, 

2014). Detta innebär högre kostnader för borrningsarbetet (ibid.). Begränsande för energi- och 

effektuttaget ur ett borrhålslager är temperaturerna i köldbäraren. Temperaturerna får inte bli för höga, 

då en för hög tillförd temperatur till borrhålslagret kan innebära utmattning av kollektorerna - om inte 
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dyrare mer värmetåliga kollektorer används (ibid.). På liknande sett får heller inte temperaturerna i 

köldbäraren bli för låga. Temperaturen får inte understiga fryspunkten för köldbäraren eller fryspunkten 

för fyllnadsmaterialet (ibid.). Ett undantagsfall till detta är däremot om borrhålen är vattenfyllda, en viss 

frysning på kollektorslangarna kan i detta fall förbättra värmeöverföringen i grundvattnet och därför bidra 

till att förbättra värmeöverföringen (Björk et al., 2013, s. 81). Mer om frysning under 2.9.2 

Fyllnadsmaterial och borrhålsdiameter. Vilka temperaturer som uppnås i fluiden beror inte bara av 

energi- och effektuttaget utan kan även kontrolleras med balanstemperaturen samt genom att 

öka/minska antalet aktiva borrhålsmeter (Nilsson, 2014). Fler borrhålsmeter innebär ett snävare 

temperaturintervall, med lägre maximitemperaturer och högre minimitemperaturer (ibid.). Motsatt 

innebär färre borrhålsmeter ett bredare temperaturintervall, med högre maximitemperaturer och lägre 

minimitemperaturer (ibid.). 

2.5 GEOLOGI 

Kunskap om geologin på platsen där ett borrhålslager ska anläggas är viktig, då geoenergi till skillnad från 

konventionella kyl- och värmesystem måste ta hänsyn till de geologiska förutsättningarna (Geotrainet, 

2011, s. 53). Felaktiga bedömningar av geologin kan leda till att systemet under- eller överdimensioneras 

(ibid., s. 59). Om ett geoenergisystem underdimensioneras kan det fungera dåligt redan från början eller 

få problem efter ett par år, medan ett överdimensionerat geoenergisystem kan bli omotiverat dyrt (ibid.). 

Bergets värmeledningsförmåga är viktig ur dimensioneringssynpunkt. Desto högre värmeledningsförmåga 

berget har, desto mindre borrhålsdjup behövs totalt sett (Björk et al., 2013, s. 82). Avgörande för bergets 

värmeledningsförmåga är vanligen bergets kvartshalt (ibid.), se Figur 8. En bergart med ett innehåll av 

närmare 100 % kvarts, som kvartsit, kan ha 7 W/mK, medan en bergart med låg kvartshalt, som skiffer, 

lersten eller kalksten, kan ha 1,5 W/mK (ibid.). Bergarter i Sverige som är särskilt lämpliga för värmelager 

på grund av deras höga kvartshalt är granit och gnejs (ibid., s. 74) och en bergart som är särskilt olämplig 

är alnöit som finns lokalt i Sundsvall (ibid., s. 82). I Sverige finns det goda geologiska förutsättningar för 

geoenergi då den vanligaste bergarten är granit, som ofta har värmeledningsförmågan 3,5 W/mK (ibid., s. 

74). 

 

Figur 8. Samband mellan kvartshalt (%) och värmekonduktivitet (W/mK) för kristallina bergarter. Källa: Statens geotekniska 

institut, 1991, s. 17. 
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Det finns även andra geologiska egenskaper som påverkar bergets värmeledningsförmåga, till exempel 

vattenhalten och densiteten. En högre vattenhalt förbättrar värmeöverföringen genom att det fyller upp 

tomrum och sprickor i berget (Geotrainet, 2011, s. 55). Detta gäller även om vattnet är stillastående 

(ibid.). Bergartens densitet är viktig för värmeledningsförmågan, eftersom en hög densitet ofta är 

synonymt med mindre tomrum och sprickor (ibid.). 

Förutom bergets värmeledningsförmåga är också bergets specifika värmekapacitet viktig för 

dimensioneringen av borrhålslagret. Normalt varierar däremot endast denna mellan 1,9 och 2,2 MJ/m
3
K, 

med undantag för vissa vattenförande bergarter som på grund av vattenhalten kan ha något högre 

värmekapacitet (Björk et al., 2013, s. 82). Bergets specifika värmekapacitet utreds därför normalt sett inte 

i detalj i samband med dimensionering av borrhålslager i Sverige, av den anledningen att en sådan 

utredning skulle ha liten påverkan på dimensioneringen (Hägg, 2013). Normalt används ett tabellvärde 

som är specifikt för bergarten på platsen där lagret ska anläggas (ibid.). 

En tredje viktig geologisk parameter i geoenergisammanhang är bergets ostörda medeltemperatur 

(Geotrainet, 2011, s. 54). Temperaturen i berget nära markytan kan sägas följa den rådande väderleken, 

men på grund av bergets värmetröghet utjämnas temperaturvariationer snabbt mot djupet (Björk et al., 

2013, s. 74). Efter ett par meter har alla hastiga temperaturomväxlingar ovan markytan jämnats ut och 

efter cirka 15 meter är bergets temperatur praktiskt taget konstant året om och kan approximeras med 

den geografiska platsens årsmedeltemperatur (ibid.). Detta illustreras till vänster i Figur 9. Till höger i 

Figur 9, efter cirka 30 meters djup, kan ses att temperaturen ökar successivt med ökande djup. Detta 

beror på den så kallade geotermiska gradienten som uppstår som följd av värmeflödet från jordens inre 

(ibid.). Detta värmeflöde varierar globalt och i Sverige är det mellan 35-75 mW/m
2
, vilket ger upphov till 

en temperaturökning vid ökande djup på cirka 1-3 °C per 100 meter. (ibid.). Ytterligare en variation i 

temperaturen går att se mellan 0-30 meters djup till höger i Figur 9, liknande en puckel på 

temperaturkurvan. Detta är troligtvis en följd av värmetillförsel genom vatten- och avloppsledningar eller 

gammal tätbebyggelse, vilket ofta orsakar en sådan puckel (ibid.). Vid värmeuttag är det gynnsamt om 

berget har en hög medeltemperatur eftersom värmefaktorn (COP) är bättre vid små temperaturlyft (ibid., 

s. 22 & 82). Detta innebär att det i bergvärmesammanhang behövs fler borrhålsmeter i norra Sverige än i 

södra Sverige, eller annorlunda formulerat att anläggningar i norra Sverige dimensioneras för ett lägre 

värmeuttag per meter än anläggningar i södra Sverige (ibid.) 

Vid projektering av större borrhålslagersystem, över 800 – 1000 meter borrhål totalt, är det ofta lönsamt 

att göra ett så kallat termisk responstest (ibid., s. 90). Vid ett sådant test mäts bergets ostörda 

medeltemperatur och bergets värmeledningsförmåga (Acuña, 2010, s. 28). Vid mindre installationer är 

det däremot inte ekonomiskt att göra ett sådant test (Geotrainet, 2011, s. 90). I förstudiestadiet i 

projekteringen av större borrhålslager, eller i det fallet att ett mindre borrhålslager ska byggas, kan en 

tillräcklig uppfattning om bergets termiska egenskaper fås från geologiska kartor över berggrunden i 

området och tidigare erfarenheter (ibid., s. 83 och Hägg, 2013). Alternativt kan det ostörda bergets 

medeltemperatur approximeras med formeln (Björk et al., 2013, s. 82): 

                                                                          
    

   
                                         (Ekvation 7) 

Där Tberg är bergets ostörda medeltemperatur, Tluft är luftens medeltemperatur och Nsnö är antalet dagar 

årligen med snötäcke. Om denna ekvation används måste det dock beaktas att den inte tar hänsyn till 

bebyggelse. Formeln är därför mer lämplig för öppna landskap på landsbygden än i storstäder.  
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Figur 9. Illustrering av markens temperatur på olika djup under årets olika månader, samt en ögonblicksbild över temperaturen 

på upp till 100 meters djup för att åskådliggöra ett exempel på den geotermiska gradienten. Anpassad från Geotrainet (2011, s. 

8). 

I Sverige är solinstrålningen grovt räknat cirka 1000 kWh/m
2 

årligen (SMHI, 2013). Solinstrålningen, 

tillsammans med värmeflödet från jordens inre, återladdar borrhålen naturligt (Geotrainet, 2011, s. 54). 

Eftersom värmeflödet från jordens inre enbart motsvarar cirka 0,6 kWh/m
2
 innebär det att majoriteten av 

återladdningen består av solenergi (ibid., s. 16). Däremot går knappast 1000 kWh/m
2
 att utvinna årligen 

via geoenergi, utan det är betydligt mer komplicerat än så (ibid., s. 54). En del av solinstrålningen förloras 

exempelvis till luften via konvektion och vidare har grundvattnets advektion och bergets termiska 

egenskaper en påverkan (ibid.). Påverkan på markens temperatur mellan olika säsonger syns i Figur 9. För 

att ge en uppfattning om hur stor den naturliga återladdningen är kan det sägas att för ett enskilt 

bergvärmehål, utan andra borrhål i närheten, kan det räcka med den naturliga återladdningen för att ha 

en energibalans mellan uttag och återladdning (Björk et al., 2013, s. 73). När det däremot handlar flera 

tätt liggande bergvärmehål räcker inte den naturliga återladdningen till och bergets medeltemperatur 

sjunker successivt om det enbart sker ett värmeuttag ur dem (ibid.). Detta liknar ett borrhålslager och 

alltså behövs någon form att återföring av värme, om inte temperaturen i marken successivt ska sjunka. 

Förutom de termiska egenskaperna i marken är också borrtekniska egenskaper viktiga (Björk et al., 2013, 

s. 74). Till exempel är det viktigt att berget är stabilt så att borrhålsväggarna inte rasar in (Geotrainet, 

2011, s. 55).  Från ett kostnadsperspektiv är de två viktigaste parametrarna bergets stabilitet och hur 

snabbt det går att borra per meter (Geotrainet, 2011, s. 55). Dessa två faktorer är avgörande för 

borrningsarbetets totala kostnad (ibid.). Slutligen är kunskap om geologin också viktig för att en felaktig 

bedömning i vissa fall kan resultera i miljöfara och rättsliga påföljder (ibid.). 
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2.6 TERMISK RESPONSTEST OCH DISTRIBUERAT TERMISK RESPONSTEST  

På grund av lokala variationer i marken kan det vara svårt att utifrån statistik göra en bra uppskattning på 

hur stor bergets värmeledningsförmåga är (Acuña, 2010, s. 26). Därför har så kallade termiska responstest 

(TRT) utvecklats för att med större noggrannhet kunna dimensionera borrshålslager och mäta markens 

termiska egenskaper (ibid., s. 29). Detta är en väldigt viktig aspekt eftersom ett borrhålslager måste 

utformas konservativt om det råder osäkerheter kring de termiska egenskaperna (Geotrainet, 2011., s. 

90). Utan ett TRT måste ett större antal meter borrhål borras för att kunna garantera att systemet inte 

underdimensioneras (ibid.). Alltså måste kostnaden för ett termisk responstest jämföras med kostnaden 

för att borra dessa extra meter borrhål (ibid.).  Kostnaden för ett termisk responstest var under år 2013 i 

Sverige cirka 40 000 - 50 000 kr (Nilsson, 2014).  Enligt Geotrainet (2011, s. 90) är en uppskattning av 

gränsen för när det är lönsamt att göra ett TRT vid systemstorleken 800 – 1000 meter borrhål totalt. Den 

faktiska gränsen i praktiken måste däremot diskuteras från projekt till projekt och beror exempelvis på 

hur komplex geologin i området anses vara, utifrån tillgängliga berggrundskartor och tidigare 

erfarenheter (Nilsson, 2014). 

Ett termisk responstest innebär att bergets ostörda temperatur (Tberg), borrhålsmotståndet (Rb) och 

bergets värmeledningsförmåga (λberg) mäts på plats (Acuña, 2010, s. 28). Detta ger en bättre uppskattning 

av de rådande markegenskaperna (ibid., s. 26) och är betraktat som nödvändigt när större system ska 

dimensioneras (GeoTec & Svensk Geoenergi, 2012, s. 67). Ett TRT genomförs genom att först cirkulera en 

köldbärare i en kollektor för att bestämma bergets ostörda medeltemperatur och sedan värma 

köldbäraren med en konstant värmekälla. Då kan ingående och utgående temperatur på köldbäraren 

mätas för att bestämma λberg och Rb (Acuña, 2010, s. 27-28). Desto snabbare temperaturförändring som 

sker i köldbäraren, desto sämre värmeledningsförmåga har berget (Acuña, 2013b, s. 2). Ett TRT kan pågå i 

sex dagar, varav de tre första dagarna åtgår för att mäta Tberg (ibid., s. 3). Den stora tidsåtgången beror på 

att värmekapaciteten kan påverka resultaten kortsiktigt och på grund av detta bör ett TRT pågå under en 

lång tid för att ge korrekta resultat (Acuña, 2010, s. 28).  

Det finns flera matematiska metoder som används för TRT. Den som används av dem som har utfört TRT i 

DN-huset är linjekälla-metoden (Acuña, 2013b, s. 4). Denna metod har den matematiska formeln (Acuña, 

2010, s. 28): 
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Enligt ekv. 8 anpassas en kurva till de uppmätta värdena på Tf och Tberg (Acuña, 2013b, s. 4). Detta görs 

lämpligen med ett datorprogram och från denna kurvanpassning läses λberg och Rb av. Tberg mäts före 

värmekällan kopplas in med en vanlig temperaturgivare. Linjekälla-metoden bestämmer typiskt bergets 

värmeledningsförmåga λberg med noggrannheten ±10 % och borrhålsmotståndet Rb med noggrannheten 

±14 % (Geotrainet, 2011, s. 89). Viktigt att notera är att ett TRT enbart ger medelvärdet för Tberg, λberg och 

Rb i det aktuella borrhålet (Acuña, 2010, s. 29).  

En mer avancerad version av TRT är ett Distribuerat termisk responstest (DTRT) inom vilket temperaturen 

mäts på flera olika djup i borrhålet (Acuña, 2010, s. 29). Mätutrustningen för DTRT bygger på fiberoptik 
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och Ramanspridning av ljus, vilket möjliggör temperaturmätningar på olika djup med enbart en 

fiberoptisk kabel (ibid., s. 33). Precis som i ett TRT används kurvanpassning och ekv. 8, eller någon 

motsvarande metod, för att bestämma λberg och Rb, men q räknas ut för varje mätsektion istället för att 

gälla för hela borrhålet enligt ekv. 9 (ibid., s. 52): 
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Detta innebär en mer noggrann beräkning då temperaturen mäts vid varje sektions början och slut, både 

vid inflödande och utflödande köldbärare (ibid.). Ett DTRT ger en bättre bild av geologin i borrhålet, 

eftersom det till skillnad från ett TRT påvisar variationer på olika djup längs med borrhålet (ibid., s. 33). 

Detta kan vara värdefullt då det ger en uppfattning över hur djupa hål som behöver borras och påverkar 

därmed också hur många hål som kommer att krävas (Hägg, 2013). DTRT är däremot något dyrare än TRT 

och det är inte garanterat att ett DTRT ger ett bättre resultat än ett TRT ur designsynpunkt, då det finns 

många andra osäkerheter kring utformningen av ett borrhålslager (ibid.).  Det bör också poängteras att 

DTRT är en ny teknik och att det första kommersiella DTRT i Sverige utfördes 2013, i DN-huset (ibid.).  

Ett borrhål som borras för ett termisk responstest kan användas i det färdiga borrhålslagret (Geotrainet, 

2011, s. 77). Vidare kan en undersökningsbrunn ge viktiga platsspecifika uppgifter som berör 

borrningsarbetet, såsom kunskap om geologin, litologin, hydrogeologin och eventuella sprickor (ibid., s. 

57). Detta innebär att en mer exakt kostnadsbedömning kan erhållas för borrningsarbetet (ibid., s. 67). 

Med en analys av borrkaxet i kombination med TRT eller DTRT kan också hela systemets kostnad 

bedömas med en större noggrannhet (Hägg, 2013).  

2.7 VÄRMEÖVERFÖRING I MARKEN 

Berg är anmärkningsvärt värmetrögt, vilket innebär att det tar lång tid för värme, eller kyla, att sprida sig i 

berget (Björk et al., 2013, s. 74). Ett ensamt bergvärmehål som har använts normalt under 1 år har sänkt 

temperaturen med cirka 0,02 °C vid en radie av 20 meter i marken (ibid.). För samma hål tar det 

temperatursänkningen cirka 10 år att nå avståndet 60 meter från borrhålet (ibid.). Temperatursänkningen 

är hela tiden som störst närmast bergvärmehålet och avtar sedan snabbt med ökande horisontell radie, 

kallat temperatursänkningstratt (ibid.). Om det endast sker ett värmeuttag kommer värmen först att tas 

från området absolut närmast borrhålet och när temperaturen sjunker där kommer värme att ledas dit 

från omgivningen (ibid., s. 76). På grund av värmeutjämningen i marken innebär detta att värme tas allt 

längre ifrån hålet med tiden och tillslut hamnar värmeflödet i ett fortvarighetstillstånd (ibid.). Att hamna i 

ett fortvarighetstillstånd tar typiskt 50 år för ett 150 meter djupt bergvärmehål och i detta tillstånd 

kommer värmen till största delen från markytan och till en liten del från det geotermiska flödet (ibid.). 

Alltså återladdas borrhålet naturligt och i detta tillstånd kan ett bergvärmehål betraktas som solenergi 

(Geotrainet, 2011, s. 16). Även om det tar lång tid att nå detta tillstånd, kommer temperaturen att sjunka 

med runt 80 % av den maximala temperatursänkningen redan inom ett år, förutsatt att det inte finns 

något störande värmeuttag inom 100 meter (Björk et al., 2013, s. 76). 

Tiden för att uppnå den maximala temperaturstörningen från ett värmelager ökar kvadratiskt med 

avståndet från lagret (Claesson, 1985, kap. 12, s. 5). Ett räkneexempel på hur stor maximal 

temperaturstörning som kan förväntas av ett borrhålslager på olika avstånd visas i Figur 10. Från Figur 10 

går det att se att den maximala temperaturstörningen är 5,5 °C och detta på en radie under fem meter 
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från borrhålslagrets yttersta kant. Nu har visserligen detta borrhålslager ett värmeisolerande lager, se 

figurtext, som påverkar - men ofta finns det något ovanför ett borrhålslager i verkligheten också, till 

exempel en byggnad, parkeringsplats eller liknande (Hägg, 2013). Det som gör temperaturstörningen 

intressant för borrhålslager är att det rent juridiskt sett kan vara bekymmersamt med termisk påverkan 

på andra personers eller företags geoenergianläggningar (ibid.). Mer om detta under 2.11 Miljöpåverkan.  

Den maximala temperaturstörningen från borrhålslagret i Figur 10 är 5,5 °C på radien ≈ 5 meter från 

borrhålslagret, detta efter tiden 100 år. För att ställa detta i relation till något som är lättare att relatera 

till kan nämnas att ett 8x12 m
2
 hus, utan källare, med isolering mot marken ger en maximal 

temperaturstörning på 8 °C under huset och 4 °C vid huskanten, givet en inomhustemperatur på 20 °C 

och att markytans temperatur är 6 °C (Claesson, 1985, kap. 12, s. 10-11). Alltså är temperaturstörningarna 

från ett borrhålslager i samma storleksordning, eller mindre, som dem från vanliga byggnader (ibid., s. 

21). Det ska också noteras att lagret i Figur 10 också har ett förhållandevis högt temperaturintervall 

jämfört med vad som är normalt för ett typiskt borrhålslager (Hägg, 2013). Temperaturstörningen ökar 

med temperaturskillnaden mellan bergets ostörda temperatur och borrhålslagrets medeltemperatur 

(Claesson, 1985, kap. 12, s. 10-11). 

 

Figur 10. Den maximala temperaturstörningen vid olika år på 1 meters djup från ett rotationssymmetriskt borrhålslager i Stora 

Skuggan med radie 21,3 m och höjden 70 m. Den stora temperatur variationen vid lagrets kant beror på att det ligger 

värmeisolering ovanför lagret på djupet 2 m från markytan.  Lagrets minimi- och maximitemperatur är 25 °C respektive 45°C 

mellan säsongerna och den ostörda temperaturen i berget är 6,6 °C. Notera att det finns maximal temperaturstörning för 1,2 10 

och 100 år i bilden. Källa: Claesson, 1985, kap. 12, s. 13. 

Temperaturförlopp i berg kan delas upp i olika komponenter, kallat superpositionsprincipen (Björk et al., 

2013, s. 77). Superpositionsprincipen och säsongsmässiga variationer gör att värmeeffekten i borrhålen 

kan delas upp i statiska och periodiska komponenter, såsom årsvariation, kortperiodiskvariation (varma 

och kalla perioder som håller i sig i några dagar) och medelvärmeuttaget över året (ibid., s.76-77). Detta 

är ytterst relevant för borrhålslager eftersom att bergets termiska tröghet gör att periodiska 

komponenter av värmeuttaget dämpas snabbt (ibid., s. 77). En årsperiodisk variation i värmeflödet för ett 

enstaka bergvärmehål når cirka 10 meter från borrhålet och periodiska komponenter med mindre period 

än ett år når ännu kortare (ibid.). Detta är intressant för borrhålslager eftersom att lagret periodvis måste 

belastas hårdare för att klara av effekttoppar (Nilsson, 2014). Eftersom perioden då lagret belastas 

hårdare knappast har perioden ett år, innebär det att temperaturstörningen från dessa tillfällen inte når 

särskilt långt.  
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Ett borrhålslager har många närliggande borrhål och varje hål har en temperatursänkningstratt (Björk et 

al., 2013, s. 74). I Figur 11 visas temperaturfältet i ett borrhålslager med 120 borrhål som är 65 meter 

djupa (Claesson, 1985, kap. 7, s. 2-5). Den lägsta medeltemperaturen i borrhålslagret är 30 °C och lagret 

återladdas av spillvärme från ett stålverk under sommartid, 70 °C vatten (ibid.). Medeltemperaturen i 

lagret är således alltid över bergets ostörda temperatur (ibid.). Bilden är från slutet av en 

återladdningsperiod och som det går att se i Figur 11 når temperaturfältet inte särskilt långt bortom 

borrhålslagret, trots att 70-gradigt vatten har pumpats in i lagret under hela sommaren. I lagrets mitt går 

det att se temperatursänkningstrattarna för enskilda borrhål, men en bit utanför lagret blir 

temperaturfältet mjukare och det går inte att urskilja påverkan från enskilda borrhål, se Figur 11. 

Temperaturfältet kan då sägas vara beroende av lagrets globala temperatur (ibid., s. 4). Vad gäller 

påverkan mellan borrhål så påverkar två borrhål inte varandra när deras temperatursänkningstrattar 

möts, utan det är först när en temperatursänkningstratt från ett borrhål når ett annat borrhål som det 

sker en påverkan (Björk et al., 2013, s. 77). 

 

Figur 11. Temperaturfält vid djupet 35 m för ett borrhålslager i Luleå. 120 stycken 65 meter djupa borrhål i en rektangulär 

konfiguration med sidorna 36x44 m2. Spillvärme lagras från ett stålverk på sommaren (cirka 70 °C varmt vatten) och utvinns på 

vintern, totalt cirka 2000 MWh/år. Medeltemperatur i lagret är mellan 30 och 60 °C sett över året. Bilden är efter tre årscykler vid 

slutet av återladdningsfasen. Tre årscykler är tillräckligt för att berggrunden ska ha värmts upp och den årliga värmeförlusten ska 

vara någorlunda konstant, omkring 40 %. Temperaturfältet är symmetriskt och därför är bara en fjärdedel av lagret med. Källa: 

Claesson, 1985, kap. 7, s. 2-5. 
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2.8 VÄRMEFÖRLUSTER FRÅN BORRHÅLSLAGER 

All värme som förs ner i ett borrhålslager under sommaren kan inte utvinnas på vintern. Värmeförluster i 

ett borrhålslager kan delas in i två typer; stationära och transienta värmeförluster.  

Stationära värmeförluster 

Den stationära värmeförlusten är den värmeförlust som sker under en cykel sedan den transienta 

värmeförlusten har klingat av (Claesson, 1985, kap. 7, s. 89). Långsiktigt är den mängd energi som går att 

ta ut ur borrhålslagret lika med den energin som tillförs lagret minus den stationära värmeförlusten (ibid., 

s. 111). Av denna anledning är den stationära värmeförlusten ytterst intressant ur dimensionerings 

synpunkt. Storleken på den stationära värmeförlusten kan antingen beräknas numeriskt med ett 

simuleringsprogram eller för hand med approximativa formler, som bygger på numeriska beräkningar 

(ibid., kap. 4, s. 7 & kap. 7, s. 128). Tyvärr är de formler som presenteras i Claesson (1985) känsliga för 

antaganden om okända parametrar, varför den stationära värmeförlusten beräknas med 

simuleringsprogrammet EED – Earth Energy Designer v. 3.16 (Blomberg, Claesson, Eskilson, Hellström & 

Sanner, 2010) i detta examensarbete. För förståelse kan däremot nämnas att den stationära 

värmeförlusten är direkt proportionell mot värmeledningsförmågan, temperaturdifferensen mellan 

medelfluidtemperaturen och det ostörda bergets temperatur samt den yta som är exponerad mot 

marken, det vill säga lagervolymens mantelyta (Claesson, 1985, kap. 7, s. 90-91). Dock med vissa 

kompliceringar angående kollektorns egenskaper och geometrin (ibid.). Något som har implikationer för 

examensarbetet är att ett markvärmelagers värmeförlust är mycket okänslig för formförändringar givet 

bibehållen volym (ibid., kap. 4, s. 23). Detta är användbart då vissa förenklingar angående geometrin 

behöver göras i simuleringarna, se 3 Metod. 

Transienta värmeförluster 

Under de första åren bildas en ”värmekudde” runt borrhålslagret (Claesson, 1985, kap. 5, s. 1). Denna kan 

liknas vid temperatursänkningstrattarna runt bergvärmehål som tidigare har förklarats. Fasen då 

värmekudden bildas ger upphov till extra värmeförluster utöver de stationära (ibid.). Dessa 

värmeförluster minskar successivt till dess att ett fortvaraktighetstillstånd har uppnåtts då det väsentligen 

råder stationär värmeförlust (ibid., s. 1 & 11). För små värmelager kan den transienta värmeförlusten 

approximeras med den stationära redan efter något år, medan den transienta värmeförlusten kan vara 

betydande efter 10-20 år för stora värmelager (ibid., kap. 7, s. 89). För korta tider påverkar inte markytan 

det transienta värmeflödet (ibid., kap. 5, s. 23 & 27). Den transienta värmeförlusten för ett värmelager 

kan då uppskattas till det värmeflöde som uppstår då hela lagervolymens temperatur höjs momentant till 

Tbalans (ibid., s. 1). För ett parallellepipedformat värmelager under marken kan den transienta 

värmeförlusten approximativt bestämmas med formeln (ibid., s. 18-19, 23 & 27): 

          (             )  (                   √              )  (Ekvation 10) 

                           ( 

Ekvation 11) 

                                                         (Ekvation 12) 

Denna formel är däremot bara giltig för små tider då 

  (
 

 
    (                 ))

 

       (Ekvation 13) 

Det finns även formler för större tider, men dessa kan ge ett fel på upp till 14 % (ibid., s. 27), varför det är 

bättre att beräkna den transienta förlusten numeriskt i ett simuleringsprogram.  
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2.9 BORRHÅLSLAGRETS UTFÖRANDE 

2.9.1 Borrningsarbete och borrhålsdjup 
Från ett ekonomiskt perspektiv är borrningsarbetet en av de absolut viktigaste variablerna som påverkar 

kostnaden att anlägga ett borrhålslager (Geotrainet, 2011, s. 68-69). I Sverige finns det en norm som 

fungerar som ett slags nationell standard för hur borrning av energibrunnar ska gå till, Normbrunn07 

(Sveriges geologiska undersökning, 2008). Normbrunn07 är tänkt som en checklista som tillståndsgivare 

ska kräva av entreprenörer och beställare vid borrning av energibrunnar (ibid., s. 24). I normen står det till 

exempel att foderrör krävs för att täta brunnen och att detta ska vara minst sex meter långt från 

markytan och gå ner minst två meter i fast berg (ibid., s. 21 & 30).  Om det är 50 meter till fast berg måste 

således ett 52 meter långt foderrör användas för att uppfylla normen. Detta innebär att avståndet till 

berget är kostnadsdrivande för borrningsarbetet, då det på grund av foderrörskravet är dyrare att borra i 

lera än i berg (Björk et al., 2013, s. 83). Utöver detta behövs en större volym på borrhålslagret om det är 

mycket lera (Nilsson, 2014). Detta för att undvika frysning i leran, då frysning och upptining av lera kan 

leda till sättningar i marken (ibid.). Det finns också en stor mängd andra faktorer som påverkar kostnaden 

för borrningen (Geotrainet, 2011, s. 65-66). Ett urval av dessa som är relevanta för examensarbetet är 

geologin, hydrogeologin, borrhålsdjupet, borrhålsdiametern, tillgänglig yta att borra på (ibid.), ljudnivån 

och gradningen av borrhålen (Bergius, 2013). En annan viktig faktor att ta hänsyn till är vad som finns 

under området där lagret ska anläggas, om till exempel en fiberoptiskkabel borras sönder av misstag kan 

reparationskostnaden bli i storleksordningen 10 miljoner kronor (Geotrainet, 2011, s. 89).  Vid anläggning 

av större borrhålslager, över 30 kW, rekommenderar Geotrainet (2011, s. 66-67) att en 

undersökningsbrunn borras för att kunna bedöma platsspecifika parametrar som påverkar utförandet och 

kostnaden för borrningen.  Detta borrhål kan då lämpligen användas till ett termisk responstest och 

därmed underlätta arbetet ytterligare (ibid.). 

När borrhålsdjupet ska bestämmas är det inte avståndet från marken till botten av borrhålet som är 

intressant, utan avståndet från grundvattennivån i hålet till kollektorns slut, det vill säga det aktiva 

borrhålsdjupet (Björk et al., 2013, s. 75). Det ska vara tillräckligt många aktiva borrhålsmetrar för att 

borrhålen ska kunna leverera den givna värmeeffekten utan att köldbärarens temperatur blir för låg 

(Björk et al., 2013, s. 79). En grads sänkning kan som tidigare nämnts schablonmässigt sägas minska 

värmeeffekten med 3 % och minska värmefaktorn med 2-3 % (ibid.). Detta innebär en sämre effektivitet 

på värmepumpen och därmed en större elförbrukning (ibid.). Trots en lägre effekt kan däremot 

energimängden sägas vara oförändrad över en längre period, då en mindre effekt kan kompenseras med 

att värmepumpen är i drift oftare – åtminstone i bergvärmesammanhang (ibid.). Ett större aktivt 

borrhålsdjup innebär en högre köldbärartemperatur, men också högre pumpkostnader och investering 

(ibid.). En optimeringsparameter som är särskilt relevant för borrhålslager är kostnaden för att anlägga 

flera grunda hål kontra färre djupa hål. Om ett DTRT görs är det möjligt att se skillnader i termiska 

egenskaper på olika djup (Acuña, 2010, s. 29) och detta kan leda till kunskap om att vissa borrhålsdjup är 

fördelaktigare att nå än andra. En begränsande faktor här är borrningskostnaderna. Det skiljer sig 

visserligen mellan olika entreprenörer, men det är inte ovanligt att kostnaderna stiger per borrhålsmeter 

efter ett visst djup – exempelvis på grund av att olika storlekar på kompressorerna måste användas (Hägg, 

2013). Därför måste även offerter från borrentreprenörer viktas in i valet av borrhålsdjup, då detta 

begränsar hur djupt det är ekonomiskt försvarbart att borra. Samtidigt råder det ofta platsbrist på 

området där lagret ska anläggas, vilket medför att djupare hål ofta är önskvärda (ibid.).  

En tumregel är att det aktiva djupet aldrig kan vara för långt (Geotrainet, 2011, s. 29). Det finns flera 

ekonomiska anledningar till detta, såsom att energipriset förväntas öka realt, att den interna värmelasten 

kan förväntas minska på grund av lagstiftning, att priset på inkopplad effekt i framtiden kan öka, att det är 

låg marginalkostnad på att borra djupare när ändå all borrutrustning är på plats och att det är troligt att 
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elpriset blir rörligt i framtiden och det därmed är periodvis dyrare med el vilket innebär periodvis hårdare 

belastning på borrhålen, om höga elpriser ska undvikas (Björk et al., 2013, s. 112). Vidare är det dyrt att 

på efterhand lägga till flera borrhål och det går inte att borra i gamla hål för att göra dem djupare, 

eftersom det finns en risk att fastna med borrkronan (ibid., s. 82 & 112). Att ha fler borrhålsmeter minskar 

också behovet av tillsatser för att motverka frysning på grund av den högre temperaturen i köldbäraren, 

(ibid., s. 112). Mindre frostskyddsmedel innebär mindre miljömässiga risker i samband med eventuellt 

läckage, bättre värmeöverföring och lägre pumpkostnader på grund av oförändrad viskositet (Geotrainet, 

2013, s. 19 & 129). Det finns alltså många anledningar att borra djup. Samtidigt går det inte att borra hur 

djupa hål som helst, då djupa hål innebär större tryckfall och större pumparbete (Nilsson, 2014). Djupa 

hål riskerar också att öka den termiska kortslutningen, det vill säga värmeutbytet mellan uppåtgående 

och neråtgående slangar i borrhålet (ibid.). Ett alternativ till djupa hål är därför att ha flera hål. Det 

normala borrhålsdjupet i ett borrhålslager är mellan 150-300 meter (ibid.).  

Slutligen har ett borrhål med kollektor en livslängd på cirka 50 år (Björk et al., 2013, s. 81) och som 

tidigare nämnts under 2.4 Dimensionering innebär detta att värmepumpen kommer att behöva bytas ut 

två till tre gånger under borrhålets livslängd (Geotrainet, 2011, s. 29). Eftersom värmepumpar i framtiden 

med största sannolikhet kommer att ha högre värmefaktor än i dagsläget kommer dessa också att kräva 

mer av borrhålet (Björk et al., 2013, s. 81). Detta innebär att borrhålen bör dimensioneras med hänsyn till 

att effektuttaget i framtiden kommer att vara högre, vilket innebär längre eller fler borrhål (ibid.). Detta 

gäller speciellt om kapacitetsreglerade värmepumpar blir populära i framtiden, då dessa förhoppningsvis 

kan täcka även spetslasterna och därmed hela värmebehovet (ibid., s. 79 & 82). Alltså har djupare/fler 

borrhål många ekonomiska, tekniska och miljömässiga fördelar. I slutändan handlar det om att väga dessa 

fördelar mot kostnaden för att borra djupare, pumparbetet och den ökade termiska kortslutningen.  

2.9.2 Fyllnadsmaterial och borrhålsdiameter 
Det aktiva borrhålsdjupet är avståndet mellan grundvattennivån i hålet och kollektorns slut (Björk et al., 

2013, s. 75). Alltså räknas en del av borrhålets djup inte in i det aktiva borrhålsdjupet. Den övre biten 

mellan markytan och grundvattennivån faller bort (ibid.) och likaså gör den nedersta biten med vikterna 

under kollektorns slut det (Nilsson, 2014). Vidare kompliceras det hela av att det finns utrymme för 

termisk expansion i slangarna, vilket har betydelse om det är stora skillnader mellan temperaturerna vid 

värmetillförsel och värmeuttag (ibid.).  

För att öka det aktiva borrhålsdjupet kan det ur en termisk synvinkel vara motiverat att fylla borrhålet 

med någon typ av fyllningsmaterial (Björk et al., 2013, s. 75). Detta gäller särskilt om grundvattennivån är 

låg, då kollektorer som står i luft endast kan överföra försumbara mängder värme (ibid.). Att fylla hålet 

med finkornigt material kan höja vattennivån i hålet via kapillärkraften och därmed öka det aktiva 

borrhålsdjupet (ibid.). Det finns även fyllnadsmaterial som har bättre termiska egenskaper än vatten som 

kan användas för att öka det aktiva borrhålsdjupet. Vattenmättad kvartssand är ett sådant exempel. Det 

har cirka fyra gånger så bra värmekonduktivitet som vatten, 2,4–2,7 W/mK jämfört med 0,6 W/mK för 

vatten (ibid., s. 121). Samtidigt är detta i samma storleksordning som värmeledningsförmågan för is och 

systemen kan anpassas så att en viss frysning uppstår (Björk et al., 2013, s. 81). Dock kan inte allt vatten i 

borrhålet frysas då detta skulle riskera att skada kollektorerna, utan enbart en viss påfrysning på 

kollektorerna bör ske (ibid.). Av denna anledning har vattenmättad kvartssand bättre 

värmeledningsförmåga än vad vatten med en viss påfrysning har. 

Fyllnadsmaterialet påverkar den optimala borrhålsdiametern. Om fyllnadsmaterialet har sämre 

värmekonduktivitet än marken runt omkring, ökar borrhålsmotståndet med ökande borrhålsdiameter och 

hela systemet får därför sämre prestanda (Geotrainet, 2011, s. 41). Om däremot fyllnadsmaterialet har 

samma värmekonduktivitet som marken spelar inte borrhålsdiametern någon roll ut ett 

värmeöverföringsperspektiv (ibid.). På liknande sätt gör ett fyllnadsmaterial med bättre 
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värmekonduktivitet att borrhålsmotståndet minskar med en större borrhålsdiameter (ibid.). Detta 

innebär bättre prestanda för hela systemet och att värmekapaciteten kortsiktigt ökar (ibid., s. 41 & 47). 

En ökad borrhålsdiameter innebär också att det går att använda spacers för att placera kollektorns 

ingående och utgående slangar längre ifrån varandra och därmed minska borrhålsmotståndet. Däremot 

är inte fyllnadsmaterial gratis och en mindre borrhålsdiameter innebär än mindre mängd fyllnadsmaterial 

(ibid., s. 42). Hur stor borrhålsdiameter som ska väljas beror på kollektortypen, de termiska 

egenskaperna, kostnaden för borrningen samt kostnaden för fyllnadsmaterialet (ibid., s. 41-42 & Nilsson, 

2014). 

Det finns flera fyllnadsmaterial på marknaden med olika termiska och fysiska egenskaper (Geotrainet, 

2011, s. 142-143). Några andra fördelar med att fylla upp ett borrhål med dessa förutom de som har 

nämnts ovan är att det förhindrar eventuell vertikal transport av vatten via borrhålet (såväl artesiskt som 

läckage från kollektorerna) och att fyllnadsmaterialet även skyddar kollektorerna mot fysiska skador 

(ibid., s. 139). En nackdel med fyllnadsmaterial är att om köldbäraren i kollektorerna mot förmodan skulle 

frysa, kan borrhålets fyllning tryckas ut i samband med att slangen fryser och sedan när köldbäraren tinar 

igen så följer inte nödvändigtvis marken efter. Därmed har borrhålets värmeöverföring mellan 

borrhålsväggen och kollektorn försämrats markant och detta medför ett mindre aktivt borrhålsdjup eller i 

värsta fall att borrhålet blir helt obrukbart (Hägg, 2013). Likaså kan motsatsen hända, att 

borrhålsfyllningen expanderar när denna fryser och därmed skadar kollektorslangarna. Fyllningsmaterial 

som expanderar vid frysning är förbjudet i Normbrunn07, om inte borrhålet dimensioneras så att frysning 

omöjligen kan inträffa (Sveriges geologiska undersökning, 2008, s. 25). Risken för frysning i köldbärare och 

fyllnadsmaterial kan som tidigare nämnts regleras med borrhålsdjupet. Vad gäller risken för att 

köldbäraren fryser går detta också att reglera genom tillsats av frostskyddsmedel (Geotrainet, 2011, s. 

186). Det är viktigt att tänka på att olika fyllnadsmaterial ger upphov till olika tryck och att ett 

fyllnadsmaterial som kollektorerna är dimensionerade används (Sveriges geologiska undersökning, 2008, 

s. 25). Det två avgörande faktorerna för hur stort trycket på kollektorn blir är fyllnadsmaterialets densitet 

och borrhålets djup (Geotrainet, 2011, s. 143).  

I Skandinavien är det vanligt att borrhålen är fyllda med grundvatten istället för att någon typ av 

fyllnadsmaterial används (ibid., s. 48-49). Detta på grund av att det utomlands finns lagstiftning som 

kräver återfyllnad av borrhål (Hägg, 2013). Att låta borrhålen vara naturligt fyllda med grundvatten istället 

för att använda någon form av fyllnadsmaterial, är nästan alltid billigare än att fylla dem med 

fyllnadsmaterial (ibid.). Den vanligaste typen av kollektor i världen är enkla U-rör och givet att U-rör 

används presterar ett grundvattenfyllt borrhål bättre när systemet kyler byggnaden och ungefär lika bra 

när systemet värmer byggnaden, som om borrhålet hade varit fyllt med fyllnadsmaterial med en hög 

konduktivitet (Geotrainet, 2011, s. 48-49). Ett vattenfyllt borrhål gynnas av höga temperaturer, höga 

effekter och artesiskt vattenflöde (ibid.). Vidare kan ett system med köldbärartemperaturer under 0 °C ge 

upphov till viss frysning på kollektorslangarna, vilket förbättrar värmeöverföringen i grundvattnet och 

sänker borrhålsmotståndet, eftersom is har cirka fyra gånger bättre värmeledningsförmåga än vatten 

(Björk et al., 2013, s. 81). 

2.9.3 Kollektorer 
En kollektor är en typ av borrhålsvärmeväxlare för att utvinna värme ur och föra ner värme i marken 

(Geotrainet, 2011, s. 31). Den vanligaste typen av kollektor i världen är U-rör och det har varit 

branschstandarden i cirka 30 år (ibid., s. 38 & 48). Ett U-rör är enkelt förklarat en plastslang som förs ner i 

ett borrhål, Figur 12. De största fördelarna med att använda U-rör är att de har en enkel design, är lätta 

att transportera, lätta att installera (ibid., s. 38) och att de är förhållandevis billiga (Nilsson, 2014). Det 

största problemet med U-rör hittills har varit läckage på grund av svaga bottendelar och böjar 

(Geotrainet, 2011, s. 38.). Den största nackdelen däremot är att enkla U-rörs kollektorer har relativt dåliga 

värmeöverföringsegenskaper jämfört med andra kollektorer, speciellt vid laminära flöden (ibid.). För att 
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förbättra U-rörs värmeöverföring brukar så kallade spacers användas för att trycka ut U-röret mot 

borrhålsväggarna (ibid., s. 39). Materialet som U-rören tillverkas av är normalt polyeten (ibid., s. 40). 

 
Figur 12. Ett U-rör. Källa: Geotrainet, 2011, s. 35. 

Det termiska motståndet mellan köldbäraren och marken brukar delas upp i två delar; 

borrhålsmotståndet och det termiska motståndet mellan borrhålsväggen och marken (ibid., s. 31). 

Borrhålsmotståndet är definierat som det termiska motståndet mellan köldbäraren och borrhålsväggen 

(ibid.). Borrhålsmotståndet är särskilt viktigt vid små temperaturskillnader och säsongslagring av värme 

och kyla (ibid., s. 31-33). För U-rör beror borrhålsmotståndet på fyllnadsmaterialet, kollektorns position i 

hålet (spacers) och kollektorns diameter, tjocklek, värmekonduktivitet (Geotrainet, 2011, s. 49). Även 

köldbärarens Reynoldstal påverkar (Nilsson, 2014). 

Det termiska motståndet mellan borrhålsväggen och marken, Rg, kan skrivas som (ibid., s. 32): 

              (Ekvation 14) 

                                                                       

                                                                       

                                                                          

                                                                              
               

På liknande sätt kan borrhålsmotståndet skrivas (ibid., s. 33): 

              (Ekvation 15)

                                                                 

              

                               

Borrhålsmotståndet kan anta värden mellan 0,01 Km/W för koaxiala kollektorer till 0,25 Km/W för ett U-

rör i bentonit-fyllnadsmaterial utan spacers (ibid.). Typiska värden för U-rör i grundvattenfyllda borrhål i 

Sverige är (Hellström, 2008, s. 7 & 17): 

Tabell 1 
Borrhålsmotstånd för U-rör 

Kollektortyp Värmetillförsel Värmeuttag 

Enkla U-rör 0,07–0,09 Km/W 0,10–0,12 Km/W 

Dubbla U-rör 0,035–0,055 Km/W 0,06–0,08 Km/W 
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Som synes är det alltså skillnad på borrhålsmotståndet vid värmeuttag och värmetillförsel. Detta är viktigt 

senare i utformandet av borrhålslagret. Det är önskvärt att borrhålsmotståndet och därmed 

temperaturskillnaden är så liten som möjligt (Geotrainet, 2011, s. 33). Detta kan göras till exempel med 

fyllnadsmaterial, men i fallet av vattenfyllda borrhål finns det även en naturlig konvektion i vattnet i 

borrhålet och den omkringliggande marken (ibid.). Denna konvektion gynnas av höga temperaturer och 

effekter, och minskar då borrhålsmotståndet (ibid.). Förutom de ovan nämnda termiska motstånden 

påverkar även det transienta termiska motståndet i marken och de övriga borrhålen i systemet (ibid.). De 

ovan beskrivna termiska motstånden gör att temperaturen i köldbäraren vid ett värmeuttag är lägre än 

temperaturen i borrhålsväggen (på grund av Rb), vilken i sin tur är lägre än temperaturen i marken runt 

omkring (på grund av Rg). Det motsatta gäller när borrhålet används för att kyla en byggnad. 

I ett borrhålslager kommer temperaturen på köldbäraren i kollektorn att variera längs med kollektorn på 

grund av axiell konvektion och transversell värmeöverföring till marken (Geotrainet, 2011, s. 34). Vid lägre 

flöden blir denna temperaturskillnad i kollektorn större och den skillnaden ger upphov till en 

värmeöverföring mellan nergående och uppgående köldbärare som minskar kollektorns effektivitet 

(ibid.). Detta kallas termisk kortslutning och är inkluderat i det effektiva borrhålsmotståndet (ibid., s. 46). 

Effekten är särskilt påtaglig vid låga flöden och är speciellt viktig om det är laminärt flöde i U-

rörskollektorer i kombination med djupa borrhål (ibid., s. 34). För att motverka termisk kortslutning kan 

spacers användas (Nilsson, 2014). Den konvektiva värmeöverföringen från köldbäraren till rörets insida 

står för hälften av borrhålsmotståndet vid laminära flöden, medan den är relativt liten vid turbulenta 

flöden, se Figur 13 (Geotrainet, 2011, s. 43). Högre flöden innebär ett turbulent flöde, ett mindre 

borrhålsmotstånd och en mindre värmeöverföring mellan nergående och uppgående köldbärare och 

därmed ett högre COP för systemet (ibid., s. 43-44). Men detta gäller däremot bara till en viss gräns, efter 

ett tag överväger pumpkostnaderna fördelarna med ett högre COP (ibid., s. 45), jämför Figur 5. 

Tumregeln är att denna gräns är ett Reynoldstal mellan 2 500 – 3 000 vid det givna effektuttaget (ibid.).  

 

Figur 13. Effektivt borrhålsmotstånd som funktion av flöde genom ett 100 m djupt borrhål som är 14 cm i diameter. 

Förutsättningar: Enkelt U-rör 40 mm polyeten (SDR11), 28 % inblandning av etanol i köldbäraren (vatten), fyllnadsmaterialet är 

grus med 2.0 W/mK och drifttemperaturen är 0 °C. Källa: Geotrainet, 2011, s. 44.  
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Om en konstant värmekälla börjar värma ett borrhål kommer temperaturen i köldbäraren snabbt att öka 

för att sedan stabiliseras på sikt (Geotrainet, 2011, s. 34). Figur 14 visar detta baserat på numeriska 

beräkningar enligt de metoderna som är angivna i figuren. Från figuren kan ses att köldbäraren till en 

början absorberar majoriteten av värmen, tills att denna har nått en viss temperatur, sedan överförs 

majoriteten av värmen till marken (ibid., s. 34). Långsiktigt däremot är värmekapaciteten hos köldbäraren 

praktiskt taget försumbar och nästan all värme absorberas av marken (ibid.). På grund av detta kan 

värmekapaciteten hos köldbäraren oftast bortses ifrån under längre effektpulser (ibid., s. 35). Vid kortare 

effektpulser däremot är värmekapaciteten hos köldbäraren viktig att ta hänsyn till, annars underskattas 

fluidtemperaturerna när systemet värmer en byggnad och överskattas när systemet kyler en byggnad 

(ibid.). Detta illustreras i Figur 14 i vilken det kan ses att värmekapaciteten är särskilt viktig under de 

första 15 timmarna efter en effektpuls från ett kyluttag (ibid., s. 34). Det är inte bara viktigt att beakta 

värmekapaciteten för fluiden, utan även värmekapaciteten för allt material i borrhålet som kan absorbera 

värme – såsom fyllnadsmaterialet (ibid., s. 34 & 47). 

 

Figur 14. Numeriska beräkningar med köldbärarens temperatur som funktion av tiden efter att en konstant värmekälla börjar 

värma ett borrhål vid den ostörda marktemperaturen 8 °C. Källa: Geotrainet, 2011, s. 34. 
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2.10 DRIFTSTRATEGIER - BASDUMPNING OCH SPETSDUMPNING 

Det går inte att ta ut hur stora värme- och kyleffekter som helst ur ett borrhålslager. Den maximala 

effekten och dess varaktighet är begränsad av exempelvis markens egenskaper, kollektortyp, 

temperaturskillnaden mellan berget och köldbäraren, cirkulationspumpar, köldbärarens flöde, 

värmepumpar, effektbehovet, köldbäraren, tidpunkt, temperaturen närmast borrhålen, tidigare 

belastning på borrhålslagret och framledningstemperaturen (Nilsson, 2014). Eftersom det därför finns en 

maximal effekt som går att tillföra eller ta ut, medför detta att det kan vara gynnsamt att optimera hur 

denna begränsade effekt kan användas som bäst. Olika driftstrategier kan ha samma toppeffekt, men 

olika mängder energi. I detta examensarbete är det särskilt relevant med hur värme ska tillföras 

borrhålslagret, varför värmetillförsel tas som exempel. När borrhålslagret ska tillföras värme benämns 

detta värmedumpning till borrhålslagret (ibid.). Det finns två olika driftstrategier för värmedumpning; 

basdumpning och spetsdumpning (ibid.). Basdumpning till borrhålslagret innebär att hela kylbehovet upp 

till en viss effektbegränsning värmedumpas till borrhålslagret, medan spetsdumpning innebär att 

kylbehovet som ligger mellan en viss minimi- och maximinivå värmedumpas till borrhålslagret och att 

något annat täcker basbehovet, till exempel ett kyltorn (ibid.). 

Givet att den maximala effekten som går att ta tillföra ett borrhålslager är konstant och exakt 1 475 kW 

oavsett varaktighet på effekten, samt att det finns ett kylbehov som har en maximal effekt på 2 950 kW – 

går det att optimera hur dessa 1 475 kW skulle kunna täcka kylbehovet. Om det förutsätts att det finns ett 

kyltorn som skulle kunna ta hand överskottet av kylbehovet som inte borrhålslagret kan tillgodogöras, går 

det att illustrera de två fallen basdumpning och spetsdumpning grafiskt. I Figur 15 illustreras 

basdumpning med basen 1 475 kW till borrhålslagret. Kyltornet tar i detta fall hand om överskottet av kyl-

effektbehovet som inte borrhålslagret klarar av att tillgodogöra sig, maximalt 1 475 kW. Detta fall 

resulterar i att 5 400 MWh värmedumpas i borrhålslagret. Motsatsen till basdumpning illustreras i Figur 

16, i vilken borrhålslagret används till spetsdumpning. I detta fall basdumpas 1 475 kW till kyltornen 

istället för borrhålslagret, vilket medför att borrhålslagret får ta hand om överskottseffekten; maximalt 

1 475 kW. Denna driftstrategi, spetsdumpning till borrhålslagret, resulterar i att 200 MWh värmedumpas i 

borrhålslagret. Alltså cirka 96 % mindre energi än i fallet av basdumpning, men med oförändrad 

toppeffekt för värmeinlagringen. Ytterligare ett alternativ till dessa två är att borrhålslagrets 1 475 kW tas 

ut från mitten av graferna. Detta kan göras till exempel genom att effektbegränsa borrhålslagret till 1 475 

kW och variera basen till kyltornet. Överskottet täcks då av kyltorn. I Figur 17 illustreras ett fall av detta 

med basen 500 kW till kyltornet och spetsdumpning till borrhålslagret – som är effektbegränsat till 1 475 

kW. Även här täcks överskottseffekten av kyltorn, maximalt 975 kW. Detta resulterar i att 1 650 MWh 

lagras in i borrhålslagret. 

Samtliga dessa tre fall resulterar i samma maximieffekter för både borrhålslagret och kyltornet. Däremot 

är det en stor skillnad i energimängden som kyltornet och borrhålslagret tillförs. Energi är som bekant 

effekt gånger tid, varför arean av stapeldiagrammen i Figur 15, Figur 16 och Figur 17 kan tolkas som 

energin som borrhålslagret och kyltornet tillgodogörs. Det går att se grafiskt att borrhålslagret tillförs 

betydligt mer energi i basdumpningsfallet än i spetsdumpningsfallet, givet en konstant effektbegränsning 

på 1 475 kW för borrhålslagret. Tydligast är detta om Figur 15 och Figur 16 jämförs. Eftersom det är 

önskvärt att det råder energibalans, det vill säga att lika mycket värme som kyla lagras in årligen, innebär 

detta att driftstrategierna är mycket användbara för att påverka energimängden värme som lagras in. 

Givet basdumpning av värme kan storleken på maximieffekten till borrhålslagrets regleras för att styra 

mängden värme som lagras in, se Figur 15. Givet spetsdumpning kan både effektbegränsningen till 

borrhålslagret och basen till kyltornet varieras med bibehållen maxeffekt till borrhålslagret för att styra 

mängden värme som lagras in, jämför Figur 16 och Figur 17. 
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Figur 15. Illustration av basdumpning av värme med basen 1 475 kW till borrhålslagret. Överskottet, 1 475 kW täcks av kyltorn. 

Effekt som funktion av timmar. Kylbehovet i exemplet kommer från SEC Projekt AB (2013). 

 

Figur 16. Illustration av spetsdumpning av värme till borrhålslagret med basen 1 475 kW till kyltorn. Toppeffekten för 

borrhålslagret är 1 475 kW. Effekt som funktion av timmar. Kylbehovet i exemplet kommer från SEC Projekt AB (2013). 

 

Figur 17. Illustration av spetsdumpning av värme till borrhålslagret med basen 500 kW till kyltorn. Borrhålslagret är 

effektbegränsat till 1 475 kW och överskottet, 975 kW, spetsdumpas i kyltorn. Maxeffekten till kyltornet är alltså 1 475 kW. Effekt 

som funktion av timmar. Kylbehovet i exemplet kommer från SEC Projekt AB (2013). 
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2.11 MILJÖPÅVERKAN 

Borrhålslager bidrar generellt sett till en minskning av utsläpp mätt i CO2-ekvivalenter (Geotrainet, 2011, 

s. 19). Hur stor miljönyttan blir är beroende av vad geoenergin ersätter och hur detta alternativ respektive 

geoenergin miljövärderas (GeoTec & Svensk Geoenergi, 2012, s. 53-54). Exempelvis bidrar geoenergi till 

en större minskning av utsläpp mätt i CO2-ekvivalenter om det ersätter olja än om det ersätter fjärrvärme 

(ibid.). Hur stor minskningen i miljöpåverkan blir är beroende av platsspecifika egenskaper - såsom 

energibehov, vilken fjärrvärmeleverantör det gäller och hur denne producerar fjärrvärmen (ibid.). Detta 

behandlas i 2.11.2 Miljöpåverkan av minskat behov av köpt energi och tillkommen spetskraft.  

Vad gäller miljövärdering av geoenergi så likställs geoenergin med solenergi och betraktas som 

förnyelsebar (ibid., s. 50). Däremot krävs det värmepump och/eller cirkulationspump för att utvinna 

geoenergi och elen som går åt för att driva dessa måste miljövärderas (ibid.). Geoenergins miljönytta är 

mycket känslig för hur elen miljövärderas och det finns flertalet synsätt på hur detta bör göras (ibid., s. 

53-54). På grund av denna komplikation har detta ett eget kapitel; 2.11.1 Miljöpåverkan av förändrad 

elkonsumtion. Förändring sett till utsläpp av CO2-ekvivalenter kan kategoriseras som global 

miljöpåverkan, geoenergin kan dock också ha en del lokala miljömässiga risker. 

En miljörisk är läckage av frostskyddsmedel eller köldmedium från systemet (Geotrainet, 2011, s. 185). 

Från ett miljömässigt perspektiv ska därför dessa vara biologiskt nedbrytningsbara, ogiftiga (ibid., s. 186), 

icke-brännbara, icke-korrosiva och inte påverka miljön varken lokalt eller globalt (Björk et al., 2013, s. 17). 

När köldbärare väljs är det viktigt att minimera riskerna vid ett eventuellt läckage, samtidigt som 

köldbäraren ska ha goda termodynamiska egenskaper (Geotrainet, 2011, s. 185-186). Den ideala 

köldbäraren är därför vatten (ibid.). Tyvärr kan däremot sällan vatten användas utan någon form av 

frostskyddsmedel i Central- eller Nordeuropa, då den undre designtemperaturen oftast understiger 0 °C 

på vintern (ibid.). I Sverige används typiskt vatten med en inblandning av bioetanol (Hägg, 2013). Ett 

problem med detta är att Läkemedelsverket kräver en inblandning av denatureringsmedel i etanolen och 

att dessa denatureringsmedel förlänger nedbrytningsprocessen vid ett eventuellt läckage från ett 

borrhålslager (Sveriges geologiska undersökning, 2008, s. 21).  

Det finns även miljömässiga risker förknippade med borrningsarbetet. Olika skikt av grundvattenmagasin 

kan vara skilda av ett tätande berglager och ett borrhål skulle kunna öppna upp en passage mellan dessa, 

kallat kortslutning (ibid., s. 31). Om ett borrhål utgör en negativ risk för ett grundvattenmagasin, såsom i 

fallet av en kortslutning, rekommenderas det i den svenska standarden för energibrunnsborrning, 

Normbrunn-07, att borrhålet antingen återfylls eller tätas (ibid., s. 25). Särskilt stor risk för 

grundvattenmagasin utgör energibrunnar i känsliga områden (ibid.) och i exempelvis 

vattenskyddsområden har kommunerna rätt att kräva tillstånd innan en geoenergianläggning börjar 

byggas (GeoTec & Svensk Geoenergi, 2012, s. 30). 

Ytterligare en hydrogeologisk risk vid borrningsarbetet är att det kan förekomma artesiskt grundvatten 

(Geotrainet, 2011, s. 187-188). Artesiskt grundvatten innebär att vatten flödar ut vid markytan utan hjälp 

av pumpar och detta är en situation som kan uppstå om borrning sker i ett hårt marklager som ligger 

lägre än grundvattennivån i en kringliggande akvifer (ibid.). Nyligen översvämmades ett källargarage i 

Tyskland i samband med energibrunnsborrning av artesiskt vatten (ibid., s. 189). Tumregeln är därför att 

aldrig borra ett geoenergisystem i artesiskt grundvatten (ibid., s. 188). För vissa regioner finns det 

geologiska kartor att tillgå, på vilka det går att se hur stor risken för artesiskt grundvatten är (ibid.). Om 

det är tvetydigt om det finns artesiskt grundvatten eller inte kan en provborrning göras för att undersöka 

detta (Nilsson, 2014). 

En annan risk vid borrningsarbetet är att det finns vissa mineraler, till exempel anhydrit och vissa typer av 

märgel, som sväller om de kommer i kontakt med vatten och när denna svällning väl har börjat är den 
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omöjlig att avstanna (ibid., s. 189). Svällningen går långsamt men kan leda till markrörelser som är 

tillräckligt stora för att hota mindre städer (ibid.). En sista risk för miljöpåverkan från borrningsarbetet är 

om antingen borrningen sker på en plats som är förorenad eller om borrningsriggen har varit på en plats 

som har varit förorenad och inte blivit tillräckligt rengjord efter detta (ibid., s. 185). 

Viss miljöpåverkan kan även ske som en direkt följd av att ett borrhålslager lagrar värme och kyla mellan 

säsonger. Säsongslagringen medför en förändring av den naturliga marktemperaturen och det i sin tur 

skulle kunna påverka den bakteriella sammansättningen i marken och utlösa kemiska reaktioner (ibid., s. 

19). Därför finns det en mängd lagar och regler med bestämmelser kring detta, till exempel att bästa 

möjliga teknik ska användas och något som kallas för försiktighetsprincipen i miljöbalken (GeoTec & 

Svensk Geoenergi, 2012, s. 26-28). När det gäller temperaturförändringar i marken slog Högsta domstolen 

i Sverige fast år 2001 att verksamhetsutövare för vattenbaserad geoenergi inte ska ha några andra krav på 

rådighet än den vanliga vattenrättsliga rådigheten (ibid., s. 26). Detta innebär att Högsta Domstolen 

anförde att temperaturpåverkan i närliggande mark från ett säsongslager är icke-signifikant och att det 

räcker med att marken där lagret ska placeras ägs av den som ska bygga lagret (ibid.). Eftersom reglerna 

inte har ändrats sedan år 2001, innebär det att den som vill anlägga en geoenergianläggning och söker 

tillstånd för detta inte behöver bekymra sig om påverkan på omkringliggande mark (ibid.). Om det finns 

andra geoenergianläggningar i närheten däremot så har vissa kommuner regler som reglerar hur nära 

olika bergvärmehål får anläggas, i Stockholms kommun till exempel är minimiavståndet 20 meter (Björk et 

al., 2013, s. 77). I praktiken innebär detta att en diskussion förs med kommunen om hur stor påverkan på 

de närliggande geoenergianläggningarna kommer att vara och huruvida hänsyn tas till grannarnas 

energibrunnar (Ekestubbe, 2014).  Om påverkan på andra geoenergianläggningar skulle vara negativ, det 

vill säga att temperaturen sjunker vid närliggande bergvärmehål, så får då tillföras i diskussionen vad som 

görs för att minimera påverkan (ibid.). En sådan åtgärd skulle exempelvis kunna vara att grada borrhålen 

bort från den närliggande anläggningen, att borra djupare eller att ha en större värmeinlagring i 

borrhålslagret (ibid.). För att ge en uppfattning om storleksordningen av temperaturförändringarna i 

marken, finns det exempel under rubriken 2.7 Värmeöverföring i marken. 

Självklart finns det fler miljömässiga aspekter att ta hänsyn till om borrhålslager ska miljövärderas riktigt 

noggrant, såsom till exempel var självaste materialet kommer ifrån och utsläpp i samband med 

byggnationen, men detta är utanför ramen för denna uppsats. Något som däremot inte kan bortses från 

är den förändrade energibalansen i byggnaden när ett borrhålslager byggs, detta täcks i nästföljande två 

delkapitel. 

2.11.1 Miljöpåverkan av förändrad elkonsumtion 
Ett borrhålslager minskar behovet av inköpt energi och ersätter denna med lokal förnyelsebar energi 

samt den el som går åt för att driva pumparna (SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, 2012, s. 8). 

Miljöpåverkan från elkonsumtionen måste därför tas hänsyn till. Det är däremot inte säkert att ett 

borrhålslager ökar elkonsumtionen. Om ett borrhålslager dimensioneras efter kylbehovet kan den totala 

elkonsumtionen vara oförändrad (ibid., s. 27).  Situationen uppstår då motsvarande elkonsumtion som 

tidigare har använts av kylmaskiner sommartid, istället används av värmepumpar vintertid efter 

tillkomsten av ett borrhålslager (ibid., s. 27). I denna situation skulle behovet av inköpt energi vara kraftigt 

minskat, men med oförändrad elförbrukning (ibid.).  

Det finns många synsätt på hur el ska miljövärderas (SABO, 2013, s. 9). Svensk elproduktion har en 

emissionsfaktor på 10 g CO2-ekvivalenter/kWh och nordisk elproduktion har 74 g CO2-ekvivalenter/kWh 

(ibid.). Dessvärre är inte elnätet fysiskt avgränsat mellan länder och det sker en hel del import och export 

av el inom Nord Pool mellan olika länder (Nord Pool Spot, 2013). Detta gör att det inte är helt enkelt att 

värdera elanvändning i Sverige. En del förespråkar att begreppet marginalel ska användas, men detta är 

inte lämpligt om en förändring i elanvändning ska miljövärderas långsiktigt (Elforsk, n.d., s. 8). Elforsk 
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förespråkar att en prognos om framtida miljöpåverkan ska användas för att miljövärdera långsiktiga 

investeringar och ett uppvärmningssystem räknas just som en sådan långsiktig investering enligt Elforsk 

(ibid., s. 4 & 8). Elforsk redovisar att genomsnittsvärdet de kommande 30 åren på nordeuropeisk 

elproduktion troligen ligger mellan 150-600 g CO2-ekvivalenter/kWh (ibid., s. 5). Ett borrhål med kollektor 

och tillhörande rörsystem kan antas ha en livslängd på 50 år (SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, 

2012, s. 27), alltså är det rimligt att använda Elforsks prognos för att långsikt miljövärdera borrhålslagret, 

åtminstone under perioden 30 år.  

Det är däremot inte bara intressant att veta hur ett borrhålslager påverkar miljön långsiktigt, Fabege är 

också intresserade av hur stor påverkan är årligen (Bergius, 2013). SABO, som är en bransch- och 

intresseorganisation för allmännyttiga bostadsföretag, rekommenderar att el ska miljövärderas med 

nordisk elmix, korrigerad för import och export (SABO, 2013, s. 11). SABOs motivering till att nordisk elmix 

ska användas är att de nordiska länderna, exklusive Island, har en praktiskt taget obegränsad 

överföringsförmåga sinsemellan, medan överföringen till resten av Europa är begränsad (ibid., s. 9). 

Genom att korrigera för import och export motsvarar därför summan av utsläppen inom systemgränsen 

de totala utsläppen (ibid.). Eftersom detta tillvägagångssätt medför en hög miljöpåverkan jämfört med 

andra miljövärderingsalternativ, såsom att bara välja den svenska elmixen, är det att betrakta som ett 

konservativt val. Detta på grund av att en högre miljöpåverkan per kWh el missgynnar miljövärderingen 

av ett borrhålslager, då ett borrhålslager kräver el för att driva värmepumpar och eventuella 

cirkulationspumpar. 

IVL Svenska Miljöinstitutet (2012, s. 2), ett icke-vinstdrivande forskningsinstitut, har på uppdrag av 

Energimyndigheten räknat fram miljöpåverkan av nordisk elmix, korrigerad för import och export, under 

perioden 2005 till 2009. På grund av bland annat vattenkraftverkens varierande produktionskapacitet är 

dock variationen i miljöpåverkan mellan åren stor, som maximalt 56,2 g CO2-ekvivalenter/kWh mellan två 

år (ibid.). På grund av denna stora variation väljs medelvärdet som IVL Svenska Miljöinstitutet har räknat 

ut mellan år 2005-2009; att nordisk elmix korrigerat för import och export motsvarar 131,2 g CO2-

ekvivalenter/kWh. 

2.11.2 Miljöpåverkan av minskat behov av köpt energi och tillkommen spetskraft  
Vanligen kräver ett borrhålslager av ekonomiska anledningar någon form av spetskraft för att täcka 

effekttopparna, då det är för dyrt att bygga ett borrhålslager som täcker hela effektbehovet (Hägg, 2013). 

Detta på grund av att borrningsarbetets kostnader (ibid.). Istället för att dimensionera efter hela 

effektbehovet används istället någon form av spetskraft, vilken kan vara fjärrkyla, fjärrvärme, el-, flis-, 

gas- eller oljepannor (ibid.). Om ett borrhålslager i drift ska miljövärderas måste därför även 

miljöpåverkan från denna spetskraft räknas in. DN-huset kommer troligen att använda fjärrvärme och 

fjärrkyla för att täcka effekttopparna (ibid.). En nackdel med detta är att spetsning med fjärrvärme 

antagligen kommer att behövas när det är som kallast ute och det är just under dessa dagar som 

fjärrvärmebolagen själva har som störst behov av spetsning och därför eventuellt använder olja eller 

andra dyra bränslen (SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, 2012, s. 26). Spetsning med fjärrvärme kan 

alltså vara både dyrare och mindre miljövänligt per kWh än att täcka sitt basvärmebehov med fjärrvärme. 

Sammantaget måste alltså samtliga delar av den förändrade energitillförseln ställas i relation till 

ursprungsläget när ett borrhålslager ska miljövärderas. Hur bra geoenergin är ur ett miljömässigt 

perspektiv är således beroende av vilken typ av energi som den ersätter (GeoTec & Svensk Geoenergi, 

2012, s. 53).  

DN-huset har idag fjärrvärme från Fortum (Bergius, 2013). I Fortums rapport Miljöredovisning 2012 har 

Fortum (2013, s. 4) miljövärderat sin egen fjärrvärme och fjärrkyla i Stockholmsområdet. Fjärrvärmen i 

Stockholmsområdet har bedömts till 68,7 g CO2-ekvivalenter/kWh och fjärrkylan i Stockholmsområdet till 

0 g CO2-ekvivalenter/kWh (ibid.). Miljövärderingen följer rådande branschstandard enligt dem själva 
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(ibid.), men beräkningarna är inte redovisade. Klart från miljöbokslutet är att inte lika många faktorer 

verkar ha tagits hänsyn till för fjärrkyla som för fjärrvärme, åtminstone inte baserat på posternas namn 

och tabellernas innehåll i rapporten (ibid.).  Samtidigt som det kan tyckas orimligt att fjärrkyla får 0 g CO2-

ekvivalenter/kWh, så kommer 63 % av Fortums fjärrkyla kommer från frikyla och spillkyla medan 35 % 

kommer från värmepumpskyla med samtidig värmeproduktion till fjärrvärmenätet (ibid.). Vidare 

värmeåtervinner Fortum 156 GWh av 421 GWh levererad fjärrkyla direkt till fjärrvärmenätet och 100 % 

förnyelsebar el används för produktionen (ibid.). Alltså är storleksordningen av miljöpåverkan från 

fjärrkylan troligen inte fel då det förfaller logiskt att miljöpåverkan från fjärrkylan ska vara betydligt 

mindre än den från fjärrvärmen. På grund av detta resonemang är källan att betrakta som trovärdig. 

Vidare är det den bästa tillgängliga, eftersom Fortum troligen själva har bäst insikt i sin egen verksamhet 

och därmed bäst förutsättningar att miljövärdera sin egen fjärrvärme och fjärrkyla. Att Fortum värderar 

fjärrkylan till 0 g CO2-ekvivalenter/kWh, innebär att de har miljövärderat elförbrukningen till 0 g CO2-

ekvivalenter/kWh. Beräkningarna framkommer inte exakt, men det verkar som att merparten av elen för 

fjärrvärmeproduktion också har miljövärderats till 0 g CO2-ekvivalenter/kWh då Fortum anger att 87 % av 

elen till fjärrvärmeproduktion och 100 % av elen till fjärrkylaproduktion är förnyelsebar (ibid.). Detta 

innebär att fjärrvärmens och fjärrkylans miljöpåverkan kommer att underskattas relativt geoenergin, då 

elen som värmepumparna till borrhålslagret förbrukar miljövärderas med en miljöpåverkan som är större 

än noll, se föregående kapitel. Elen borde värderas lika, oavsett om det är Fabege eller Fortum som 

förbrukar den. Trots detta kommer inte fjärrvärmens miljöpåverkan att justeras upp i examensarbetet, 

utan istället ses detta som en marginal som gör att ett borrhålslagers miljövinst inte övervärderas.  
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2.12 EKONOMI 

Normalt har ett borrhålslager en återbetalningstid på 4-6 år, om det ersätter olja eller vattenburen 

elvärme (GeoTec & Svensk Geoenergi, 2012, s. 32-33). Det finns ett flertal olika metoder för att bedöma 

lönsamheten av en investering. Internt på Sweco används typiskt rak återbetalningstid, LCC-analys och 

merinvesteringskalkyl i samband med utvärdering av ett borrhålslagers lönsamhet (Hägg, 2013). 

2.12.1 Payback-metoden 
Den raka återbetalningstiden beräknas med Payback-metoden. Metoden går ut på att den årliga 

besparingen räknas ut i jämförelse med ett referensalternativ, vanligen mot befintligt system, och sedan 

jämförs den årliga besparingen med investeringen (Björk et al., 2013, s. 36). Den raka återbetalningstiden 

är antalet år det tar innan det sammanlagda årliga intjänade beloppet är lika stort som investeringen 

(ibid.). De två största nackdelarna med Payback-metoden är att den inte diskonterar pengar och att den 

inte tar hänsyn till vad som händer efter payback-tiden (Yard, 2000, s. 156). Att metoden inte tar hänsyn 

till vad som händer efter investeringen är inbesparad kan betraktas som missvisande för borrhålslager, då 

normalt den tekniska livslängden långt överstiger payback-tiden (Hägg, 2013). Det investeringsalternativ 

som har kortast payback-tid är därför inte nödvändigtvis det bästa alternativet ur ett långt tidsperspektiv. 

2.12.2 LCC-analys 
Alla komponenter i ett geoenergisystem har lång livslängd, förutom värmepumparna och 

cirkulationspumparna (GeoTec & Svensk Geoenergi, 2012, s. 61). På grund av detta finns det anledning att 

göra en mer långsiktig lönsamhetsberäkning än payback-metoden, såsom en LCC-analys (ibid.). En LCC-

analys innebär en summering av alla kostnader under investeringens livslängd (Energimyndigheten, 

2010). Exakt vilka kostnader som ska vara med är upp till användaren, men några exempel är kostnaderna 

för investering, installation, energi, drift (arbetskraft), underhåll, reparationer samt kostnaden för 

stilleståndstid och bortskaffande (ibid.). Om kostnaderna ska diskonteras är det viktigt att den förväntade 

årliga energiprisökningen tas med, samt att inflationen och kalkylräntan tas i beaktning (ibid.). 

Diskontering enligt nuvärdesmetoden görs med följande formel (ibid.): 

         ∑
  

     
 

 
                        (Ekvation 16)

                          

                            

                                    

                                     

                   

 

I ekv. 16 är det viktigt att notera att kostnadsposten Cn kan innehålla flera olika kostnader som ska betalas 

under samma år.  

2.12.3 Merinvesteringskalkyl 
En merinvesteringskalkyl är en kalkyl som jämför merkostnaden av olika investeringsalternativ i 

förhållande till ett referensalternativ (Hägg, 2013). Från en merinvesteringskalkyl kan olika 

investeringsalternativs lönsamhet lättare bedömas relativt varandra och den raka återbetalningstiden kan 

beräknas för varje enskild merinvestering (ibid.). Ett exempel kan vara huruvida det är lönsamt att köpa in 

en ny värmepump, om det redan finns en befintlig värmepump av äldre modell på plats. Kalkylen är 

relevant då investering i ett borrhålslager typiskt sker i samband med någon form av förändring i 

byggnaden/byggnaderna (ibid.).  En sådan förändring kan vara tillbyggnation, rivning, nybyggnation eller 

att det befintliga värme- och kylsystemet ska åtgärdas (ibid.). 
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3 Metod 

3.1 FÖRUTSÄTTNINGAR 

En energimodell för DN-huset har tagits fram i samband med Swecos projektering av borrhålslagret. 

Denna är gjord av SEC Projekt AB (2013) och står som grund för samtliga siffror i detta avsnitt. Alla 

angivna effekter är medeleffekter under tiden en timme. Enligt energimodellen uppgår DN-husets 

energibehov i dagsläget till cirka 5 865 MWh värme och cirka 5 565 MWh kyla årligen. De erfarna timvisa 

toppeffekterna är 3 700 kW för värme och 2 750 kW för kyla. Allt detta ska däremot inte täckas med 

borrhålslagret. I enlighet med teorin varar effekttopparna under få timmar och därför är det inte 

ekonomiskt motiverat att täcka hela effektbehovet, se Figur 18. Vissa delar av effekt- och energibehovet 

kan också antas vara oförändrade i framtiden, varför dessa kan räknas bort från energibalansen. 

I nuläget täcks 3 076 MWh värme/år och 2 437 MWh kyla/år genom värmeåtervinning och detta kommer 

att vara väsentligen oförändrat över ett år sett om ett borrhålslager införs, åtminstone energimässigt 

(Nilsson, 2014). Viss påverkan på värmeåtervinningen kommer naturligtvis att ske då byggnadens 

energisystem förändras, men det är rimligt att utgå från att den är oförändrad när borrhålslagret 

utformas (ibid.). Därför kan denna del av effekt- och energibehovet helt enkelt räknas bort från 

energimodellen när borrhålslagret formges. Ytterligare en del av energisystemet som kan antas vara 

delvis oförändrat i framtiden är varmvatten-behovet. Eftersom varmvattnet kräver höga temperaturer, 

vilka kan vara ogynnsamma att nå med en värmepump, är det rimligt att anta att varmvatten-behovet till 

viss del ska täckas med fjärrvärme även i framtiden (ibid.). Totalt har denna del inom projektet tidigare 

beräknats till 372 MWh fjärrvärme för varmvatten årligen med en maxeffekt på 66 kW (ibid.).  

Dessa antaganden medför att det värme- och kylbehov som egentligen ska täckas med borrhålslagret är 

mindre än det totala behovet och snarare beskrivs av varaktighetsdiagrammet i Figur 19, som har 

värmeåtervinningen och fjärrvärmens varmvatten-del borträknad. Detta är en förenkling, då 

värmeåtervinningen ändras i energimodellen med införseln av borrhålslagret. Däremot är 

överensstämmelsen god mellan den värmeåtervinning som finns i dagsläget och den värmeåtervinning 

som har beräknats i energimodellen med ett infört borrhålslager, varför värmeåtervinningen 

approximeras som oförändrad. Varaktighetsdiagrammet i Figur 19 återspeglar alltså den del av energi- 

och effektbehovet som ska täckas med borrhålslagret och spetskraft i form av fjärrvärme och/eller 

fjärrkyla. Totalt är detta 2 417 MWh värme/år med toppeffekten 3 036 kW och 3 128 MWh kyla/år med 

toppeffekten 1 883 kW. 
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Figur 18. Varaktighetsdiagram för DN-husets värme- och kylbehov sett över ett år. Baserad på energimodell av SEC Projekt AB 

(2013), men med kyleffekten kapad till 2 750 kW i linje med erfarenhetsvärdet för toppeffekten för kyla. Totalt 5 865 MWh värme 

och 5 640 MWh kyla. Den maximala värmeeffekten är 3 700 kW. 

 

Figur 19. Varaktighetsdiagram för DN-husets värme- och kylbehov sett över ett år, med värmeåtervinningen och varmvatten-

delen som ska täckas med fjärrvärme borträknad. Baserad på energimodell av SEC Projekt AB (2013), utan kapning av någon 

effekt. Totalt 2 417 MWh värme med toppeffekten 3036 kW och 3128 MWh kyla med toppeffekten 1883 kW. 
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I DN-huset finns det två befintliga kylmaskiner på cirka 950 kW kyleffekt som används för komfort- och 

processkyla av modell Carrier 30HXC-285, Option 150A (Nilsson, 2014). I projektet har det även bestämts 

att en tredje kylmaskin ska köpas in, Carrier 30XW-1152, med en värmeeffekt på cirka 1 250 kW (ibid.). 

Totalt bedöms enligt energimodellen att dessa tre värmepumpar kommer att belasta borrhålslagret med 

cirka 1 600 kW värmeeffekt på förångarsidan av värmepumparna och 1 600 kW kyleffekt på 

kondensorsidan av värmepumparna (ibid.).  I energimodellen har COP räknats ut timme för timme under 

ett klimatologiskt normalår, med av Carrier angivna COP för olika temperaturlyft och DN-husets 

framledningskurvor. Det finns även en flik i modellen som beräknar hur energisystemet i DN-huset skulle 

påverkas av att ha ett borrhålslager. Från denna flik kan värmepumparnas godhetstal beräknas. Eftersom 

SPF är betraktat som ett bättre mått än COP, beräknas SPF från energimodellens flik med borrhålslager 

enligt ekv. 5 och ekv. 6. Detta resulterar i att SPFvärme= 3,67 antaget att 95 % av kompressorns effekt kan 

tillgodogöras, ηkompressor=0,95 i ekv. 4. Om SPFkyla beräknas med samma metodik blir detta 4,02 för de 

befintliga kyltornen. Båda dessa SPF beräknade med hänsyn till cirkulationspumpen för köldmediet. 

Borrhålslagret som energimodellen utgår ifrån håller däremot en betydligt lägre medeltemperatur över 

året sett än de borrhålslager som har tagits fram i detta examensarbete, varför vissa justeringar måste 

göras. Att de framtagna borrhålslagren håller en högre temperatur än i energimodellen innebär att 

värmeuttaget gynnas och att därmed det SPFvärme som har beräknats är att betrakta som konservativt. 

Detta anses vara en marginal och det beräknade SPFvärme behålls. Det SPFkyla som beräknades från 

energimodellen däremot kommer inte att användas då detta överskattar värmepumparnas prestanda vid 

kyldrift, eftersom det bygger på lägre medeltemperaturer i borrhålslagret.  

De befintliga värmepumparna har valts med en hög kondenseringstemperatur, vilket inte går att 

kombinera med en låg förångningstemperatur för den modellen av värmepumpar (ibid.). Detta har 

följden att de befintliga värmepumparna inte kommer att kunna kyla ner borrhålslagret till tillräckligt låga 

temperaturer för att kunna få ut frikyla från borrhålslagret - om inte borrhålslagren görs omotiverat stora. 

En utgångspunkt i examensarbetet är att borrhålslagren ska göras så små som möjligt. För att uppnå detta 

mål måste det råda höga medeltemperaturer i borrhålslagren i förhållande till de borrhålslager som 

används för frikyla. Därför står en körning från Carrier med samma förutsättningar som råder vid 

spetskyluttag från borrhålslagret som grund för SPFkyla i detta examensarbete, se Appendix 8: SPFkyla. 

Denna körning resulterade i köldfaktorn 3,81 med ηkompressor=0, 9518 och anses vara konservativt, då detta 

är den lägsta köldfaktorn som kommer att råda under året. Därmed finns det marginaler som innebär att 

borrhålslagrens prestanda inte kommer att överskattas som följd av för höga värme- eller köldfaktorer. 

Ett framtida scenario är att använda borrhålslagret för spetsdumpning av värme med de befintliga 

kyltornen som bas för värmedumpning (Nilsson, 2014). När kyltornen i framtiden rivs kan då istället 

värmedumpningen ske i kylmedelskylare (ibid.). Att använda fjärrkyla som spetsning har bedömts att inte 

vara ett alternativ då detta är mycket kostsamt (ibid.). Med information om att kyltornen ska användas 

som bas och det timvisa energibehovet som finns i energimodellen går det att beräkna hur borrhålslagret 

bör belastas. Utgångspunkten är att värmeåtervinningen i nuläget kan approximeras med den i framtiden 

och att denna del tillsammans med den del av varmvatten-behovet som ska fortsatt täckas med 

fjärrvärme helt enkelt räknas bort i modellen, se Figur 19. Toppeffekten för kyla ligger då på cirka 1 883 

kW och för värme på cirka 3 036 kW. Eftersom de tre värmepumparna beräknas belasta borrhålslagret 

med cirka 1 600 kW går det då att beräkna vad detta motsvarar för byggnaden i kyl- respektive 

värmesystemet.  
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Skillnaden mellan effekten på kondensorsidan,            och förångarsidan            på 

värmepumpen kan erhållas genom att dela Ekvation 1 med Ekvation 2: 

        

       
 

          

 
 

 

          
  

        

       
 

          

          
  

           
        

       
             

           
       

        
             

Med Ekvation 4 kan då dessa skrivas om som; 

           
        

                    
            (Ekvation 17) 

           
       

                   
            (Ekvation 18) 

Eftersom den ena sidan av värmepumpens effekt redan är känd, 1 600 kW, räcker dessa ekvationer för att 

beräkna vad 1 600 kW belastning på borrhålslagret, motsvarar för byggnaden. Eftersom Ekvation 1 och 

Ekvation 2 är ekvivalenta med Ekvation 5 och Ekvation 6, går det att härleda precis samma samband som 

Ekvation 17 och Ekvation 18 fast med SPF istället för COP. Detta med samma beräkningar som ovan, givet 

att effekt byts mot energi;  

           
        

                    
            (Ekvation 19) 

           
       

                   
            (Ekvation 20) 

Med utgångspunkt i dessa fyra ekvationer, ekv. 17-20 kan då energin och effekten beräknas på 

kondensor- och förångarsidan av värmepumparna för både kyluttag och värmeuttag ur borrhålslagret. 

Som COP i ekv. 17-18 ansätts värden för SPF, eftersom SPF är ett slags medelvärde på COP. För 

värmesidan kan Ekvation 17 användas för att räkna ut vad toppeffekten 1 600 kW på förångarsidan vid 

borrhålslagret motsvarar för byggnaden på kondensorsidan av värmepumparna: 

           
    

         
                                     

Detta är således toppeffekten för värmeuttag som byggnaden kan tillgodoräkna sig från borrhålslagret. 

Givet den maximala värmeeffekten på cirka 3 036 kW återstår alltså 3 036 - 2 159 = 877 kW som behöver 

täckas med fjärrvärme, exklusive varmvatten-delen. Från energimodellen går det att se att det maximala 

effektbehovet för varmvatten-delen som ska täckas med fjärrvärme är 66 kW. Det är inte orimligt att anta 

att det största effektbehovet för varmvatten inträffar samtidigt som toppeffekten för uppvärmningen, 

därför måste alltså detta plussas på eftersom även detta ska täckas med fjärrvärmen: 877+66 = 943 kW. 

Alltså är det rimligt att påstå att den maximala effekten fjärrvärme som krävs för spetsning är grovt räknat 

≈1 000 kW.  

Givet att borrhålslagret används för att täcka värmeeffekter upp till och med 2 159 kW för byggnaden går 

det att beräkna det värmebehov som måste täckas med fjärrvärme. Excel-beräkningar visar att 

borrhålslagret klarar av att täcka 2 386 MWh av värmebehovet, vilket innebär att 403 MWh återstår. 
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Dessa 403 MWh måste då täckas med fjärrvärme och består till 372 MWh av varmvatten-delen och till 31 

MWh av spetsbehovet. Grafiskt innebär detta att allt över 2 159 kW i Figur 19 motsvarar 31 MWh.  

Om borrhålslagret täcker 2 386 MWh av byggnadens värmebehov innebär detta att Ekvation 19 kan 

användas för att räkna ut hur mycket energi som utvinns från borrhålslagret på förångarsidan av 

värmepumparna: 

           
         

    
                          

Eftersom det är önskvärt att det råder energibalans i borrhålslagret, innebär detta att det är rimligt om 

borrhålslagret då också tillförs 1 768 MWh värme årligen, exklusive värmeförluster. Effektbegränsningen 

1 600 kW antas råda även för kylsidan, även om det sannolikt går att belasta borrhålslagret med en högre 

kyleffekt (Nilsson, 2014). Detta då denna kyleffekt har bedömts som rimlig inom projektet i ett tidigare 

stadium (ibid.). Givet att borrhålslagret hanterar den maximala kyleffekten på 1 600 kW från de tre 

värmepumparna kan motsvarande beräkning som för värmesidan göras också för kylsidan av DN-huset. 

Givet kyleffekten 1 600 kW på kondensorsidan av värmepumparna kan då Ekvation 18 användas: 

           
    

            
                                         

Detta är alltså toppkyleffekten som byggnaden kan tillgodogöras från borrhålslagret. Givet den maximala 

kyleffekten på 1883 kW återstår då; 1 883 – 1 280 = 603 kW kyla som inte kan täckas av borrhålslagret. 

Om kyltorn/kylmedelskylare ska användas som bas för värmedumpningen kan storleken på denna bas 

optimeras fram för att få en energibalans i borrhålslagret. Givet att 1 768 MWh värme ska lagras in i 

borrhålslagret medför detta att basen för värmedumpning till kyltorn/kylmediekylare borde vara cirka 

449 kW. Detta är då energibalansen exklusive värmeförluster. 

De 1 768 MWh som lagras in som värme i borrhålslagret via kondensorsidan på värmepumparna 

motsvarar för byggnaden på förångarsidan, enligt Ekvation 20: 

           
    

           
                                  

Alltså kan borrhålslagret täcka 1 414 MWh av byggnadens kylbehov. Noteras ska däremot att det inte 

råder brist på värme som kan dumpas i borrhålslagret och att det på grund av värmeförluster från 

borrhålslagret kommer att krävas att en större mängd värme tillförs lagret än vad som tas ut från det. 

Storleken på värmeförlusterna är beroende av hur mycket högre borrhålslagrets temperatur är än det 

ostörda bergets temperatur. Värmeförlusterna beräknas i resultatdelen och storleken på basen som 

dumpas i kyltorn/kmk kommer att behöva justeras därefter. Sammanfattningsvis kan resultatet från 

beräkningarna i detta kapitel sammanfattas i en energibalans för DN-huset som beskrivs av Tabell 2 och 

en borrhålsbalans som beskrivs av Tabell 3.  
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Tabell 2  

Energibalans för DN-huset med borrhålslager 

Värmesidan Energimängd Maxeffekt 

Värmeåtervinning (värme) 3 076 MWh 1 090 kW 
Borrhåls-värmebehov (kondensor-sida) 2 386 MWh 2 159 kW 
Fjärrvärme för varmvatten 372 MWh 66 kW 
Fjärrvärme-spets 31 MWh 1 000 kW 

   
Summa: 5 865 MWh  

   

Kylsidan Energimängd Maxeffekt 

Värmeåtervinning (kyla) 2 437 MWh 861 kW 
Borrhåls-kylbehov (förångar-sida) 1 414 MWh 1 280 kW 
Kyltorn/kmk (förångar-sida) 1 714 MWh 603 kW 

   
   

Summa: 5 565 MWh  
   
   
 
 

  

Tabell 3 

Borrhålsbalans: 
Planerat uttag och tillförsel 

av värme 
 

 Borrhåls-värmebehov 
(förångarsida, 

borrhålsbalans) 

Borrhåls-effektbehov 
(förångarsida, 

borrhålsbalans) 

Borrhåls-värmedumpning 
(kondensorsida, 
borrhålsbalans) 
Spetsdumpning 

Borrhåls-
effektbehov 

(kondensorsida, 
borrhålsbalans) 
Spetsdumpning 

Månad MWh kW och h MWh kW och h 

Jan 407 1600 kW under 12 h 0  

Feb 408 1600 kW under 12 h 0  

Mar 240 1600 kW under 12 h 0  

Apr 84 1600 kW under 12 h 41 1600 kW under 12 h 

Maj 1 1600 kW under 12 h 261 1600 kW under 12 h 

Jun 0  392 1600 kW under 12 h 

Jul 0  530 1600 kW under 12 h 

Aug 0  422 1600 kW under 12 h 

Sep 0  116 1600 kW under 12 h 

Okt 30 1600 kW under 12 h 6 1600 kW under 12 h 

Nov 208 1600 kW under 12 h 0  

Dec 389 1600 kW under 12 h 0  

Summa 1 768  1 768  
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Tabellen för borrhålsbalansen, Tabell 3, kommer att vara indata för simuleringsprogrammet. Månatliga 

värden för energi- och effektbehovet har tagits fram genom summeringsberäkningar i Excel. 

Spetseffekterna är valda som ett värde på en maximal effekt och ett visst antal timmar som denna effekt 

varar under. Formatet på effekten beror på hur simuleringsprogrammet är utformat, mer om detta under 

3.4 Simulering och utformning av borrhålslagret. Antalet timmar som maxeffekten varar har valts genom 

att gå igenom modellen timme för timme och studera det maximala antalet på varandra följande timmar 

som har belastningen 1 600 kW. Detta antal timmar visade sig vara 12 h för både kyl- och värmesidan och 

ansätts till att inträffa under samtliga månader som har en baslast i simuleringsprogrammet. Detta 

förfarande kan tyckas orimligt, men har klara simuleringstekniska fördelar då det är lättare att se 

temperaturutvecklingen i lagret.  

Den maximala temperaturen i köldbäraren inträffar inte nödvändigtvis när baslasten eller spetslasten är 

som störst, utan bergets termiska tröghet gör att en viss fördröjning kan uppstå. På grund av detta är det 

viktigt att inte enbart simulera de absolut högsta effekterna under den månad de inträffar, utan att också 

ansätta toppeffekter för månaderna runt omkring dessa månader. Annars kan ett extremvärde på 

temperaturen missas, på grund av bergets termiska tröghet. Självklart ska storleken och varaktigheten för 

dessa effekter egentligen bestämmas för varje enskild månad, men detta fyller ingen funktion då 

borrhålsbalansen i Tabell 3 inte är den slutgiltiga. För att kompensera för värmeförluster kommer mer 

värme än kyla att behöva lagras in och värmeförlusterna måste bestämmas för varje enskilt borrhålslager 

när borrhålskonfigurationen redan är bestämd. Den ökade värmeinlagringen kommer att innebära en 

större belastning på kylsidan och kommer därför medföra att ett större borrhålslager krävs. Att ha 

överdrivna spetseffekter är ett sätt att kompensera för detta för att få fram mer korrekta preliminära 

borrhålslager. I samband med att värmeförlusterna bestäms kommer denna borrhålsbalans att 

uppdateras och en mer omfattande utredning av spetseffekterna att göras. Borrhålsbalansen i Tabell 3 

kommer alltså enbart att stå som grund när de preliminära konfigurationerna itereras fram. 
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3.1.1 Utrymme 
Garaget som borrhålslagret ska anläggas i har måttet 22,0x80,6 m

2
 där frihöjden är mellan 7,4–8,2 meter, 

se grön rektangel i Figur 20. Dock med begränsningen att det översta högra hörnet, där det är streckat i 

Figur 20, enbart har 3 meter till taket. Detta är däremot en sådan obetydlig del av den tillgängliga ytan för 

borrning att den bortses ifrån, eftersom borrhålen inte ska borras rakt ner utan vinklas ut mot 

fastighetsgränsen. Dock kan inte borrhålen utgå exakt från den gröna rektangeln, utan det behövs en 

marginal på en meter från väggen för att borriggen ska få plats (Hägg, 2013). Denna marginal illustreras 

av den streckade gröna rektangeln i Figur 20. För att hålla det enkelt antas därför att alla borrhål ska 

borras inom den gröna rektangeln. Den innervägg som syns i den nedre delen av rektangeln kommer att 

behöva rivas, men detta är en rivning som kommer att göras oavsett i samband med att garaget ska få tre 

våningar (Bergius, 2013). Frihöjden som råder, mellan 7,4–8,2 meter, borde vara tillräcklig för att det inte 

ska tillkomma merkostnader för låg takhöjd (Nilsson, 2014).  

Simuleringsprogrammet som ska användas, EED – Earth Energy Designer v. 3.16 (Blomberg, Claesson, 

Eskilson, Hellström & Sanner, 2010), hanterar bara spikraka vertikala borrhål. Detta medför att en 

teoretisk yta behöver räknas fram för att kompensera för att de planerade borrhålen kommer att vara 

gradade. Förändringar av ett borrhålslagers form med bibehållen volym har marginell inverkan på 

värmeförlusterna och därmed hela lagrets energiverkningsgrad (Claesson, 1985, kap. 4, s. 23 & kap. 7, s. 

119). Med detta som utgångspunkt räknas x- och y-positionen av de projekterade borrhålens halva längd 

som den positionen som de har i EED, vilket ger en god approximation (Nilsson, 2014).  

Den maximalt möjliga berggrundsvolymen för ett borrhålslager skulle fås genom att vinkla borrhålen från 

garaget ut mot fastighetsgränsen så pass till den grad att de skulle precis nå fastighetsgränsen om de vore 

spikraka. En begränsning för utrymmet är däremot att Fabege i framtiden vill ha möjlighet att utöka 

borrhålslagret, då de sannolikt kommer att få ett ökat kylbehov och ett minskat värmebehov på lång sikt 

(Bergius, 2013). Om denna framtida utbyggnation sker kommer borrningen att utföras i det gamla 

oljerummet precis intill garaget, till höger i bilden, och därför kan inte borrhålen gradas längre bort än till 

detta rum. Alltså är det möjligt att grada borrhålen med en meters marginal från väggarna, se den 

streckade gröna rektangeln, till fastighetsgränsen i samtliga riktningar, förutom åt höger i Figur 21, då 

oljerummet ligger där. Med hjälp av ritningar från stadsbyggnadskontoret och Fabege visade det sig att 

fastighetsgränsen går exakt vid källarplan tvås ytterväggar, vilket förenklar placeringen av borrhålen. 

För att bestämma den teoretiska arean för simuleringarna har AutoCAD 2013 (Autodesk, 2014a) och 

ritningar över byggnaden använts. Detta görs genom att linjer dras från kanten av den streckade gröna 

rektangeln till fastighetsgränsen, se gula linjer, och sedan markera medelpunkten på dessa linjer. Utifrån 

dessa markeringar kan ytterligare en rektangel göras som symboliserar den maximala arean för 

borrhålens placering i EED, se den blåa tjockare rektangeln i Figur 21. Den blåa rektangeln har måttet 

93,1x65,3 m
2
 och utgör den begränsade tillgängliga ytan som teoretiska spikraka vertikala borrhål kan 

placeras på i EED. Den är begränsad av fastighetsgränsen på alla sidor, förutom den högra, där 

oljerummets placering begränsar.  

Den teoretiska ytan avgör vilka former och konfigurationer av borrhålslager som är möjliga, men det är 

viktigt att beakta att den reella tillgängliga ytan för borrning är 20,0x78,6 m
2
, med marginal från väggarna. 

Detta medför att trots att en viss konfiguration av borrhål är bäst lämpad enligt simuleringar i EED, till 

exempel ett kvadratiskt mönster med 10x10 borrhål som är 65x65 m
2
, betyder inte detta nödvändigtvis 

att det är genomförbart i verkligheten. Begränsande för borrhålens placering är kortsidan av garaget, som 

endast är 20 meter lång. Det är således önskvärt med så få borrhål längs med kortsidan av garaget som 

möjligt, utan att det blir för nära mellan borrhålen som ligger längs med långsidan av garaget. Med andra 

ord ska borrhålslagrets form i garaget likna garagets form. 
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Figur 20. Garaget som det ska borras i. Grön rektangel motsvarar en takhöjd på minst 7,70 meter. Det gröna streckade området 

har däremot bara takhöjden 3 meter. Den gröna rektangeln har arean 20,0x78,6 m2. 

 

Figur 21. Tillvägagångssätt för att bestämma den maximala arean i simuleringsprogrammet EED som bara hanterar vertikala 

borrhål. De gula linjerna är de tänka borrhålen som går till fastighetsgränsen från yttersta delen av den tillgängliga borrytan med 

en meters marginal till väggen, förutom det högra borrhålet som enbart går till oljerummet. Den blåa rektangeln har sidorna i 

mitten av de gula borrhålen och är den teoretiska borrytan i EED. Den blåa rektangeln har måtten 93,1x65,3 m2. 
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3.1.2 TRT och DTRT 
Ett TRT och ett DTRT har gjorts i DN-huset.  De två testen gjordes i motsatta hörn av garaget som 

borrningen ska ske i. De termiska responstesten resulterade i (Acuña, 2013a & Acuña, 2013b): 

Tabell 4 

Resultat från TRT och DTRT 

Grundvattennivå, medelvärde för bergets ostörda temperatur, medelvärde för bergets 

värmeledningsförmåga och medelvärde för effektivt borrhålsmotstånd 

 TRT DTRT  

Borrhålsbeteckning UB1 UB4 

Borrhålsdjup 250 meter 300 meter 

Grundvattennivå 2,9 meter 2,5 meter 

Medelvärde för bergets ostörda temperatur (Tberg) 11,06 °C 10,84 °C. 

Medelvärde för bergets värmeledningsförmåga (λberg), 
baserat på in- och utgående temperatur på köldbäraren 3,45 W/mK 3,23 W/mK 

Medelvärde för effektivt borrhålsmotstånd (Rb) 0,061 Km/W Ej beräknat 

 

I TRT har Ekvation 8 använts för att bestämma λberg och Rb och i DTRT har Ekvation 8 med effekten från 

Ekvation 9 för varje mätsektion använts för att bestämma λberg. Det distribuerade termiska responstestet 

resulterade även i (Acuña, 2013a): 

 

 

Tabell 5 

Värmeledningsförmåga för olika djup 

enligt DTRT 

Djup  
[m] 

Värmeledningsförmåga  
[W/mK] 

30 - 50 3,41 

50 - 70 3,16 

70 - 90 3,03 

90 - 110 2,95 

110 - 130 2,68 

130 - 150 2,61 

150 - 170 3,04 

170 - 190 2,86 

190 - 210 2,85 

210 - 230 2,97 

230 - 250 3,17 

250 - 270 3,35 

270 - 290 3,43 
 

Figur 22. Temperatur vid olika djup enligt DTRT, den röda kurvan motsvarar temperaturen innan testet på börjades, den 

svartprickiga motsvarar tre timmar efter värmen har slagits av och den blåprickiga motsvarar när värmen varit till i 16,5 av 46,5 h. 

Källa: Acuña, 2013a, s. 5. 
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Skillnaderna mellan Tabell 4 och Tabell 5, påvisar vikten av lokala variationer som tidigare har diskuterats. 

Undersökningsbrunnarna ligger i varsitt hörn av garaget och avståndet mellan dem är cirka 67 meter, 

mätt i garaget. Både TRT och DTRT visar på ett resultat som är normalt för Stockholmsområdet och ligger 

inom intervallet för granit och gnejs (Acuña, 2013a, s. 5 & Acuña, 2013b, s. 5). 

3.2 ANTAGANDEN I EKONOMISKA BERÄKNINGAR 

Eftersom merparten av energin från ett borrhålslager kommer från marken och endast el till pumparna 

behöver köpas in är geoenergi vanligtvis mindre priskänsligt för framtida prisförändringar i inköpt energi 

än det energisystem som det ersätter (GeoTec & Svensk Geoenergi, 2012, s. 58). Trots det kan det vara 

intressant att ta med detta i beräkningarna, för att se vilken påverkan prisförändringarna har på ett 

borrhålslagers lönsamhet. Speciellt då ett borrhålslager har en lång teknisk livslängd. Fabege har 

föreslagit att den reala kalkylräntan 6 % ska tillämpas i examensarbetet (Bergius, 2013), varför denna 

kalkylränta väljs för LCC-kalkylen.  

3.2.1 Investeringskostnad 
För att bedöma investeringskostnaden i examensarbetet står en budget från Sweco som grund, se 

Appendix 10: Budget. Denna budget är specifik för DN-huset och utgår från ett borrhålslager som har 90 

borrhål med 294 m aktivt djup per borrhål. För anpassa budgeten till de borrhålslager som har tagits fram 

i examensarbetet behöver vissa förenklingar och förändringar göras. Maximieffekten är lika stor för 

samtliga borrhålslager i examensarbetet, 1 600 kW sett från borrhålslagret på både kyl- och värmesidan. 

Detta har implikationer för hur budgeten bör skalas. Eftersom maximieffekten för examensarbetets 

borrhålslager sammanfaller med maximieffekten för borrhålslagret som budgeten gäller, innebär detta 

att rörsystemets dimensioner, värmeväxlare och pumpar kan antas vara lika för samtliga borrhålslager. 

Vidare finns det flertalet poster som kan antas vara oförändrade trots att borrhålslagrets storlek ändras, 

till exempel framtagande av relationshandlingar, upprättande av arbetsmiljöplan och rivning av 

förrådsväggen. Vad gäller kostnaden för borrningsarbetet, kommer denna kostnad att påverkas av hur 

många och hur djupa borrhål som planeras. Efter diskussion med Anders Nilsson (2014) kan 

borrningsarbetet skalas linjärt med antalet aktiva borrhålsmeter för att uppskatta investeringskostnaden. 

Detta gäller posterna ”Borrning Borrhålslager 90 st á 300 m” och ”Container” i Appendix 10: Budget. På 

begäran från Fabege tas inte posterna för ”Oförutsett, risk 10 % ” med, då detta är en kostnad som de vill 

bedöma själva. Sammantaget ger detta en förenklad uppskattning av investeringskostnaden. 

Enbart de två ovan nämnda posterna i budgeten förändras. Detta trots att det kan tänkas att fler poster 

kommer att minska med ett mindre borrhålslager, till exempel Hyra av parkeringsplatser och Hyra av 

förråd. Anledningen till att endast dessa poster skalas är för att det bedömdes bättre att räkna med en för 

hög investeringskostnad än en för låg, då att skala budgeten på detta sätt är en förenkling. Vidare kan det 

tänkas att en viss mängdrabatt är inkluderat i borrningsarbetet och att därför kostnaderna för 

borrningsarbetet underskattas om det är för stor skillnad mellan det borrhålslager som budgeten gäller 

och det borrhålslager som ska kostnadsuppskattas. I examensarbetet är det bara aktuellt med mindre 

eller lika stora borrhålslager som i budgeten. Om det skulle bli aktuellt att bygga något av dessa måste 

nya offerter begäras in för att bedöma investeringskostnaden. Den approximerade kostnaden i 

examensarbetet ska inte ses som exakt. 

En post som har tillkommit som inte är med i budgeten är en ny värmepump som ska köpas in, Carrier 

30XW-1152 med en värmeeffekt på cirka 1 250 kW. Den bedöms kosta 2,6 miljoner kronor inklusive 

rörsystem, VVX, utökad styr och installation (Nilsson, 2014). Med byggherrekostnader antas detta bli 2,8 

miljoner kronor totalt. Fördelningen av dessa 2,8 miljoner kronor framkommer nederst i Appendix 10: 

Budget. Den nya värmepumpen köps in för att inte behöva abonnera på fjärrkyla och möjliggör att 

borrhålslagret kan belastas med en högre effekt (ibid.). 
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3.2.2 Kostnadsposter i LCC 
Kostnadsposterna i LLC-kalkylen, Cn, grundar sig på budgeten i Appendix 10: Budget. Samtliga 

kostnadsposter har tillskrivits en teknisk livslängd utifrån referenslitteratur från REPAB AB (2010). Med 

utgångspunkt från detta har sedan posternas livslängd diskuterats öppet under 

examensarbetespresentationen för Fabege och justerats till de livslängder som de närvarande på 

presentationen ansåg vara rimliga i kalkylen. Samtliga posters livslängd återfinns i kolumnen längst till 

höger i Appendix 10: Budget. När den tekniska livslängden har uppnåtts för en kostnadspost, antas denna 

investeras igen till samma pris justerat med den reala kalkylräntan. Betraktelsetiden i LCC-kalkylen har 

valts till 50 år. Detta är underlaget till den ”traditionella” LCC-kalkylen. Denna kalkyl tar bara hänsyn till 

”hårda parametrar” som tydligt kan definieras, såsom kalkylerade investeringskostnader och 

energibesparingar, antaganden om real kalkylränta och reala energiprisökningar under den kommande 

50-årsperioden m.m.  

En sådan traditionell betraktelse tar dock ingen hänsyn till andra mekanismer som via förändringen i 

energisystemet kan medföra en ekonomisk konsekvens för investeraren. Sådana ”mjuka parametrar” är 

svårare att definiera och kvantifiera varför de ofta utelämnas ur traditionella LCC-kalkyler (Hägg, 2013). 

De är heller inte representerade i någon av de andra kalkylerna i examensarbetet. Därför har även vissa 

mjuka parametrar tagits med i en separat LCC-kalkyl, för att bedöma den ekonomiska påverkan av dessa 

mjuka värden. Följande parametrar är med i kalkylen: 

1. Värdet av ett mindre beroende av energimarknaden och mindre inköpt energi. Minskande 

energikostnader innebär att det är lättare att göra prognoser för volatiliteten i energipriset. Det 

finns osäkerheter i både elens och fjärrvärmens pris, särskilt på lång sikt. Att ha mindre inköpt 

energi är därför arbetsbesparande då mindre avancerade prognoser behöver göras. Likaså kan 

bufferten av pengar som behövs för att täcka oförutsedda energikostnader minskas. Detta 

innebär att dessa pengar kan investeras i andra projekt. Detta har i enlighet med diskussion 

under examensarbetespresentationen värderats till 5 000 kr årligen. 

2. Mindre miljöpåverkan är bra för varumärket i kombination med mindre energianvändning. Att ha 

ett borrhålslager innebär en möjlighet att marknadsföra borrhålslagret för att stärka varumärket 

Fabege. Detta är svårt att värdera i kronor, men har antagits kosta lika mycket som en helside-

annons i Dagens Nyheter: 250 000 kr var 5:e år.  

3. Mindre miljöpåverkan, mindre energianvändning och potentiellt sett en bättre miljöklassificering 

kan motivera en hyreshöjning för nytillkomna hyresgäster. I snitt under betraktelsetiden 50 år 

antas en hyreshöjning på 5 kr/m
2
 kunna göras som följd av att ha ett borrhålslager, vilket 

motsvarar 380 000 kr per år i reala termer. Detta skulle dock kunna tänkas vara en betydligt 

större post om en bättre miljöklassificering uppnås. 

4. I framtiden kommer värmepumparnas godhetstal att förbättras. Dels på grund av att de 

värmepumpar som köps in i framtiden kommer att ha bättre godhetstal än de befintliga och dels 

på grund av energieffektiviseringar. Åtgärder som sänker framledningstemperaturen för värme 

och höjer framledningstemperaturen för kyla, kommer att innebära mindre elförbrukning hos 

värmepumparna. I framtiden tror Fabege på ett minskat värmebehov, vilket också gynnar 

värmefaktorn. I snitt under betraktelsetiden har denna kostnadsminskning bedömts vara 5 % av 

den nuvarande elförbrukningen. En förbättring på enbart 5 % är sannolikt i underkant, men har 

ansatts eftersom det är ett medel över betraktelsetiden. 

5. Ökat fastighetsvärde på grund av minskade energikostnader. I perfekt konkurrens skulle 

fastighetsvärdet öka med den årliga besparingen delat med kalkylräntan, detta har antagits i den 

okonventionella LCC-kalkylen. 

6. Ökat fastighetsvärde på grund av ökande årlig besparing. Eftersom el- och fjärrvärmepriset antas 

öka realt, innebär detta att den årliga besparingen ökar successivt relativt 0-alternativet (det 
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nuvarande energisystemet). Detta har modellerats i Excel, och ökningen av den årliga 

besparingen har delats med kalkylräntan för att motsvara ökningen av fastighetsvärdet. 

7. Ökat fastighetsvärde på grund av punkt 1-4. Dessa har summerats och delats med kalkylräntan 

för att motsvara ökningen av fastighetsvärdet. 

8. Ökat fastighetsvärde på grund av möjligheten att täcka hela värmebehovet på sikt. Fabege tror 

på ett minskat värmebehov i framtiden. Efter tiden 40 år antas hela värmebehovet kunna täckas 

med borrhålslagret och fastighetsvärdet antas öka efter tiden 40 år med kostnaden för 

fjärrvärme år 40, delat med kalkylräntan. 

Kostnaderna för samtliga dessa 8 punkter är ett resultat av en öppen diskussion under 

examensarbetespresentationen. Det kan tänkas att dessa parametrar i verkligheten kan vara både 

betydligt större och betydligt mindre. Vad gäller kyltornen så har bara dessa belastat kostnaden för det 

nuvarande energisystemet som en elförbrukare. Vidare har kyltornen antagits vara gratis att flytta och ha 

en teknisk livslängd som är längre än betraktelsetiden. Kostnaderna för kyltornens underhåll, nertid, 

vattenförbrukning, kemikalier och legionella-risken har helt bortsetts ifrån. Alltså är livscykelkostnaden 

för det nuvarande energisystemet underdriven, då det krävs en investering för att ersätta kyltornen 

oavsett om ett borrhålslager byggs eller inte. Detta är negativt för hur bra ett borrhålslager ställer sig i 

kalkylen mot det nuvarande energisystemet. Att inte beakta dessa kostnader för kyltornen anses vara en 

marginal i examensarbetet, som bidrar till att ett borrhålslagers livscykelkostnad inte förskönas. 

3.2.3 Elpris 
Elpriset 1 034 kr/MWh har tidigare använts inom projektet på rekommendation från Fabege (Nilsson, 

2014) och detta elpris kommer därför att användas igen.  Vad gäller prognos för framtida elpris har detta 

ansatts till 0,5 % prisökning per år, i reala termer. Anledningen till att just denna prisökning har valts är för 

att den ansågs vara rimlig för LCC-kalkylen under examensarbetespresentationen. 

3.2.4 Fjärrvärme och fjärrkyla 
Fabege har Fortum som leverantör av fjärrvärme i DN-huset. Priserna i avtalen Fjärrvärme Flexibel 

(Fortum, 2014b) och Fjärrkyla komfort (Fortum, 2014a) kommer att ligga som grund för de ekonomiska 

beräkningarna, då dessa avtal är både lätta att räkna på och lämpliga för byggnader som bara behöver 

fjärrvärme eller fjärrkyla som komplement (Nilsson, 2014). Dessa avtalspriser under 2014 återfinns i 

Appendix 9: Prisavtal Fortum. Energimodellen som står som grund för energiberäkningarna i detta 

examensarbete innehåller timvisa utetemperaturer för ett klimatologiskt normal år, varför dessa 

temperaturer kommer att användas för att beräkna fjärrvärmepriset. Troligt är att medelfjärrvärmepriset 

kommer att hamna nära den dyrare kostnadsnivån, 980 kr/MWh då det är -2,1 °C eller kallare, eftersom 

det är sannolikt att det är just de kallaste dagarna som ett tillskott av fjärrvärme kommer att behövas 

med ett borrhålslager (SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, 2012, s. 26).  

Prisutvecklingen för fjärrvärme i Sverige har varit stadig med en årlig prisökning mellan 2,5 – 5,2 % (Nils 

Holgersson Gruppen, 2013, s. 10). I medeltal har fjärrvärmepriset ökat med cirka 54 % mellan år 2000 och 

2013 (ibid.). Under samma period har konsument pris index (KPI) ökat med 21 % (ibid.).  Med 

utgångspunkten att prisutvecklingen har stadigt ökat sedan år 2000 kan en årlig realprisökning på 

fjärrvärme beräknas enligt: 

√
      

      

         

                                             

Detta är dock en förenkling av en komplicerad prismekanism och på senare tid har fjärrvärmeprisets 

realprisökning börjar stagnera (ibid.). På grund av detta och i enlighet med diskussion under 

examensarbetespresentationen bedöms därför den reala prisökningen 1 % vara rimlig över 

betraktelsetiden 50 år. 
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3.3 2D- OCH 3D-MODELLERING 

För att skapa en 3D-modell av DN-huset har AutoCAD 2013 (Autodesk, 2014a) för 3D-modelleringen, 

detta på grund av att AutoCAD filer (*.dwg) har bra kompabilitet med andra mjukvaror. Vidare har 

AutoCAD använts för att uppdatera 2D-ritningarna, vilka har stått som grund till 3D-modellen. För att 

validera modellen har kontinuerligt Navisworks Manage 2014 (Autodesk, 2014b) använts då detta 

program till skillnad från AutoCAD tillåter navigering i byggnaden i tredje person, vilket möjliggör en enkel 

kontroll av olika objekts placering i byggnadens rum. 

DWG-filer från Byggnet (http://www.byggnet.se/) har fungerat som utgångspunkt för modelleringen.  Där 

det har varit aktuellt har även dessa filer kompletterats med ritningar från Stadsbyggnadskontoret och 

Sweco. Totalt fanns det cirka 2000 DWG-filer med ritningar att tillgå över DN-huset, varav cirka 150 av 

dessa inkluderade de två nedersta källarplanen. Detta kan tyckas mycket, men i enlighet med samtal med 

driftchef i DN-huset, Bengt Bergius, var ritningarna för de två källarvåningarna bristfälliga. På grund av det 

har en stor del av modelleringen byggt på platsbesök där en lasermätare har används för att måttsätta 

tillkomna väggar, dörrar och bjälkar samt för att mäta takhöjder. De befintliga ritningarna inkluderade 

vissa plushöjder, det vill säga golvets höjd över havet, men i övrigt saknades relevanta vertikala mått. 

Detta innebär att plushöjderna på befintliga ritningar har fungerat som ett slags grund i höjdled och att 

egna mätningar har gjorts för kompletterande mått. 

För att effektivisera modelleringen, har en del antaganden varit nödvändiga: 

 Allt golv i källaren är plant, inklusive asfalten. 

 Taket är plant, där det inte är en synbar skillnad. 

 Vinkelräta väggar och bjälkar. 

 Eventuellt nylagt golv som medför mindre än 5 cm höjning av golvet, bortses från. Detta innebär 

att uppmätta takhöjder modelleras relativt plushöjderna som finns i tillgängliga ritningar. 

 I rum där taket eller golvet inte uppenbarligen lutar, används den lägsta uppmätta takhöjden 

som gällande takhöjd. 

 Vissa bjälkar och takdetaljer är högt belägna och svåråtkomliga utan en lift. I dessa fall har att 

mäta från golvet ansetts ge en tillräckligt bra uppskattning, då det är bättre att ha med bjälkar 

och takdetaljer som approximativt måttsatta än att inte ha med dem alls. Samtliga mått i 

modellen som inte är i direkt anslutning till objektet är uppskattade med mätning från golvet. 

 I enlighet med platsbesök är alla trappsteg inom samma trapp lika höga, långa och breda. 

 Alla dörrar hade en angiven höjd i befintliga DWG-filer. Denna höjd stämmer inte med 

verkligheten, men antas vara korrekt då det är irrelevant för examensarbetet att måttsätta ≈ 150 

dörrar. 

 Tjockleken för alla rummens tak bestäms av avståndet till plushöjden för rummen i våningen 

ovanför. Detta medför att tjockleken på nytillkommet golv går att beräkna givet att takets 

tjocklek antingen är känd eller uppskattas. 
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3.4 SIMULERING OCH UTFORMNING AV BORRHÅLSLAGRET 

I DN-huset begränsas borrhålslagrets form och konfiguration av garagets storlek. Särskilt begränsande är 

kortsidan av garaget, som endast är 20 meter lång inklusive marginal för borriggen till väggarna. Eftersom 

kortsidan är kortare än långsidan, får ett extra borrhål längs med kortsidan en större påverkan på 

borrhålsavståndet än vad ett extra borrhål längs med långsidan får. Enligt GeoTec & Svensk Geoenergi 

(2012, s. 18) är ett normalt avstånd mellan borrhålen 4-6 meter. Detta borrhålsavstånd skulle innebära 

mellan 4 ⅓ och 6 borrhål längs med kortsidan av garaget. 
1
 Däremot avvek undersökningsbrunnarna i DN-

huset ovanligt mycket från sin projekterade bana och detta medför en ökad risk för att borra ihop två 

borrhål (Nilsson, 2014). Därför är det önskvärt att avståndet mellan borrhålen maximeras. Om två borrhål 

träffar varandra kan endast borrhålens djup fram till och med punkten då de träffar varandra användas, 

vilket innebär att kortare kollektorer får sänkas ner i dessa och sedan regleras med en strypventil för att 

få motsvarande värmeutbyte som övriga borrhål (ibid.). Risken för att borra ihop två borrhål minskar om 

borrhålen gradas bort från varandra. Desto mer de gradas, desto mindre är risken för att borra ihop 

borrhålen – men samtidigt finns det fortfarande en risk. Att bedöma hur litet avståndet mellan borrhålen 

kan vara är komplicerat och är något som dels måste bedömas av det företag som ska utföra 

borrningsarbetet och dels regleras i kontraktet för borrningsentreprenaden (ibid.). Detta är alltså utanför 

ramen för examensarbetet. Det finns visserligen vissa borrtekniker som ger rakare hål än andra men 

dessa är förknippade med merkostnader och därför är det bäst att undvika dem i den mån det är möjligt 

(ibid.). Utgångspunkten i simuleringarna kommer därför vara att vara att avståndet mellan borrhålen ska 

vara så stort som möjligt, utan att borrhålslagret får orealistiskt djupa borrhål. Detta innebär rent 

praktiskt att borrhålslagrets dimensioner ska likna garagets dimensioner. I verkligheten begränsas också 

detta av maskinfundament, kulvertar och pelare – men dessa går inte att lägga in i 

simuleringsprogrammet, varför dessa bortses från. Det är borrhålets mittpunkt som är viktig, se 3.1.1 

Utrymme, och denna kan regleras genom att ändra gradningen och riktningen i förhållande till positionen 

där hålet börjar borras. Därför kommer maskinfundament, kulvertar och pelare snarare att påverka de 

individuella borrhålens riktning och gradning när de borras i garaget, snarare än att påverka simuleringen. 

För att bestämma hur borrhålslaget ska utformas har simuleringsprogrammet EED 3.16 (Blomberg et al, 

2010) använts för att simulera olika borrhålslager. Programmet har två huvudsakliga kalkyler; det kan 

beräkna köldbärarens medeltemperatur givet en bas- och spetslastprofil och det kan beräkna nödvändig 

aktiv borrhålslängd givet krav på maximi- och minimitemperatur för köldbäraren. Utöver det finns det en 

optimeringsfunktion som kan ge preliminära förslag på konfigurationer. EED baseras på så kallade g-

funktioner som innehåller information om hur värmeflödet beter sig för en viss typ av borrhålslager 

(Hellström, Sanner, Klugescheid, Gonka & Mårtensson, 1997, s. 2). Dessa g-funktioner är beroende av 

bland annat konfigurationen av borrhålen, borrhålsdjupet och avståndet mellan borrhålen (ibid.). 

Beroende på parametrarna som ställs in i programmet interpolerar EED mellan dessa g-funktioner (ibid., 

s. 2-3). Att utforma ett borrhålslager är en iterativ process och tack vare att en beräkning i EED sker 

praktiskt taget ögonblickligt, är det möjligt att manuellt variera enskilda parametrar för att optimera fram 

ett välfungerande borrhålslager (Hägg, 2013). 

Indata för simuleringarna är värdena från Tabell 3. EED räknar med att energiinnehållet från 

toppeffekterna redan är inkluderat i baslasten (Blocon, 2008, s. 24) och därför är toppeffekternas 

energimängd redan inräknat i den månatliga energimängden som är angiven i Tabell 3. EED behandlar 

baslasten som medeleffekten som krävs för att nå upp i den månatliga givna energimängden (Hellström 

et al., 1997, s. 2). Alltså simulerar EED en konstant effekt som varar kontinuerligt under varje enskild 

                                                                 

1
 20/4+1=6 och 20/6+1= 4. ̅ 
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månad (ibid). Spetslasterna i EED räknas fristående från baslasten, som en extra effektpuls efter varje 

månad (ibid.). Påverkan från dessa spetslaster redovisas enskilt och egna simuleringar visar också att 

spetslasterna i EED är helt oberoende av varandra, det vill säga att spetslasten under en månad inte har 

någon påverkan på nästföljande månads temperaturer för spetslasten. Att både toppeffekt och 

varaktighet redovisas i Tabell 3 är således en följd av hur EED hanterar spetslaster. Detta är något som 

kräver förenklingar och normalt används spetskrafter i EED som motsvarar det värsta tänkbara scenariot 

(Nilsson, 2014). 

3.4.1 Val av parametrar 
För att inte riskera att ett borrhålslager underdimensioneras måste parametrarna väljas konservativt 

(Hägg, 2013) och detta kommer att vara utgångspunkten i detta examensarbete. I jämförelsesyfte 

kommer också borrhålslager att utformas utan de konservativa valen för att ge en uppfattning om 

effekten som de konservativa valen har. När ett geoenergisystem ska designas är det viktigt att hålla 

utformningen så enkel som möjligt (Geotrainet, 2011, s. 29). I enlighet med detta väljs en del parametrar 

och komponenter efter vad som är standard i branschen. Fördelen med detta tillvägagångssätt är att 

systemet blir driftsäkert (ibid.). Efter diskussion med Michael Hägg och Anders Nilsson har därför ett antal 

parametrar valts enbart av den anledningen att de antingen är standard i branschen:  

Kollektor:   Dubbelt U-rör (PE DN32 PN10) 

Fyllnadsmaterial:  Grundvatten (0,6 W/mK enligt tabellvärde i EED) 

Borrhålsdiameter i berget:  139,7 mm 

Köldbärare:  Vatten (med 16 % inblandning av bioetanol) 

I dagsläget finns det ingen risk för frysning då den lägsta temperaturen i köldbäraren begränsas av 

befintliga kylmaskiner till 3,5 °C. Enligt uppgift från Fabege (2013) vill de däremot ha möjlighet att i 

framtiden köpa in en bättre värmepump, som klarar av att kyla lägre än till 3,5 °C. Detta innebär att 

borrhålslagrets köldbärare måste förses med någon form av frostskyddsmedel för att sänka fryspunkten. 

Baserat på den framtida värmepumpens egenskaper ska därför vatten med en inblandning av 16 % 

bioetanol användas, för att inte behöva byta köldbärare vid en eventuell utbyggnation eller när nya 

värmepumpar köps in (Nilsson, 2014). Vatten med 16 % bioetanol har fryspunkten -7,9 °C (Melinder, 

1997).  

Anledningen till att dubbla U-rör har valts är på grund av att DN-huset har stora effektbehov i förhållande 

till energibehov. Eftersom borrhålslagret ska anläggas i ett av källargaragen är en begränsande faktor för 

lagrets storlek takhöjden och tillgänglig yta för borrning (Bergius, 2013).  På grund av detta är det lönsamt 

att borra djupt och utifrån offerter för borrningsarbetet har djupet 250 och 300 meter valts tidigare i 

projektet för de undersökningsbrunnar som har borrats. Fyra borrhål har borrats, två av dem är 250 

meter djupa och två av dem är 300 meter djupa. Detta medför ett ungefärligt aktivt borrhålsdjup på 

antingen 244 eller 294 meter per hål (Nilsson, 2014). Samtliga borrhål är försedda med dubbla U-rör. 

Eftersom de fyra undersökningsbrunnarna ska vara med i systemet sedan, är det fördelaktigt om resten 

av hålen är ungefär lika djupa och har samma typ av kollektor (ibid.). Detta för att det ska vara samma 

tryckfall över alla hålen (ibid.) och samma temperaturdifferens (Björk et al., 2013, s. 82). Det går att 

justera in enstaka avvikande borrhål med strypventiler, men för stora skillnader kan komplicera 

simuleringen av borrhålslagret (Nilsson, 2014). Utifrån resultatet av DTRT i det 300 m djupa borrhålet, se 

Tabell 5, går det att se att de högsta värmeledningsförmågorna återfinns på djupa djup. Detta i ena änden 

av garaget. I den andra änden med det 250 m djupa hålet räcker det uppenbarligen med 250 m för att få 

bättre termiska egenskaper än i det 300 m djupa hålet, se Tabell 4. Från Tabell 5 går att se att det djupare 

hålet med sämre termiska egenskaper, skulle få ännu sämre egenskaper om det vore mindre djupt. Därför 
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är utgångspunkten i simuleringarna att borrhålen bör ha ett aktivt borrhålsdjup närmare 294 meter, 

snarare än 244 meter. Detta för att ha bästa möjliga geologiska förutsättningar. Hur djupt som går att 

borra beror av borrutrustningen som används och geologin (Nilsson, 2014).  Det går inte att i förväg 

garantera att det går att nå ett visst djup och heller är det inte fördelaktigt att borra hur djupt som helst, 

då detta ökar risken att borra ihop två borrhål, ökar pumpkostnaderna och ökar den termiska 

kortslutningen (ibid.). Om det aktiva borrhålsdjupet är 300 m medför detta ett borrhålsdjup på cirka 306 

meter, då vikterna i botten av U-rören måste räknas bort och grundvattennivån beaktas. Detta bedöms 

som en ungefärlig övre gräns för hur djupa borrhålen får vara i simuleringarna, då detta bara är några 

meter djupare än de 300 m som tidigare har borrats. 

Från de termiska responstesten erhölls att det effektiva borrhålsmotståndet var 0,061 Km/W. Detta 

innebär att parametern som reglerar den interna värmeöverföringen mellan kollektorslangarna sätts till 0 

i EED, då denna värmeöverföring är inkluderad i det effektiva borrhålsmotståndet. Däremot går det inte 

att använda 0,061 Km/W som värde på borrhålsmotståndet rakt av. Borrhålsmotståndet är högre vid 

värmeuttag än vid kyluttag och eftersom ett TRT sker med en konstant värmekälla som värmer 

köldbäraren, motsvarar detta ett kyluttag från borrhålslagret. Därför påvisar resultatet från TRT en för låg 

siffra på borrhålsmotståndet vid värmeuttag. För dubbla U-rör är skillnaden mellan värmeuttag och 

värmetillförsel 0,025 Km/W mellan de olika borrhålsmotstånden (Hellström, 2008, s. 7), vilket alltså måste 

adderas för att räkna konservativt och inte riskera underdimensionering av lagret. Eftersom linjekälla-

metoden har använts för de termiska responstesten är borrhålsmotståndet bestämt med noggrannheten 

±14 % (Geotrainet, 2011, s. 89), därför måste borrhålsmotståndet kompenseras även för detta. Alltså blir 

borrhålsmotståndet: 

                                      för kyluttag 

                                           för värmeuttag 

 

Markegenskaperna väljs också i enlighet med utfört TRT och DTRT. EED accepterar enbart ett värde för 

värmeledningsförmågan, varför det lägsta värdet av TRT och DTRT används som utgångspunkt för att 

räkna konservativt. Linjekälla-metoden som har använts under TRT bestämmer värmeledningsförmågan 

med noggrannheten ±10 % (Geotrainet, 2011, s. 89), vilket innebär att värmeledningsförmågan måste 

kompenseras för detta: 

λberg =                          W/mK 

De termiska responstesten visade också på att markens termiska egenskaper låg inom intervallet för 

granit och gnejs. Antaget att granit och gnejs är representativt för marken under DN-huset, kan 

tabellvärde från EED användas för den volymetriska värmekapaciteten. Tabellvärden i EED anges i 

intervaller, bestående av rekommenderat värde, minimi- och maximivärde. För att räkna riktigt 

konservativt väljs minimivärdet i detta intervall. Gnejs har 1,84–2,35 MJ/m
3
K och granit 2,05–2,96 

MJ/m
3
K, varför gnejs väljs: 

cv_berg = 1,84 MJ/m
3
K (minimivärde för gnejs) 
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3.4.2 Val av parametrar för borrhålslager baserade på uppmätt data 
I jämförelsesyfte görs också simuleringar av hur många borrhål som skulle krävas om ingenting räknas 

konservativt. Detta för att undersöka påverkan av de konservativa valen i föregående kapitel. Dessa lager 

kommer inte att fördjupas i, utan enbart redovisas i illustrativt syfte. Parametrarna för markegenskaper 

väljs då fortfarande i enlighet med utfört TRT och DTRT, men med antagandet att uppmätt data gäller. 

EED accepterar enbart ett värde för värmeledningsförmågan, varför medelvärdet av TRT och DTRT tas; 

λberg=                         

Eftersom berggrunden består av gnejs och granit väljs då i idealfallet medelvärdet av de 

rekommenderade volymetriska värmekapaciteterna. EEDs rekommenderade tabellvärde för granit är 2,4 

MJ/m
3
K och för gnejs 2,1 MJ/m

3
K;  

cv_berg = (2                      

Vidare antas det uppmätta borrhålsmotståndet vara korrekt. Dock måste det fortfarande korrigeras för 

värmeuttag enligt tidigare, vilket medför att: 

                          för värmeuttag 

              för kyluttag 

I övrigt är alla parametrar oförändrade från tidigare simulering. 

3.4.3 Flöde genom kollektorerna 
En riktlinje för flödet i borrhålen är att detta ska optimeras så att ett Reynoldstal mellan 2 500-3 000 

uppnås (Geotrainet, 2011, s. 45). Formeln för att beräkna Reynoldstalet är (Alvarez, 2006a, s. 57-58): 

                     
    

 
   (Ekvation 21) 

                 

                  

                

                                

Innerdiametern på PE DN32 PN10 är enligt tabellvärde från EED 29 mm. I borrhålslagersammanhang är 

det flödet per sekund snarare än hastigheten som brukar användas, varför hastigheten, c, i Ekvation 21 

kan konverteras till flöde med följande formel (Alvarez, 2006a, s. 31): 

 ̇           (
  

 
)

 

                (Ekvation 22) 

Givet Ekvation 21 och Ekvation 22 kan då flödet som motsvarar Reynoldstalet 2 500 respektive 3 000 

beräknas. Resultatet av dessa beräkningar vid olika temperaturer presenteras i Tabell 6. Utifrån dessa 

flöden kan värmepumpens temperaturlyft, ΔT, beräknas. Detta görs med följande formel (Nilsson, 2014):  

              ̇          (Ekvation 23) 

                                    

                                

 ̇                       
 
    

                                                  

                         

Inom vilken formel temperaturlyftet, ∆T, motsvarar (Nilsson, 2014): 
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             (Ekvation 24) 

                                                                                      

Från ekvationerna går det att se att temperaturlyftet är beroende av köldbärarens egenskaper, vilka 

varierar vid olika temperaturer. Desto lägre temperatur köldbäraren har desto högre flöde krävs för att 

uppnå ett givet Reynoldstal. Detta beror på att viskositeten är större vid låga temperaturer än vid höga, 

se Ekvation 21. (Melinder, 1997). Eftersom de befintliga värmepumparna kan kyla köldbäraren ner till 

3,5°C, är detta den lägsta temperatur som köldbäraren kommer att ha i kollektorerna. Då det är måste att 

det är ett turbulent flöde i U-rören för att få ett lågt borrhålsmotstånd väljs därför denna temperatur som 

utgångspunkt. Vid 3,5°C motsvarar Reynoldstalet = 2 500 ett temperaturlyft på 9,8 °C och Reynoldstalet = 

3 000 motsvarar ett temperaturlyft på 8,1 °C, enligt Ekvation 23. Simuleringar i EED visade däremot att 

det var orimligt att ha dessa temperaturlyft, då det krävdes väldigt stora borrhålslager som skulle vara 

svåra att få plats med i garaget (storleksordningen 35 000 borrhålsmeter och 120 borrhål). Anledningen 

till att borrhålslagren blir stora med dessa temperaturlyft är för att temperaturlyftet påverkar vilket spann 

som borrhålslagrets medelfluidtemperatur kan röra sig inom i simuleringsprogrammet, se nästa kapitel 

3.4.4 Minimi- och maximitemperatur. Därför optimerades flödet så att ett temperaturlyft på 5 °C uppnås, 

vilket bidrar till en mindre termisk kortslutning och ett större Reynoldstal. Anledningen till att just 5 °C 

valdes är för att det temperaturlyftet har bedömts som rimligt tidigare i projektet (Nilsson, 2014). Vidare 

är budgeten som står som grund för investeringskostnaden framtagen för just detta temperaturlyft (ibid.).  

Att välja temperaturlyftet 5 °C är bra för värmeöverföringen då Reynoldstalet blir högre. Exakt hur mycket 

högre beror på flödet i varje kollektor/borrhål och därmed antalet borrhål. Ett högre flöde minskar också 

den termiska kortslutningen, vilken kan vara betydlig vid låga flöden. Likaså innebär ett ökat flöde ett 

mindre temperaturlyft över värmepumpen, vilket kan öka COP. Av dessa anledningar leder ett högre flöde 

till att ett mindre antal aktiva borrhålsmeter behöver borras och att därmed att ett billigare borrhålslager 

kan anläggas. Begränsande för hur högt flödet kan vara optimeras med hänsyn till värmepumparnas 

möjliga driftfall, pumpkostnader, att flödet ska vara turbulent och med hänsyn till de maximi- och 

minimitemperaturgränser som påverkar utformningen av borrhålslagret (Nilsson, 2014). Flödet per 

borrhål, temperaturlyftet och borrhålsdjupet kommer att vara avgörande för pumpkostnaderna (ibid.). En 

riktlinje är därför att flödet bör vara mellan 0,7-0,9 l/s per borrhål med dubbla U-rörs-kollektorer (ibid.). 

Däremot är detta baserat på att det ofta behövs 28 % inbladning av bioetanol i köldbäraren och i 

storleksordningen -4,5 °C som lägsta temperatur i fluiden (ibid.) – vilket inte är fallet i detta 

examensarbete. Därför beräknas istället tryckfallet över borrhålen, eftersom den erforderliga 

pumpeffekten är direkt proportionell mot detta. Tryckfall är definierat som (Granryd, 2009, s. 14): 

     
    

 
 

 

  
  (Ekvation 25) 

                  

                     

                                

                  

            

                

Där friktionstalet för rör med slät insida och turbulent flöde ges av Gnielinskis formel (ibid., s. 15): 

  
 

                   
 

Tryckfallet kommer att beräknas för varje borrhålslager och är beräknat utifrån formlerna ovan i Tabell 6 

för några exempelfall, vilka belyser att flödet per borrhål inte har ett linjärt samband med pumpeffekten 

som krävs. Dessa beräkningar baserar sig på effekten 1 600 kW, det aktiva borrhålsdjupet 300 m och 
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temperaturlyftet 5 °C. Viktigt att notera är att dessa tryckfall enbart är tryckfallet över borrhålet, och att 

ytterligare tryckfall tillkommer från exempelvis samlingsledningar, ventiler och värmeväxlare. Tryckfallen i 

Tabell 6 illustrerar att trots praktiskt taget bibehållet maxflöde (varierar mellan 74,9-76,5 l/s) skiljer sig 

tryckfallen och därmed den erforderliga pumpeffekten stort på grund av de varierande flödena per 

borrhål. Det kan exempelvis ses att det krävs en cirka dubbelt så stor cirkulationspump vid 1,5 l/s per 

borrhål som det gör vid 1,0 l/s per borrhål – eftersom den erforderliga pumpeffekten är direkt 

proportionell mot tryckfallet. Det är således viktigt att i simuleringarna ta hänsyn till flödet per borrhål så 

att pumpkostnaderna inte sticker iväg. Vad gäller den extra pumpeffekt som krävs under borrhålslagrets 

uppvärmningsperiod, går det att se från Tabell 6 att vid 33 och 38 °C är tryckfallet betydligt lägre än vid 

kalla fluidtemperaturer – varför det inte är säkert att en större pump kommer att behövas för att 

värmedumpa en större effekt än 1 600 kW i borrhålslagret. 

Tabell 6 

Köldbärarens egenskaper och flöden vid olika temperaturer, Reynoldstal och temperaturlyft  

samt exempel på tryckfall vid olika flöden per borrhål. 

  3,5 °C 8,5 °C 33 °C 38 °C 

Köldbärarens egenskaper         

ρ [kg/m3] 979 977 967 964 

cp [kJ/kgK] 4,366 4,358 4,340 4,340 

μ [m2/s] 3,75       3,01       1,20       0,95       

     

Flöde per borrhål som motsvarar:         

Reynoldstal = 2 500 0,43 l/s 0,34 l/s 0,14 l/s 0,11 l/s 

Reynoldstal = 3 000 0,51 l/s 0,41 l/s 0,16 l/s 0,13 l/s 

     
Flöde som motsvarar dT = 5 °C vid 1 600 kW  
Totalt flöde 74,9 l/s 75,1 l/s 76,2 l/s 76,5 l/s 
     
Uppskattat tryckfall vid 1 600 kW, dT = 5 °C och borrhålsdjup = 300 m 
  38 borrhål – ≈ 2,00  l/ s per borrhål 682 kPa 645 kPa 519 kPa 493 kPa 
  50 borrhål – ≈ 1,50  l/ s per borrhål 425 kPa 401 kPa 320 kPa 304 kPa 
  75 borrhål – ≈ 1,00  l/s per borrhål 213 kPa 200 kPa 158 kPa 149 kPa 
100 borrhål – ≈ 0,75  l/s per borrhål 131 kPa 123 kPa 96 kPa 90 kPa 
150 borrhål – ≈ 0,50  l/s per borrhål 66 kPa 62 kPa 48 kPa 45 kPa 

3.4.4 Minimi- och maximitemperatur 
Temperaturerna i borrhålslagret är begränsade av vissa praktiska aspekter som måste tas hänsyn till vid 

dimensioneringen. Materialet som U-rören är gjorda av, PE100, har en rekommenderad 

maximitemperatur i köldbäraren på 40 °C och begränsar därför maximitemperaturen i borrhålslagret. Det 

är även rimligt att ha en viss marginal här, varför 38 °C är en rimlig begränsning för den utgående 

köldbäraren från värmepumparna (Nilsson, 2014). Detta styrs genom att antingen minska värmetillförseln 

till köldbäraren eller öka flödet (ibid.). Det finns även en minimitemperaturbegränsning. De befintliga 

kylmaskinerna kan enbart kyla ner köldbäraren till 3,5 °C, vilket begränsar borrhålslagrets och 

köldbärarens minimitemperatur.  Dessa värden går inte att stoppa in direkt i EED, utan 

optimeringsparametrarna i EED för maximi- och minimitemperatur i köldbäraren måste beräknas fram. 

Detta för att EED enbart redovisar maximi- och minimitemperatur för medeltemperaturen i hela den 
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slutna köldbärarkretsen. Eftersom värmepumpen bidrar till ett temperaturlyft går medeltemperaturen i 

köldbärarkretsen att beräkna enligt följande formel (Nilsson, 2014):  

      
       

 
      (Ekvation 26)

                                                                              

Med detta som utgångspunkt går det att bestämma minimi- och maximitemperaturerna i EED, givet de 

temperaturbegränsningar som finns och temperaturlyftet 5 °C. För att räkna ut minimitemperatur-kravet i 

EED löses Ekvation 24 med avseende på Tin, detta ger: 

                         

Vilket resulterar i att minimi-medeltemperatur för köldbäraren i EED kan beräknas med Ekvation 26: 

      
       

 
                  

Motsvarande beräkning görs för maximitemperaturen. Dock med en marginal på 2 °C för att inte riskera 

att temperaturen når 40 °C, enligt rekommendation från Anders Nilsson (2014). Därför är Tut i detta fall 

40-2= 38 °C, vilket med Ekvation 24 ger: 

                      

Vilket resulterar i att maximi-medeltemperaturen för köldbäraren i EED kan beräknas med Ekvation 26: 

      
       

 
                    

3.4.5 Uppvärmningsfasen 
På grund av energibehovet, effektbehovet, borrhålslagrets egenskaper och begränsningar i temperaturer 

skiljer sig ofta borrhålslagrets balanstemperatur från markens ostörda temperatur (Nilsson, 2014). 

Balanstemperaturen är något som måste itereras fram manuellt i EED och bestäms genom att det är den 

temperatur som kräver minst antal aktiva borrhålsmeter (ibid.). EED saknar möjlighet att ändra energi- 

och effektprofilen mellan olika år och räknar genomgående med exakt samma profil för samtliga 

simuleringsår. På grund av detta går det inte att simulera perioden då ett borrhålslager värms till 

balanstemperaturen och perioden för normal drift under samma körning. För att simulera ett 

borrhålslager med en högre balanstemperatur än markens ostörda temperatur måste därför vissa 

förenklingar kring programmets parametrar göras. För markens temperatur har EED två parametrar; 

markytans temperatur och det geotermiska värmeflödet. Tillsammans bildar de två parametrarna en 

temperaturprofil, likt den som sker efter djupet 30 meter till höger i Figur 9 under avsnittet om geologi. 

Parametern för det geotermiska värmeflödet bestämmer hur snabbt temperaturen ökar med ökande 

djup (den geotermiska gradienten) och parametern för markytans temperatur bestämmer startvärdet.  

Kunskapen om detta kan utnyttjas och genom att ansätta det geotermiska värmeflödet till 0, kommer 

parametern för markytans temperatur då att motsvara borrhålslagrets balanstemperatur förutsatt att 

värmeuttaget är lika stort som värmeinlagringen i borrhålslagret (Hägg, 2013). Detta kommer att göras för 

samtliga borrhålslager för att avgöra balanstemperaturen. 

Eftersom bergets ostörda temperatur är cirka 11 °C, se Tabell 4, och de framtagna borrhålslagrena i 

examensarbetet har en balanstemperatur som är högre än bergets ostörda temperatur, medför detta att 
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bergmassan måste värmas upp innan borrhålslagret kan sättas i drift för värmeuttag. I dagsläget har DN-

huset kyltorn till vilka värme dumpas för att täcka en del av kylbehovet. Som tidigare har nämnts ska 

kyltornen, eller i framtiden kylmedelskylare, fortsatt användas för att dumpa baslasten av värme och 

borrhålslagret användas för att dumpa spetslasten av värme. Åtminstone är tanken att det ska vara 

möjligt att använda borrhålslagret för spetsdumpning (Nilsson, 2014). För att värma upp berggrunden till 

önskad balanstemperatur är det däremot inte lämpligt att bara dumpa spetslasten av värme i 

borrhålslagret, eftersom det är önskvärt att denna uppvärmning går så fort som möjligt. Därför kommer 

tiden det tar att nå balanstemperaturen simuleras under den förutsättningen att merparten av den värme 

som dumpas i kyltornen idag istället basdumpas i borrhålslagret. Enligt tidigare nämnd energimodell 

uppgår denna mängd värme till 3 806 MWh per år, se Tabell 7. Effekter för alla årets timmar finns angivet 

i energimodellen och skulle visa sig att det är för mycket värme att dumpa i borrhålslagret under 

simuleringarna, kan befintliga kyltorn användas för spetsdumpning. Genom att studera 

medelfluidtemperaturen i EED och jämföra denna med temperaturkraven går det att avgöra 

borrhålslagrets begränsningar. Eftersom det rör sig om värmetillförsel till borrhålslagret är det 

maximitemperaturen som är den begränsande faktorn för hur stor effekt som borrhålslagret kan tillföras. 

En medelfluidtemperatur som överstiger den beräknade maximitemperaturen innebär att en för hög 

värmeeffekt eller att en för stor energimängd värmedumpas i borrhålslagret. Om detta inträffar får en 

effektgräns, under ett visst antal timmar, bestämmas för att begränsa värmedumpningen till 

borrhålslagret. Detta görs genom att anpassa den maximala effekten i EED tills medelfluidtemperaturen 

ligger inom det beräknade intervallet 6–35,5 °C. 

Tabell 7 

Nuvarande månadsvis värmedumpning till kyltorn på kondensorsidan, 

enligt energimodell över DN-huset 

 Förångar-sida Kondensor-sida 

Månad MWh MWh 

Jan 0 0 

Feb 0 0 

Mar 4 5 

Apr 116 143 

Maj 486 594 

Jun 618 750 

Jul 768 925 

Aug 663 801 

Sep 357 417 

Okt 104 131 

Nov 28 35 

Dec 5 6 

Totalt 3 128 MWh 3 806 MWh 

 

Samma SPFkyla som för kyltornen kommer att räknas med, vilket innebär att kondensor-sidan i Tabell 7 

värmedumpas i borrhålslagret. I verkligheten kommer SPFkyla att vara sämre på kylsidan med ett 

borrhålslager än med ett kyltorn, åtminstone under borrhålslagrets uppvärmningsfas. Detta beror på att 

medeltemperaturen i borrhålslagret ökar succesivt. Däremot har inte ett sämre SPFkyla räknats med än det 

SPFkyla som gäller för kyltornen, av den anledningen att en lågt SPFkyla gynnar en sådan här kalkyl eftersom 

än högre kondensoreffekt fås och därmed en större värmeinlagring. Med belastningen enligt Tabell 7 
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kommer medelfluidtemperaturen med största sannolikhet att överstiga 35,5 °C, vilket tidigare har ansatts 

som maximitemperatur. Däremot är inte detta ett problem för kollektorerna, då ny information har 

tillkommit sedan denna maximitemperaturgräns bestämdes. Enligt tillverkarna av kollektorerna kan de 

klara av 60 °C kontinuerligt under förutsättningen att trycket är under 300 kPa. De testas även under 

produktion med 80 °C och 600 kPa. Däremot är den rekommenderade maximitemperaturen fortfarande 

40 °C, varför fluidtemperaturen håller sig under denna maximitemperatur efter den erforderliga 

temperaturen i borrhålslagret har nåtts. I uppvärmningsfasen är det mycket fördelaktigt att överskrida 

den rekommenderade maximitemperaturen på 40 °C, varför detta kommer att tillåtas för samtliga 

borrhålslager i examensarbetet. Detta påverkar inte garantin så länge trycket inte överstiger en viss nivå, 

vilken finns återgiven i en arbetstryckskurva som visar maximitemperaturen som funktion av tryck. 

För att simulera fram tiden det tar att nå balanstemperaturen sätts den geotermiska gradienten till noll 

och markytans temperatur till den lägsta av de två uppmätta medeltemperaturerna på bergets ostörda 

temperatur från TRT och DTRT; 10,84 °C. I övrigt används samma parametrar som vid de andra 

simuleringarna. Anledningen till att det geotermiska värmeflödet sätts till noll är för att det uppmätta 

värdet är ett medelvärde längs med det 300 m djupa borrhålet UB4, se 3.1.2 TRT och DTRT. Alltså 

inkluderar redan det uppmätta värdet den geotermiska gradienten. Om det geotermiska värmeflödet 

skulle ges ett värde, skulle det innebära att bergets temperatur vid markytan skulle vara 10,84 °C och att 

temperaturen i berget skulle stiga med ökande djup. Alltså bör det geotermiska värmeflödet vara noll om 

uppmätt temperatur från TRT eller DTRT används. Från DTRT syns i Figur 22 en puckel som troligen har 

uppkommit av värmetillförsel från byggnation samt vatten- och avloppsledningar. Som det syns i figuren 

är inte temperaturkurvan linjär och därför är det inte lämpligt att anpassa en linjär funktion till den. Av 

denna anledning används den uppmätta medeltemperaturen istället. Detta är en fullgod approximation, 

åtminstone om ungefär samma borrhålsdjup som vid utfört TRT används. Att räkna med att det 

geotermiska värmeflödet är noll innebär att det tar längre tid att uppnå balanstemperaturen i 

simuleringarna än vad det gör i verkligheten, eftersom borrhålslagret tillförs värme från detta värmeflöde. 

För att borrhålslagret ska värmas upp till balanstemperaturen innan det första värmeuttaget, krävs det att 

medeltemperaturen i borrhålslagret är högre än balanstemperaturen. Detta för att balanstemperaturen 

bara är medeltemperaturen i borrhålslagret över ett år. För att kunna göra det första värmeuttaget från 

borrhålslagret krävs därför en högre erforderlig temperatur än balanstemperaturen. Hur mycket högre 

denna erforderliga temperatur är än balanstemperaturen avgörs med simuleringar vid stationära 

förhållanden (alltså med ≈100 års simuleringstid).  Vidare behöver den erforderliga temperaturen nås 

med marginal, eftersom de transienta värmeförlusterna måste tas hänsyn till. Därför anses tillräcklig 

temperatur i borrhålslagret ha nåtts när temperaturen överstiger den erforderliga temperaturen under 

hela värmesäsongen, förutsatt att inget värmeuttag sker.  

Vid stationära förhållanden skulle detta vara en överdrift, då det finns naturliga stationära värmeförluster 

som gör att temperaturen i borrhålslagret successivt sjunker. Därför skulle det räcka med att denna 

toppnotering råder precis innan värmeuttaget. Däremot är det inte stationära förhållanden i 

borrhålslagret under fasen då balanstemperaturen ska nås. Därför görs bedömningen att denna 

maximitemperatur ska råda under hela värmesäsongen utan värmeuttag för att borrhålslagret ska ha nått 

upp i erforderlig temperatur. Genom detta förfarande tas de transienta värmeförlusterna hänsyn till och 

det bidrar med en marginal som innebär att den minsta erforderliga temperaturen överskrids. Vidare 

innebär det att balanstemperaturen är mer trolig att överskridas än att underskridas. Detta är dock 

beroende av om de valda termiska parametrarna är representativa för de reella förhållandena i marken. 

Den erforderliga temperaturen som krävs kan påverkas av både när värmeinlagringen och värmeuttaget 

börjar, samt hur stort värmeuttaget kommer att vara.  Vidare är den beroende av hur snabbt 

balanstemperaturen ska nås, desto kortare tid desto större marginal krävs på grund av de transienta 
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värmeförlusterna. Under ett normalår infaller det första värmebehovet som ska täckas med ett 

borrhålslager i oktober. Skulle istället borrhålslagret driftsättas för värmeuttag i januari istället för 

oktober, skulle den erforderliga temperaturen som krävs att vara lägre. Detta eftersom det totala 

värmeuttaget då skulle vara mindre under vintern. Alltså går den erforderliga temperaturen att reglera 

med energimängden värme som tas ut ur lagret under den första värmeuttagsperioden. Om den 

erfoderliga temperaturen inte nås under uppvärmningsfasen och därför balanstemperaturen i 

borrhålslagret skulle bli för låg, går det inte att ta ut den planerade mängden värme ur borrhålslagret. 

Detta eftersom minimitemperaturen inte kan underskridas på grund av begränsningar i de befintliga 

värmepumparna. Om balanstemperaturen istället skulle bli för hög skulle det fortfarande gå att göra 

samma värme- och kyluttag förutsatt att det är ok att överstiga maximitemperaturen som systemet är 

dimensionerat för, 38 °C. Enligt tidigare diskussion är detta ok, under förutsättningen att det är låga tryck 

i kollektorerna. Eftersom besparingarna i energikostnader bara görs då värme från borrhålslagret ersätter 

fjärrvärme har detta implikationen att det är bättre att överskrida den erforderliga temperaturen än att 

bara nå den precis. Av denna anledning görs approximationen att denna erforderliga temperatur ska 

hållas i borrhålslagret under hela värmesäsongen, under förutsättningen att inget värmeuttag sker. Med 

en högre balanstemperatur kommer då värmepumparnas prestanda att försämras vid värmeinlagring och 

förbättras vid värmeuttag. 

3.4.6 Validering av förenklingen med balanstemperaturen 
Värmeförlusterna från ett borrhålslager kommer att underskattas i EED om markytans temperatur sätts 

till värdet för borrhålslagrets balanstemperatur och det geotermiska värmeflödet sätts till noll. Detta 

eftersom borrhålslagret kräver en högre balanstemperatur än det ostörda bergets temperatur, vilket 

innebär att all mark runt omkring borrhålslagret, oavsett avstånd, ansätts till en högre temperatur än dess 

verkliga värde. En viss kompensering för de underskattade värmeförlusterna görs då det geotermiska 

värmeflödet är satt till noll, men detta flöde är så pass litet att det inte kan anses vara tillräckligt för att 

kompensera för de underskattade värmeförlusterna – utan att beräkna/simulera detta. 

För att beräkna de stationära värmeförlusterna står det slutgiltiga borrhålslagret som utgångspunkt. 

Beräkningen går att göra både i EED och rent matematiskt med formler. Det finns däremot klara fördelar 

med att göra detta med EED, då vissa förändringar i borrhålslagret kan krävas. För att simulera 

värmeförluster i EED ändras först markens temperatur till det lägsta uppmätta under de termiska 

responstesten, 10,84 °C och sedan sätts simuleringstiden till 100 år (max i EED). Den årliga 

värmeinlagringen ökas sedan successivt, till dess att borrhålslagrets minimi-medelfluidtemperatur är över 

det beräknade minimi-värdet. När storleksordningen på värmeförlusten är känd ändras basen i 

energimodellen som dumpas till kyltornen för att få en ny baslast och spetslast-profil för borrhålslagret 

baserad på riktiga data från DN-huset. Eftersom den tillgängliga värmen som kan värmedumpas i 

borrhålslagret varierar under året, kan detta innebära att ett större borrhålslager behövs än vad som 

ursprungligen itererades fram med en balanstemperatur ansatt. Detta på grund av att det inte alltid är 

möjligt att homogent fördela ut den ökade värmeinlagringen som krävs årligen med en bibehållen 

maxeffekt för värmedumpningen. Troligare är att den ökade värmetillförseln innebär att toppigheten på 

baslast-kurvan ökar och/eller att maximi-kyleffekten ökar. Detta medför då ökade maximi-temperaturer i 

borrhålslagret, varför det kan vara nödvändigt att antingen öka det aktiva borrhålsdjupet eller förkasta 

den nuvarande konfigurationen och iterera fram ett helt nytt borrhålslager. Av denna anledning får 

temperaturökningen under de första 100 åren studeras och borrhålens djup regleras så att tillräckligt låga 

och höga temperaturer nås i borrhålslagret.  

Vidare är det möjligt att en något kortare simuleringsperiod än 100 år behöver väljas, då det kan vara 

komplicerat att anpassa den årscykliska lasten till simuleringstiden. En i DN-husets fall liten ökning på 

värmeinlagringen, på exempelvis 5 MWh, kan inte värmedumpas i lagret när som helst på året och därför 

kan även små förändringar i lastprofilen få en stor påverkan på borrhålslagrets temperaturer. Därför kan 
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det vara nödvändigt att sänka simuleringstiden något för att finna en tidpunkt i simuleringen då 

temperaturkraven i borrhålslagret uppnås. Dessa anses uppnådda då minimi- och 

maximitemperaturkravet är nått med två decimalers noggrannhet, det vill säga 6,00 °C och 35,50 °C. 

Målet är att välja en simuleringsperiod som är så nära 100 år som möjligt inom vilken temperaturkraven 

uppfylls, för att möjliggöra en jämförelse mellan de olika borrhålslagren.  

När temperaturkraven uppfylls är den årliga skillnaden mellan kyluttaget och värmeuttaget i EED 

medelvärdet av de stationära och transienta värmeförlusterna över det givna antalet simuleringsår. 

Således resulterar uppskattningen av värmeförlusten i EED i en överskattad stationär värmeförlust, 

samtidigt som den tar hänsyn till belastningsprofiler vilket att räkna med formler inte gör. Eftersom den 

ökade belastningen kan leda till att ett större borrhålslager krävs, är det rimligt att börja med en EED 

simulering för att bestämma värmeförlusten. Det finns således en poäng att både göra simuleringar i EED 

och sedan använda ekvationerna i 2.8 Värmeförluster från borrhålslager. Eftersom de transienta 

värmeförlusterna är medräknande i simuleringen där balanstemperaturen ska nås i EED finns det liten 

poäng med att beräkna dessa noggrant med formler i examensarbetet. Dessa påverkas i väldigt stor 

utsträckning av DN-husets isolerförmåga och när värmeinlagringen kommer att ske, två variabler som är 

okända. I demonstrationssyfte ska de transienta värmeförlusterna däremot beräknas enligt ekv. 10-13, 

det vill säga på kort sikt, för att ge en bild över hur värmeförlusten som beräknats i EED kan tänkas variera 

med tiden.  
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4 Resultat 

4.1 MODELLEN 

Eftersom modellen är omfattande, två våningar med cirka 26 000 m
2
 totalt, visas bara en utzoomad bild 

över modellen, samt tre bilder som illustrerar garaget där borrhålslagret ska byggas, pannrummet dit 

rören ska dras och oljerummet där den eventuella framtida utbyggnationen ska ske. Totalt sett har cirka 

400 h lagts på 2D- och 3D-modellering inom examensarbetets ramar, inklusive saker runt omkring 

modellerandet. Alltså har examensarbetet till stor del bestått av 2D- och 3D-modellering utifrån 

platsbesök, vilket kanske inte framkommer från rapporten. 

En 3D-ritning över DN-husets två nedersta våningar har tagits fram för Fabeges räkning, se Figur 23. 

Modellen är gjord inom examensarbetet, men inte rörsystemet med tillhörande borrhålslager som är 

refererat in i den – detta har Sweco tidigare tagit fram. Vidare har DN-husets 2D-ritningar uppdaterats 

och skapats dels som nya filer och dels som en typ av fil som kan läggas som ett lager på befintliga 

ritningar. Dessa 2D-ritningar återfinns i Appendix 1: 2D-ritningar, dock väldigt utzoomade då de är 

förhållandevis stora och för att de inte skulle bidra till rapporten att visa dem mer utförligt. 

 

Figur 23. Översiktsbild över 3D-modellen. 
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Figur 24. Garaget som borrhålslagret ska byggas i. Tidningshuset, plan -2. 

 
Figur 25. Höghuset plan -3, rumsbeteckning: pannrummet. Modellen har skapats under examensarbetet, inte rörledningarna med 

inkommande och utgående köldbärare, pumparna, värmeväxlaren eller kompressorkärlet etc. 

 
Figur 26. Höghuset plan -2, rumsbeteckning: oljerummet. Modellen har skapats under examensarbetet, inte samlingsledningarna, 

fördelningsrören, reglerventilerna eller övre delen av kollektorerna etc.  
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4.2 FRAMTAGNA BORRHÅLSLAGER 

När examensarbetet påbörjades var tanken att borrhålslagret i framtiden ska driftas för spetsdumpning 

och att kyltornen/kmk ska användas som bas. Detta har varit utgångspunkten i detta examensarbete. Det 

är däremot så att om borrhålslagret istället skulle användas som bas för värmedumpningen och 

kyltorn/kmk användas för spetsdumpning, får detta en väldigt stor påverkan på borrhålslagrets 

utformning. Påverkan på borrhålslagrets storlek beroende på driftstrategi bedömdes som så stor att de 

båda fallen borde belysas. Därför presenteras först två lager som bygger på driftstrategin att använda 

borrhålslagret för spetsdumpning och sen två lager som bygger på driftstrategin att använda 

borrhålslagret för basdumpning. Att två lager presenteras för varje driftfall, beror på att påverkan från de 

konservativa valen som gjordes i 3.4 Simulering och utformning av borrhålslagret ska visas. Fördjupade 

analyser kommer att göras på de borrhålslager som bygger på de konservativa valen, då dessa 

borrhålslager anses som huvud-borrhålslagren i detta examensarbete. För det första borrhålslagret 

kommer tabeller och grafer presenteras för hur den stationära värmeförlusten har bedömts i EED, men 

detta kommer inte att göras för de övriga borrhålslagren då principen är exakt densamma. 

Samtliga borrhålsdjup i detta kapitel ska tolkas som minimidjupet som krävs. Att borra fler borrhålsmeter 

är fördelaktigt och att borra mindre än det angivna djupet innebär troligtvis att lagret inte kommer att 

kunna driftas som tänkt – men det beror på de reella markförhållandena. Energi- och effektbehovet som 

är möjligt att täcka med borrhålslagret givet en viss driftstrategi kommer att minska med en minskad 

borrhålslängd. Generellt gäller att en ökad borrhålslängd innebär en mindre skillnad mellan minimi- och 

maximitemperaturen i lagret, alltså ett snävare intervall som temperaturen varierar inom. Den angivna 

borrhålslängden är därför längden där exakt maximi- och minimitemperaturkraven uppfylls givet 

förutsättningarna. En inte helt självklar vinst med att borra djupare är också att det är mindre noga med 

balanstemperaturen om borrhålslängden ökar, den kan vara både strax över och strax under den 

optimala balanstemperaturen – utan att någon temperaturgräns överskrids. Detta är också fallet om 

borrhålslagret har dimensionerats med konservativt valda parametrar och den sedan visar sig att bättre 

termiska markförhållanden gäller i verkligheten, se Borrhålslager 1 och 3 nedan. Viktiga att notera är att 

balanstemperaturen inte går att mäta, utan att det är en teoretisk årsmedeltemperatur. 

Den erforderliga temperaturen som borrhålslagret värms upp till i uppvärmningsfasen och den angivna 

balanstemperaturen ska tolkas som minimi-temperaturerna som krävs för att fluidtemperaturen inte ska 

bli för kall vid värmeuttag. Alltså är det exakt de temperaturer som krävs för att minimitemperaturen på 

den utgående köldbäraren ska vara 3,5 °C, givet att alla indata också gäller i verkligheten. Kollektorerna 

klarar som nämnt i metod-delen av temperaturer upp till 60 °C, under förutsättningen att trycket är under 

300 kPa. Detta innebär att det finns svängrum med både den erforderliga temperaturen och 

balanstemperaturen. Dessa två temperaturer kan inte vara mindre, men de kan vara högre – eftersom 

maximitemperaturen enbart är 38 °C i fluiden vid normal drift, inte 60 °C. Detta har implikationer som ska 

diskuteras framöver. 
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4.2.1 Borrhålslager 1 (konservativa val, spetsdumpning) 

Utifrån förutsättningarna itererades ett borrhålslager fram med följande egenskaper: 

 90 borrhål i ett mönster med 6x15 borrhål. 

 Teoretiskt avstånd mellan borrhålen: 6,6 meter. 

 Minimalt aktivt borrhålsdjup: 294,20 meter. 

 Totalt minimum för aktivt borrhålsdjup: 26 478 meter. 

 Kollektor: Dubbelt U-rör. 

 Värmeuttag: 1 768 MWh, maximalt 1 600 kW under 11 h. 

 Värmetillförsel: 2 263 MWh, maximalt 1 600 kW under 13 h. 

 Stationär värmeförlust: 495 MWh (baserat på simuleringstiden 100 år). 

 Maximalt flöde 76,5 l/s vid 1 600 kW värmeinlagring  max 0,85 l/s per borrhål. 

 Uppskattad investeringskostnad: 19 500 000 kr. 

Fullständig EED-utskrift återfinns i Appendix 2: EED-utskrift för Borrhålslager 1 (baserat på konservativa 

val och spetsdumpning av värme). Temperaturutvecklingen för medelfluidtemperaturen över året för 

borrhålslagret höll sig inom intervallet för de beräknade maximi- och minimi-medelfluidtemperaturerna. 

Den lägsta temperaturen för fluiden är 6,00 °C i februari månad och den högsta är 35,50 °C i augusti, se 

Figur 27. Om borrhålen borras så att det aktiva djupet blir större än 294,20 m per borrhål, medför detta 

en högre minimitemperatur och en lägre maximitemperatur.  

 

Figur 27. Temperaturutvecklingen i borrhålslagret för medelfluidtemperaturen som funktion av tid mätt i månader, enligt 

simulering i EED. Medelfluidtemperaturen i slutet av månaden för baslasten, toppkyllasten och toppvärmelasten redovisas. 

Det framtagna borrhålslagret har måtten 92,4x33 m
2
, medan den maximala teoretiska ytan var 93,1x65,3 

m
2
. Eftersom det är 90 borrhål innebär detta teoretiskt 6,6 m mellan varje borrhål, med 6 borrhål på 

kortsidan av garaget och 15 borrhål på långsidan. I verkligheten innebär detta 4 m mellan borrhålen längs 

med kortsidan av garaget och 5,6 m längs med långsidan. 
2
 Att ha en konfiguration med mer lika mått i 

verkligheten än 4 och 5,6 meter var inte möjlig och därför är detta den konfiguration som maximerar 

                                                                 

2
 Tillgänglig yta för borrningsarbetet är 20,0x78,6 m

2
. Konfiguration 6x15  20/(6-1)=4 och  

78,6/(15-1)≈5,6. 
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avståndet mellan borrhålen, givet förutsättningarna. Det var möjligt att göra ett lager med de 

konservativa sifforna som hade konfigurationen 6x13 borrhål och som endast behövde 24 800 aktiva 

borrhålsmeter totalt, men borrhålsdjupet på cirka 320 m bedömdes som orimligt djupt med tanke på att 

testborrhålen avvikit ovanligt mycket från deras projekterade bana. Skulle det däremot bedömas att det 

går att borra 320 m djupa hål, borde denna lager konfiguration utredas vidare. Likaså var en konfiguration 

om 6x14 borrhål möjlig om hålen var 307 m djupa, cirka 25 700 aktiva borrhålsmeter totalt. Denna 

bedömdes dock också som tillsvidare orimlig då det är tveksamt att det går att borra mycket djupare än 

300 m med detta avstånd mellan borrhålen. Båda dessa tal bygger också på ansatta balanstemperaturer, 

varför borrhålslängden sannolikt behöver regleras upp. Eftersom ingen borrare har bedömt maximi-

borrhålsdjupet eller för den delen minimiavståndet mellan borrhålen vid det givna djupet, har däremot 

gränsen ≈300 meter aktivt borrhålsdjup per hål valts i enlighet med 3.4 Simulering och utformning av 

borrhålslagret och därför har inte dessa borrhålslager utretts vidare, trots att de är mindre. 

4.2.1.1 STATIONÄR VÄRMEFÖRLUST 

Optimering i EED resulterade i att den optimala balanstemperaturen för borrhålslagret var 20,58 °C. 

Genom att ansätta markens temperatur till den lägsta uppmätta och justera baslasten enligt 3.4.6 

Validering av förenklingen med balanstemperaturen beräknades den stationära värmeförlusten i EED till 

495 MWh. Detta är den extra värmeinlagring årligen som behövs för att nå balanstemperaturen på tiden 

100 år, se Figur 28. Under år 100 i simuleringarna höll sig maximi- och minimi-fluidmedeltemperaturen 

inom de beräknade maximi- och minimigränserna. Som det syns i Figur 28 kan det tänkas att 

temperaturen fortsatt ökar i lagret efter tiden 100 år, men detta anses vara en marginal i detta 

examensarbete. Att ansätta exempelvis 490 MWh extra värmeinlagring per år är inte tillräckligt för att 

hamna inom temperaturintervallet på tiden 100 år. Således väljs 495 MWh som en rimlig uppskattning av 

hur stor stationär värmeförlust som kan förväntas från borrhålslagret. 495 MWh 

värmeinlagringsöverskott är alltså tillräckligt för att bibehålla tillräcklig temperatur i borrhålslagret 

långsiktigt och är i enlighet med 3.4.6 Validering av förenklingen med balanstemperaturen, överskattad 

på lång sikt och underskattad på kort sikt då detta värde inkluderar de transienta värmeförlusterna. 

 

Figur 28. Den årliga minimi- och maximitemperaturen för baslasten och spetslasten/topplasten. Baserat på 495 MWh större 

värmeinlagring än värmeuttag. Totalt 1 768 MWh värmeuttag och 2 263 MWh värmetillförsel. 

Om de konservativa siffrorna skulle bytas ut till uppmätt data, innebär detta att samma beräkning; 495 

MWh extra årligen och simuleringstiden 100 år ger minimi - och maximitemperaturen 6,44 °C, respektive 
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32,10 °C. Alltså innebär inte förändringen att en större värmeinlagring skulle krävas. Vidare innebär 

marginalerna till de beräknade maximi- och minimitemperaturerna att det skulle vara möjligt att ha ett 

mindre antal borrhålsmeter. Med andra ord formulerat; trots att uppmätt data innebär större 

värmeförluster, se 2.8 Värmeförluster från borrhålslager, så är inte dessa försämrande förhållanden 

tillräckliga för att den stationära värmeförlusten ska vara underskattad. Med λberg = 3,34 W/mK och cv_berg 

= 2,25 MJ/m
3
K och med konservativt värde på borrhålsmotståndet krävs däremot en större 

värmeinlagring om cirka 7 MWh extra – alltså en förhållandevis marginell skillnad. Sammantaget innebär 

en förändring av de tre variablerna till dess icke-konservativa värden alltså varken att det skulle behövas 

ett större antal borrhålsmeter eller att en större värmeinlagring skulle krävas för det givna borrhålslagret. 

Eftersom större värmetillförsel än värmeuttag krävs för att bibehålla balanstemperaturen, innebär detta 

att belastningsprofilen behöver justeras. Simuleringar visade att det var omöjligt att bibehålla samma 

borrhålslängd som med balanstemperatur-ansatsen. Borrhålsdjupet på de 90 borrhålen fick ökas från 

290,34 meter till 294,20 meter för att klara den ökade belastningen, vilket innebär 348 extra 

borrhålsmeter totalt. Detta motsvarar en ökning på 1,33 % 
3

 jämfört med den teoretiska 

balanstemperatur-ansatsen med de gissade spetseffekterna enligt Tabell 3. I den teoretiska situationen 

att spetseffekternas finala varaktighet och storlek varit kända med balanstemperaturansatsen behövde 

borrhålsdjupet öka från 288,58 meter till 294,20 meter, det vill säga med 1,95 %.  
4
 Alltså var ansatsen 

med de överdrivna spetseffekterna i Tabell 3 bättre än att simulera med de reella spetseffekterna, men 

borrhålslagrets storlek underskattades ändå. För att kunna förse borrhålslagret med 495 MWh extra 

värme årligen fick basen till kyltornen sänkas från 449 kW till 290 kW.  

Om denna nya bas till kyltornen matas in i energimodellen, fås då en ny borrhålsbalans, Tabell 8. 

Varaktigheten för spetslasten har reglerats för att återspegla verkliga förhållanden och är inte längre 

överdriven som i Tabell 3. Särskilt mycket minskade spetseffekten i mars, men simuleringar visar att 

varaktigheten för spetseffekten i mars är irrelevant för resultatet så länge denna siffra i verkligheten är 

under eller lika med 10 h med 1 600 kW. Helt avgörande för borrhålslängden däremot var spetslasten och 

baslasten under augusti och juli. Kyltornsbasen var tvungen att höjas under dessa månader om samma 

borrhålslängd som i ansatsen med balanstemperaturen skulle behållas. Eftersom det ändå redovisas ett 

fall med basdumpning utvecklades inte detta fall mer, utan fall för ren spetsdumpning 1 600 kW med en 

konstant bas till kyltornen och basdumpning redovisas istället. Noteras ska dock att det går att med 

varierande bas under olika månader göra så att ett mindre antal borrhålsmeter krävs för samtliga 

borrhålslager för spetsdumpning. 

  

                                                                 

3
 26 478,00/26 130,40 ≈ 1,0133 

4
 26 478,00/25 972,41 ≈ 1,0195 
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Tabell 8 

Borrhålsbalans: 
Planerat uttag och tillförsel 

av värme korrigerat för värmeförluster 
 

 Borrhåls-värmebehov 
(förångarsida, 

borrhålsbalans) 

Borrhåls-effektbehov 
(förångarsida, 

borrhålsbalans) 

Borrhåls-värmedumpning 
(kondensorsida, 
borrhålsbalans) 
Spetsdumpning 

Borrhåls-
effektbehov 

(kondensorsida, 
borrhålsbalans) 
Spetsdumpning 

Månad MWh kW och h MWh kW och h 

Jan 407 1600 kW under 10 h 0  

Feb 408 1600 kW under 10 h 0  

Mar 240 1600 kW under 2 h 0  

Apr 84 1600 kW under 2 h 58 1600 kW under 7 h 

Maj 1 1600 kW under 2 h 342 1600 kW under 10 h 

Jun 0  487 1600 kW under 13 h 

Jul 0  642 1600 kW under 12 h 

Aug 0  536 1600 kW under 9 h 

Sep 0  182 1600 kW under 5 h 

Okt 30 1600 kW under 2 h 16 1600 kW under 5 h 

Nov 208 1600 kW under 5 h 0  

Dec 389 1600 kW under 11 h 0  

Summa 1 768  2 263  

 

Att kompensera för värmeförlusterna kräver alltså att mängden värme som dumpas i borrhålen måste 

ökas från 1 768 MWh till 2 263 MWh. Denna förändring innebär att Tabell 2 behöver justeras. Genom att 

minska basen från 449 kW till 290 kW fås då följande energibalans för DN-huset, Tabell 9: 

Tabell 9  

Energibalans för DN-huset med borrhålslager  

inklusive kompensering för värmeförluster 

 

Värmesidan Energimängd Maxeffekt 

Värmeåtervinning (värme) 3 076 MWh 1 090 kW 
Borrhåls-värmebehov (kondensor-sida) 2 386 MWh 2 159 kW 
Fjärrvärme för varmvatten 372 MWh 66 kW 
Fjärrvärme-spets 31 MWh 1 000 kW 
   
Summa: 5 865 MWh  
   

Kylsidan Energimängd Maxeffekt 

Värmeåtervinning (kyla) 2 437 MWh 861 kW 
Borrhåls-kylbehov (förångar-sida) 1 810 MWh 1 280 kW 
Kyltorn/kmk (förångar-sida) 1 318 MWh 603 kW 
   
   
Summa: 5 565 MWh  
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4.2.1.2 TRANSIENT VÄRMEFÖRLUST 

De konservativt valda parametrarna är enbart konservativt valda ur dimensioneringssynpunkt, ur 

värmeförlustsynpunkt underskattar de värmeförlusterna. Därför har värmeförluster för båda 

uppsättningarna av parametrar beräknats i en Excel-modell utifrån Ekvation 10-13. Ekvation 13 

resulterade i att formeln enbart är giltig inom tiden två år, varför Figur 29 är begränsad till två år. Totalt är 

den transienta värmeförlusten 2 092/2 119 MWh under år ett och 1 022/1 031 MWh under år två, de 

större talen för uppmätt data. Detta baserat på en momentan höjning av temperaturen i lagret från 

bergets ostörda temperatur, 10,84 °C, till balanstemperaturen. För de konservativt valda parametrarna är 

balanstemperaturen 20,9 °C och för uppmätt data är balanstemperaturen 19,5 °C. Anledningen till att 

temperaturerna skiljer sig är för att balanstemperaturen förändras med ändrade termiska egenskaper i 

marken. Eftersom balanstemperaturen ändrades, innebar detta att uppmätt data resulterade i praktiskt 

taget samma värmeförluster som de konservativt valda parametrarna, se de orangea staplarna i Figur 29. 

Figuren ska tolkas som att den ger en uppfattning av minskningstakten för värmeförlusterna, snarare än 

exakta värden. 

 

Figur 29. Transient värmeförlust per månad [MWh] som funktion av månader, för det konservativa borrhålslagret med 

spetsdumpning; Borrhålslager 1. De blåa staplarna är den transienta värmeförlusten givet de konservativt valda parametrarna 

och de orangea är den extra värmeförlust som uppmätt data innebär.  
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4.2.1.3 UPPVÄRMNINGSFAS 

 

Figur 30. Simulerad approximation av borrhålslagrets medeltemperatur under olika månader, vid stationära förhållanden efter 

uppvärmningsfasen. Balanstemperaturen är 21 °C. 

Temperaturen i borrhålslagret kommer att variera över året, med olika temperaturgradienter runt olika 

hål, se 2.7 Värmeöverföring i marken. Medeltemperaturen i borrhålslagret kommer att vara som högst 

precis före värmeuttaget och som lägst precis före kyluttaget. I Figur 30 visas en simulerad approximation 

av medeltemperaturen i borrhålslagret. Medelvärdet av denna sinusvåg, är ungefär balanstemperaturen. 

Från denna approximation går det att se att maximi-medeltemperaturen är 22,63 °C. Denna 

maximitemperatur är alltså den minimitemperatur som lagret måste värmas upp till innan det kan 

driftsättas för normalt värmeuttag för första gången. Det kan också nämnas att 

framledningstemperaturerna varierar med utomhustemperaturen och i kombination med att 

temperaturerna i lagret varierar över året, gör detta att COP varierar ständigt. Det är för att ta hänsyn till 

denna variation som SPF har valts konservativt och använts istället för COP, eftersom COP kan variera 

kraftigt mellan olika dagar beroende på utomhustemperaturen. Värmeuttaget gynnas av höga 

temperaturer i borrhålslagret, vilket innebär att värmefaktorn är som bäst i september för att sedan 

sjunka successivt. På liknande sätt gynnas kyluttaget av låga temperaturer i borrhålslagret, vilket innebär 

att köldfaktorn är som bäst i april för att sedan sjunka successivt. 

Simuleringar visade att det föreslagna borrhålslagret klarar av att tillgodogöra sig all värme som i 

dagsläget dumpas i kyltornen. Alltså behöver ingen kondensorvärme dumpas i kyltornen under fasen då 

balanstemperaturen ska nås. Belastningsprofilen som har använts för samtliga borrhålslager i 

simuleringarna för uppvärmningsfasen är kondensor-sidan i Tabell 7. Alltså precis samma energimängd 

som i dagsläget värmedumpas i kyltornen. I verkligheten kommer SPFkyla att vara sämre på kylsidan med 

ett borrhålslager än med kyltornen, varför den mängden värme som kan lagras in i borrhålslagret i 

verkligheten är något större. 

Givet belastningen i Tabell 7 på borrhålslagret beräknades tiden det tar att nå balanstemperaturen, se 

Figur 31 och Figur 32. Figur 31 gäller under förutsättningen att de reella markförhållandena motsvarar de 

konservativt valda parametrarna och Figur 32 gäller under förutsättningen att uppmätt data gäller. Den 

blåa linjen motsvarar medelfluidtemperaturen i EED. Den orangea linjen motsvarar 

medelfluidtemperaturen då spetslasten för värmeinlagringen belastar borrhålslagret efter varje enskild 
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månad. För varje enskild månad har varaktigheten på spetslasten beräknats, som maximalt bedömdes 

den till 2 300 kW under 15 h. Den gråa linjen är en approximation av borrhålslagrets medeltemperatur 

och den svarta linjen är den erforderliga medeltemperaturen som krävs innan värmeuttaget sker, vid ett 

normalår och stationära förhållanden. 

 

Både den erforderliga temperaturen och balanstemperaturen skiljer sig mellan de två uppsättningarna av 

parametrar. Givet att de konservativt valda parametrarna gäller krävs både en varmare balanstemperatur 

och en varmare erforderlig temperatur, i jämförelse med uppmätt data. Detta innebär att borrhålslagret 

kräver en högre medeltemperatur givet att de konservativt valda parametrarna gäller i verkligheten. 

Samtidigt förändrar inte detta tiden att nå balanstemperaturen. Från Figur 31 och Figur 32 går det att se 

att denna tid är 3 somrar – oavsett vilken parameteruppsättning som gäller. Något som inte har tagits 

hänsyn till i dessa beräkningar är att balanstemperaturen kan variera inom ett större intervall om 

uppmätt data gäller för de reella markförhållandena. Detta eftersom borrhålslagret har dimensionerats 

för sämre förhållanden än uppmätt data. Denna skillnad bortses däremot ifrån då påverkan från detta är 

marginell. För detta borrhålslager visar simuleringar att den erforderliga temperaturen och 

balanstemperaturen skulle kunna vara cirka 0,4 °C lägre än angivet i Figur 32. Detta har som det går att se 

i Figur 32 ingen påverkan på resultatet. Alltså är det med andra ord rimligt att rent praktiskt värmedumpa 

så mycket värme som möjligt i borrhålslagret och bortse från problematiken kring vilken uppsättning av 

parametrar och därmed balanstemperatur som kan tänkas gälla.  

 

Om valet görs att borrhålslagrets balanstemperatur ska nås precis och inte överskridas, är det möjligt att 

optimera hur belastningsprofilen bör vara för att detta ska inträffa. Likaså går det att optimera påverkan 

av att inte överstiga den rekommenderade temperaturen 40 °C. Ingen av dessa två optimeringar har 

gjorts, då det bedömdes som irrelevant eftersom det inte går att begränsa den utgående 

kölbärartemperaturen till 38 °C i EED. Istället måste detta optimeras manuellt med årscykliska laster och 

begränsande för värmeinlagringen kommer enbart att vara det sista simuleringsåret, där 

maximitemperaturen 38 °C nås. Samma problematik gäller om balanstemperaturen precis ska nås. 

Avgörande för belastningsprofilen kommer att vara det sista simuleringsåret, eftersom borrhålslagrets 

temperatur successivt ökar och borrhålslagret därmed klarar av en mindre och mindre energimängd 

värme utan att maximi-temperaturgränsen överskrids. Mängden värme som kan värmedumpas kommer 

därför att vara styrd av det sista simuleringsåret i EED, varför sådana simuleringar skulle överdriva 

tidsåtgången för uppvärmningsfasen. Om den rekommenderade temperaturen i kollektorerna inte ska 

överskridas kommer det att ta längre tid att nå balanstemperaturen. En beräkning av hur mycket längre 

tid det skulle ta, missgynnas starkt av årscykliska belastningsprofiler i EED. Slutligen måste dessa 

beräkningar justeras när det är känt när borrhålslagret är driftklart. Den erforderliga temperaturen kan 

sänkas om Fabege kan tänka sig att ta ut en mindre mängd värme under det första värmeuttaget, 

alternativt skjuta upp detta framåt i tiden.  
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Figur 31. Illustration av tiden det tar att nå balanstemperaturen, med λberg=2,90 W/mK, cv_berg=1,84 MJ/m3K, Rb=0,07 mK/W. 

Grader °C som funktion av månad. Värden för medelfluidtemperaturen för baslasten, toppkyllasten och en approximation av 

borrhålslagrets temperatur. Totalt dumpas 3 806 MWh värme årligen i lagret med en maximal effekt på 2 300 kW kontinuerligt 

under 15 h. Totalt under tre år innebär detta 11 418 MWh. 

 

Figur 32. Illustration av tiden det tar att nå balanstemperaturen med λberg=3,34 W/mK, cv_berg=2,25 MJ/m3K, Rb=0,061 mK/W. 

Grader °C som funktion av månad. Värden för medelfluidtemperaturen för baslasten, toppkyllasten och en approximation av 

borrhålslagrets temperatur. Totalt dumpas 3 806 MWh värme årligen i lagret med en maximal effekt på 2 300 kW kontinuerligt 

under 15 h. Totalt under tre år innebär detta 11 418 MWh. 
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4.2.2 Borrhålslager 2 (uppmätt data, spetsdumpning) 
Utan säkerhetsmarginaler på parametrarna och under antagandet att de uppmätta värdena från TRT och 

DTRT gäller går det att iterera fram ett mindre och därmed billigare borrhålslager. Givet att samma 

konfiguration behålls, med 6x15 borrhål och 6,6 meter emellan dem, minskar det totala aktiva 

borrhålsdjupet från 26 478 m till 23 994 m. Detta innebär att det aktiva borrhålsdjupet per borrhål kan 

minska från 294,20  m till 266,60 m. 

Denna konfiguration av borrhål är däremot inte längre den bästa möjliga givet att avståndet mellan 

borrhålen ska maximeras och det totala antalet borrhålsmeter minimeras. Med de ideella parametrarna 

är konfigurationen 5x15 borrhål, som inte var möjlig tidigare, plötsligt genomförbar. Därför är det möjligt 

att anlägga följande mindre borrhålslager: 

 75 borrhål i ett mönster med 5x15 borrhål. 

 Teoretiskt avstånd mellan borrhålen: 6,6 meter. 

 Minimalt aktivt borrhålsdjup: 300,2 meter. 

 Totalt minimum för aktivt borrhålsdjup: 22 515 meter. 

 Kollektor: Dubbelt U-rör. 

 Värmeuttag: 1 768 MWh, maximalt 1 600 kW under 11 h. 

 Värmetillförsel: 2 324 MWh, maximalt 1 600 kW under 13 h. 

 Stationär värmeförlust: 556 MWh (baserat på simuleringstiden 98 år). 

 Maximalt flöde 76,5 l/s vid 1 600 kW värmeinlagring  max 1,02 l/s per borrhål. 

 Uppskattad investeringskostnad: 18 100 000 kr. 

Fullständig EED-utskrift återfinns i Appendix 3: EED-utskrift för Borrhålslager 2 (baserat på uppmätt data 

och spetsdumpning av värme). Ett borrhålslager för spetsdumpning baserad på uppmätt data resulterade 

alltså i ett 26 478–22 515= 3 963 meter mindre totalt aktivt borrhålsdjup jämfört med Borrhålslager 1, 

vilket motsvarar en ≈15 procentig minskning. 
5
 Avståndet mellan borrhålen är 6,6 m och motsvarar i 

verkligheten 5 m mellan borrhålen längs med kortsidan av garaget och 5,6 m längs med långsidan. 
6
  

För att kunna kompensera för värmeförlusten om 556 MWh med bibehållen borrhålslängd sänktes basen 
till kyltorn/kmk under samtliga månader till 273 kW. Precis som i fallet med det konservativa lagret för 
spetsdumpning var det tvunget att öka antalet borrhålsmeter för att kunna hantera den ökade 
värmeinlagringen som värmeförlusten kräver. Givet de gissade spetseffekterna i Tabell 3 fick 
borrhålslängden öka med cirka 0,75 %, det vill säga 167 m totalt. 

7
 Om det istället förutsetts att storleken 

och varaktigheten på spetseffekten hade varit känd, när denna har kompenserats för värmeförluster, 
skulle motsvarande ökning vara 1,01 %, det vill säga 226 m totalt. 

8
  

  

                                                                 

5
 (26 478-22 515)/26 487 ≈ 0,1496 

6
 Tillgänglig yta för borrningsarbetet är 20,0x78,6 m

2
. Konfiguration 5x15  20/(5-1)=5 m och  

78,6/(15-1)≈5,6 m. 
7
 22 515/22 348,11 ≈ 1,0075 

8
 22 515/22 289,42 ≈ 1,0101 
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4.2.2.1 UPPVÄRMNINGSFAS 

 

Figur 33. Illustration av tiden det tar att nå balanstemperaturen, med λberg=2,90 W/mK, cv_berg=1,84 MJ/m3K, Rb=0,07 mK/W. 

Grader °C som funktion av månad. Värden för medelfluidtemperaturen för baslasten, toppkyllasten och en approximation av 

borrhålslagrets temperatur. Totalt dumpas 3 806 MWh värme årligen i lagret med en maximal effekt på 2 300 kW kontinuerligt 

under 15 h. Totalt under tre år innebär detta 11 418 MWh. 

 

Figur 34. Illustration av tiden det tar att nå balanstemperaturen med λberg=3,34 W/mK, cv_berg=2,25 MJ/m3K, Rb=0,061 mK/W. 

Grader °C som funktion av månad. Värden för medelfluidtemperaturen för baslasten, toppkyllasten och en approximation av 

borrhålslagrets temperatur. Totalt dumpas 3 806 MWh värme årligen i lagret med en maximal effekt på 2 300 kW kontinuerligt 

under 15 h. Totalt under tre år innebär detta 11 418 MWh. 
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4.2.2.2 PÅVERKAN AV KONSERVATIVA VAL 

Det som skiljer det ideella borrhålslagret från det konservativa borrhålslagret är att: 

 Värmeledningsförmågan i marken, λberg, har ökats från 2,903,34 W/mK.  

 Volymetriska värmekapaciteten, cv_berg, har ökats från 1,84 2,25 MJ/m
3
K.  

 Borrhålsmotståndet, Rb, har minskats från 0,0950,086 mK/W.  

För att illustrera hur mycket dessa parametrar påverkar resultatet varieras varje enskild parameter 

tillbaka till dess konservativa värde. Detta först simulerat med markens temperatur ansatt som 

balanstemperatur och med en anpassning av balanstemperaturen för varje enskild fall, så att antalet 

borrhålsmeter minimeras. Efter detta ökas borrhålslängden till längden som krävs för att kompensera för 

värmeförlusterna. Under förutsättningen att konfiguration ska behållas blev det så här: 

Tabell 10 
Illustration av påverkan på totalt aktivt borrhålsdjup givet ett  

konservativt värde på enstaka parametrar, under förutsättningen  

att samma lager-konfiguration ska behållas 

 

Med ett konservativt 
värde på: 

Ökning av totalt 
aktivt borrhålsdjup: 

Konfiguration: Värmeförlust 

Värmeledningsförmågan             3 068 m* 75 borrhål, 5x15, 25 583 m, 
341,1 m djupa hål  

567 MWh (96 år) 

Volymetriska 
värmekapaciteten 

            1 373 m 75 borrhål, 5x15, 23 888 m, 
318,5 m djupa hål  

555 MWh (98 år) 

Borrhålsmotståndet                563 m 75 borrhål, 5x15, 23 078 m, 
307,7 m djupa hål 

565 MWh (100 år) 

Samtliga tre parametrar             3 645 m** 75 borrhål, 5x15, 26 160 m, 
348,8 m djupa hål 

557 MWh (97 år) 

*= Med ökat avstånd mellan borrhålen till från 6,6 m till 6,9 m, på grund av att EED är begränsat till ett maximalt 
förhållande mellan borrhålsdjupet och avståndet mellan borrhålen. 
**= Med ökat avstånd mellan borrhålen till 7,0 m, av samma anledning som ovan. 

 
Det ska däremot noteras att det inte rör sig om ett enkelt samband mellan variablerna och resultatet. 

Vidare är inte 5x15 borrhål nödvändigtvis den bästa konfigurationen längre om dessa parametrar 

varieras. Om det antas vara ett krav att det aktiva borrhålsdjupet inte får överstiga ≈300 m, precis som i 

fallet av alla andra simuleringar i examensarbetet, resulterar detta i nya konfigurationer av borrhålslager: 

Tabell 11 
Illustration av påverkan på totalt aktivt borrhålsdjup givet ett  

konservativt värde på enstaka parametrar, under förutsättningen  

att det aktiva borrhålsdjupet ska vara under ≈300 m 

Med ett konservativt 
värde på: 

Ökning av totalt 
aktivt borrhålsdjup: 

Ny bästa konfiguration: Värmeförlust 

Värmeledningsförmågan 1 106 m 84 borrhål, 6x14, 23 621 m, 
281,2 m djupa hål  

449 MWh (100 år) 

Volymetriska 
värmekapaciteten 

2 181 m 84 borrhål, 6x14, 24 696 m, 
294 m djupa hål  

560 MWh (100 år) 

Borrhålsmotståndet    901 m 78 borrhål, 6x13, 23 416 m, 
300,2 m djupa hål  

576 MWh (99 år) 

Samtliga tre parametrar 3 963 m 90 borrhål, 6x15, 26 478 m, 
294,2 m djupa hål* 

495 MWh (100 år) 

*= Samma som Borrhålslager 1, borrhålslagret med konservativa val för spetsdumpning. 
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4.2.3 Borrhålslager 3 (konservativa val, basdumpning) 
Under förutsättningen att borrhålslagret ska användas som bas för värmedumpningen är det möjligt att 
anlägga ett betydligt mindre borrhålslager. Detta beror främst på att spetseffekten för kyla minskar 
kraftigt och på att toppigheten på baslast- och spetslast-kurvorna minskar för kyluttaget. Alltså blir det 
helt andra förutsättningar för maximitemperaturen i borrhålslagret. Förutsatt att borrhålslängden ska 
vara närmare 294 än 244 meter i enlighet med metod-delen – krävs att ett lager om cirka 21 500 
borrhålsmeter totalt anläggs, 5x15 borrhål. Detta borrhålslager skulle bli så smalt att det skulle vara 
möjligt att borra i servicegaraget i framtiden om det skulle vara aktuellt. Däremot har bedömningen gjorts 
att eftersom det verkar vara känsligt med hur djupt/nära det går att borra så kan det vara en idé att 
presentera ett lager som kräver mindre än ≈300 m borrhål och som istället bygger på den lösningen som 
kräver minst antal borrhålsmeter totalt sett, givet förutsättningarna. Särskilt då de borrade borrhålen har 
avvikit ovanligt mycket. Detta är Borrhålslager 3 och motsvarar precis som innan det minsta antal 
borrhålsmeter som behövs och det är således möjligt att borra djupare i fall att det skulle vara aktuellt.  
 

 84 borrhål i ett mönster med 6x14 borrhål. 

 Teoretiskt avstånd mellan borrhålen: 6,5 meter. 

 Minimalt aktivt borrhålsdjup: 234,20 meter. 

 Totalt minimum för aktivt borrhålsdjup: 19 673 meter. 

 Kollektor: Dubbelt U-rör. 

 Värmeuttag: 1 768 MWh, maximalt 1 600 kW under 11 h. 

 Värmetillförsel: 2 359 MWh, maximalt 679 kW under 169 h. 

 Stationär värmeförlust: 591 MWh (baserat på simuleringstiden 100 år). 

 Maximalt flöde 74,9 l/s vid 1 600 kW värmeuttag  max 0,89 l/s per borrhål. 

 Uppskattad investeringskostnad: 17 100 000 kr. 

Fullständig EED-utskrift återfinns i Appendix 4: EED-utskrift för Borrhålslager 3 (baserat på konservativa 

val och basdumpning av värme). Konfigurationen 6x14 motsvarar i verkligheten 4 m mellan borrhålen 

längs med kortsidan av garaget och 6,05 m längs med långsidan.
9
  

Den extra värmeinlagringen som krävs för att kompensera för värmeförlusterna har fått en stor påverkan 

på det här borrhålslagrets storlek. Om borrhålslagret simuleras utan den riktiga marktemperaturen, med 

ansatt balanstemperatur och förutsatt att toppkyleffektens storlek bara är motsvarande vad som krävs 

för energibalans exklusive värmeförluster – innebär detta att borrhålslagret kan göras 1 300 m mindre. 

Vilket innebär att borrhålslagrets storlek fick öka med cirka 7,09 % för att kunna klara av den ökade 

värmeinlagringen som krävs för att kompensera för värmeförlusterna. 
10

 I den teoretiska situationen att 

spetseffektens storlek, kompenserad för värmeförluster var känd från början skulle motsvarande ökning 

vara 1,45 %. 
11

 Alltså i samma storleksordning som i fallet av spetsdumpning, där spetseffektens storlek 

redan är känd. Detta visar på hur viktiga spetseffekterna är för dimensioneringen av ett borrhålslager och 

ger en antydning till varför borrhålslager är dyra att investera i per effekt.  

  

                                                                 

9
 Tillgänglig yta för borrningsarbetet är 20,0x78,6 m

2
. Konfiguration 6x14  20/(6-1)=4 m och  

78,6/(14-1)≈6,05 m. 
10

 19 672,80/18 370,13 ≈ 1,0709 
11

 19 672,80/21 159,98 ≈ 1,0145 
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4.2.3.1 TRANSIENT VÄRMEFÖRLUST 

Utifrån Ekvation 10-13 beräknades även de transienta värmeförlusterna för detta borrhålslager. Eftersom 

de olika uppsättningarna av parametrar (konservativt valda och uppmätt data) resulterar i olika 

värmeförluster, redovisas båda fallen i Figur 35. Beräkningarna baseras på en momentan höjning av 

temperaturen i lagret från bergets ostörda temperatur, 10,84 °C, till balanstemperaturen. För uppmätt 

data är balanstemperaturen 23,5 °C och för konservativt valda parametrar är den 25,5 °C. Ekvation 13 

resulterade i att formeln enbart är giltig inom tiden 22,9 månader, varför Figur 29 är begränsad till 22 

månader. Totalt är den transienta värmeförlusten 2 209/2 611 MWh under år ett och 1094/1 288 MWh 

under år två, de större talen för uppmätt data. Figur 35 ska tolkas som att den ger en uppfattning av 

minskningstakten för värmeförlusterna, snarare än exakta värden. 

 

Figur 35. Transient värmeförlust per månad [MWh] som funktion av månader, för det konservativa borrhålslagret med 

basdumpning; Borrhålslager 3. De blåa staplarna är den transienta värmeförlusten givet de konservativt valda parametrarna och 

de orangea är den extra värmeförlust som uppmätt data innebär.  
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4.2.3.2 UPPVÄRMNINGSFAS 

 

Figur 36. Illustration av tiden det tar att nå balanstemperaturen, med λberg=2,90 W/mK, cv_berg=1,84 MJ/m3K, Rb=0,07 mK/W. 

Grader °C som funktion av månad. Värden för medelfluidtemperaturen för baslasten, toppkyllasten och en approximation av 

borrhålslagrets temperatur. Totalt dumpas 3 806 MWh värme årligen i lagret med en maximal effekt på 2 300 kW kontinuerligt 

under 15 h. Totalt under tre år innebär detta 11 418 MWh. 

 

Figur 37. Illustration av tiden det tar att nå balanstemperaturen med λberg=3,34 W/mK, cv_berg=2,25 MJ/m3K, Rb=0,061 mK/W. 

Grader °C som funktion av månad. Värden för medelfluidtemperaturen för baslasten, toppkyllasten och en approximation av 

borrhålslagrets temperatur. Totalt dumpas 3 806 MWh värme årligen i lagret med en maximal effekt på 2 300 kW kontinuerligt 

under 15 h. Totalt under tre år innebär detta 11 418 MWh. 
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4.2.3.3 SPECIFIKT EFFEKTUTTAG 

Detta borrhålslager resulterar i en specifik effekt på cirka 81,33 W/m vid spetslasten för värmeuttag, 

vilket är högt i borrhålslager-sammanhang (Nilsson, 2014). För dubbla U-rörskollektorer uppgår det 

specifika effektuttaget av erfarenhet till omkring 60 W/m vid spetslast (ibid.). Denna specifika effekt gäller 

däremot borrhålslager med en lägre balanstemperatur som används för frikyla och förutsatt goda berg 

egenskaper (ibid.). Den specifika effekten bestäms av temperaturdifferensen mellan köldbäraren och 

borrhålsväggen (ibid.). Eftersom det är teoretiskt möjligt att cirkulera ner en -10 °C vätska ner i ett 

borrhålslager som har medeltemperaturen 50 °C, är det lätt att inse att den specifika effekten rent 

teoretiskt kan vara i princip hur hög som helst – i alla fall momentant. Samtidigt varierar temperaturen i 

borrhålsväggen över ett år sett och tumregler finns av en anledning. Avsikten med detta delkapitel är att 

ge en fingervisning för hur det skulle påverka ekonomin om borrhålslagret inte kan leverera mer än 60 

W/m. Ekonomin i detta delkapitel ska inte ses som exakt, då nya offerter skulle behöva begäras in. 

Om det antas att maximalt 60 W/m kan erhållas från berget innebär detta att värmepumparna inte 

kommer att kunna ta ut 1 600 kW värme från borrhålslagret. Istället kommer maxbelastningen att vara 

60/81,33 ≈ 74 % av 1 600, vilket är ≈ 1 180 kW på förångarsidan. Eftersom detta gäller basdumpning 

kommer enbart värmesidans effekt att påverkas – då maxeffekten på kylsidan är 679 kW på 

kondensorsidan av värmepumpen, alltså långt under 1 180 kW och därmed långt under begränsningen på 

60 W/m. Mängden värme som kan värmedumpas i borrhålslagret kommer att minska eftersom 

värmeuttaget minskar. Med samma beräkningsprocedur som i 3.1 Förutsättningar visar det sig att 

begräsningen på 60 W/m skulle innebära att byggnaden enbart kan tillgodogöra sig 2 257 MWh värme, 

med toppeffekten 1 593 kW. Detta innebär alltså att ≈ 1 450 kW timvismedeleffekt fjärrvärme krävs och 

532 MWh fjärrvärme totalt. Sammantaget medför detta att mängden fjärrvärme ökas med 532-403=129 

MWh och en ökning av den abonnerade effekten från 295 till 568 kW. 

Givet fjärrvärmepriserna i Appendix 9: Prisavtal Fortum motsvarar detta en ökning av 

fjärrvärmekostnaderna med 217 958 kr. Det är rimligt att jämföra detta borrhålslager med Borrhålslager 

1, då dessa kan anses vara två motpoler av investeringsalternativ. Givet att borrningsarbetet för ett 

26 460 m stort borrhålslager kostar cirka 9 267 750 kr, se Appendix 10: Budget, och att detta borrhålslager 

är mindre, kan den intjänade kostnaden för att anlägga det uppskattas med en linjär skalning av 

borrningskostnaden enligt; 

 

              
                                 

                             
              

          

        
              

 
Alltså blir besparingen cirka 9 267 750 kr – 6 890 000 kr = 2 380 000 kr. Eftersom extra kostnaden som 

följer av att borrhålslagret eventuellt endast kan hantera 60 W/m jämfört med 81,33 W/m måste ställas i 

relation till den minskade anläggningskostnaden – innebär detta att antalet år som Fabege skulle tjäna på 

att bygga ett mindre och eventuellt lite sämre borrhålslager borde beräknas. En merinvesteringskalkyl kan 

ställas upp för att beräknas detta antal år; 

 
                

                       
 

            

             
       

 
De första 11 åren skulle alltså Fabege gå med vinst om de investerar i ett underpresterande men billigare 

Borrhålslager 3, samtidigt som de skulle gå i förlust efter 11 år – i jämförelse med att anlägga 

Borrhålslager 1. Detta väldigt grovt räknat och helt utan hänsyn till skillnaden i kyleffekt. Det ska noteras 

att det inte finns någon teoretisk anledning att misstänka att EED har fel, annat än tumregeln om 60 

W/m. Det är alltså både fullt möjligt och troligt att det faktiskt går att ta ut 81,33 W/m ur ett teoretiskt 
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perspektiv. Om det går kan denna kalkyl helt bortses ifrån. En fullständig kalkyl för energikostnaderna för 

ett underpresterande Borrhålslager 3, jämfört med ett välfungerande Borrhålslager 3 återfinns i Appendix 

6: Energikostnader för ett underpresterande Borrhålslager 3 med basdumpning av värme (60 W/m). 

Denna energikostnadskalkyl bygger på samma princip som dem under avsnittet 4.4 Ekonomi. Något som 

inte har tagits hänsyn till i denna förenklade kalkyl är att Borrhålslager 3 kräver att kyltorn/kmk täcker en 

större del av kyleffekten. Detta är inget problem om kyltornen är kvar, men skulle de däremot rivas så 

finns det merkostnader som denna förenklade kalkyl inte tar hänsyn till. 
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4.2.4 Borrhålslager 4 (uppmätt data, basdumpning) 
I jämförelsesyfte itererades även ett borrhålslager fram utan de konservativa valen för basdumpnings-

fallet. Detta resulterade i;  

 60 borrhål i ett mönster med 4x15 borrhål. 

 Teoretiskt avstånd mellan borrhålen: 6,6 meter. 

 Minimalt aktivt borrhålsdjup: 301,70 meter. 

 Totalt minimum för aktivt borrhålsdjup: 18 102 meter. 

 Kollektor: Dubbelt U-rör. 

 Värmeuttag: 1 768 MWh, maximalt 1 600 kW under 11 h. 

 Värmetillförsel: 2 506 MWh, maximalt 741 kW under 169 h. 

 Stationär värmeförlust: 738 MWh (baserat på simuleringstiden 100 år). 

 Maximalt flöde 62,4 l/s vid 1 600 kW värmeuttag  max 1,04 l/s per borrhål. 

 Uppskattad investeringskostnad: 16 500 000 kr. 

Fullständig EED-utskrift återfinns i Appendix 5: EED-utskrift för Borrhålslager 4 (baserat på uppmätt data 

och basdumpning av värme). Konfigurationen 4x15 motsvarar i verkligheten 6, ̅ m mellan borrhålen längs 

med kortsidan av garaget och 5,6 m längs med långsidan.
12

 Precis som i fallet för det andra borrhålslagret 

som itererades fram för basdumpning, Borrhålslager 3, fick den ökade värmeinlagringen stora 

konsekvenser på lagrets storlek. För att kunna klara av den extra värmeinlagringen var borrhålslagrets 

storlek tvungen att ökas med 11,36 %. 
13

 Detta under förutsättningen att samma toppkyleffekt används 

som vid energibalans. Under förutsättningen att storleken på basdumpningens slutgiltiga effekt är känd 

skulle motsvarande ökning endast vara 0,75 %. 
14

 

  

                                                                 

12
 Tillgänglig yta för borrningsarbetet är 20,0x78,6 m

2
. Konfiguration 4x15  20/(4-1)=6. ̅ m och  

78,6/(15-1)≈5,6 m. 
13

 18 102/16 228,67 ≈ 1,1154 
14

 18 102/17 937,49 ≈ 1,0092 
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4.2.4.1 UPPVÄRMNINGSFAS 

 

Figur 38. Illustration av tiden det tar att nå balanstemperaturen, med λberg=2,90 W/mK, cv_berg=1,84 MJ/m3K, Rb=0,07 mK/W. 

Grader °C som funktion av månad. Värden för medelfluidtemperaturen för baslasten, toppkyllasten och en approximation av 

borrhålslagrets temperatur. Totalt dumpas 3 806 MWh värme årligen i lagret med en maximal effekt på 2 300 kW kontinuerligt 

under 15 h. Totalt under fyra år innebär detta 15 224 MWh. 

 

Figur 39. Illustration av tiden det tar att nå balanstemperaturen med λberg=3,34 W/mK, cv_berg=2,25 MJ/m3K, Rb=0,061 mK/W. 

Grader °C som funktion av månad. Värden för medelfluidtemperaturen för baslasten, toppkyllasten och en approximation av 

borrhålslagrets temperatur. Totalt dumpas 3 806 MWh värme årligen i lagret med en maximal effekt på 2 300 kW kontinuerligt 

under 15 h. Totalt under fyra år innebär detta 15 224 MWh. 
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4.2.5 Storlek på borrhålslagren i botten 

 

Figur 40. Storlek i botten på borrhålslagren med konservativa val. Det mindre blåa för basdumpning (Borrhålslager 3) och det 

större svarta för spetsdumpning (Borrhålslager 1). 

 

Figur 41. Storlek i botten på borrhålslagren med icke-konservativa val. Det mindre, gröna, för basdumpning (Borrhålslager 4) och 

det större, svarta, för spetsdumpning (Borrhålslager 2).  
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4.2.6 Teknisk sammanställning över borrhålslager 

Tabell 12 

 

Benämning

Totalt aktivt djup 26 478 m 22 515 m 19 673 m 18 102 m

Antal borrhål 90 st 75 st 84 st 60 st

Borrhålskonfiguration 6x15 5x15 6x14 4x15

Aktivt djup per borrhål 294,20 m 300,20 m 234,20 m 301,70 m

EED-avstånd mellan borrhålen 6,60 m 6,60 m 6,50 m 6,60 m

Teoretiskt mått på långsidan 92,40 m 92,40 m 84,50 m 92,40 m

Teoretiskt mått på kortsidan 33,00 m 26,40 m 32,50 m 19,80 m

Borrhålsavstånd (långsida) 5,61 m 5,61 m 6,05 m 5,61 m

Borrhålsavstånd (kortsida) 4,00 m 5,00 m 4,00 m 6,67 m

Storlek i botten (långsida) 106 m 106 m 90 m 106 m

Storlek i botten (kortsida) 46 m 33 m 45 m 20 m

Tid att nå balanstemperaturen 3 somrar 3 somrar 3 somrar 4 somrar

Maximalt flöde totalt 76,5 l/s 76,5 l/s 74,9 l/s 62,4 l/s

Maximalt flöde per borrhål 0,85 l/s 1,02 l/s 0,89 l/s 1,04 l/s

Tryckfall över borrhål 153 kPa 213 kPa 137 kPa 230 kPa

Stationär värmeförlust 495 MWh/år 556 MWh/år 591 MWh/år 738 MWh/år

Till borrhålslager

Värmetillförsel/kyluttag 2 263 MWh 2 324 MWh 2 359 MWh 2 506 MWh

Värmeuttag 1 768 MWh 1 768 MWh 1 768 MWh 1 768 MWh

Max kyllast 1 600 kW 1 600 kW 679 kW 753 kW

Max värmelast 1 600 kW 1 600 kW 1 600 kW 1 600 kW

Till byggnad

Kyltillförsel 1 810 MWh 1 859 MWh 1 887 MWh 2 005 MWh

Värmetillförsel 2 386 MWh 2 386 MWh 2 386 MWh 2 386 MWh

Max kyllast 1 280 kW 1 280 kW 543 kW 602 kW

Max värmelast 2 159 kW 2 159 kW 2 159 kW 2 159 kW

Till kyltorn/kmk (förångar-sida)

Total värmedumpning 1 318 MWh 1 269 MWh 1 241 MWh 1 123 MWh

Max last 603 kW 603 kW 1 340 kW 1 281 kW

λ 2,90 W/mK 3,34 W/mK 2,90 W/mK 3,34 W/mK

cp 1,84 MJ/m3K 2,25 MJ/m3K 1,84 MJ/m3K 2,25 MJ/m3K 

Rb 0,095 mK/W 0,086 mK/W 0,095 mK/W 0,086 mK/W

Procentuell ökning från balanstemperatur-ansatsen, givet spetseffekter för kyla med:

känd storlek, Tabell 3 1,33 % 0,75 %

känd varaktighet 7,09 % 11,54 %

känd varaktighet och storlek 1,95 % 1,01 % 1,45 % 0,92 %

Spetsdumpning Basdumpning

Konservativt Uppmätt data gäller Konservativt Uppmätt data gäller

Borrhålslager 1 Borrhålslager 2 Borrhålslager 3 Borrhålslager 4

1 600 kW, dT=5 1 600 kW, dT=5 1 600 kW, dT=5 1 600 kW, dT=6
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4.3 MILJÖPÅVERKAN 

Eftersom samtliga framtagna borrhålslager täcker exakt samma värmeenergi- och värmeeffektbehov 

spelar det på värmesidan ingen roll vilket av borrhålslagren som räknas med. När det gäller kylsidan har 

det däremot en påverkan, eftersom de olika borrhålslagren täcker olika mycket av kylbehovet. 

Borrhålslager 1 väljs som grund för detta avsnitt och Tabell 9 är därför utgångspunkten. Att välja ett annat 

borrhålslager, med en större täckning av DN-husets kylbehov, resulterar i större miljöpåverkan. Skillnaden 

mellan att välja olika borrhålslager är däremot marginell. Om Borrhålslager 4 med störst kylbehov väljs 

istället blir miljövinsten 0,02 % mindre förutsatt svensk elmix (0,02 ton CO2-ekvivalenter) och 0,43 % 

mindre förutsatt nordisk elmix korrigerad för import och export (0,32 ton CO2-ekvivalenter). Alltså en i 

sammanhanget försumbar skillnad och baserat på samma kalkyl som nedan. Utifrån Tabell 9 och 

teoriavsnittet kan Tabell 13 erhållas för nordisk elmix korrigerad för import och export; 

Tabell 13 

 
 

Miljöpåverkan årligen med och utan borrhålslager, förutsatt

korrigerad nordisk elmix 

Värmesidan Energimängd
Miljöpåverkan

ton CO2-ekvivalenter
Energimängd

Miljöpåverkan

ton CO2-ekvivalenter

Värmeåtervinning (värme) 3 076 MWh - 3 076 MWh -

varav el 397 MWh 52,0 397 MWh 52,0

Borrhåls-värmebehov (kondensor-sida) 2 386 MWh
- - -

varav el för värmepumpsdrift, SPF=3,67 651 MWh 85,4 - -

Fjärrvärme för varmvatten 372 MWh 372 MWh

Fjärrvärme, övrigt 31 MWh 2 417 MWh

Totalt fjärrvärme 403 MWh 27,7 2 789 MWh 191,6

Summa värmesidan: 5 865 MWh 165,1 5 865 MWh 243,7

Kylsidan Energimängd
Miljöpåverkan

ton CO2-ekvivalenter
Energimängd

Miljöpåverkan

ton CO2-ekvivalenter

Värmeåtervinning (kyla) 2 437 MWh - 2 437 MWh -

varav el 314 MWh 41,2 314 MWh 41,2

Borrhåls-kylbehov (förångar-sida) 1 810 MWh - - -

varav el för värmepumpsdrift, SPF=3,81 476 MWh 62,4 - -

Kyltorn/kmk (förångar-sida) 1 318 MWh - 3 128 MWh -

El ti l l  kyltorn 328 MWh 43,0 778 MWh 102,1

Summa kylsidan: 5 565 MWh 146,6 5 565 MWh 143,3

Summerad miljöpåverkan för värme och kyla: 311,7 387,0

(ton CO2-ekvivalenter) (ton CO2-ekvivalenter)

Differens i miljöpåverkan som följd av att ha ett borrhålslager:              -75,2 ton CO2-ekvivalenter

Utan borrhålslagerMed borrhålslager



Geoenergilösning för DN-huset 

CHRISTOFFER STRANDBERG 101 

Tabell 14 bygger på att elens miljöpåverkan har bedömts till 131,2 g CO2-ekvivalenter/kWh och resulterar 

alltså i att DN-husets årliga miljöpåverkan minskar med 75,2 ton CO2-ekvivalenter. Skulle istället svensk 

elmix med 10 g CO2-ekvivalenter/kWh användas så resulterar det i Tabell 14 och att den årliga 

minskningen i miljöpåverkan blir 157,2 ton CO2-ekvivalenter. Om tabellerna jämförs går det att se att 

kalkylen är väldigt känslig för hur elens miljöpåverkan bedöms. Gränsen för när skillnaden mellan det 

nuvarande energisystemet och ett nytt energisystem med borrhålslager blir noll, går vid miljövärdering av 

elen till 242,5 g CO2-ekvivalenter/kWh. Om elen värderas till detta blir det ingen förändrad miljöpåverkan. 

I den teoretiska situationen att elen värderas till 0 g CO2-ekvivalenter/kWh skulle miljövinsten bli 163,9 

ton CO2-ekvivalenter, oberoende av vilket borrhålslager som väljs. Större miljövinst än detta går alltså inte 

att uppnå för DN-huset med ett borrhålslager givet det fjärrvärmebehov som har räknats fram och den 

miljövärderingen av fjärrvärmen som Fortum har gjort. 

      Tabell 14 

 

Miljöpåverkan årligen med och utan borrhålslager, förutsatt

svensk elmix

Värmesidan Energimängd
Miljöpåverkan

ton CO2-ekvivalenter
Energimängd

Miljöpåverkan

ton CO2-ekvivalenter

Värmeåtervinning (värme) 3 076 MWh - 3 076 MWh -

varav el 397 MWh 4,0 397 MWh 4,0

Borrhåls-värmebehov (kondensor-sida) 2 386 MWh
- - -

varav el för värmepumpsdrift, SPF=3,67 651 MWh 6,5 - -

Fjärrvärme för varmvatten 372 MWh 372 MWh

Fjärrvärme, övrigt 31 MWh 2 417 MWh

Totalt fjärrvärme 403 MWh 27,7 2 789 MWh 191,6

Summa värmesidan: 5 865 MWh 38,2 5 865 MWh 195,6

Kylsidan Energimängd
Miljöpåverkan

ton CO2-ekvivalenter
Energimängd

Miljöpåverkan

ton CO2-ekvivalenter

Värmeåtervinning (kyla) 2 437 MWh - 2 437 MWh -

varav el 314 MWh 3,1 314 MWh 3,1

Borrhåls-kylbehov (förångar-sida) 1 810 MWh - - -

varav el för värmepumpsdrift, SPF=3,81 476 MWh 4,8 - -

Kyltorn/kmk (förångar-sida) 1 318 MWh - 3 128 MWh -

El ti l l  kyltorn 328 MWh 3,3 778 MWh 7,8

Summa kylsidan: 5 565 MWh 11,2 5 565 MWh 10,9

Summerad miljöpåverkan för värme och kyla: 49,3 206,5

(ton CO2-ekvivalenter) (ton CO2-ekvivalenter)

Differens i miljöpåverkan som följd av att ha ett borrhålslager:              -157,2 ton CO2-ekvivalenter

Utan borrhålslagerMed borrhålslager
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4.4 EKONOMI 

Enbart ekonomin för Borrhålslager 1 och 3 har beräknats ingående eftersom dessa har marginaler på de 

dimensionerande parametrarna och därför anses vara huvudalternativen i examensarbetet. En 

excelmodell med ekonomi-parametrarna, utomhustemperaturen, fjärrvärmepriset och energi- och 

effektbehovet för de olika borrhålslagren togs fram och resulterade i att medelpriset för fjärrvärme blev 

814,5 kr/MWh. Detta inklusive volymrabatter och fasta avgifter. I enlighet med teorin är detta pris i 

närheten av det högsta priset per MWh som råder vid temperaturer under -2 °C. Eftersom Fortum mäter 

den abonnerade effekten sett över ett dygn och inte per timme, skiljer sig den timvisa maximieffekten 

och den abonnerade effekten. Det högsta medelvärdet för 24 på varandra följande timmar var 295 kW 

fjärrvärme, varför detta värde valdes som abonnerad effekt. Ett oväntat resultat var att det inte spelade 

särskilt stor roll om badhuset, som ligger i husdelen som eventuellt ska rivas, var med i kalkylen eller inte. 

Om detta togs hänsyn till blev det 353 kW abonnerad effekt fjärrvärme och ett lägre medelpris per MWh 

fjärrvärme. Dock utgår inte kalkylen från att detta badhus existerar då husdelen ska rivas.  

 

Det finns ingen marginal på den abonnerade effekten fjärrvärme som har beräknats i detta 

examensarbete, utan denna är bestämd utifrån tillgängliga timdata för ett normalår. Eftersom 

värmebehovet kommer att variera mellan olika år på grund av vädret, kommer också den abonnerade 

effekten att variera. Avgörande för hur stor den abonnerade effekten fjärrvärme blir är beroende av 

endast några fåtal timmar årligen. Den abonnerade effekten bestämdes till 295 kW, men det är bara 

under 47 timmar årligen som dygnsmedelvärdet är över 200 kW och under 23 timmar som medelvärdet 

är över 250 kW. Detta i total majoritet under på varandra följande timmar och endast under fyra dagar 

per år i energimodellen.  Alltså är den abonnerade effekten fjärrvärme känslig för den maximala 

värmeeffekten, vilken sällan inträffar. Samtidigt är kalkylen inte särskilt känslig för en ökad abonnerad 

effekt, inom rimliga gränser. Om den abonnerade effekten skulle dubbleras, från 295 till 590 kW, innebär 

detta att den årliga besparingen minskar med 100 300 kr och att återbetalningstiden ökar med cirka ett 

halvår för de båda borrhålslagren. Alltså ingen större påverkan i sammanhanget. Den möjliga besparingen 

om fjärrvärmeeffekten begränsas är 34 000 kr årligen per 100 kW abonnerad effekt. Om den abonnerade 

effekten mäts och bevakas innebär detta en möjlighet att vidta åtgärder för att hålla effekten nere. Ett 

alternativ är att använda en elpanna eller liknande för att hjälpa till under just de fåtal timmar på året 

som har ett stort värmeeffektbehov. Ett annat alternativ är att installera större ackumulatortankar för 

varmvatten, för att slippa täcka varmvatten-delen med fjärrvärme under de timmar på året som avgör 

den abonnerade effekten. Genom större ackumulatortankar skulle den abonnerade effekten vara mindre 

känslig för störttappning när värmeeffektbehovet är som högst. Ett tredje alternativ är att begränsa 

fjärrvärme-effekten med någon form av reglersystem och sedan manuellt avgöra om fjärrvärme-effekten 

får överskrida detta värde – till exempel om hyresgäster klagar. Samtidigt kan den möjliga besparingen 

anses vara så marginell att det är tveksamt om det går att motivera sådana här åtgärder ekonomiskt. 

Detta skulle däremot kunna förändras om den reella abonnerade effekten visar sig vara högre än i 

energimodellen. 

 

Energikostnaderna beräknas minska med cirka 2 010 000 kr årligen, oavsett vilket av borrhålslagren som 

investeras i. Skillnaden i årliga besparingar mellan de två borrhålslagren är bara 1 000 kr. Besparingarna 

görs enbart på värmesidan med de antaganden som har gjorts i examensarbetet. Anledningen till att inga 

besparingar görs på kylsidan är att kyltornen i dagsläget har ett SPFkyla på 4,02 – vilket är bättre än det 

SPFkyla som har räknats med för borrhålslagret. För borrhålslagret användes SPFkyla = 3,81 för att ta hänsyn 

till borrhålslagrens höga balanstemperaturer, vilket motsvarar det sämsta SPF som kan förväntas under 

ett år om den maximala utgående köldbärartemperaturen 38 °C. Följden av att räkna med ett sämre 

SPFkyla blev att den årliga besparingen minskade med cirka 30 000 kr.  
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Investeringen för Borrhålslager 1 är cirka 19,5 miljoner inklusive den nya värmepumpen, då 

borrhålslängden sammanfaller med den i budgeten. Den raka återbetalningstiden relativt det nuvarande 

energisystemet bestämdes till 9,7 år, men samtidigt måste balanstemperaturen nås innan lagret driftsätts 

– varför återbetalningstiden i verkligheten är mellan 12 och 13 år, lite beroende på när borrhålslagret är 

driftklart för värmeinlagring. Skulle istället investeringen göras i Borrhålslager 3 minskar 

investeringskostnaden eftersom detta borrhålslager är mindre. Med utgångspunkt i budgeten kan 

kostnaderna för borrningsarbetet och container för borrkax skalas linjärt med antalet borrhålsmeter 

(övriga poster oförändrade). Detta resulterar i ≈17,1 miljoner kr och innebär att återbetalningstiden 

minskar med 1,2 år. Uppvärmningsfasen är lika lång för de båda borrhålslagren, varför 

återbetalningstiden för Borrhålslager 3 blir cirka 11-12 år. Alltså har Borrhålslager 3 ett års mindre 

återbetalningstid än Borrhålslager 1. 

 

De två borrhålslagren skiljer sig i hur stor kyleffekt de täcker, se 4.2.6 Teknisk sammanställning över 

borrhålslager, varför även detta måste tas i beaktning när de jämförs. Om kyltornen ska vara kvar är 

Borrhålslager 3 det lönsammaste investeringsalternativet, från ett ekonomiskt perspektiv. Om kyltornen 

däremot ska rivas måste priset för den större kyleffekts-täckningen som Borrhålslager 1 har jämföras med 

alternativkostnaden för att investera i större kyltorn/kmk. Skillnaden mellan Borrhålslager 1 och 

Borrhålslager 3 är 737 kW på förångarsidan av värmepumparna. Merkostnaden för Borrhålslager 1 

jämfört med Borrhålslager 3 är 2,6 miljoner kr, varför priset för den extra kyleffekt som Borrhålslager 1 

medför för DN-huset är cirka 2 600 000/737 ≈ 3 500 kr/kW kyleffekt. Enligt Energimarknadsinspektionen 

(2013, s. 14) kostar en kylanläggning med kylmaskin, kylmedelskylare, installation och utrustning cirka 

1 470-1 980 kr/kW kyleffekt, beroende på om kylmaskinen är vattenkyld (dyrare) eller luftkyld (billigare).  

Detta exklusive rördragning, projektering och projektledning (ibid.). Kostnaden per kW kyla varierar 

däremot stort beroende på vad som ingår i priset (Energimarknadsinspektionen, 2013, s. 14) och detta 

måste utredas specifikt för DN-huset - som redan har en del av utrustningen som krävs. Med 

utgångspunkt i schablonpriserna från Energimarknadsinspektionen är de 3 500 kr/kW kyleffekt som ett 

större borrhålslager innebär dyrt. Särskilt med tanke på att DN-huset redan har kylmaskiner och ändå 

måste investera i något för att ersätta kyltornen. Vidare tror Fabege att DN-husets kylbehov i framtiden 

kommer att öka (Bergius, 2013), varför det kan tänkas att en eventuell investering kommer att göras med 

hänsyn till detta. Möjligen skulle då någon form av storskalighetsrabatt erhållas, sett till priset per kW. För 

att få en korrekt uppfattning om detta måste offerter specifika för DN-huset begäras in för den lösning 

som väljs. 

 

Allt detta angående kyleffektstäckningen gäller under förutsättningen att den utgående 

köldbärartemperaturen i kollektorn aldrig får överstiga 38 °C. Om den får överstiga 38 °C går det att 

momentant belasta borrhålslagret med hela kyleffektsbehovet, till exempel i det fallet att kyltornen inte 

fungerar. Det går också att baserat på de befintliga borrhålslagren i examensarbetet optimera så att 

borrhålslagren täcker en större kyleffekt med bibehållen energimängd och ökad maximitemperaturgräns 

– detta skulle inte påverka balanstemperaturen. Optimeringen är möjlig genom att ha en bas till kyltornen 

och en fast effektbegräsning till borrhålslagret. Genom att optimera dessa två variabler, basen och 

effektbegränsningen, kan detta minimera den kyleffekt som nya kyltorn/kmk behöver dimensioneras för 

och därmed minska kostnaden per kW. Denna optimering har däremot inte gjorts i examensarbetet, då 

informationen om att gränsen på 38 °C får överskridas framkom i slutskedet. Detta i kombination med att 

priset per kW kyleffekt är okänt för det som ska ersätta kyltornen, innebär att vissa antaganden är 

nödvändiga. I detta examensarbete görs antagandet att det är mest ekonomiskt att täcka en så liten 

kyleffekt som möjligt med ett borrhålslager – eftersom detta resulterar i det minsta borrhålslagret 

investeringsmässigt och priset per kW kyleffekt är billigare för kmk än för ett större borrhålslager, enligt 

Energimarknadsinspektionen (2013, s. 14). 
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Ur ett ekonomiskt perspektiv är det därför bäst att basdumpa värme och därmed anlägga Borrhålslager 3, 

då detta kräver en mindre initial investering och har kortare återbetalningstid än Borrhålslager 1. Alltså 

finns ingen anledning att bygga Borrhålslager 1 ur en ekonomisk synvinkel, så länge det går att täcka 

kyleffekten med något annat. Detta kan kompliceras av bygglov och att DN-huset är K-märkt, men någon 

form av komplement till borrhålslagret krävs oavsett för att täcka den del av kyleffekten som inte 

borrhålslagret kan täcka. Borrhålslager 3 är inte bara bättre ur ett ekonomiskt perspektiv relativt 

Borrhålslager 1. Även relativt Borrhålslager 2 & 4 är den reella återbetalningstiden kortare. Detta 

eftersom Borrhålslager 4 kräver fyra somrar för att nå upp i erforderlig temperatur och eftersom det 

något större Borrhålslager 2 har samma årliga besparing och tid att nå erforderlig temperatur som 

Borrhålslager 3. Fullständiga ekonomiska kalkyler ges för Borrhålslager 1 & 3 i Tabell 15 och Tabell 16. En 

överskådlig och mindre detaljerad jämförelse presenteras i Tabell 17 för samtliga borrhålslager. 

 

 

                                         Tabell 15 

 

Borrhålslager 1
(konservativa parametrar, spetsdumpning av värme)

Årlig energikostnad och rak återbetalningstid 

Värmesidan Energi Max effekt Pris Energi Max effekt Pris

Värmeåtervinning (värme) 3 076 MWh 1 090 kW - 3 076 MWh 1 090 kW -

varav el 397 MWh 244 kW 410 193 kr 397 MWh 244 kW 410 193 kr

Borrhåls-värmebehov (kondensor-sida) 2 386 MWh 2 159 kW - - -

el för värmepumpsdrift, SPF=3,67 651 MWh 589 kW 672 828 kr - -

Fjärrvärme för varmvatten 372 MWh 372 MWh

Fjärrvärme, övrigt 31 MWh 2 417 MWh

Totalt fjärrvärme 403 MWh 1 000 kW 328 172 kr 2 789 MWh 3 053 kW 3 040 010 kr

Summa värmesidan: 5 865 MWh 1 411 193 kr 5 865 MWh 3 450 203 kr

Kylsidan Energi Max effekt Pris Energi Max effekt Pris

Värmeåtervinning (kyla) 2 437 MWh 861 kW - 2 437 MWh 861 kW -

varav el 314 MWh 244 kW 324 981 kr 314 MWh 244 kW 324 981 kr

Borrhåls-kylbehov (förångar-sida) 1 810 MWh 1 280 kW - - -

el för värmepumpsdrift, SPF=3,81 476 MWh 336 kW 491 684 kr - -

Kyltorn/kmk (förångar sida) 1 318 MWh 603 kW - 3 128 MWh 1 883 kW -
el för värmepumpsdrift och 

cirkulationspumpar ti l l  kyltorn 328 MWh 85 kW 338 881 kr 778 MWh 264 kW 804 452 kr

Summa kylsidan: 5 565 MWh 1 155 546 kr 5 565 MWh 1 129 433 kr

Summerat pris för värme och kyla: 2 570 000 kr 4 580 000 kr

Differens i årlig energikostnad som följd av att ha ett borrhålslager:

Investeringskostnad:

Rak återbetalningstid:

Utan borrhålslagerMed borrhålslager

-2 010 000 kr

19 500 000 kr

9,7 år
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                                        Tabell 16 

  

Borrhålslager 3
(konservativa parametrar, basdumpning av värme)

Årlig energikostnad och rak återbetalningstid 

Värmesidan Energi Max effekt Pris Energi Max effekt Pris

Värmeåtervinning (värme) 3 076 MWh 1 090 kW - 3 076 MWh 1 090 kW -

varav el 397 MWh 244 kW 410 193 kr 397 MWh 244 kW 410 193 kr

Borrhåls-värmebehov (kondensor-sida) 2 386 MWh 2 159 kW - - -

el för värmepumpsdrift, SPF=3,67 651 MWh 589 kW 672 828 kr - -

Fjärrvärme för varmvatten 372 MWh 372 MWh

Fjärrvärme, övrigt 31 MWh 2 417 MWh

Totalt fjärrvärme 403 MWh 1 000 kW 328 172 kr 2 789 MWh 3 053 kW 3 040 010 kr

Summa värmesidan: 5 865 MWh 1 411 193 kr 5 865 MWh 3 450 203 kr

Kylsidan Energi Max effekt Pris Energi Max effekt Pris

Värmeåtervinning (kyla) 2 437 MWh 861 kW - 2 437 MWh 861 kW -

varav el 314 MWh 244 kW 324 981 kr 314 MWh 244 kW 324 981 kr

Borrhåls-kylbehov (förångar-sida) 1 887 MWh 543 kW - - -

el för värmepumpsdrift, SPF=3,81 496 MWh 143 kW 512 542 kr - -

Kyltorn/kmk (förångar sida) 1 241 MWh 1 340 kW - 3 128 MWh 1 883 kW -

el för värmepumpsdrift och 

cirkulationspumpar ti l l  kyltorn 309 MWh 188 kW 319 130 kr 778 MWh 264 kW 804 452 kr

Summa kylsidan: 5 565 MWh 1 156 653 kr 5 565 MWh 1 129 433 kr

Summerat pris för värme och kyla: 2 570 000 kr 4 580 000 kr

Differens i årlig energikostnad som följd av att ha ett borrhålslager:

Investeringskostnad:

Rak återbetalningstid:

Med borrhålslager Utan borrhålslager

-2 010 000 kr

8,5 år

17 100 000 kr
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Tabell 17 

 

4.4.1 LCC 

 
Figur 42. Livscykelkostnad med och utan borrhålslager (BTES) för betraktelsetiden 50 år. 

 
Figur 43. Sammanställning av årsenergibehov med och utan borrhålslager (BTES).  

 

Benämning

Investeringskostnad

Årlig besparing

Rak återbetalningstid 9,7 år 9,0 år 8,5 år 8,2 år

Uppvärmningsfas 3 somrar 3 somrar 3 somrar 4 somrar

Reell återbetalningstid

Driftklar före sommar 12,2 år 11,5 år 11,0 år 11,7 år

Driftklar efter sommar 12,7 år 12,0 år 11,5 år 12,2 år

2 010 000 kr 2 010 000 kr 2 010 000 kr 2 010 000 kr

Borrhålslager 1 Borrhålslager 2 Borrhålslager 3 Borrhålslager 4

19 500 000 kr 18 100 000 kr 17 100 000 kr 16 500 000 kr

(26 478 m) (22 515 m) (19 673 m) (18 102 m)

Spetsdumpning Basdumpning

Konservativt Uppmätt data gäller Konservativt Uppmätt data gäller
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Figur 44. Sammanställning av årsenergibehov per kvadratmeter med och utan borrhålslager (BTES). 

 

 

Den LCC-analys som har gjort i examensarbetet ska inte ses som komplett, då det är möjligt att göra 

denna betydligt mer avancerad och heltäckande. Syftet med kalkylen vara bara att avgöra ett 

borrhålslagers lönsamhet ur ett längre tidsperspektiv, samt påvisa påverkan av de mjuka parametrarna – 

som ofta inte är del av en konventionell LCC-kalkyl. Både med och utan de mjuka parametrarna hade ett 

borrhålslager en lägre livscykelkostnad relativt det nuvarande energisystemet. Störst var skillnaden med 

hänsyn till de mjuka parametrarna; 91 % lägre diskonterad livscykelkostnad än det nuvarande 

energisystemet. Motsvarande siffra för den konventionella kalkylen var 20 %. Den specifika 

energianvändningen beräknas sjunka från cirka 120 kWh/m
2 

till cirka 100 kWh/m
2
. Beräknade nuvärden 

samt värdet av de mjuka parametrarna återfinns i Appendix 7: LCC (nuvärden). Samtliga värden är 

baserade på 3.2.2 Kostnadsposter i LCC samt budgeten i Appendix 10: Budget.   

Alternativ 0 1 2
Benämning

Datum: 2014-04-04

Mjuka värden

Nuläge BTES BTES

Livscykelkostnad (LCC) på 50 år.
Summa nuvärde SEK

LCC-resultat % -20% -91%

Återbetalningstid och avkastning
Total energikostnad kr/år

Besparing / år jämfört med alt. 0 kr -

Återbetalningstid [år] år - 9,6 9,6

Avkastning på satsat kapital % - 10,4% 10,4%

Översikter
Fördelning nuvärden Andel SEK Andel SEK Andel SEK

Investering 0% 0 32% 20 616 088 286% 20 616 088

Återkommande kostnader/intäkter 0% 0 0% 145 624 -116% -8 364 104

Enstaka kostnader/intäkter 0% 0 0% 54 288 -685% -49 346 650

Drift 0% 0 0% 0 0% 0

Energi 100% 81 843 722 68% 44 298 676 615% 44 298 676

Andel kWh/år Andel kWh/år Andel kWh/år

Elenergi Per m2 = 1 14,4% 1 489 000 25,0% 2 165 000 25,0% 2 165 000

Fjärrvärme, utan BTES 26,9% 2 789 000 0,0% 0 0,0% 0

Fjärrvärme, med BTES 0,0% 0 4,7% 403 000 4,7% 403 000

Övrigt, energideklaration 58,7% 6 082 043 70,3% 6 082 043 70,3% 6 082 043

Summa årsenergi 100,0% 10 360 043 100,0% 8 650 043 100,0% 8 650 043

Summa årsenergi / kvadratmeter 119,1 99,4 99,4

Sammanställning av årsenergibehov

7 204 010

2 590 668

2 005 347

81 843 722 65 114 676

4 596 015 2 590 668

2 005 347
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4.4.1.1 KÄNSLIGHET VID VARIERANDE VARIABLER I LCC 

 

Figur 45. Känslighet i LCC vid varierande real kalkylränta. 0-alternativet är utan borrhålslager, alternativ 1 med borrhålslager 

(BTES) och alternativ 2 är den okonventionella LCC-kalkylen. Vid den reala kalkylräntan 11,5 % blir summan av alternativens 

nuvärden lika, inklusive investeringskostnaden. Känsligheten relativt den okonventionella LCC-kalkylen har inte utretts. 

 

Figur 46. Känslighet i LCC vid avvikande investeringskostnad. 0-alternativet är utan borrhålslager, alternativ 1 med borrhålslager 

(BTES) och alternativ 2 är den okonventionella LCC-kalkylen. Vid cirka 180 % större investering blir summan av alternativens 

nuvärden lika, inklusive investeringskostnaden. Känsligheten relativt den okonventionella LCC-kalkylen har inte utretts. 
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Figur 47. Känslighet i LCC vid varierande kostnadsökning för energikostnaderna. 0-alternativet är utan borrhålslager, alternativ 1 

med borrhålslager (BTES) och alternativ 2 är den okonventionella LCC-kalkylen. Vid cirka 5 % realprisökning årligen av 

energikostnaderna blir summan av alternativens nuvärden lika, inklusive investeringskostnaden. Förutsatt samma prisökning för 

både fjärrvärme och el. Vid vilken realränta detta sker för den okonventionella LCC-kalkylen har inte utretts. 

 

Figur 48. Känslighet i LCC vid avvikande energikostnad i nuläget. 0-alternativet är utan borrhålslager, alternativ 1 med 

borrhålslager (BTES) och alternativ 2 är den okonventionella LCC-kalkylen.  Vid cirka 55 % lägre energikostnader för både 

fjärrvärme och el blir summan av alternativens nuvärden lika, inklusive investeringskostnaden. Känsligheten relativt den 

okonventionella LCC-kalkylen har inte utretts. 
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5 Diskussion 

5.1 EKONOMI 

I jämförelse med dagens energisystem med kyltorn och fjärrvärme, beräknas energikostnaderna sjunka 

med cirka 44 % årligen om ett borrhålslager byggs. Anledningen till den stora minskningen är att den 

värme som i normala fall hade avgivits till utomhusluften i kyltornen kan sparas under DN-huset i 

berggrunden. På detta sett kan den värmen som annars hade kylts bort på sommaren återanvändas i 

framtiden när det finns ett värmebehov, istället för att ”försvinna” i uteluften. På värmesidan beräknas 

besparingarna till cirka 2 040 000 kr under ett normalår, tack vare att värmeuttag från borrhålslagret är 

billigare än fjärrvärme. På kylsidan är det något dyrare med ett borrhålslager, än med ett kyltorn. Detta är 

en direkt följd av att ett värsta tänkbara SPFkyla har räknats med genomgående. Detta värsta tänkbara 

SPFkyla resulterade i att den årliga besparingen minskade med 30 000 kr årligen jämfört med att räkna 

med samma SPF som kyltornen i dagsläget har. Denna skillnad kan till stor del anses vara överdriven då 

det SPFkyla som har räknats med motsvarar det sämsta SPF som kan inträffa, givet att den utgående 

köldbäraren är begränsad till 38 °C. Sammantaget innebär det sämre SPFkyla att kostnaderna på kylsidan 

ökar med 30 000 kr, varför besparingen i energikostnader på både värme- och kylsidan beräknas till 

2 010 000 kr per år relativt det nuvarande energisystemet. 

De olika borrhålslagrena som har tagits fram i examensarbetet täcker alla samma värmeeffekt- och 

värmeenergi-behov. Det som skiljer dem åt är hur värme dumpas i dem, det vill säga om borrhålslagret är 

framtaget för basdumpning eller spetsdumpning med en effektbegränsning. På grund av driftstrategin för 

värmedumpningen varierar både kylenergibehovet och kyleffektbehovet som de olika borrhålslagrena 

täcker. Samtliga borrhålslager kan däremot likställas ekonomiskt. De borrhålslager som det är störst 

skillnad mellan är Borrhålslager 1 och Borrhålslager 4, då dessa två täcker minst respektive störst 

kylenergi- och kyleffektbehov. Skillnaden mellan dessa i årliga besparingar är dock försumbar; 2 800 kr 

per år. Avrundat till tre värdesiffror beräknas därför den årliga besparingen till 2 010 000 kr per år relativt 

det nuvarande energisystemet för samtliga fyra borrhålslager. 

Det som framförallt skiljer de olika borrhålagren åt är att de täcker en olika stor kyleffekt. Borrhålslager 1 

är dimensionerat för att täcka en cirka 737 kW större kyleffekt på förångarsidan av värmepumparna än 

vad Borrhålslager 3 täcker. Under förutsättningen att den utgående köldbäraren är begränsad till 38 °C, 

motsvarar detta 3 500 kr/kW. Denna kostnad är dyr jämfört med att investera i nya kylmedelskylare enligt 

priser från Energimarknadsinspektionen. Däremot är inte alternativkostnaden för vad som ska ersätta 

kyltornen känd, varför det inte går att med säkerhet avgöra vilket av borrhålslagren som är den bästa 

investeringen. Vidare har det i examensarbetets slutskede framkommit att den utgående köldbäraren kan 

vara högre än 38 °C förutsatt låga tryck, utan att detta påverkar garantin för kollektorerna. Detta medför 

att samtliga borrhålslager kan belastas med hela toppkyleffekten för DN-huset under en kortare tid. Det 

har däremot fallit utanför ramarna av exjobbet att bestämma exakt hur lång tid denna högre belastning 

kan råda. Vidare har inte en optimering driftstrategin för värmedumpningen givet denna nya information 

gjorts. Denna nya information om maximitemperaturen kommer att påverka priset per kW kyleffekt och 

innebära att de mindre borrhålslagren som var framtagna för basdumpning plötsligt kan driftas för 

spetsdumpning med en effektbegränsning. Detta medför att Borrhålslager 3 kan täcka ett betydligt större 

effektbehov, om detta skulle vara intressant för Fabege. 

Om maximitemperaturen skulle höjas försämras däremot köldfaktorn, varför det kan vara motiverat att 

fortsatt täcka ett så litet kyleffektbehov som möjligt med ett borrhålslager Värmepumparnas 

elförbrukning fördubblas nämligen om den utgående köldbärarens temperatur ökar från 38 °C till 57 °C. 

Detta medför att det inte nödvändigtvis är ekonomiskt försvarbart att täcka ett större kylbehov med ett 
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borrhålslager, bara för att detta är möjligt. Hänsyn måste tas till alternativkostnaden för att istället täcka 

detta extra kylbehov med det som ska ersätta kyltornen. Eftersom det i dagsläget inte är känt vad som ska 

ersätta dem, innebär detta att priset per kW kyleffekt och köldfaktorn för denna ersättning är okänt. Av 

denna anledning går det inte att avgöra om det skulle vara bättre att täcka ett större kyleffektbehov 

genom att öka den utgående köldbärarens maximitemperatur. Om det som ska ersätta kyltornen har 

samma köldfaktor och pris per kW kyleffekt – är det inte ekonomisk försvarbart att öka 

maximitemperaturen till 57 °C givet att elförbrukningen fördubblas. Då är det bättre att behålla 

maximitemperaturen 38 °C och täcka en så liten kyleffekt som möjligt med borrhålslagret. Samtidigt 

kommer sällan maximitemperaturen i köldbäraren att nås, varför detta är ett optimeringsproblem som 

faller utanför ramarna för examensarbetet. 

Samtliga borrhålslager är dimensionerade för att täcka exakt samma värmeenergi- och 

värmeeffektbehov. Givet att värme ska tas ut ur borrhålslagret på detta sätt, har Borrhålslager 3 minst 

kyleffekt av samtliga borrhålslager. Detta på grund av att värme basdumpas i borrhålslagret samt på 

grund av att det är större än Borrhålslager 4 och därmed har en lägre balanstemperatur och mindre 

värmeförluster. Det är rimligt att anta att det som Fabege investerar i som ska ersätta kyltornen har 

åtminstone samma driftkostnader som kyltornen i dagsläget har. Om detta antagande är sant är det från 

ett ekonomiskt perspektiv bättre att investera i Borrhålslager 3, då detta innebär en lägre 

investeringskostnad och en kortare återbetalningstid än Borrhålslager 1. Vidare har Borrhålslager 3 

samma årliga besparing som Borrhålslager 1, varför det givet att priset per MWh och kW kyla från det 

som ska ersätta kyltornen är detsamma som för de befintliga kyltornen – inte finns någon ekonomisk 

anledning att investera i Borrhålslagar 1 för spetsdumpning.  

Ur ett säkerhetsperspektiv är det däremot betydligt bättre att investera i Borrhålslager 1, se kommande 

kapitel 5.3.7 Reella markegenskaper. Den risk som finns med att anlägga ett mindre borrhålslager är att 

detta är mindre robust mot sämre termiska markförhållanden än dimensionerat för. Samtidigt visar 

kalkylen i 4.2.3.3 Specifikt effektuttag att påverkan inte behöver vara särskilt stor om borrhålslagret skulle 

underprestera. Vinsten är stor på investeringsstorleken i jämförelse med att bygga ett större 

borrhålslager för spetsdumpning, samtidigt som påverkan på besparingarna är liten i jämförelse. Detta 

har sin grund i att ett borrhålslager är lämpligare som energilager än som effektlager, vilket återspeglas i 

ekonomin. Även om Borrhålslager 1 är en säkrare investering och ett underpresterande lager skulle vara 

dåligt ur ett långt tidsperspektiv, är det fortfarande så att Fabege redan planerar en eventuell 

utbyggnation i framtiden. Kalkylen i 4.2.3.3 Specifikt effektuttag och Appendix 6: Energikostnader för ett 

underpresterande Borrhålslager 3 med basdumpning av värme (60 W/m) visar på att påverkan inte är 

särskilt stor kortsiktigt och att det fortfarande är en bra investering även om borrhålslagret skulle 

underprestera. Återbetalningstiden ökar endast med cirka 0,8 år i exemplet och är fortfarande mindre än 

för Borrhålslager 1. Eftersom påverkan inte är särskilt stor kortsiktigt skulle det inte vara lika katastrofalt 

med ett underpresterande lager i Fabeges fall som om det istället hade rört sig om ett företag som ville 

göra en engångsinvestering. Vidare finns det åtgärder att vidta om borrhålslagret underpresterar, såsom 

att öka balanstemperaturen och höja maximitemperaturkravet. Alltså kan det vara motiverat att riskera 

att lagret underpresterar, eftersom det ändå planeras en framtida utbyggnation. Däremot ska det noteras 

att kalkylerna för ett underpresterande lager kan bli annorlunda beroende på vilka indata som används. 

Det finns däremot ingen teoretisk anledning annat än en tumregel om 60 W/m att misstänka att 

Borrhålslager 3 skulle underprestera. Förutsatt att markegenskaperna är bättre eller lika bra som 

dimensionerat för så kommer med största sannolikhet Borrhålslager 3 att prestera som planerat.  

Ekonomiberäkningarna i denna uppsats har inga marginaler på det sättet att en viss procent har dragits 

av, utan de är beräknade utifrån de i examensarbetet angivna parametrarna. Vissa av dessa parametrar 

har marginaler. Det SPFvärme som har räknats med är samma SPF som råder i energimodellen, vilken 

bygger på ett borrhålslager med betydligt lägre balanstemperatur än de som har tagit fram i detta 



Geoenergilösning för DN-huset 

CHRISTOFFER STRANDBERG 112 

examensarbete. Alltså är SPFvärme konservativt valt och innebär att elförbrukningen för värmeuttag ur 

borrhålslagret överskattas. Vidare har SPFkyla bestämts till den kylfaktor som motsvarar den högsta 

fluidtemperaturen i kollektorslangarna som kan uppnås med temperaturlyftet fem grader. Alltså 

överskattar även SPFkyla värmepumparnas elförbrukning. Sammantaget borde alltså ekonomin vara bättre 

i verkligheten än beräknat i examensarbetet. Anledningen till att SPF har valts konservativt är för att det 

har ansetts bättre att den årliga besparingen underskattas än överskattas. På motsvarande sätt har ett 

bättre SPF än vad som väntas använts i simuleringarna för uppvärmningsfasen, varför inte tiden för denna 

ska underskattas. Vidare är inte det geotermiska värmeflödet med i simuleringarna för 

uppvärmningsfasen. 

Vad gäller den abonnerade effekten fjärrvärme, kan storleken på denna diskuteras. Den är vald i 

examensarbetet direkt från maximivärdet under 24 på varandra följande timmar, i datan som är baserad 

på energimodellen. Det finns alltså inga marginaler.  Samtidigt är som visat påverkan liten av att dubblera 

den, då det enbart kostar 340 000 kr per 1 000 kW extra abonnerad effekt årligen. Vidare behövs det 

fjärrvärmespetsning så pass sällan, att det borde gå att reglera den abonnerade effekten med ett 

reglersystem.  Eftersom den abonnerade effekten bestäms av toppnoteringen över ett år sett, kan det 

konstrueras ett reglersystem som varnar varje gång den abonnerade effekten ökar eller förväntas öka. 

För att inte överskrida en viss gräns abonnerad effekt kan då tänkas att detta måste bekräftas manuellt 

eller att någon form av spetskraft hjälper till med spetsningen. Detta är sannolikt billigare än att tillåta att 

den abonnerade effekten ökar från exempelvis 295 till 590 kW, vilket motsvarar ≈100 000 kr.  

De tillfällen som behöver fjärrvärmespetsning inträffar så sällan att det kan vara en idé att hjälpa till med 

en elpanna eller något liknade under de enstaka tillfällen som detta behövs, snarare än att betala högre 

fasta kostnader till Fortum varje år. Alltså föreslås att fjärrvärmen täcker basen av fjärrvärmespetsningen 

och att något annat kraftslag täcker spetsbehovets spets. Det ska noteras att det inte är ekonomisk att 

täcka hela spetsningsbehovet med en elpanna, då snittpriset per MWh fjärrvärme ligger under det för el, 

men det kan definitivt vara motiverat att täcka spetsarna av fjärrvärmespetsen med el. Exakt hur stor del 

som borde täckas, borde utredas och återkopplas mot då det är möjligt att den reella abonnerade 

effekten blir högre än förväntat, eftersom energimodellen enbart är baserad på ett normalår. Det kan 

exempelvis tänkas att störttappning som tömmer ackumulatortankarna med varmvatten kan höja den 

abonnerade effekten fjärrvärme. Kanske kan ackumulatortankarna utökas, för att slippa värma 

varmvatten med fjärrvärme under de timmar på året då fjärrvärme-effekten redan är hög.  

Det måste däremot beaktas att det kanske inte är så farligt om tappvarmvattnet/inomhustemperaturen 

är lite kallare än normalt under ett fåtal dagar/timmar på året? Troligen har hyresgästerna ett visst 

överseende med det, förutsatt att det inte händer alldeles för ofta. Vad som händer om effekttopparna 

kapas borde utredas. Spelar det verkligen så mycket roll om värmeeffekten understiger dess börvärde? 

Vad får det för följder? Det borde funderas kring. 

5.1.1 LCC 
LCC-analysen visar att den nuvärdesberäknade livscykelkostnaden är 20 % lägre med ett borrhålslager än 

med dagens energisystem, 65 Mkr jämfört med 82 Mkr. Detta baserat på betraktelsetiden 50 år, den 

reala kalkylräntan 6 % samt energipriser enligt modellen för fjärrvärmepris och ökningstakt för dessa 

enligt 3.2 Antaganden i ekonomiska beräkningar. Känslighetsanalysen visar att beräkningen är robust och 

att ett borrhålslager alltid har en lägre livscykelkostnad än det nuvarande energisystemet, inom alla utom 

de mest extrema variationer av parametrarna. Ett borrhålslager har en lägre livscykelkostnad om: 

 Den reala kalkylräntan är lägre än 11,5 % 

 Energikostnaderna (kr/MWh el och fjärrvärme) är större än 55 % av det angivna värdet 

 Om den årliga kostnadsökningen för både fjärrvärme och el är lägre än 5 % realt 

 Om investeringskostnaden är mindre än 180 % av det angivna värdet från budgeten 
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Samtliga av dessa fyra punkter är sannolika att gälla och därför är ett borrhålslager ur ett LCC-perspektiv 

en självklar investering. Om realräntan sätts till 0, blir livscykelkostnaden med dagens energisystem 287 

Mkr och med ett borrhålslager 174 Mkr– alltså 39 % lägre. Hur stor procentuell skillnad det blir mellan 

alternativen är således känsligt för valet av kalkylränta. En kalkylränta på 6 % kan tyckas vara hög, vilket 

missgynnar en LCC-kalkyl. Samtidigt inkluderar kalkylräntan risken som tas vid en eventuell investering, 

avkastning på alternativa investeringar, avkastningskrav samt lånekostnader – varför en real kalkylränta 

på 6 % är rimlig. 

Under examensarbetets presentation diskuterades och värdesattes de mjuka parametrarna i samråd med 

representanter från Fabege. Värdet på dessa parametrar återspeglar inte företagets värdering av dessa 

parametrar utan värderingen uppskattades enbart i diskussioner mellan de som närvarade på 

presentationen, med avsikten att illustrera påverkan av att ta hänsyn till dessa mjuka parametrar. 

Värderingen av dessa mjuka parametrar är att betrakta som rimlig eftersom dessa är resultatet av en 

diskussion. Samtidigt ska inte den okonventionella LCC-kalkylen tolkas som slutgiltig, utan det går att göra 

betydligt utförligare uppskattningar av de mjuka parametrarnas värden. Vidare finns betydligt fler 

parametrar att beakta. Både borrhålslagret och fjärrvärmen kan täcka hela värmebehovet under 

merparten av dagarna under ett år och både borrhålslagret och kyltornet kan täcka hela kylbehovet under 

merparten av dagarna under ett år. Alltså innebär införseln av ett borrhålslager redundans i 

energisystemet, vilket inte är med i den okonventionella LCC-kalkylen. Skulle Fabege ha dieselgeneratorer 

i källaren kan även borrhålslagret användas vid strömavbrott. Ytterligare en faktor som inte har tagits 

med är volatiliteten i räntekostnader för det lån som Fabege sannolikt behöver ta för att göra en 

investering i ett borrhålslager. Det finns alltså fler mjuka parametrar att beakta. 

Bland de mjuka parametrar som var med i kalkylen, var ökningen av fastighetsvärdet mest betydande. 

Baserat på minskade energikostnader, mindre volatilitet i energikostnader, mindre miljöpåverkan, 

potentiellt sett högre hyra, minskat beroende av energimarknaden, stigande energipriser, att potentiellt 

sätt kunna täcka hela värmebehovet med borrhålslagret på sikt samt med hänsyn till att 

värmepumpdriften förbättras med framtida energieffektiviseringar beräknades fastighetsvärdet öka med 

cirka 50 miljoner kronor i nuvärde om ett borrhålslager investeras i. Fastighetsvärdets ökning är alltså 

större än investeringskostnaden för ett borrhålslager. 

Tas de mjuka parametrarna i beaktning blir skillnaden mellan dagens energisystem och ett borrhålslager 

större än för den konventionella LCC-kalkylen. Den diskonterade livscykelkostnaden beräknas sjunka från 

82 miljoner kronor till 7 miljoner kronor, alltså med 91 %. LCC-kalkyler är väldigt beroende av vilka indata 

som används. Känslighetsanalysen visar däremot att kalkylen är robust och i kombination med att 

representanter från Fabege har tyckt till om och ändrat vissa parametrar; är LCC-kalkylen att betrakta 

som trovärdig. Från ett LCC-perspektiv är därför ett borrhålslager en bra investering, då det har en lägre 

livscykelkostnad än dagens energisystem. 

5.2 MILJÖPÅVERKAN 

Om Fabege investerar i ett borrhålslager kommer den årliga miljöpåverkan att minska med ungefär 75-

157 ton CO2-ekvivalenter, beroende på vilken miljöpåverkan som tillskrivs elen och oavsett vilket 

borrhålslager i detta examensarbete som står som grund för kalkylen. Kalkylen är som nämnt väldig 

känslig för hur miljöpåverkan från elen bedöms, men en sak står dock klar; att investera i ett borrhålslager 

kommer att ha en positiv påverkan på miljön. Åtminstone kortsiktigt. En problematik som inte har 

justerats för i examensarbetet är att det framstår som att Fortum har miljövärderat sin egen elanvändning 

till 0 g CO2-ekvivalenter/kWh, vilket gör att ett borrhålslagers miljövinst underskattas. Om en rättvis 

jämförelse ska göras mot fjärrvärme, borde elanvändningen värderas lika – oavsett om det är Fortum eller 

DN-huset som använder elen. Detta faller däremot utanför ramen för denna uppsats, då det skulle 
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behöva göras en rad antaganden för att justera upp Fortums miljövärdering av fjärrvärmen. Att Fortums 

miljövärdering av fjärrvärmen är i underkant ses istället som en marginal i detta examensarbete och det 

påverkar inte utfallet. Trots en sannolikt förskönad miljövärdering av fjärrvärme är ett borrhålslager 

bättre än fjärrvärme ur ett miljömässigt perspektiv. 

I framtiden, om ursprungsmärkning av el blir ett accepterat sätt att miljövärdera el är det inte orimligt att 

Fabege skulle välja att köpa miljövänlig el. Om denna värderas till 0 g CO2-ekvivalenter/kWh skulle den 

årliga miljöpåverkan minska med 163,9 ton CO2-ekvivalenter givet att ett borrhålslager införs. Detta är 

den maximala årliga förändring i miljöpåverkan som kan uppnås om miljövärderingen av el varieras i 

miljöpåverkans-kalkylen, givet Fortums miljövärdering av fjärrvärmen. Detta är däremot baserat på en 

kortare tidsperiod. Som bekant blir miljöpåverkan oförändrad vid miljövärdering av elen till 242,5  g CO2-

ekvivalenter/kWh. Givet Elforsks prognos om att medelvärdet för miljöpåverkan de kommande 30 åren 

skulle ligga mellan 150-600 g CO2-ekvivalenter/kWh är det lätt att notera att gränsen 242,5  g CO2-

ekvivalenter/kWh ligger i den undre delen av detta intervall.  Dock är inte detta ekvivalent med att det är 

osannolikt att ett borrhålslager skulle innebära en positiv förändring i miljöpåverkan ur ett längre 

tidsperspektiv. Fjärrvärmens framtida miljöpåverkan måste också beaktas. Detta har inte gjorts i denna 

uppsats, men eftersom det innebär en större fjärrvärme-konsumtion för Fabege att inte ha ett 

borrhålslager än det innebär att ha ett – kan vissa slutsatser dras. Om fjärrvärmens miljöpåverkan ökar i 

framtiden kommer gränsen för när miljövinsten blir noll att stiga från 242,5  g CO2-ekvivalenter/kWh el, 

till ett tal högre än detta. Exakt vid vilken miljövärdering av el som gränsen skulle gå för när ett 

borrhålslager blir miljömässigt positivt eller negativt ur ett långsiktigt perspektiv, avstås från att besvara i 

detta examensarbete då detta är beroende av hur fjärrvärmens framtida miljöpåverkan värderas. Någon 

rimlig prognos på detta har inte hittats.  

Hur fjärrvärme miljövärderas i framtiden kommer vidare att påverkas av hur miljövärdering av el i 

framtiden görs. Om det blir aktuellt med ursprungsmärkning av el, skulle fjärrvärmens miljöpåverkan 

sjunka då det förbrukas en viss mängd el i produktion av fjärrvärme. Samtidigt skulle då också 

miljöpåverkan från elen som DN-huset använder minska. Alltså är ett borrhålslager långsiktiga 

miljöpåverkan inte helt lätt att bedöma. Något som går att säga med säkerhet däremot är att även om 

fjärrvärmens miljöpåverkan inte ökar i framtiden, så är gränsen för när DN-husets miljöpåverkan blir 

oförändrad inom intervallet som Elforsk förutspår under de närmsta 30 åren. Att de ligger i den undre 

delen av intervallet betyder inte nödvändigtvis någonting, då sannolikhetsfördelningen för Elforsks 

prognos är okänd. Det är möjligt att elen har 99 % chans att miljövärderas under 200 g CO2-

ekvivalenter/kWh i Elforsks prognos och att den övre intervallgränsen på 600 g CO2-ekvivalenter/kWh är 

ett extremfall med marginalel som är osannolikt att inträffa. Sammantaget går det egentligen bara att 

säga att det ur ett kortsiktigt perspektiv definitivt är miljömässigt fördelaktigt att investera i ett 

borrhålslager och att det ur ett långsiktigt tidsperspektiv är möjligt att det är miljömässigt fördelaktigt, 

men att det faller utanför ramarna för denna uppsats att bedöma långsiktig miljöpåverkan. 

Något som också bör tillföras diskussionen är varför SABO rekommenderar att elen ska miljövärderas som 

nordisk elmix korrigerat för import och export. Troligen bygger rekommendationen på att el-besparande 

åtgärder ska göras vilka är fördelaktiga att tillskriva en stor miljömässig vinst från en fastighetägares 

synvinkel. Exempel på sådana investeringar kan vara automatisk belysning med närvarosensor, nyare mer 

energieffektiv utrustning, att slopa el-element etc. Jämfört med dessa investeringar är inte ett 

borrhålslager en typisk energieffektiviseringsåtgärd, då elförbrukningen faktiskt ökar med en investering i 

ett borrhålslagersystem. Därför kan det anses orimligt att räkna med SABOs höga 

miljövärderingsrekommendation för el, men detta är dock baserat på spekulationer. Torts den höga 

miljövärderingen som SABO rekommenderar är ändå ett borrhålslager en bra investering ur en 

miljömässig synvinkel.  
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5.3 BORRHÅLSLAGER 

Samtliga framtagna borrhålslager har längden 106 m längs med långsidan i botten av borrhålslagret, 

förutom det konservativa borrhålslagret för basdumpning som har måttet 90 m, se Tabell 12 för en 

översikt. Att det senare lagret har ett mindre mått är ett medvetet val då det lämnar mer utrymme för en 

eventuell utbyggnation, vilket kan tänkas vara särskilt aktuellt om ett mindre borrhålslager anläggs. 

Sammantaget kan samtliga borrhålslager sägas utnyttja majoriteten av den tillgängliga ytan längs med 

långsidan av garaget fram till oljerummet, förutom det konservativa lagret för basdumpning – som har 

extra marginaler. Detta syns i Figur 40 och Figur 41. Måtten på kortsidan av borrhålslagren är däremot 

mycket mindre än vad som är möjligt för samtliga borrhålslager. Detta är en följd av att det är smalt i 

garaget på kortsidan och att en utgångspunkt i simuleringarna har varit att maximera det reella avståndet 

mellan borrhålen. Detta är också anledningen till att alla framtagna borrhålslager har en snarlik 

konfiguration. Inget av lagren når fram till fastighetsgränsen varken i toppen eller i botten av Figur 40 och 

Figur 41. Alltså är samtliga borrhålslager mindre än vad de skulle kunna vara rent teoretiskt och som det 

syns i figurerna är borrhålslagrena baserade på uppmätt data knappt gradade alls. Från detta går det att 

konstatera att; 

1. Bergrundsvolymen som tas upp av borrhålslagren är långt ifrån vad den skulle kunna vara – som 

följd av att avståndet mellan borrhålen inte är bedömt i kombination med begränsningar i EED. 

2. Om inte borrhålen gradas till fastighetsgränsen kan det vara möjligt att göra en eventuell 

framtida utbyggnation i servicegaraget, längst ner i Figur 21, istället för oljerummet. Detta beror 

däremot på vilket borrhålslager som byggs. Detta är även möjligt med Borrhålslager 3 om det 

görs 21 500 m totalt och konfigurationen ändras lite. 

3. Det är teoretiskt möjligt att borra i servicegaraget istället och därmed spara viss bergvolym till en 

senare utbyggnation. Däremot är det lägre i takhöjd, vilket kan innebära merkostnader. 

4. Rent teoretiskt skulle det gå att få plats med betydligt fler än ett borrhålslager; ett där S-huset 

ska rivas, ett under oljerummet, ett med utgångspunkt i servicegaraget och ett i garaget. 

5. Det finns utrymme för att grada ut hålen ännu mer ut mot fastighetsgränsen parallellt med 

kortsidan på garaget, vilket innebär att en större bergvolym kan uppnås för borrhålslagret.  

6. Borrhålslagren behöver inte ta upp hela ytan under DN-huset, bara för att det går att grada 

borrhålen betyder det inte att det är nödvändigt. 

EED tillåter inte mer än ett värde för avståndet mellan borrhålen, varför det inte går att simulera vad en 

ytterligare gradning längs med kortsidorna skulle innebära annat än förenklat. Om avståndet mellan 

borrhålen ökar i EED, det vill säga samma längs med långsidan och kortsidan, står det klart att 

medelfluidtemperaturerna i lagret minskar med ansatt balanstemperatur och att de stationära 

värmeförlusterna som beräknas med EED ökar. I DN-husets fall kan detta anses vara positivt då en större 

del av kylbehovet kan täckas. Vid små ökningar av avståndet krävs en mindre borrhålslängd, samtidigt 

som det efter en viss nivå krävs en längre borrhålslängd. Detta beror på att temperaturen blir för låg efter 

en tillräckligt stor ökning av borrhålsavståndet och att temperaturintervallet blir något större. 

Sammantaget har avståndet mellan borrhålen däremot en blygsam påverkan på borrhålslängden. Som 

exempel kan nämnas att en dubblering av avståndet i EED för Borrhålslager 1 kräver 252 meter extra 

totalt aktivt borrhålsdjup och i det närmaste fördubblade värmeförluster, 920 MWh per år sett över 94 år. 

Samtidigt som detta skulle innebära ett 66x184,8 m
2
 stort lager förutsatt spikraka borrhål, alltså 

fullkomligt orimligt i DN-husets fall. En ökad gradning av borrhålen verkar alltså efter en viss nivå leda till 

ökade värmeförluster och bredare/lägre temperaturintervall – vilket kan kompenseras för med fler 

borrhålsmeter och större värmeinlagring. Förutsatt att DN-husets kyltorn ska rivas kan det ses som 

någonting positivt med värmeförluster, då en större del av kylbehovet kan täckas med borrhålslagret. 

Samtidigt går det inte att simulera olika gradningar i EED annat än förenklat (med samma borrhålsavstånd 

i alla riktningar), varför det är svårt att bedöma vad en ytterligare gradning skulle innebära med EED. Blir 
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avståndet för glest i EED krävs en längre borrhålslängd, men vid vilken gradning som detta sker är utanför 

ramen för detta examensarbete. Noteras ska att borrhålslagrena inte behöver gradas ut till 

fastighetsgränsen, det räcker med att tillräcklig gradning görs för att motsvara EED simuleringarna, se 

Figur 40 och Figur 41. Vidare är det dyrare att grada än att inte göra det, så kostnaden för detta måste 

vägas in. Det kan till och med vara rimligt att inte grada borrhålen för att göra det möjligt att borra i 

servicegaraget i framtiden, se nedre garage i Figur 40. Att grada extra bara för att det är möjligt att göra 

det, kan tyckas ologiskt då det både blockerar framtida utbyggnationer och kan innebära att 

minimitemperaturen i borrhålslagret lättare nås.  Om borrhålen ska gradas extra borde simuleringar göras 

för att utreda påverkan av detta och sådana simuleringar är inte möjliga med EED. Särskilt då gradning 

innebär längre avstånd mellan borrhålen i botten av borrhålslagret än mellan borrhålen i toppen. Vidare 

måste den termiska kortslutningen beaktas. Om borrhålen gradas mycket ökar risken att kollektorerna 

hamnar liggandes på varandra, vilket är mycket negativt för värmeutbytet med berget. Det finns alltså en 

logisk rimlighetsgräns här, vilken inte går att simulera i EED. 

Om det skulle bestämmas att en viss extra gradning ska göras finns det två viktiga fall att beakta. Om ett 

borrhålslager för spetsdumpning skulle gradas för mycket, ökar värmeförlusterna och därmed kylbehovet 

som kan täckas med borrhålslagret. Detta är inte något problem för borrhålslagren för spetsdumpning då 

toppkyleffekten inte påverkas för dessa borrhålslager, utan snarare bara basen till kyltornen kan sänkas 

(åtminstone till en viss nivå). För borrhålslagren för basdumpning däremot skulle en för stor ökning av 

gradningen innebära att toppkyleffekten måste öka – eftersom basen till kyltornen redan är noll. Givet att 

maximitemperaturgränsen 38 °C ska beaktas är detta väldigt dåligt för det möjliga energi- och 

effektuttaget, då inte tillräckligt kyluttag kan göras för att kompensera för värmeförlusterna. Följden av 

detta blir att inte samma värmeuttag som dimensionerats för kan tas ut. Detta givet att det råder samma 

termiska egenskaper i marken som indatan till simuleringarna. Alltså skulle det vara mycket ofördelaktigt 

att grada borrhålslagren för basdumpning extra. Vidare behövs det marginaler om något av 

basdumpningsborrhålslagren ska byggas. Särskilt med tanke på att det är svårt att kontrollera borrhålens 

exakta bana ner i berget utan merkostnader och eftersom undersökningsbrunnarna har avvikit ovanligt 

mycket under huset. De angivna borrhålsmetrarna är bara det minsta antalet borrhålsmeter som krävs – 

någon form av säkerhetsmarginal borde läggas på. I alla fall om det anses viktigt att hålla de 

maximitemperaturkrav som har stått som grund för borrhålslagren. Om valet istället skulle göras att det 

är acceptabelt att överskrida 38 °C, är ökad gradning inte ett problem för basdumpningslagren i det 

avseende att effektbehovet för värmeinlagringen kommer att öka. Ovan nämnd problematik gäller dock 

fortfarande. 

Vilket antal borrhål, vilken konfiguration och därmed vilken gradning som är optimal att anlägga i garaget 

är beroende på hur minimi-avståndet mellan och maximi-djupet för borrhålen bedöms. Oavsett vad 

minimi-avståndet bedöms till, är det värdefullt att maximera antalet borrhål på kortsidan av garaget givet 

detta avstånd så att så få borrhål som möjligt behövs längs med långsidan. Detta för att ge utrymme till 

den framtida utbyggnation som planeras. De konfigurationer av borrhål som har tagits fram i detta 

examensarbete är de konfigurationer som maximerar borrhålsavståndet förutsatt att det aktiva 

borrhålsdjupet är begränsat till ≈300m. Om det går att borra djupare går det att få ett kompaktare lager 

area-mässigt, sett till total yta som tas upp både i botten och toppen av borrhålslagret. Om det i motsats 

till detta skulle bestämmas att det inte går att borra lika djupt som det är föreslaget i examensarbetet 

eller att det givna antalet borrhål inte får plats i garaget på grund av minimiavståndet mellan dem, finns 

det flera saker som kan kompensera för detta: 
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1. Det går att borra ännu djupare hål för att kompensera för färre hål, eftersom detta skapar en 

större bergvolym. Detta kan däremot bli dyrare. 

2. Det går att borra i oljerummet direkt, där den framtida utbyggnationen planeras, för att få en 

större area att borra på och därmed en större bergvolym. Detta omöjliggör däremot sannolikt en 

framtida utbyggnation i oljerummet. 

3. Det går att göra kompletterande borrning i servicegaraget, men det är lägre frihöjd där. 

4. Borrhålslagret kan täcka ett mindre effekt- och energibehov, vilket resulterar i att mer spetskraft 

behövs. Detta kan innebära en sämre investering, jämför 4.2.3.3 Specifikt effektuttag. 

5. Det går att riva den övre innerväggen i Figur 20 och därmed få ytterligare någon meter på 

kortsidan. På grund av flertalet rör innanför denna vägg, kan detta däremot vara svårt att 

motivera ekonomiskt. 

6. Det kanske går att borra i samband med rivningen av S-huset och bygga ett mindre 

kompletterande borrhålslager där. 

7. Det går att öka flödet så att det blir ett mindre temperaturlyft över värmepumparna och därmed 

minska maximi-temperaturgränsen och höja minimi-temperaturgränsen. Detta kräver dock efter 

en viss nivå större cirkulationspumpar. 

8. Det går att utreda om det går att öka den reella utgående maximitemperaturen från 

värmepumpen som i nuläget är begränsad till 38 °C. Om den skulle var exempelvis 39 °C, skulle 

detta ha stor påverkan då maximitemperaturen är dimensionerande för borrhålslagret.  

9. Enligt samtal med en tillverkare tål kollektorerna upp till 60 °C vid kontinuerlig drift, under 

förutsättningen att det är under 3 bars tryck. Dock rekommenderas fortfarande 40 °C som 

maximitemperatur. Om det skulle tillåtas att maximitemperaturen är 60 °C blir det plötsligt 

gynnsamt att öka balanstemperaturen i lagret – vilket möjliggör mindre borrhålslager än de som 

har tagits fram i detta examensarbete. Hur hög balanstemperatur som är rimligt att ha under 

DN-huset borde då utredas. Simuleringar visar att detta är ett optimeringsproblem, då en högre 

balanstemperatur kräver en längre uppvärmningsfas (upp till cirka 11 år som maximalt).  

10. Det går att utreda påverkan av vad den nya värmepumpens lägsta utgående temperatur på 

köldbäraren innebär. Denna har antagits vara densamma som de övriga, 3,5 °C, vilket inte är 

fallet i verkligheten. 

11. Det går att drifta borrhålslagret för basdumpning istället för spetsdumpning eftersom detta 

kräver ett betydligt mindre antal borrhålsmeter. 

12. Det går att variera basen till kyltornen mellan olika månader, så att denna ökas när höga 

temperaturer i lagret förväntas och därmed möjliggör ett mindre borrhålslager. Alltså ett slags 

mellanting mellan spetsdumpning och basdumpning. 

13. Det går att installera en annan typ av kollektor med ett lägre borrhålsmotstånd, såsom en 

koaxial-kollektor. 
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5.3.1 Basdumpning och spetsdumpning 
Ren spetsdumpning begränsat till 1 600 kW och ren basdumpning är två extremfall som båda har stått 

som grund för de borrhålslager som har tagits fram i detta examensarbete. För båda uppsättningarna av 

parametrar, de konservativt valda och uppmätt data, är alla borrhålslängder möjliga mittemellan 

spetsdumpning och basdumpning. Detta för att basen till kyltornen och effektbegränsningen kan regleras 

så att den ändras över året sett – om basen är noll blir det basdumpning. De fall som har presenterats i 

examensarbetet ska således ses som extremfall. Både i det avseendet att de är baserade på konservativt 

valda parametrar och uppmätt data, samt i det avseendet att de är framtagna för basdumpning 

respektive spetsdumpning (med en effektbegränsning). Sämst för ett borrhålslager är dåliga termiska 

markförhållanden och spetsdumpning, som i fallet av Borrhålslager 1, medan bäst för ett borrhålslager är 

bra termiska markförhållanden och basdumpning, som i fallet av Borrhålslager 4. Detta återspeglas i de 

nödvändiga borrhålsmetrarna. 

Det kan däremot diskuteras hur rimligt Borrhålslager 4 är i verkligheten. Det finns alltid en poäng med att 

ha säkerhetsmarginaler när borrhålslager dimensioneras, för att öka sannolikheten att det ska prestera 

som förväntat. Samtidigt visar kalkylen i 4.2.3.3 Specifikt effektuttag att påverkan inte behöver vara 

särskilt stor ekonomiskt med ett underpresterande lager, mycket på grund av att de höga effekterna för 

kyla och värme sällan inträffar. Ett mindre borrhålslager har minskade anläggningskostnader och trots en 

mindre årlig besparing är det fortfarande är en bra investering, givet det exempel som tagit upp. Ur ett 

långsiktigt tidsperspektiv är det däremot dåligt att ha ett underpresterande lager. Hur stora 

säkerhetsmarginaler som är rimliga är således en ekonomisk avvägning. När det gäller driftstrategi står 

det från dimensioneringssynpunkt klart är att det är bättre att basdumpa i borrhålslagret. Detta har sin 

grund i att borrhålslager är dyra att investera i per effekt och därför bör anläggas som baskraft. Detta 

återspeglas också i den större borrhålslängd som krävs om borrhålslagret ska användas för 

spetsdumpning.  

5.3.2 Värmeförluster 
En fördel med att basdumpa värme till borrhålslagret är att eftersom ett mindre borrhålslager med en 

högre balanstemperatur behövs innebär detta större värmeförluster och att borrhålslagret därför kan 

täcka en större del av kylbehovet. I många byggnaders fall skulle detta vara något negativt då det inte 

nödvändigtvis finns ett tillräckligt kylbehov för att kunna kompensera för dessa ökade värmeförluster. I 

DN-husets fall är det däremot någonting positivt då en större del av DN-husets stora kylbehov kan täckas 

med borrhålslagret. Om DN-husets kylbehov dessutom kommer att öka i framtiden, vilket Fabege tror, är 

det ännu fördelaktigare med stora värmeförluster. Med de konservativt valda parametrarna kan 77 MWh 

extra av kylbehovet täckas med ett mindre borrhålslager för basdumpning på förångar-sidan av 

värmepumpen, och med uppmätt data kan 146 MWh extra täckas. På grund av de transienta förlusterna 

är denna skillnad ännu större under de första driftåren. Det är således inte bara billigare att investera i ett 

mindre borrhålslager, utan det är också möjligt att täcka en större del av kylbehovet på grund av de ökade 

värmeförlusterna. Men då krävs det att borrhålslagret används för basdumpning, istället för 

spetsdumpning - i alla fall om maximitemperaturkravet på 35,5 °C ska hållas. Om 

maximitemperaturkravet kan överskridas förändras förutsättningarna. 

Det är viktigt att notera att samtliga stationära värmeförluster som har uppskattats med EED är 

överdrivna långsiktigt och underdriva kortsiktigt, då dessa inkluderar borrhålslagrets transienta 

värmeförluster och därför är ett slags medelvärde över simuleringstiden. Hur stora värmeförluster som 

kan förväntas de första åren samt minskningstakten för dessa åskådliggörs i avsnittet 4.2.1.2 Transient 

värmeförlust för Borrhålslager 1 och 4.2.3.1 Transient värmeförlust för Borrhålslager 3. Dessa beräkningar 

är däremot baserade på en momentan höjning av balanstemperaturen i borrhålslagret, varför 
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minskningstakten och värmeförlusten de första månaderna är överdriven. Samtidigt ger graferna en 

uppfattning om den energimässiga storleksordningen.  

För samtliga borrhålslager kan en uppfattning om värmeförlusterna fås från avsnittet om 

uppvärmningsfasen. I denna fas är baslasten 0 MWh i januari-februari och under 40 MWh i november-

december. Detta medför att det i princip bildas en rak linje mellan november och februari i dessa grafer. 

Det går att från dessa grafer se att värmeförlusterna ökar allt eftersom borrhålslagrets medeltemperatur 

ökar, exempelvis är koefficienten betydligt större i Figur 31 för den andra perioden november-februari än 

vad den är för den första perioden. Detta illustrerar grafiskt att värmeförlusterna ökar. 

EED räknar inte med den isoleringen som det innebär för borrhålslagret att ha DN-huset ovanför. Från 

DTRT-testet, Figur 22, går det att se att temperaturen är hög i toppen av borrhålen, varför det kan tänkas 

att DN-huset är en bra isolator. Exakt hur mycket värmeförlusten överskattas som följd av detta är svårt 

att bedöma. I viss mån har detta kompenserats för genom att använda medeltemperaturen i borrhålen 

från TRT och DTRT. Detta eftersom medeltemperaturen tar hänsyn till den högre temperaturen som råder 

på grunda djup. De formler som finns för att uppskatta värmeförlusterna är approximativa 

handräkningsmetoder, som är känsliga för antaganden om isoleringens värmeledningsförmåga och 

tjocklek. Av denna anledning har dessa formler bedömts som för osäkra för att bidra med något till 

examensarbetet. Eftersom medeltemperaturen över borrhålen har räknats med i simuleringarna anses 

detta vara tillräckligt för att ta hänsyn till att DN-huset är ovanför borrhålslagret. 

I DN-husets fall är det en fördel att ha stora värmeförluster, då en större del av kylbehovet kan täckas. En 

intressant tanke skulle därför vara att utreda möjligheten att bygga flera små borrhålslager, till exempel 

ett i servicegaraget, ett i garaget, ett i oljerummet och ett i samband med rivningen av S-huset. Detta 

skulle maximera värmeförlusterna, samtidigt som det utifrån ritningarna verkar rimligt. Att ha flera 

borrhålslager skiljer sig från att grada ut borrhålen till fastighetsgränsen, på det sättet att en ökad termisk 

kortslutning inte riskeras till samma grad. Det är däremot troligt att det inte går ihop ekonomiskt med alla 

nödvändiga rördragningar mellan borrhålslagren och det går inte att simulera fler än ett borrhålslager åt 

gången i EED. Alltså är denna utredning utanför ramen för detta examensarbete. Givet konstant 

balanstemperatur däremot innebär en större markvolym under DN-huset att ett större kylbehov kan 

täckas med ett eller flera borrhålslager.  

Ett alternativ skulle därför vara att försöka anlägga ett borrhålslager med glest avstånd mellan borrhålen 

som tar upp hela ytan under DN-huset och sedan drifta detta med ett stort värmeinlagrings-överskott 

årligen. Det minsta möjliga minimiavståndet mellan borrhålen skulle dock behöva bestämmas innan detta 

kan räknas på, då detta begränsar hur många platser det skulle behöva borras på. En annan fördel med 

det är att ett större borrhålslager är att det kan täcka ett större kyleffektbehov. Poängteras bör dock att 

det måste råda energibalans i borrhålslagret efter uppvärmningsfasen för att det ska vara långsiktigt 

hållbart. Därför är det inte nödvändigtvis bra att täcka hela kylbehovet bara för att det går med ett 

borrhålslager. Värmeförlusterna ökar med en ökande temperatur i borrhålslagret, men om inte 

värmeförlusterna och värmeuttaget är tillräckliga för att de ska råda energibalans kommer det efter ett 

antal år att råda så höga temperaturer i lagret att det blir omotiverat dyrt att fortsatt täcka kylbehovet 

med borrhålslagret. Därför kan ett större värmeuttag i förhållande till kyluttag behöva göras under en 

period för att sänka temperaturen i lagret.  
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5.3.3 Temperaturer i lagret 
En högre balanstemperatur innebär högre temperaturer i lagret och därmed en bättre prestanda vid 

värmeuttag på vintern, på grund av det minskade temperaturlyftet mellan värmekällan och värmesänkan. 

Av denna anledning kan ett borrhålslager med hög balanstemperatur klara av att täcka en större del av 

effekt- och energibehovet för värme, än ett borrhålslager med låg balanstemperatur – givet allt annat 

oförändrat. Samtidigt missgynnas kyluttaget av höga temperaturer i lagret och därmed också av en hög 

balanstemperatur. Vidare innebär en högre balanstemperatur också större värmeförluster årligen, se 2.8 

Värmeförluster från borrhålslager, vilket samtidigt gynnar kyluttaget.  

På motsvarande sett innebär en för låg balanstemperatur att värmeuttaget missgynnas samtidigt som 

värmedumpningen gynnas.  Medan gränsen på 38 °C utgående köldbärare i kollektorerna kan överskridas 

och därmed möjliggöra en högre balanstemperatur, kan däremot inte den lägre gränsen på 3,5 °C 

underskridas – då detta är en teknisk begränsning i värmepumparna. Alltså kan balanstemperaturen som 

är angiven för respektive lager överskridas, medan den omöjligen kan underskridas om planerat 

värmeuttag ska göras och det råder samma förutsättningar i verkligheten som i simuleringarna. Den nya 

värmepumpen som köps in kan klara lägre utgående köldbärare än 3,5 °C, men detta är bara en av tre 

värmepumpar. Balanstemperaturen för de borrhålslängder som har angivits i examensarbetet har ingen 

marginal på det sättet att den kan vara en grad högre eller lägre än det angivna värdet. Det är exakt den 

balanstemperatur som krävs för att uppnå minimi- och maximi-temperaturkravet. Marginalen ligger i att 

kollektorerna klarar av betydligt högre temperaturer än 38 °C, som borrhålslagret är dimensionerat för, 

vilket innebär att det finns möjlighet att ha en högre balanstemperatur än angivet i examensarbetet. 

Alltså ska balanstemperaturerna och de erforderliga temperaturerna tolkas som de minimitemperaturer 

som krävs för att nå över minimitemperaturkravet vid värmeuttag. Det finns också en viss marginal i att 

parametrarna är konservativt valda och om det skulle vara bättre termiska egenskaper under DN-huset är 

det möjligt att ha både en lite högre och en lite lägre balanstemperatur än det optimala.  

Balanstemperaturen går inte att mäta i verkligheten. Därför får snarare tiden, uppmätt energi och 

uppmätt temperatur återkopplas mot förväntade data för att försöka uppskatta den. Till en viss mån är 

balanstemperaturen självreglerande då en för låg medeltemperatur missgynnar värmeuttaget och en för 

hög medeltemperatur missgynnar kyluttaget. Om balanstemperaturen ska återkopplas mot mätdata är 

det viktigt att beakta att berget är värmetrögt. I Figur 27 går det exempelvis att se att den högsta 

fluidtemperaturen inträffar i augusti – trots att juli har en både högre baslast och en längre varaktighet 

för spetseffekten på 1 600 kW. Temperaturen i borrhålslagret skiljer sig från fluidtemperaturen, vilket kan 

ses i simuleringarna där den erforderliga temperaturen ska nås. Om kabeln från DTRT-testet är kvar i 

borrhålet, kan denna användas för att mäta temperaturen nere i borrhålslagret. Ska detta göras är det 

lämpligt att låta en viss tid utan last förflyta för att få en mer rättvisande approximation av borrhålslagrets 

temperatur. Under uppvärmningsfasen finns det naturligt inget kylbehov i januari-februari och likaså är 

baslasten låg i november-december. Denna fyra månaders period är således lämplig för att uppskatta 

borrhålslagrets temperatur. Efter en viss förfluten tid utan last kommer temperaturen i köldbäraren att 

vara i princip samma som vid borrhålsväggarna och desto längre tid som fortgår desto mer representativ 

blir fluidens temperatur för borrhålslagrets medeltemperatur. Alltså kan fluidtemperaturen mätas efter 

att borrhålslagret varit stillastående under en period samt energimängden som är tillförd borrhålslagret 

följas upp. Om temperaturutvecklingen loggas är det möjligt att se vad fluidtemperaturen konvergerar 

mot. Temperaturförändringen i fluiden kommer att vara som störst i början för att sedan avta allt 

eftersom temperaturen närmar sig borrhålsväggens temperatur. Däremot är det inte temperaturen i 

borrhålsväggen som ska mätas, varför det finns en poäng med att göra en sådan mätning under en längre 

tid. Kombinerat med simuleringar kan detta ge information om vilka termiska parametrar som gäller i 

borrhålslagret, om detta skulle vara intressant. Så länge allting fungerar som det ska finns det däremot 

ingen anledning att mäta det byggda borrhålslagrets termiska egenskaper. Eftersom balanstemperaturen 
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kan överskridas, är det mer praktiskt att bara överskrida denna snarare än att utreda vilka termiska 

egenskaper som kan tänkas gälla för det färdigställda borrhålslagret. 

Borrhålslagren är som varmast precis innan värmebehovet inträffar och som kallast precis innan 

kylbehovet inträffar. Att borrhålslagret är som kallast när kylbehovet inträffar är inte ett problem då 

minimitemperaturen i borrhålslagret aldrig kan sjunka under 3,5 °C på grund av de befintliga 

värmepumparna, men att borrhålslagret är som varmast när värmebehovet inträffar kan vara 

problematiskt. Värmepumparna kan prestera dåligt vid för höga temperaturer i borrhålslagret. Detta 

skulle alltså kunna vara ett problem på hösten, när borrhålslagret är som varmast och det första 

värmebehovet infaller. Efter mailkonversation med Carrier skulle värmefaktorn för de befintliga 

värmepumparna vara cirka 4,64 med ηkompressor = 0,95 vid 28 °C graders inkommande köldbärartemperatur 

och 45 °C utgående temperatur på kondensorsidan. Dock med Δt = 13 °C på kondensorsidan av 

värmepumpen och Δt = 7 °C på förångarsidan. Alltså bättre än det SPF som har räknats med i detta 

examensarbete, men med ett större temperaturlyft. Däremot motsvarar 28 °C i inkommande köldbärare 

en betydligt högre temperatur i borrhålslagret än 28 °C, på grund av värmemotstånden Rb och Rg. Vidare 

sjunker fluidtemperaturen vid värmeuttag, jämför spetsvärmelaster. Alltså är det möjligt att använda de 

befintliga värmepumparna, trots de höga balanstemperaturerna som har itererats fram i examensarbetet.  

Vilka balanstemperaturer som har varit möjliga i examensarbetet har begränsats av kollektorernas 

värmetålighet och de befintliga värmepumparna. Begränsande för maximitemperaturen var att 

kollektorernas rekommenderade temperatur var 40 °C och att den utgående köldbärarens 

maximitemperatur därför begränsats till 38 °C. Begränsande för minimitemperaturen har varit att de 

befintliga värmepumparna bara kan kyla ner köldbäraren till 3,5 °C. På grund av dessa krav varierar 

medelfluidtemperaturerna i kollektorerna över året sett mellan 6 °C och 35,5 °C för spetsuttaget. 

Baslasten varierar dock inom ett snävare intervall som ett resultat av att EED ansätter en netto-

medeleffekt som simuleras kontinuerligt för varje månad. Eftersom antalet borrhålsmeter och 

balanstemperaturen justeras tills att temperaturkraven uppfylls, har valet av spetseffekter stor påverkan 

på dimensioneringsprocessen i EED. Det är bara spetseffekterna som når maximi- och minimi-

temperaturkraven, varför bedömningen av spetseffekterna är viktig för borrhålslagrets utformning och 

balanstemperaturen. Därför finns således en poäng med att välja dessa i överkant, då dessa spetseffekter 

och deras varaktighet kommer att variera från år till år och för att energimodellen bara representerar ett 

normalår.  Det kan tänkas att det kan bli år med både betydligt högre och lägre spetseffekter. Påverkan 

på borrhålslagrens storlek av spetseffekternas kan ses i den nedersta delen av sammanställningen i Tabell 

12, i vilken det står att okänd storlek på spetseffekten för värmeinlagring kan resultera i en 

underskattning av borrhålslängden med upp till 11,5 %. 

Balanstemperaturerna är alltså bestämda utifrån minimi-temperaturgränsen 3,5 °C och maxim-

temperaturgränsen 38 °C. Detta för att information om att maximi-temperaturgränsen kan överskridas 

framkom först i slutskedet av examensarbetet. Om det tillåts att maximi-temperaturgränsen överskrids 

kan samtliga borrhålslager göras mindre i och med att detta möjliggör en högre balanstemperatur. 

Simuleringar visade däremot att detta var en ekonomisk avvägning då ett mindre borrhålslager med en 

billig initial investering kunde ha en extremt lång uppvärmningsfas. Som exempel kan nämnas att ett 

borrhålslager med 37 °C i balanstemperatur, visserligen var cirka 12 000 borrhålsmeter stor, men att det 

också tog cirka 11 år att nå upp i erforderlig temperatur – alltså längre än återbetalningstiden. Detta 

under förutsättningen att inget värmeuttag gjordes under uppvärmningsfasen, vilket gör detta alternativ 

till ekonomiskt oförsvarbart jämfört med de borrhålslagren som har tagits fram i examensarbetet. Värdet 

av att borra extra borrhålsmeter måste således vägas mot varaktigheten för uppvärmningsfasen. Detta är 

en optimering som inte har ägnats någon tid åt i examensarbetet – istället har borrhålslagrens storlek 

försökts minimeras i förhållande till förutsättningarna. Det går att iterera fram hur mycket extra som 

behöver borras för att nå balanstemperaturen på två somrar, istället för tre. Om denna kostnad skulle 
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vara under den årliga besparingen – är detta en motiverad extra investering att göra, då ett större 

borrhålslager också är mer robust mot avvikande markegenskaper, se 5.3.7 Reella markegenskaper. Om 

det skulle vara ett gränsfall är det även möjligt att värmedumpa fjärrvärme i borrhålslagret, då priset för 

denna enbart är 285 kr/MWh när utomhustemperauren är över 10 °C. Det finns således åtgärder att vidta 

för att minska uppvärmningsfasen, men detta är ett tidskrävande optimeringsproblem, varför en sådan 

utredning är bättre att göra på det borrhålslager som Fabege bestämmer sig för att bygga. Vidare 

kommer detta att påverkas av hur varma eller kalla somrarna under uppvärmningsfasen blir. 

Balanstemperaturerna i borrhålslagrena har valts med utgångspunkten att minimera det totala antalet 

borrhålsmeter och därmed iterera fram ett investeringsmässigt billigt lager, givet förutsättningarna. Ett 

alternativ till detta hade varit att driva borrhålslagrena med en lägre balanstemperatur för att få ut frikyla. 

Att ha lägre balanstemperaturer prövades som hastigast i simuleringarna, men bedömdes som orimligt på 

grund av en negativ påverkan på borrhålslängden och därmed möjligt värme- och kyltuttag. Den största 

anledningen till att det var orimligt med en låg balanstemperatur var att de befintliga värmepumparna 

bara kan kyla till 3,5 °C, vilket resulterade i att stora borrhålslager krävdes för att inte denna miniminivå 

skulle underskridas vid värmeuttag.  

Att ha mindre borrhålslager med en hög balanstemperatur, skulle kunna tänkas att stor påverkan på 

inomhusklimatet i källaren och på markytan runt omkring DN-huset. Till exempel kan tänkas att snön 

lättare smälter runt omkring DN-huset, vilket skulle kunna vara både positivt och negativt beroende på 

hur stor värmeförlusten från borrhålslagret är mot markytan. Detta skulle kunna vara en nackdel, om det 

blir is – men samtidigt kan det vara en fördel, om Fabege slipper snöröja, sanda och salta runt fastigheten. 

Troligen kommer dock inte borrhålslagret att ha särskilt stor påverkan på markytan då 

temperaturgradienterna snabbt avtar med ökande avstånd från borrhålslagret, se bilder i 2.7 

Värmeöverföring i marken. Troligare är att enbart sker en viss påverkan på klimatet i källaren så att detta 

blir något varmare– men hur mycket varmare besvaras inte i detta examensarbete. 

5.3.4 Uppvärmningsfas 
För att nå balanstemperaturen kommer en uppvärmningsfas att krävas innan erforderlig temperatur har 

uppnåtts, för att borrhålslagret ska kunna prestera som planerat inom maximi- och 

minimitemperaturkravet. Balanstemperaturen måste vara tillräckligt hög för att kunna ta ut värme på 

vintern och tillräckligt låg för att kunna använda lagret för kyluttag (detta är dock mindre noggrant om 

temperaturen tillåts överstiga 38 °C). Eftersom ingen frikyla kommer gå att få ut från borrhålslagren finns 

det egentligen ingen praktisk anledning att begränsa värmeinlagringen under uppvärmningsfasen. I värsta 

fall blir balanstemperaturen i lagret något för hög, men detta innebär egentligen bara att en större mängd 

värme kan tas ut från lagret vintertid och bättre godhetstal för värmepumparna fås vid värmeuttaget. 

Vidare nås stationära förhållanden snabbare, vilket innebär att de framtida transienta förlusterna 

kommer att klinga av snabbare då temperatursänkningstrattarna bildas snabbare. Åtminstone förutsatt 

att balanstemperaturen överskrids för att sedan sjunka något. En för hög balanstemperatur hade kunnat 

vara ett problem för värmepumparna, men som tidigare har skrivits verkar det som att de klarar av 

betydligt högre balanstemperaturer än de som gäller i de framtagna borrhålslagren. Det kan däremot 

vara en idé att se till att balanstemperaturen inte överskrids för mycket, om det inte finns någon form av 

kyltorn eller liknande som kan täcka hela kylbehovet utan borrhålslagret. Detta då maximi-

fluidtemperaturerna stiger med en ökande balanstemperatur och att det därför efter en tillräckligt stor 

ökning kan innebära att borrhålslagret inte klarar av att täcka hela kylbehovet i det fallet av att det inte 

finns några kyltorn. En uppfattning om när detta inträffar kan fås från respektive borrhålslagers delkapitel 

om uppvärmningsfasen i resultat-delen. Med stigande medeltemperatur i borrhålslagret försämras också 

köldfaktorn och därmed ökar värmepumparnas elförbrukning, varför det kan vara billigare att 

värmedumpa i kyltornen när det beräknas att erfoderlig temperatur kommer att nås i borrhålslagret 

oavsett. 
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Eftersom maximitemperaturen som nås för samtliga lager vid normal drift är 35,5 °C - innebär detta att 

maximala temperaturskillnaden mellan köldbäraren och balanstemperaturen vid värmeinlagring är ≈10 °C 

för borrhålslagren framtagna för basdumpning och ≈15 °C för borrhålslagrena framtagna för 

spetsdumpning. Detta är relaterat till att basdumpningsborrhålslagren har lägre kyltoppeffekter. Det 

innebär också förenklat att kyluttagets maxeffekt begränsas mer av en för hög medeltemperatur i 

absoluta termer för basdumpnings-borrhålslagren än vad de gör i spetsdumpnings-borrhålslagren – givet 

att temperaturkravet på 35,5 °C ska hållas. Detta kan tyckas kontraintuitivt då basdumpnings-

borrhålslagren redan har en hög balanstemperatur i jämförelse.  

På motsvarande sätt begränsas borrhålslagrena framtagna för spetsdumpning, vid värmeuttag, mer av en 

för låg balanstemperatur i absoluta termer än de framtagna för basdumpning. Detta för att det är en 

större temperaturskillnad mellan minimitemperaturen 3,5 °C och balanstemperaturen vid värmeuttag 

från borrhålslagren för basdumpning än vad det är för de för spetsdumpning. För basdumpning är 

skillnaden ≈20 °C och för spetsdumpning cirka ≈15 °C. Anledningen till att det skiljer sig, är för att 

borrhålslagren för basdumpning är mindre än de för spetsdumpning och därför kräver en större 

temperaturdifferens för att kunna leverera spetsvärmeeffekten 1 600 kW. 

Tiden att nå balanstemperaturen bedömdes till 3 somrar för Borrhålslager 1,2 och 3, medan det enligt 

simuleringarna krävdes 4 somrar för Borrhålslager 4 att nå upp i erforderlig temperatur. Inom denna tid 

kommer den erforderliga temperaturen att överskridas. Tiden var densamma för samtliga borrhålslager, 

oavsett vilken parameteruppsättning som användes i simuleringarna. Om det i verkligheten skulle råda 

motsvarande markförhållanden i borrhålslagret som för uppmätt data eller de konservativt valda 

parametrarna, hade alltså ingen påverkan på tiden att nå balanstemperaturen. Det påverkande däremot 

fluidtemperaturerna och de konservativt valda parametrarna resulterade i betydligt högre 

fluidtemperaturer för spetslasten.  

Det är rimligt att anlägga borrhålslagret så att det är driftklart före sommaren, eftersom kylbehovet är 

störst på sommaren och därmed mest värme kan lagras in i borrhålslagret under sommarhalvåret. 

Borrningsarbetet tar enligt uppgift cirka 1,5-3 månader och därför är det rimligt att börja borra under 

vintern. Kanske ännu tidigare för att försäkra sig om att allt blir klart i tid. All borrning kommer att ske 

inomhus i garaget. En intressant tanke är att utnyttja detta till sin fördel, då Fabege är oberoende av 

vädret som råder. För borrning av bergvärme kan det ibland vara möjligt att få rabatt från borrare under 

vintern, då dessa ofta har mindre sysselsättningsgrad under denna period. Bland annat på grund av det är 

svårare att gräva diken i frusen mark och att göra omställningen till bergvärme när det är kallt ute. Rent 

teoretiskt skulle det kunna gå att pressa ner priserna även i borrhålslagersammanhang, då det rent 

hypotetiskt skulle kunna råda storm och -40 °C och fortfarande vara möjligt att borra i DN-husets garage. 

Däremot bör det lyftas fram att det kanske är orimligt att borra på vintern då hyresgästerna kan drabbas i 

större utsträckning av borrningsarbetet. Detta för att det kan tänkas att det är svårare att hitta alternativa 

parkeringsplatser när det är snö ute. Ett alternativ skulle därför kunna vara att utföra borrningsarbetet på 

sommaren, då kanske också färre drabbas av ljudet som borrningsarbetet medför – eftersom 

sommarledigheten sannolikt är längre än vinterledigheten. Detta är däremot bara spekulationer. 

Sammanfattningsvis tar det alltså 3 somrar att nå balanstemperaturen för Borrhålslager 1,2 och 3, medan 

det tar 4 somrar för Borrhålslager 4. För samtliga borrhålslager är det möjligt att minska tidsåtgången för 

uppvärmningsfasen genom att borra extra. Genom att borra extra borrhålsmeter, sjunker nämligen den 

erforderliga temperaturen och den nödvändiga minsta balanstemperaturen. Kostnaden för att borra extra 

måste vägas mot den årliga besparingen, som har beräknats till cirka två miljoner kronor årligen. Störst 

påverkan på tidsåtgången kommer däremot sannolikt utomhustemperaturen att ha. Simuleringarna har 

utgått från energimodellen, vilken representerar ett normalår. Om somrarna under uppvärmningsfasen 

blir varmare än de är i energimodellen kommer en större mängd värme att kunna lagras in i 
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borrhålslagret. Detta skulle innebära att borrhålslagrets erforderliga temperatur nås snabbare. På 

motsvarande sätt skulle kallare somrar än i energimodellen innebära att uppvärmningsfasen förlängs. 

Alltså är det viktigt att återkoppla mot energimängden som har lagrats in i borrhålslagret, för att veta när 

balanstemperaturen är nådd. Under uppvärmningsfasen är det även möjligt att minska tidsåtgången 

genom att använda någon form av extra kraft. Till exempel kan fjärrvärme användas när 

utomhustemperaturen är över 10 °C, detta kan vara aktuellt ifall att det är gränsfall att nå upp i den 

erforderliga temperaturen på utsatt tid. Då måste dock fluidtemperaturerna beaktas och återkopplas mot 

kostnaden för en minskande köldfaktor. 

Ett annat alternativ är att inte göra ett lika stort värmeuttag som planerat för under normal drift. Denna 

situation skulle exempelvis kunna uppstå om det baserat på energimängden som har lagrats in i 

borrhålslagret är otillräcklig för att nå balanstemperaturen till sommaren år två, medan det beräknas att 

knappast hela sommaren år tre kommer att behövas. I detta läge skulle borrhålslagret kunna användas 

begränsat för värmeuttag redan under vintern år två. En lämplig strategi är då att använda borrhålslagret 

för att kapa fjärrvärmespetsar och därmed minska den abonnerade effekten. Detta är särskilt intressant 

om Fortum baserar den abonnerade effektens avgifter för innevarande år på det föregående året, ett 

scenario som är mycket troligt baserat på deras prisavtal. Fördelaktigt med att använda borrhålslagret för 

att kapa fjärrvärmespetsar är också att dessa spetslaster sällan inträffar och därför typiskt har en liten 

årlig energimängd – vilket är utmärkt då poängen med uppvärmningsfasen är att lagra värmeenergi i 

berget. Genom att kapa fjärrvärmespetsar skulle alltså en betydligt mindre energimängd tas ut 

borrhålslagret än om det används för normalt värmeuttag. Detta skulle också ge Fabege möjlighet att 

testa borrhålslagret för värmeuttag under uppvärmningsfasen, vilket sannolikt är något som de vill göra 

för att se att allting fungerar. 

5.3.5 Påverkan av konservativa val 
Det ska noteras att det är nödvändigt att ha säkerhetsmarginaler när ett borrhålslager dimensioneras och 

att därför de borrhålslager som är baserade på parametrar utan marginaler inte med säkerhet kan 

prestera som simulerat i verkligheten. Med det sagt är det också så att säkerhetsmarginalerna är 

subjektiva och om det skulle visa sig att Fabege är villiga att ta risken, är det alltså möjligt att anlägga 

något av de lager som beskrivits som borrhålslager baserade på uppmätt data i detta examensarbete. 

Påverkan av att ha ett underpresterande lager har behandlats väldigt förenklat under 4.2.3.3 Specifikt 

effektuttag. Även om detta fall rörde sig om en effektbegränsning, kan det tänkas att ett 

underpresterande lager skulle ha liknande ekonomiska konsekvenser.  

Det som skiljer det ideala borrhålslagret från det konservativa är att: 

 Värmeledningsförmågan i marken har ökats från 2,903,34 W/mK.  

 Volymetriska värmekapaciteten har ökats från 1,84 2,25 MJ/m
3
K.  

 Borrhålsmotståndet har minskats från 0,0950,086 mK/W.  

Det går inte att från resultatet av den förenklade känslighetsanalysen i 4.2.2.2 Påverkan av konservativa 

val påstå att den ena parametern är mer känslig än den andra. Variablerna har inte ändrats lika mycket 

procentuellt sett, utan har varierats genom att räkna med det lägsta värdet i konfidensintervallet jämfört 

med det uppmätta värdet eller det rekommenderade värdet i EED. Vidare är parametrarna en del av en 

komplicerad modell av ett borrhålslager, som knappast är linjär eller för den delen går att generalisera på 

alla borrhålslager. Av dessa anledningar går det inte att dra slutsatsen att den ena parametern påverkar 

mer än den andra, annat än i just det givna fallet. Alltså går inte slutsatserna här nödvändigtvis att 

generalisera på andra fall. 
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Från ett dimensioneringsperspektiv går det att just i det här fallet att se från Tabell 10 och Tabell 11 att 

förändringen av den volymetriska värmekapaciteten hade störst påverkan. Vilket strider mot att den 

volymetriska värmekapaciteten skulle ha en liten påverkan på dimensioneringen, som det tidigare har 

skrivits. En förklaring här kan vara att det är för lågt att räkna med 1,84 MJ/m
3
K för svenska förhållanden. 

Troligen bygger antagandet om att värmekapaciteten inte påverkar dimensioneringen särskilt mycket på 

att Sverige har en stabil berggrund och en relativt homogen värmekapacitet i berget. Att välja 

minimivärdet i EED, som är ett internationellt program, kan i detta fall resultera i att ett mindre värde än 

vad som är lämpligt att simulera med i Sverige används. Samtidigt var det ett aktivt val att räkna med 

säkerhetsmarginaler på parametrarna och se vilken påverkan detta fick i jämförelse med uppmätt data. 

Näst störst påverkan på borrhålslängden ur ett dimensioneringsperspektiv hade värmeledningsförmågan, 

genom att ändra konfiguration i EED kan däremot 2/3 av den ökade borrhålslängden undvikas. Från 

tabellerna går det också att se att begränsningen av att borrhåldjupet inte får vara över ≈300 m har en 

förvärrande effekt för alla parametrar, utom värmeledningsförmågan. Detta kan tolkas som att det ur ett 

rent simuleringstekniskt perspektiv skulle vara praktiskt med ännu djupare hål än 300 m. I verkligheten 

däremot begränsas detta av större pumpkostnader, dyrare borrning och troligen av att avståndet mellan 

borrhålen måste ökas. 

Från det perspektivet att borrhålslagret redan är byggt, gäller en helt annan påverkan av dessa 

konservativa och icke-konservativa val. Tabell 10 kan tolkas som effekten av att ha valt ett icke-

konservativt värde på en parameter som i verkligheten visade sig motsvara dess konservativt valda värde. 

I detta fall hade värmeledningsförmågan störst påverkan, och det är inte mycket att göra åt saken när 

borrhålslagret redan är byggt. Det kommer sannolikt inte att gå att ta ut det dimensionerade värme- och 

kyluttaget om inte kompletterande borrning görs. Det samma gäller om värmekapaciteten eller 

borrhålsmotståndet skulle vara felvalda, men inte i lika stor grad som för värmeledningsförmågan. Från 

ett osäkerhetsperspektiv kan det därför sägas att det hade varit sämst att utgå från ett icke-konservativt 

värde på värmeledningsförmåga, om detta hade varit fel. Omvänt går det att säga att av de tre 

parametrarna hade det varit bäst att räkna med ett konservativt värde på värmeledningsförmågan, om 

det senare visat sig att den i verkligheten motsvarar uppmätt data. Lika fördelaktigt är det inte att räkna 

med konservativa marginaler på den volymetriska värmekapacitetet och minst fördelaktigt är det att 

räkna med ett konservativt borrhålsmotstånd. 

Det går också att se från tabellerna att värmeledningsförmågan och lagrets storlek är starkt kopplade till 

värmeförlusterna. Givet en bibehållen konfiguration och en till stor del bibehållen volym och yta, se Tabell 

10, resulterar ingen av de förändrade parametrarna i någon anmärkningsvärd skillnad i värmeförluster. 

Alltså kan sägas att värmeförlusten i detta fall är okänslig för om parametrarna har under- eller 

överskattats. Detta har implikationer för examensarbetet, då det då går att säga med stor säkerhet att de 

stationära värmeförluster som har beräknats till hög grad gäller oavsett om uppmätt data eller de 

konservativt valda parametrarna råder i verkligheten. 

Från ett dimensioneringsperspektiv, Tabell 11, går det också att se att ett konservativt värde på 

värmeledningsförmågan minskar värmeförlusterna. Eftersom detta inte var fallet med bibehållen 

konfiguration, Tabell 10, kan detta däremot tolkas som en följd av att konfigurationen och volymen har 

förändrats.  Den volymetriska värmekapaciteten och borrhålsmotståndet verkar i det här fallet inte ha 

påverkat värmeförlusterna trots en förändrad lagervolym och konfiguration.  
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5.3.6 Simuleringsteknikens påverkan 
Att ansätta markens temperatur till samma temperatur som den avsedda balanstemperaturen har klara 

fördelar i hur snabbt det går att iterera sig fram mellan olika typer av borrhålslager. Det är däremot klart 

från den översiktliga jämförelsen i Tabell 12 att denna simuleringsteknik också underskattar hur många 

borrhålsmeter som krävs. Tydligast var detta i fallet av basdumpning, då både toppigheten på baslast-

kurvan och storleken på spetseffekterna fick ökas. Störst påverkan hade det på lagren för basdumpning 

vilka borrhålslagren fick utökas med mellan 1 300-1 870 meter, 7,1–11,5%. Det ska däremot noteras att 

detta är mer eller mindre en direkt följd av att spetseffekten för basdumpningen har ökat. 

I fallen av basdumpning krävs det 428 kW på kondensorsidan för att få samma värmeinlagring som 

värmeuttag ur borrhålslagret. Som det syns i Tabell 12 fick denna öka till 655 respektive 711 kW för att 

kompensera för värmeförlusterna. I fallet av spetsdumpning var maximieffekten redan känd – då en 

simuleringsregel var att begränsa värmepumpen till 1 600 kW värme och kyla till borrhålslagret. Detta är 

den väsentliga skillnaden mellan basdumpnings- och spetsdumpnings-fallen och förändringen av 

spetseffekten har stor påverkan. Under förutsättningen att den finala spetseffekten rent teoretiskt skulle 

ha varit känd från början blev ökningen bara 1,45 respektive 0,92 % för basdumpningsfallen. Alltså i 

samma storleksordning som ökningen för borrhålslagren med spetsdumpning. I verkligheten är det svårt 

att känna till spetseffekten för basdumpningen redan innan lagrets parametrar är bestämda, det går bara 

att göra mer eller mindre bra uppskattningar.  När det gäller spetsdumpning var det praktiskt taget ingen 

skillnad mellan att känna till spetseffekterna i förväg eller inte göra det. Det beror på att storleken på 

spetseffekten var känd och varaktigheten för spetseffekten ändrades med bara några enstaka timmar.  

Något som är viktigt att poängtera är att anledningen till att samtliga av dessa borrhålslager blev större 

när de kompenserades för värmeförluster, var att maximitemperaturen vad redan nådd i 

balanstemperatur-ansatsen och därför överskreds den med en ökad värmeeffekt och ökad toppighet i 

baslast-kurvan. En intressant tanke är därför att tillåta att maximi-temperaturgränsen skulle överskridas. 

Detta skulle däremot innebära en högre balanstemperatur, varför detta enligt diskussion i 5.3.3 

Temperaturer i lagret är en ekonomisk avvägning. Det är inte nödvändigtvis bra att ha ett mindre 

borrhålslager, då detta innebär en högre balanstemperatur och att det tar längre tid att nå den 

erforderliga temperaturen. 

I diskussionen hittills har det antagits att det är fullt tillräckligt att simulera ett borrhålslager under 

perioden ≈ 100 år för att se hur det givna borrhålslagret hanterar den extra värmeinlagringen. Med andra 

ord har det antagits att det är mer rätt att simulera ett borrhålslager med den riktiga marktemperaturen 

än med en balanstemperatur. Det är möjligt att 100 år är en för kort tid för att avgöra hur borrhålslagret 

hanterar den ökade värmeinlagringen. Eftersom EED bara hanterar cykliska år och eftersom 

värmeförlusten som simuleras fram i EED är inklusive de transienta värmeförlusterna – innebär detta att 

värmeförlusten i EED är större för korta simuleringsperioder och lägre för långa simuleringsperioder. 

Samtidigt som värmeförlusten alltid är större än de stationära värmeförlusterna och därför innebär en 

något större belastning på borrhålslagret, än vad enbart den stationära värmeförlusten hade inneburit. 

Möjligen kan detta vara förklaringen till att denna ansats verkar kräva några fåtal procent extra 

borrhålsmeter. 

Om det hade varit möjligt att i EED simulera under perioden 500 år, hade samtliga värmeförluster som 

beräknats med EED i detta examensarbete varit mindre. Detta hade i sin tur resulterat i ett mindre 

kyluttag från borrhålslagret, både effekt- och energimässigt. Det finns således en chans att den marginella 

ökningen som simuleringstekniken med reell marktemperatur har resulterat i, under 2 % ökning i 

borrhålslängd för varje lager, är ett resultat av att 100 år inte är en tillräckligt lång period för att simulera 

en cyklisk värmeförlust i EED. Detta under förutsättningen att storleken på spetseffekten för kyluttag 

redan är känd. På grund av de transienta värmeförlusterna kommer den nödvändiga värmeinlagringen att 
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successivt minska till dessa att den stabiliserar sig så att den motsvarar de stationära värmeförlusterna. 

Tyvärr går inte detta att simulera i EED, istället uppskattas värmeförlusten som ett medelvärde av de 

ackumulerade värmeförlusterna sett över simuleringstiden. Av denna anledning är värmeförlusten som 

har beräknats i EED överskattad vid stationära förhållanden och långsiktigt krävs därför en mindre 

värmeinlagring än vad som har angivits för varje borrhålslager i examensarbetet.  

Med utgångspunkt i detta resonemang går det att argumentera för att ansatsen med balanstemperaturen 

är mer korrekt än den med simuleringstiden 100 år med en cyklisk last – eftersom det är simulering av 

stationära förhållanden. Därför är det möjligt att de lager som itererats fram med balanstemperaturer 

faktiskt är genomförbara i verkligheten. Ett mindre borrhålslager innebär en högre balanstemperatur och 

större värmeförluster, vilket skulle vara fördelaktigt för Fabege. Särskilt stor skillnad är det för 

basdumpningslagren. Om det är möjligt att bygga dessa med samma borrhålslängd som i 

balanstemperatur-ansatsen, är något som skulle behöva verifieras med ett mer avancerat program än 

EED, men det är en väldigt viktig detalj att beakta och eventuellt utreda i det fallet av att Fabege väljer att 

bygga ett mindre borrhålslager. Samtidigt kan de extra borrhålsmeter som krävs från att simulera ≈100 år 

med reell balanstemperatur ses som marginaler – under förutsättningen att det skulle vara mer korrekt 

att simulera med balanstemperatur än med reell marktemperatur. 

Det finns däremot en del argument som strider emot att ansatsen med balanstemperaturen skulle vara 

bättre än att simulera ≈ 100 år med en cyklisk lastprofil med ett visst värmeöverskott. Dessa är att: 

1. Ansatsen med balanstemperaturen simulerar ett slags stationärt tillstånd helt bortsett från 

värmeförluster. Medan det rent teoretiskt är det möjligt att homogent kompensera för 

värmeförlusten över ett år sett utan ökad spetseffekt, är inte detta nödvändigtvis fallet i 

verkligheten. I DN-husets fall har den ökade värmeinlagringen inneburit ökad toppighet på 

baslastkurvan och ökade spetseffekter, antingen varaktighetsmässigt eller storleksmässigt. Det 

har helt enkelt inte varit möjligt att tillföra den extra värme till borrhålslagret som krävs när det 

varit önskvärt ur en teoretisk synvinkel. I alla fall givet basdumpning och spetsdumpning med en 

konstant effektbegränsning. I fallet av de borrhålslager som har tagits fram för spetsdumpning, 

är det givetvis möjligt att drifta dessa mer likt basdumpningshållet för att kompensera för 

värmeförlusterna, vilket med största sannolikhet inte skulle innebära någon nödvändig 

förlängning av borrhålslängden. Avsikten är däremot att ha rena spetsdumpnings och 

basdumpningsfall i detta examensarbete, varför inga mellanting har tagits med. Allting mellan 

borrhålslängderna för spetsdumpning och basdumpning är som tidigare nämnts möjligt. 

2. Ansatsen med balanstemperaturen innebär att en högre temperatur tillskrivs all den omgivande 

marken, inklusive markytan. I verkligheten varierar temperaturen inom lagret och 

balanstemperaturen råder inte utanför lagret, se Figur 11 som visar temperaturgradienterna i ett 

borrhålslager med en hög balanstemperatur relativt de i examensarbetet. Det är snarare ett 

slags medelvärde sett över lagervolymen och från lagervolymens kant sjunker temperaturen 

successivt med ökande radiellt avstånd till dess att temperaturen motsvarar markens ostörda 

temperatur på ett visst avstånd. Denna temperatursänkningstratt för de yttersta borrhålen 

påverkas givetvis av att ansätta att all mark har en för hög temperatur. Vidare kommer 

temperaturfältet innanför borrhålslagret att påverkas då den omgivande marken plötsligt har en 

högre temperatur. Självklart är detta poängen med att ansätta hela markens temperatur till 

balanstemperaturen, men uppenbarligen kommer detta också att innebära annorlunda 

temperatur gradienter i och utanför borrhålslagret – vilket skulle kunna resultera i konstigheter. 

3. EED är uppenbarligen inte gjort med avsikten att simulera ett borrhålslager med en högre 

balanstemperatur än markens ostörda temperatur. Balanstemperatur-ansatsen är således ett 

sätt att manipulera EED till att göra beräkningar som programmet inte är avsett för. Detta har 

uppenbarligen sina begränsningar, då det är oklart exakt hur EED hanterar detta scenario. Om 
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EED hade varit skapat för att simulera borrhålslager med hög balanstemperatur, hade inte detta 

simuleringstekniska problem uppstått. 

4. Om borrhålslängden behöver ökas för att kunna kompensera för den uppskattade 

värmeförlusten i EED, som är något högre än den stationära värmeförlusten, kan det tänkas att 

motsvarande situation kan uppstå för att kompensera för de transienta värmeförlusterna. I detta 

examensarbete är detta inte ett problem, då kollektorerna tål betydligt högre temperatur än den 

ansatta maximi-temperaturgränsen – men det hade varit ett problem om det var viktigt att 

beakta maximigränsen i EED på 35,5 °C. 

Sammantaget är båda simuleringsteknikerna förenklingar av verkligheten, men eftersom 

simuleringstekniken med att simulera 100 år med ett årscykliskt överskott av värmeinlagring resulterar i 

fler borrhålsmeter behövs - anses denna metod vara den som är mest korrekt i detta examensarbete. 

Detta för att det är bättre att borra lite för mycket än lite för lite. Samtidigt bör det sägas att det finns 

klara fördelar med att simulera ett borrhålslager med en ansatt balanstemperatur eftersom det går 

betydligt mycket snabbare, vilket är värdefullt när enskilda parametrar ska itereras fram. Oavsett vilken 

simuleringsteknik som är ”bäst” kan det konstateras att det är rimligt att börja med balanstemperatur-

ansatsen för att få fram preliminära dimensioner på lagret, då denna teknik är betydligt snabbare. 

Avslutningsvis kan sägas att trots att EED har många svagheter har det också många styrkor. Till exempel 

går det att simulera ett borrhålslager under 100 års tid i princip momentant, vilket har väldiga fördelar 

tidsmässigt. 

5.3.7 Reella markegenskaper 

De två borrhålslagrena som har tagits fram för spetsdumpning kan med fördel drivas för basdumpning. 

Till en viss nivå av sämre markegenskaper finns det därför utrymme att kompensera för sämre termisk 

prestanda med en förändrad driftstrategi. Denna skillnad är tydlig i den översiktliga sammanställningen i 

Tabell 12, där borrhålslagren för spetsdumpning är betydligt större än de för basdumpning. Med 

konservativt valda parametrar blev borrhålslagret cirka 25 % mindre med basdumpning jämfört med 

spetsdumpning, motsvarande siffra för uppmätt data var cirka 20 %.  Detta innebär förenklat att 

borrningsarbetet för borrhålslagrena för basdumpning är mellan 20-25 % billigare. Däremot är skillnad på 

den totala investeringskostnaden bara i storleksordningen 7-9 %, eftersom det finns fler poster än bara 

borrningsarbetet i budgeten. 

Om det rent teoretiskt skulle förutsättas att det råder sämre markegenskaper än vad som var väntat när 

ett borrhålslager för spetsdumpning är byggt, är det möjligt att ändra basen till kyltorn/kmk mellan olika 

månader för att kompensera för detta. Detta görs genom att ändra basen till kyltorn/kmk så att 

värmeinlagringen maximeras under de perioder som har lägst fluidtemperatur och minimeras under de 

perioder som har högst fluidtemperaturer. Extremfallet av detta är basdumpning av värme då basen till 

kyltorn/kmk helt enkelt är noll. På liknande sätt går det att planera och optimera när värmeuttaget 

behöver göras, för att undvika höga fjärrvärme-effekter. I verkligheten är detta något som styrs av att två 

av värmepumparna inte kan kyla lägre än till 3,5 °C och att den utgående temperaturen från 

värmepumparna inte ska vara högre än 38 °C. Som tidigare har diskuterats under 5.3.3 Temperaturer i 

lagret är spetseffekterna avgörande för lagrets storlek, jämför Figur 27. Att driva borrhålslagret för 

basdumpning av värme innebär att spetseffekten blir lägre för kyluttag än vid spetsdumpning. Rent 

simuleringstekniskt går det att optimera fram att ett mindre antal borrhålsmeter behövs i EED för 

samtliga borrhålslager om toppigheten minskar på baslast- och/eller spetslastkurvorna. Att ett mindre 

antal borrhålsmeter behövs i EED är ekvivalent med att kompensera för sämre termiska egenskaper. 

Det går inte att förutsäga exakt vilka egenskaper som kommer att råda i marken när borrhålslagret är 

byggt, på grund av att de lokala variationerna är svåra att uppskatta. Egentligen är det först när 

borrhålslagret redan är byggt som det är möjligt att mäta de verkliga termiska egenskaperna. Innan detta 
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kan bara mer eller mindre osäkra uppskattningar göras med en eller flera undersökningsbrunnar, som 

bara mäter de termiska egenskaperna på en bråkdel av den totala volymen. Detta har stor påverkan på 

valet av borrhålslager. För att förstå denna påverkan kan det antas att de framtagna borrhålslagren i 

examensarbetet redan har byggts. Om då de termiska egenskaperna i marken visar sig vara bättre än eller 

lika bra som uppmätt data, kommer samtliga borrhålslager att prestera som de ska. Om det däremot 

istället skulle förutsättas att de termiska egenskaperna i marken skulle vara bättre än de konservativt 

valda parametrarna och upp till och med lika bra som uppmätt data, kommer Borrhålslager 1 & 3 att 

fungera optimalt, medan Borrhålslager 4 kommer att underprestera. Borrhålslager 2 däremot skulle 

fortfarande kunna prestera om basen till kyltorn/kmk optimeras. Eftersom Borrhålslager 2 är större än 

Borrhålslager 3 behöver det inte drivas helt till extremfallet basdumpning av värme. Skulle Borrhålslager 

2 drivas helt för basdumpning av värme, skulle det prestera bättre än Borrhålslager 3. Detta för att det är 

större och har liknande konfiguration. 

Ytterligare ett fall är om det skulle visa sig att de termiska egenskaperna i marken är sämre än de 

konservativt valda parametrarna. Då kommer Borrhålslager 3 & 4 att underprestera, medan Borrhålslager 

1 och 2 kan justeras för basdumpning och fortfarande prestera till en viss nivå. Eftersom Borrhålslager 1 

är större än Borrhålslager 2 kommer detta att klara av sämre markförhållanden än Borrhålslager 2.  Alltså 

kan Borrhålslager 1 och Borrhålslager 2 prestera som de ska trots betydligt sämre markegenskaper än 

uppmätta data genom att driftas allt mer likt basdumpning. Diskussionen kan sammanfattas i Tabell 18. 

Sammantaget är Borrhålslager 1 det borrhålslager som är mest robust mot sämre markförhållanden och 

alltså det borrhålslager som är mest sannolikt att prestera som planerat.  Alltså är det den investering 

som har minst risk. Men risk måste också vägas mot ekonomi, varför kostnaden för detta måste vägas in. 

Som avslutning på detta kapitel bör nämnas att det finns andra åtgärder än att ändra driftstrategi som 

kan vara lämpliga, till exempel att öka flödet genom kollektorerna, eventuellt öka 

maximitemperaturgränsen till något över 38 °C och att belasta lagret hårdare med den nya värmepumpen 

etc. Påverkan av dessa förbättringsåtgärder utreds däremot inte i detta examensarbete, heller bestäms 

inte de exakta gränserna i Tabell 18. Noteras ska att det rör sig om tre parametrars påverkan och att 

delstegen i Tabell 18 inte ska tolkas som att det har samma sannolikhet att inträffa. Det är möjligt att 

termisk responstesten både överskattade och underskattade markegenskaperna. Vilket som är fallet går 

inte att på förhand säga. Däremot går det att dimensionera ett borrhålslager med säkerhetsmarginaler för 

att öka sannolikheten att lagret presterar som planerat. Detta görs genom att öka sannolikheten att de 

reella markförhållandena är bättre än de dimensionerande.  

Tabell 18 

Grafisk summering av diskussionen 

 

Dåliga Bra

<<< << < < Uppmätt data <

Borrhålslager 1 Borrhålslager 1 Borrhålslager 1 Borrhålslager 1 Borrhålslager 1 Borrhålslager 1 Borrhålslager 1

Borrhålslager 2 Borrhålslager 2 Borrhålslager 2 Borrhålslager 2 Borrhålslager 2 Borrhålslager 2 Borrhålslager 2

Borrhålslager 3 Borrhålslager 3 Borrhålslager 3 Borrhålslager 3 Borrhålslager 3 Borrhålslager 3 Borrhålslager 3

Borrhålslager 4 Borrhålslager 4 Borrhålslager 4 Borrhålslager 4 Borrhålslager 4 Borrhålslager 4 Borrhålslager 4

Presterar som planerat

Presterar som planerat förutsatt förändring av driften mot basdumpningshållet

Underpresterar

Borrhålslager 1 Konservativa parametrar, spetsdumpning

Borrhålslager 2 Uppmätt data gäller, spetsdumpning

Borrhålslager 3 Konservativa parametrar, basdumpning

Borrhålslager 4 Uppmätt data gäller, basdumpning

Markförhållanden
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5.3.8 Framtida drift 
Något som bör lyftas fram är att det kan vara svårt att göra en omställning från ett varmt borrhålslager 

med en hög balanstemperatur till ett kallt borrhålslager med en låg balanstemperatur och frikyla. I alla fall 

om kyluttag fortfarande ska göras från borrhålslagret under omställningsperioden. I jämförelse med 

energimängden som krävs för att nå balanstemperaturen är värmeförlusterna i storleksordningen 19-23 

ggr mindre och värmeuttaget cirka 6-8 ggr mindre. Visserligen inkluderas stora transienta värmeförluster i 

tiden att nå balanstemperaturen, men samtidigt kommer värmeförlusterna att successivt minska allt 

eftersom borrhålslagret svalnar. Det går således inte att räkna med att värmeförlusterna kommer att vara 

lika stora som de stationära under hela omställningsperioden, lagrets temperatur bestämmer storleken 

på värmeförlusterna. På grund av detta skulle det sannolikt ta lång tid att ställa om borrhålslagret till ett 

kallt borrhålslager om inte enbart ett värmeuttag från borrhålslagret görs under uppskattningsvis 3-5 år. 

Om det ska ske enbart ett värmeuttag ur borrhålslagret, är det nödvändigt att det finns något som kan 

täcka hela kylbehovet. Eftersom fjärrkyla är inaktuellt borde detta var kyltorn/kmk eller någon form av 

frånluftslösning. Alltså krävs det att kyltornen som finns i dagsläget ersätts med något likvärdigt eller 

möjligen större – då DN-husets kylbehov i framtiden förväntas öka. Ett annat alternativ skulle vara att 

göra omställningen till ett kallt lager successivt, men detta skulle antagligen vara en långdragen process. 

Slutligen bör poängteras att det kommer att krävas fler borrhålsmeter för att göra en omställning till ett 

kallt borrhålslager. Detta för att de angivna balanstemperaturerna och erforderliga tempreaturerna är de 

minimitemperaturer som krävs för att kunna göra det planerade värmeuttaget utan att 

minimitemperaturen, 3,5 °C, nås. Alltså skulle det krävas fler borrhålsmeter för att kunna både använda 

borrhålslagret för frikyla och kunna göra samma värmeuttag om planerat.  Alternativt värmepumpar som 

kan kyla lägre en 3,5 °C. 

Framtida energieffektiviseringar kommer sannolikt att leda till att framledningstemperaturerna på 

värmesidan sänks. Lägre framledningstemperaturer är mycket positivt för värmepumpsdriften eftersom 

denna gynnas av ett lägre temperaturlyft, vilket innebär att besparingar kommer att göras inte bara i 

värmeenergibehov utan också i värmepumparnas elförbrukning – då COP förbättras. På liknande sett 

kommer energieffektiviseringsåtgärder som höjer framledningstemperaturen för kyla att leda till bättre 

godhetstal för kylmaskinsdriften. Borrhålslagret kan därför ses som en katalysator för framtida 

energieffektiviseringar, eftersom vinsten av energieffektiviseringarna både innebär den ”vanliga” vinsten 

som DN-huset skulle ha fått även utan ett borrhålslager samt den extra vinst som en bättre driftekonomi 

för borrhålslagret innebär. Det blir således lättare att räkna hem framtida energieffektiviseringar. 

En annan framtida påverkan är att den globala medeltemperaturen i nuläget ökar. Det är inte viktigt hur 

stor del av denna ökning som tillskrivs växthuseffekten eller inte, jorden är i en naturlig cykel inom vilken 

medeltemperaturen stiger och detta kan påverka den framtida driften av borrhålslagret då detta har en 

lång teknisk livslängd. Skulle den stigande medeltemperaturen innebära mer extrema väder, skulle detta 

sannolikt innebära ett ökat spetseffektbehov på både värme- och kylsidan. Vidare skulle en varmare 

vinter minska värmeenergibehovet och en varmare sommar öka kylenergibehovet. Troligen är däremot 

inte påverkan av detta särskilt stor under ett borrhålslagers livslängd, men det är en intressant tanke rent 

teoretiskt. På kortare sikt finns det också viktiga saker att beakta. De transienta värmeförlusterna 

kommer att vara som störst i början för att sedan successivt klinga av tills de totala värmeförlusterna 

motsvarar de stationära värmeförlusterna. Enligt teoridelen kan dock detta ta cirka 10-20 år. Alltså 

kommer det inte att vara tillräckligt att lagra in den energimängd värme som har angivits för respektive 

borrhålslager – utan det krävs mer under de första åren. Den erforderliga mängden extra värmeinlagring 

som krävs årligen kommer sedan successivt att klinga av allt eftersom de transienta värmeförlusterna 

minskar. Att det krävs mer värmeinlagring under de första åren är ytterligare en motivation till att det är 

bättre att ha en för hög balanstemperatur än en för låg, varför det finns klara fördelar med att drifta 

borrhålslagret med ett stort värmedumpningsöverskott under de första åren.  
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5.4 REKOMMENDATION 

Baserat på diskussionen anses det från en teknisk och säkerhetsmässig synvinkel bäst att anlägga ett så 

stort borrhålslager som möjligt – alltså att bygga Borrhålslager 1. Från en ekonomisk synvinkel däremot är 

Borrhålslager 3 den bästa investeringen, utan hänsyn till riskerna med ett mindre borrhålslager. De 

borrhålslager som har tagits fram från de konservativt valda parametrarna och/eller spetsdumpning har 

betydligt mer marginal för att kunna kompensera för överskattade markegenskaper, se Tabell 18 i 5.3.7 

Reella markegenskaper. Borrhålslager 1 är det lager som är mest robust mot annorlunda markegenskaper 

och därmed den säkraste investeringen, men samtidigt är vad som är rimligast en avvägning mellan 

ekonomi och hur säker investeringen ska vara. Påverkan av att ha ett underpresterande borrhålslager 

med en lägre initial investering kan vara marginell i jämförelse med att bygga ett större borrhålslager. 

Exakt hur stor påverkan skulle vara beror av de reella markegenskaperna. Vidare är Borrhålslager 1 bara 

robust mot sämre termiska markegenskaper än uppmätt data till en viss nivå, sedan måste driften av 

detta förändras mot basdumpningshållet – varför det då måste finnas något som kan täcka 

kyleffektbehovets spets. 

För att kunna avgöra vilket borrhålslager som är bäst att investera i måste hänsyn tas till vad som kommer 

att finnas utöver borrhålslagret i byggnadens energisystem. Kommer kyltornen att vara kvar eller inte? 

Vad kommer att ersätta kyltornen och vad blir kostnaden per MWh och kW kyla? Frågor som dessa måste 

besvaras innan ett bästa borrhålslager kan väljas. Om kyltornen ska rivas och det inte kommer att 

installeras tillräckliga kylmedelskylare eller liknande, är det möjligt att borrhålslagret faktiskt måste drivas 

för spetsdumpning och därför göras större. Det är också möjligt att det är mer ekonomiskt att 

spetsdumpa i borrhålslagret trots att motsatsen har visats i detta examensarbete, om hänsyn också tas till 

kostnaden för att täcka ett större kyleffektsbehov med det som ersätter kyltornen. Påverkan av att öka 

maximitemperaturen har inte heller utretts. Alltså finns det okända parametrar som måste beaktas, för 

att kunna bedöma vilket borrhålslager som är bäst att anlägga.  

Givet att det kommer finnas något som kan hantera 1 241 MWh med toppeffekten 1 340 kW på 

förångarsidan med motsvarande ekonomiska egenskaper som kyltornen är Borrhålslager 3 bättre att 

bygga ur ett rent ekonomisk perspektiv. I alla fall givet att kyltornen bara räknas som elförbrukare – som 

det har räknas som i detta examensarbete. I verkligheten finns det också kostnader för kyltornens 

underhåll, nertid, vattenförbrukning, kemikalier och legionella-risken – vilka helt har bortsetts ifrån i 

examensarbetet. Samtidigt har kyltornen inte mycket kvar av sin tekniska livslängd, varför det är mer 

intressant att ställa ett borrhålslagers kyleffektstäckning i relation till det som ska ersätta kyltornen. Detta 

är tyvärr okänt i dagsläget. Med utgångspunkt i att Fabege troligen investerar i något som har minst lika 

bra driftekonomi som har räknats med i examensarbetet och har samma kyleffektstäckning som 

kyltornen har i dagsläget, görs bedömningen att den bästa investeringen är Borrhålslager 3 – med en 

säkerhetsmarginal. Borrhålsdjupet i 4.2 Framtagna borrhålslager var som bekant enbart den minimala 

borrhålslängden som krävdes för att borrhålslagret skulle prestera som förväntat i simuleringarna, givet 

förutsättningarna och maximitemperaturen 38 °C.  

Säkerhetsmarginalen bör återspegla hur mycket Fabege värderar att ha ett borrhålslager som är mer 

robust mot sämre markegenskaper än uppmätt data. Den bör också återspegla hur säker energimodellen 

bedöms att vara, då denna är baserad på ett normalår. Vidare bör säkerhetsmarginalen återspegla värdet 

av att förkorta uppvärmningsfasen. Om borrhålslagret borras tillräckligt mycket i överkant kan 

uppvärmningsfasen minska från 3 år till 2 år. Fler borrhålsmeter innebär ett större intervall som 

balanstemperaturen kan variera inom, möjlighet att hantera högre spetseffekter, lägre maximitemperatur 

och högre minimitemperatur (givet samma belastning som i simuleringarna efter uppvärmningsfasen). Ett 

exempel på en marginal är då Borrhålslager 2, som inte är särskilt mycket större än Borrhålslager 3, för 

vilket det redan finns lite kalkyler gjorda. Något som kan vara avgörande för huruvida en marginal behövs 
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eller ej är den maximala temperaturen på den utgående köldbäraren. Sämre markegenskaper än väntat 

kan kompenseras för med en högre balanstemperatur om maximitemperaturkravet höjs. Detta påverkar 

inte kollektorernas garanti. Däremot innebär det en större elförbrukning, varför detta kan motivera fler 

borrhålsmeter och att inte täcka en större kyleffekt än nödvändigt med ett borrhålslager. Borrhålslager 3 

är framtaget med marginaler på de dimensionerande parametrarna varför en viss marginal redan finns, 

jämför Borrhålslager 3 och Borrhålslager 4.  

Det borrhålslagerslager som anses vara bäst att anlägga är således Borrhålslager 3. Hur mycket extra 

utöver den angivna minimiborrhålslängden som behöver borras är upp till Fabege att värdera. Påverkan 

av att öka maximitemperaturkravet är en viktig avgörande faktor för detta, som faller utanför ramarna för 

examensarbetet. Något som talar för att inte borra mer än nödvändigt är att Fabege redan planerar en 

framtida utbyggnation av borrhålslagret. Eftersom detta framtida scenario har diskuterats, är det mer 

lämpligt att ta en risk och investera i ett billigare lager, än om detta inte hade diskuterats tidigare. 

Borrhålslager 3 är konservativt framtaget och oavsett det skulle prestera som förväntat eller inte, 

kommer det att vara möjligt att reglera detta i den framtida utbyggnationen – i vilken dessutom markens 

egenskaper kan bestämmas med större noggrannhet utifrån erfarenheten med det befintliga. Slutligen 

behöver det då som sagt inte ha särskilt stor påverkan med ett underpresterande borrhålslager. Särskilt 

med tanke på att basdumpningslagren i examensarbetet är mellan 20-25 % mindre än de för 

spetsdumpning, vilket ger upphov till skillnader i investeringens storlek. Om maximitemperaturkravet 

ökar, kan även balanstemperaturen ökas i det fallet av att borrhålslagret underpresterar. Detta skulle till 

viss grad kunna kompensera för sämre markegenskaper. 

6 Begränsningar 
De två viktigaste begränsningarna för resultatet i detta examensarbete är energimodellen och de 

simuleringstekniska möjligheterna i EED. Resultatet är helt beroende av att energimodellen faktiskt 

stämmer, då denna har varit basen till alla energier och effekter. Nu finns det visserligen ingen anledning 

att misstro siffrorna i modellen, men om dessa av någon anledning skulle upptäckas vara fel skulle 

examensarbetets resultat och slutsatser behöva uppdateras. Den andra stora begränsningen för 

uppsatsen har varit vad som är möjligt att simulera i EED. Detta har framförallt varit en tidskrävande 

begränsning, men har ändå resulterat i att mer konservativa bedömningar har varit nödvändiga än om fler 

simuleringsmöjligheter fanns. Exempelvis har det antagits vara mer rätt att simulera 100 år med ett 

årscykliskt överskott av värme, baserat på reella data, än att simulera ett borrhålslager med en ansatt 

balanstemperatur. Detta eftersom ansatsen med ≈100 år innebär fler borrhålsmetrar. Visserligen 

förefaller detta vara korrekt i detta fall, då faktiska baslaster och spetslaster är med i beräkningen, men 

problematiken hade inte uppstått om det var möjligt att alternera belastningen i EED mellan olika 

simuleringsår. Vidare hade det varit möjligt att bedöma tiden att nå balanstemperaturen mer exakt för 

samtliga lager, om mer information om borrhålslagrets temperaturer hade funnits. 

Ytterligare begränsningar i EED är att borrhålen inte kan placeras hur som helst, utan att alla borrhål är 

tvungna att vara spikraka och vertikala. Det hade varit möjligt att göra mer exakta simuleringar om det 

gick att placera borrhålen godtyckligt i 3D, så att approximationer inte behöver göras kring deras 

placering. Exempelvis är det oklart vad en ytterligare gradning av borrhålen skulle innebära då avståndet i 

botten mellan borrhålen ökar stort med ökande gradning. Likaså kan tänkas att den termiska 

kortslutningen ökar efter en viss nivå, då kollektorerna hamnar intill varandra på grund av gravitationen. 

Detta kompenseras enbart för med ökat avstånd mellan de spikraka vertikala borrhålen i EED och det är 

oklart till vilken gradning detta är korrekt. Att placera borrhålen i 3D i EED hade varit mycket fördelaktigt, 

till exempel om alla undersökningsbrunnar har avvikit åt samma håll och att det därmed kan misstänkas 

att även de andra borrhålen kommer att göra det. Även konfigurationen av borrhål är begränsad i EED. 
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Den måste väljas från en lista med förutbestämda konfigurationer, vilket medför att det inte är möjligt att 

lägga till eller ta bort ett borrhål. Istället får borrhålslängden justeras eller konfigurationen bytas ut helt 

och hållet. Detta är begränsande då det i verkligheten kanske inte är möjligt att borra i exakt den 

konfiguration som har simulerats i EED på grund av fysiska hinder som byggnader, rör eller pelare. 

Ytterligare en komplikation med EED är att borrhålsavståndet är detsamma mellan alla borrhål, vilket 

begränsar vilka borrhålslager som är möjliga att simulera. Detta fick följden att det inte gick att simulera 

ett borrhålslager som nådde till fastighetsgränsen i alla riktningar, trots att detta hade varit intressant att 

undersöka. 

En annan begränsning är att det egentligen krävs fyra meters marginal till tomtgränsen för de planerade 

borrhålen enligt Miljöförvaltningen (Nilsson, 2014). Detta har inte tagits i beaktning i examensarbetet, 

men eftersom fastighetsgränsen bara nås på vänster sida i Figur 40 och Figur 41 är det i praktiken bara att 

flytta borrhålslagren 4 m till höger. Storleken i botten påverkas inte av detta. Att göra borrhålslagret 4 m 

mindre längs med långsidan i botten påverkar visserligen borrhålslängden lite, men inte med mycket (ca 1 

m per hål för Borrhålslager 1). Om det skulle vara aktuellt att utreda något av borrhålslagren vidare bör 

marginalen till Oljerummet diskuteras och storleken på borrhålslagret justeras därefter. Vidare behöver 

minimiavståndet mellan borrhålen bestämmas samt vid vilket borrhålsdjup detta gäller, då det har stor 

påverkan på vilka konfigurationer som är möjliga. Alltså finns det viktiga okända parametrar att beakta 

innan en slutgiltig konfiguration väljs. 

En sista begränsning är framtida prognoser för energi- och effektbehovet. Dessa har inte tagits hänsyn till 

och om det av någon anledning skulle krävas en högre värme- eller kyleffekt av borrhålslagret så behöver 

borrhålslagret göras extra stort för att kompensera för detta. Vidare är de dimensionerande 

spetseffekterna i examensarbetet bestämda utan någon marginal storleksmässigt från de som är angivna i 

energimodellen. Alltså är resultatet väldigt beroende av fördelningen på energimodellens angivna 

effekter, vilket kan motivera att borra extra borrhålsmeter för att ha säkerhetsmarginal. Samtidigt är det 

sannolikt att den effekt som går att ta ut från borrhålslagren underskattas i simuleringarna, se 8 Fortsatt 

forskning. 
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7 Slutsats 
Det finns goda förutsättningar för att anlägga ett borrhålslager i DN-huset. Den bästa investeringen 

bedöms vara att anlägga ett borrhålslager för basdumping, benämnt Borrhålslager 3 i examensarbetet. 

Ett sådant borrhålslager beräknas sänka energikostnaderna med cirka 2 miljoner kr årligen, vilket 

motsvarar 44 % av dagens energikostnader. Vidare skulle DN-husets årliga miljöpåverkan minska med 

mellan 75 - 157 ton CO2-ekvivalenter – beroende på om elen miljövärderas som svensk elmix (högst 

miljövinst) eller nordisk elmix korrigerad för import och export (lägst miljövinst). Anläggningskostnaden 

uppskattas till cirka 17,1 miljoner kr och återbetalningstiden bedöms till 8,5 år från och med att 

borrhålslagret driftsätts för normal drift, eller 11 år inklusive tiden det tar att värma upp borrhålslagret till 

balanstemperaturen. Borrhålslagret kommer inte att täcka vare sig hela kyl- eller värmebehovet. På 

värmesidan behövs fjärrvärme för att täcka spetsarna för värmebehovet och fjärrvärme behövs även till 

en viss del för varmvattenbehovet.  På kylsidan kommer de befintliga kyltornen eller nybyggda 

kyltorn/kmk att behövas för att kunna täcka de 1 241 MWh kyla som borrhålslagret inte täcker med 

toppkyleffekten 1 340 kW på förångarsidan. 1 340 kW är dock den långsiktiga kyleffekten som 

kyltorn/kmk behöver täcka. De transienta värmeförlusterna kommer att resultera i att en större mängd 

värme behöver lagras in i borrhålslagret under de första åren, vilket innebär att kyltorn/kmk inte behöver 

täcka fullt så mycket som 1 340 kW kortsiktigt. Den nödvändiga kyleffekten som nybyggda kyltorn/kmk 

behöver täcka långsiktigt kan också minska om driftstrategin för Borrhålslager 3 förändras så att denna 

blir mer lik spetsdumpning med en effektbegränsning. Detta då kollekterna klarar av betydligt högre 

temperatur än vad som var känt när driftstrategierna bestämdes i examensarbetet. 

Ur ett långsiktigt perspektiv och med Fabeges kalkylränta på 6 %, är den diskonterade livscykelkostnaden 

20 % mindre med ett borrhålslager än med det nuvarande energisystemet. Om de så kallade mjuka 

parametrarna som har diskuterats i examensarbetet också tas hänsyn till sjunker den nuvärdesberäknade 

livscykelkostnaden 91 % av det nuvarande energisystemets diskonterade livscykelkostnad. Värderingen av 

dessa mjuka värden gjordes i samråd med representanter från Fabege, varför värderingen av dem anses 

vara rimlig. De ska däremot inte tolkas som att de reflekterar Fabeges officiella åsikter, utan illustrerar 

bara ett av många sätt att värdera dessa på. Den mjuka parametern som påverkade mest var ökningen av 

fastighetsvärdet som följd av att införa ett borrhålslager. Slutsatsen av LCC-kalkylerna och de mer 

kortsiktiga energikostnadskalkylerna är att ett borrhålslager är en bra investering på både kort och lång 

sikt. 

Samtliga borrhålslager i examensarbetet är dimensionerade så att de täcker ungefär samma 

kylenergibehov och exakt samma värmeenergibehov och värmeeffekt-behov. Det som skiljer de 

framtagna lagren är kyleffektstäckningen vid normal drift, alltså efter uppvärmningsfasen och med den 

utgående köldbäraren begränsad till 38 °C. Borrhålslagren för basdumpning täcker mellan 550-600 kW 

kyleffekt på förångarsidan och borrhålslagren för spetsdumpning täcker 1 280 kW.  Om den utgående 

köldbärarens temperatur tillåts bli högre, kan betydligt högre värmeffekter dumpas i borrhålslagret under 

korta perioder.  Beroende på kyleffektstäckningen som borrhålslagren har dimensionerats för skiljer sig 

borrhålslagren storleksmässigt. Borrhålslagren för spetsdumpning är cirka 26 % större med konservativa 

val än borrhålslagren för basdumpning och 20 % större om uppmätt data används som indata. Vidare är 

det en skillnad om uppmätt data eller konservativt valda parametrar används för simuleringarna. Med 

konservativt valda parametrar blev basdumpningsborrhålslagret 9 % större än med uppmätt data och 

motsvarande ökning för spetsdumpning var 18 %. 

Olika simuleringstekniker har också jämförts, vilket resulterade i att samtliga simuleringar med ansatt 

balanstemperatur underskattade den nödvändiga borrhålslängden med mellan 0,75 - 11,54 %. Alltså kan 

det sammanfattningsvis påstås att det är otillräckligt att simulera med enbart balanstemperatur och att 
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simuleringar med den reella marktemperaturen också måste göras, då spetseffekterna samt toppigheten 

på bas- och spetslastkurvorna ökar för kyluttaget från borrhålslagret när hänsyn tas till värmeförlusterna. 

Att simulera med balanstemperatur har däremot tidsmässiga fördelar, varför det kan vara en idé att börja 

med detta för att få fram preliminära konfigurationer av borrhålslager. Väldigt konservativa val skulle 

dock behöva göras för att inte underskatta borrhålslängden. Särskilt angående kyluttaget när 

värmeuttaget är dimensionerande, som i fallet av Trängkåren 7. På grund av värmeförluster som inte 

balanstemperaturs-simuleringar tar hänsyn till är den nödvändiga värmeinlagringen i borrhålslagret 

mycket underskattad i simuleringar med balanstemperatur. Tillräckligt underskattad för att dessa 

simuleringar, givet de antaganden som har gjorts i detta examensarbete, aldrig resulterade i en tillräcklig 

uppskattning av den nödvändiga borrhålslängden. Detta betyder att balanstemperatursimuleringar är 

olämpliga för borrhålslager med en hög balanstemperatur, om inte mer konservativa val görs i samband 

med dessa simuleringar än vad som har gjorts i detta examensarbete.  

8 Fortsatt forskning 
För att avgöra vilket borrhålslager som är lämpligast att anlägga under DN-huset måste både det minsta 

borrhålsavståndet och det maximala borrhålsdjupet bestämmas. Utan denna bedömning är det lätt hänt 

att en optimal konfiguration missas och att det därför blir en sämre investering. Från tabellerna i 4.2.2.2 

Påverkan av konservativa val går det att se att det skulle vara gynnsamt att borra längre än 300 meter. 

Om det är möjligt att borra djupare skulle detta kunna innebära lägre investeringskostnad, men samtidigt 

tar vissa borrentreprenörer mer betalt vid djupa djup. Att veta mer exakt vad som är möjligt skulle bidra 

till möjligheten att anlägga ett billigare lager. 

Spetseffekterna för de framtagna borrhålslagren är bedömda enligt de maximi- och minimieffekter som är 

nödvändiga för energibalans och utifrån att värmepumparna kan belasta borrhålslagret med 1 600 kW på 

förångarsidan vid värmeuttag. Eftersom spetseffekterna som är möjliga att ta ut är relaterade till 

temperaturkraven i borrhålslagret är det under korta perioder möjligt att belasta borrhålslagret med 

högre effekter än vad som har redovisats i examensarbetet. Förenklat kan sägas att desto kortare tid, 

desto högre effekt är möjligt att belasta borrhålslagret med. Hur stora effekter som kan belasta 

borrhålslagret vid olika tider på året, borde undersökas då det är möjligt att borrhålslagren kan prestera 

bättre än dimensionerat. Värmepumparnas begränsning om att de bara kan belasta borrhålslagret med 

1 600 kW på förångarsidan är i underkant nu när en tredje värmepump ska köpas in, vilket medför att en 

högre effekt kan tas ut än vad som har räknats med i detta examensarbete. Detta har också implikationer 

då det rent teoretiskt skulle kunna vara möjligt att pausa driften av borrhålslagret innan en förväntad 

topp i kyl- eller värmeuttaget. Genom att pausa driften innan en topp hinner temperaturerna närmast 

borrhålsväggarna samt i fluiden återställas lite och därför kan en högre effekt sedan täckas under en kort 

tid. På detta sätt skulle, eventuellt, borrhålslagret kunna täcka hela effekttoppen förutsatt att den varar 

under kort tid. Detta effektproblem skulle kunna utredas, då det åtminstone teoretiskt sett kan påverka 

hur stor kyl- och värmeeffekt som borrhålslagret kan täcka. Därför påverkar detta både den abonnerade 

effekten fjärrvärme och hur stor kyleffekttäckning som kyltorn/kmk behöver täcka, vilket kan innebära en 

billigare investering i nya kyltorn/kmk.  

En intressant tanke som inte har utretts i uppsatsen skulle vara att använda borrhålslagret för att kapa 

spetsar i kylbehovet, detta fall har inte utretts alls. Vidare är det möjligt att spetsdumpa värme i 

borrhålslagret med betydligt större effekter och i större omfattning än vad som har simulerats i detta 

examensarbete, på grund av att kollektorerna klarar av högre temperaturer än vad som var känt innan 

slutfasen av examensarbetet. Detta skulle potentiellt kunna påverka valet av ersättning för kyltornen och 

detta skulle kunna utredas när det är bestämt vilket borrhålslager som ska byggas. Vidare är det 

intressant att utreda påverkan av att ändra driftstrategi för de mindre borrhålslagren åt 
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spetsdumpningshållet, med bibehållen storlek på borrhålslagren. Detta är möjligt i och med att 

kollekterna tål betydligt högre temperaturer än vad som borrhålslagren dimensionerades för. Desto lägre 

tryck det kan vara i kollektorerna, desto högre temperatur tål dem – varför samtliga borrhålslager klarar 

av en högre kyleffekt än angivet. Med bibehållen energimängd kommer inte detta att påverka den 

erforderliga temperaturen, balanstemperaturen eller tidsåtgången för uppvärmningsfasen, under 

förutsättningen att den nya maximitemperaturen aldrig nås. Detta öppnar även upp för en ekonomisk 

optimering för att minimera den reella återbetalningstiden, med utgångspunkt i storlek på borrhålslagret 

(initial investering) och tidsåtgång för uppvärmningsfasen (återbetalningstid och storlek på 

borrhålslagret). När ändå en optimering gör för att öka maximitemperaturkravet kan påverkan av att 

belasta borrhålslagret enbart med den planerade nya värmepumpen utredas, då denna klarar av lägre 

köldbärartemperaturer än de befintliga. Det kanske är möjligt att sänka minimitemperaturkravet i EED 

lägre än 3,5 °C, vilket skulle innebära en lägre balanstemperatur och därmed en kortare 

uppvärmningsperiod. 

Eftersom den stationära värmeförlusten ökar med ett minskande lager, kan det vara intressant att utreda 

påverkan av att ha flera små borrhålslager i DN-huset. Givet flera borrhålslager borde det initialt vara 

enorma värmeförluster medan den stationära värmeförlusten på sikt är mindre än de som simulerats 

fram i examensarbetet. I Fabeges fall finns det ett stort kylbehov och en större värmeförlust är därför 

fördelaktigt då en större del av DN-husets kylbehov kan täckas. Det är inte helt klart vad som ska ersätta 

kyltornen. Kunskap om detta skulle innebära mer rättvisande kalkyler för energikostnaden för samtliga 

lager, då dessa i nuläget bygger på att de befintliga kyltornen är kvar eller att något med exakt samma 

elförbrukning per MWh och kW ersätter dem. Vidare antas det att det som ersätter dem kan användas 

för spetsdumpning med en bas till borrhålslagret. Om detta inte är fallet måste kalkylerna justeras och 

borrhålslagrena som är framtagna för basdumpning skulle därmed kunna vara olämpliga. 

Slutligen borde skillnaden mellan simuleringsteknikerna som har diskuterats i denna uppsats valideras 

med något annat mer avancerat simuleringsprogram än EED, dels för att bekräfta diskussionen och dels 

för att avgöra säkert vilken simuleringsteknik som är bäst. Om de borrlager som har tagits fram med 

balanstemperatur-simuleringar är genomförbara i verkligheten kan besparingar göras på 

investeringskostnaden. Slutligen är det intressant att simulera övergången mellan uppvärmningsfasen och 

den kontinuerliga driften med både värme- och kyluttag. Påverkan av de transienta värmeförlusterna 

efter uppvärmningsfasen är inte känt. I just detta examensarbete är detta inte ett problem då 

temperaturerna i kollektorerna kan vara upp till cirka 60 °C utan att garantin påverkas. Med andra 

förutsättningar och en fast övre temperaturgräns skulle detta däremot kunna ha en stor påverkan, i alla 

fall med tanke på att borrhålslängden fick ökas för att kompensera för de stationära värmeförlusterna – 

vilka är mindre än de transienta.  
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10 Appendix 1: 2D-ritningar 
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11 Appendix 2: EED-utskrift för Borrhålslager 1 (baserat på 

konservativa val och spetsdumpning av värme) 

 
Teoretisk konfiguration och storlek i meter för Borrhålslager 1. 

SNABBFAKTA 
      Kostnad                                     
 

6370444 SEK 
    Antal borrhål                               90 
    Djup                                        

 
294.20 m 

    Total borrhålslängd                         26478.00 m 
  

                       INDATA FÖR DESIGN            
                    =================            
   

      MARK 
     

        Värmeledningsförmåga                        2.900 W/(m·K) 
   Värmekapacitet                              1.840 MJ/(m³·K) 
   Årsmedeltemperatur                          10.84 °C 

    Geotermiskt värmeflöde                      0.0000 W/m² 
  

      BORRHÅL 
    

        Konfiguration:                              432 ("90 : 6 x 15 rectangle") 
   Djup                                        

 
294.20 m 

    Avstånd                                     
 

6.60 m 
    Borrhålsvärmeväxlare                        Dubbelt U-rör 

   Diameter                                    
 

139.70 mm 
    U-rör diameter                              32.000 mm 
    U-rör tjocklek                              3.000 mm 
    U-rör värmeledningsförmåga                  0.420 W/(m·K) 

   U-rör skänkelavstånd                        78.000 mm 
    Fyllnad: värmeledningsförmåga               0.600 W/(m·K) 

   Kontaktmotstånd rör/fyllnad                 0.0000 (m·K)/W 
 

      



Geoenergilösning för DN-huset 

CHRISTOFFER STRANDBERG 142 

TERMISKT MOTSTÅND 
    

        Borrhål fluid/mark                          0.0950 (m·K)/W 
   Internt borrhålsmotstånd                    0.0000 (m·K)/W 
 

      KÖLDBÄRARVÄTSKA 
    

        Värmeledningsförmåga                        0.4730 W/(m·K) 
   Specifik värmekapacitet                     4366.000 J/(Kg·K) 
   Densitet                                    

 
979.000 Kg/m³ 

   Viskositet                                  
 

0.003670 Kg/(m·s) 
   Fryspunkt                                   

 
-7.9 °C 

    Volymflöde per borrhål                      0.850 l/s 
  

      BASLAST 
     

        Säsongsvärmefaktor (varmvatten)             99999.00 
    Säsongsvärmefaktor (uppvärmning)            99999.00 
    Säsongsvärmefaktor (kylning)                99999.00 
  

        Månatliga energivärden [MWh]                
   Månad Värme Kyla Mark 

     JAN         406.77            0.00       406.766 
     FEB         407.96            0.00       407.956 
     MAR         240.26            0.00       240.258 
     APR          84.13           57.81        26.319 
     MAJ           1.24          341.72      -340.483 
     JUN           0.04          486.87      -486.835 
     JUL           0.00          642.11      -642.116 
     AUG           0.00          535.74      -535.745 
     SEP           0.38          182.20      -181.822 
     OKT          30.45           16.45        14.000 
     NOV         208.30            0.11       208.188 
     DEC         388.53            0.00       388.526 
  

         Totalt       1768.06         2263.01      -494.990 
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SPETSLAST 
    

        Spetslaster per månad [kW]                  
   Månad Spetsvärme Varaktighet [h] Spetskyla Varaktighet [h] 

    JAN         1600.00         10.0            0.00         0.0 
    FEB         1600.00         10.0            0.00         0.0 
    MAR         1600.00          2.0            0.00         0.0 
    APR         1600.00          2.0         1600.00         7.0 
    MAJ         1600.00          2.0         1600.00        10.0 
    JUN            0.00          0.0         1600.00        13.0 
    JUL            0.00          0.0         1600.00        12.0 
    AUG            0.00          0.0         1600.00         9.0 
    SEP            0.00          0.0         1600.00         5.0 
    OKT         1600.00          2.0         1600.00         5.0 
    NOV         1600.00          5.0            0.00         0.0 
    DEC         1600.00         11.0            0.00         0.0 
 

        Antal simuleringsår                         100 
    Första månad för igångsättning              JUL 
  

                       B E R Ä K N A D E    V Ä R D E N 
                    

================================ 
   

        Total borrhålslängd                         26478.00 m 
  

      

      TERMISKA MOTSTÅND 
    

        Effektivt borrhålsmotstånd                  0.0950 (m·K)/W 
 

      SPECIFIKT EFFEKTUTTAG [W/m] 
   

      Månad Baslast Spetsvärme Spetskyla 
     JAN               21.04         60.43         -0.00 

     FEB               21.11         60.43         -0.00 
     MAR               12.43         60.43         -0.00 
     APR                1.36         60.43        -60.43 
     MAJ              -17.62         60.43        -60.43 
     JUN              -25.19          0.00        -60.43 
     JUL              -33.22          0.00        -60.43 
     AUG              -27.72          0.00        -60.43 
     SEP               -9.41          0.00        -60.43 
     OKT                0.72         60.43        -60.43 
     NOV               10.77         60.43         -0.00 
     DEC               20.10         60.43         -0.00 
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      BASLAST: MEDELFLUIDTEMPERATURER (i slutet av månaden) [°C] 
 

         År        1 2 5 10 100 

   JAN         10.84         5.28         7.04         8.43        14.26 

   FEB         10.84         4.69         5.97         7.47        13.26 

   MAR         10.84         6.65         7.63         9.11        14.87 

   APR         10.84         9.57        10.41        11.83        17.58 

   MAJ         10.84        15.30        16.14        17.50        23.23 

   JUN         10.84        18.16        19.22        20.51        26.25 

   JUL         21.05        21.48        22.83        24.07        29.82 

   AUG         20.58        21.20        22.58        23.80        29.56 

   SEP         15.86        16.68        18.12        19.35        25.10 

   OKT         12.94        13.80        15.24        16.51        22.24 

   NOV          9.73        10.61        11.98        13.30        19.00 

   DEC          6.25         7.21         8.51         9.87        15.54 

      BASLAST ÅR  
 

100 
  Lägsta medelfluidtemperatur                   13.26 °C vid slutet av FEB 

 Högsta medelfluidtemperatur                   29.82 °C vid slutet av JUL 
 

      

      SPETSVÄRMELAST: MEDELFLUIDTEMPERATURER (i slutet av månaden) [°C] 
 

         År        1 2 5 10 100 

   JAN         10.84        -1.99        -0.23         1.17         6.99 

   FEB         10.84        -2.56        -1.29         0.21         6.00 

   MAR         10.84        -0.09         0.90         2.37         8.14 

   APR         10.84         1.28         2.12         3.54         9.29 

   MAJ         10.84         4.35         5.19         6.54        12.28 

   JUN         10.84        18.16        19.22        20.51        26.25 

   JUL         21.05        21.48        22.83        24.07        29.82 

   AUG         20.58        21.20        22.58        23.80        29.56 

   SEP         15.86        16.68        18.12        19.35        25.10 

   OKT          4.56         5.42         6.86         8.13        13.86 

   NOV          1.51         2.39         3.76         5.08        10.78 

   DEC         -1.29        -0.34         0.96         2.33         7.99 

      SPETSVÄRMELAST ÅR  
 

100 
  Lägsta medelfluidtemperatur                   6.00 °C vid slutet av FEB 

 Högsta medelfluidtemperatur                   29.82 °C vid slutet av JUL 
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SPETSKYLLAST: MEDELFLUIDTEMPERATURER (i slutet av månaden) [°C] 
 

         År        1 2 5 10 100 

   JAN         10.84         5.28         7.04         8.43        14.26 

   FEB         10.84         4.69         5.97         7.47        13.26 

   MAR         10.84         6.65         7.63         9.11        14.87 

   APR         10.84        20.37        21.21        22.63        28.38 

   MAJ         10.84        23.20        24.04        25.40        31.13 

   JUN         10.84        24.91        25.98        27.27        33.01 

   JUL         26.20        26.64        27.98        29.23        34.98 

   AUG         26.52        27.14        28.52        29.75        35.50 

   SEP         24.30        25.12        26.56        27.80        33.54 

   OKT         23.06        23.92        25.36        26.63        32.36 

   NOV          9.73        10.61        11.98        13.30        19.00 

   DEC          6.25         7.21         8.51         9.87        15.54 

      SPETSKYLLAST ÅR  
 

100 
  Lägsta medelfluidtemperatur                   13.26 °C vid slutet av FEB 

 Högsta medelfluidtemperatur                   35.50 °C vid slutet av AUG 
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12 Appendix 3: EED-utskrift för Borrhålslager 2 (baserat på 

uppmätt data och spetsdumpning av värme) 

 
Teoretisk konfiguration och storlek i meter för Borrhålslager 2. 

SNABBFAKTA 
      Kostnad                                     
 

5407028 SEK 
    Antal borrhål                               75 
    Djup                                        

 
300.20 m 

    Total borrhålslängd                         22515.00 m 
  

      

                       INDATA FÖR DESIGN            
                    =================            
   

      MARK 
     

        Värmeledningsförmåga                        3.340 W/(m·K) 
   Värmekapacitet                              2.250 MJ/(m³·K) 
   Årsmedeltemperatur                          10.84 °C 

    Geotermiskt värmeflöde                      0.0000 W/m² 
  

      BORRHÅL 
    

        Konfiguration:                              387 ("75 : 5 x 15 rectangle") 
   Djup                                        

 
300.20 m 

    Avstånd                                     
 

6.60 m 
    Borrhålsvärmeväxlare                        Dubbelt U-rör 

   Diameter                                    
 

139.70 mm 
    U-rör diameter                              32.000 mm 
    U-rör tjocklek                              3.000 mm 
    U-rör värmeledningsförmåga                  0.420 W/(m·K) 

   U-rör skänkelavstånd                        78.000 mm 
    Fyllnad: värmeledningsförmåga               0.600 W/(m·K) 

   Kontaktmotstånd rör/fyllnad                 0.0000 (m·K)/W 
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TERMISKT MOTSTÅND 
    

        Borrhål fluid/mark                          0.0860 (m·K)/W 
   Internt borrhålsmotstånd                    0.0000 (m·K)/W 
 

      KÖLDBÄRARVÄTSKA 
    

        Värmeledningsförmåga                        0.4730 W/(m·K) 
   Specifik värmekapacitet                     4366.000 J/(Kg·K) 
   Densitet                                    

 
979.000 Kg/m³ 

   Viskositet                                  
 

0.003670 Kg/(m·s) 
   Fryspunkt                                   

 
-7.9 °C 

    Volymflöde per borrhål                      1.020 l/s 
  

      BASLAST 
     

        Säsongsvärmefaktor (varmvatten)             99999.00 
    Säsongsvärmefaktor (uppvärmning)            99999.00 
    Säsongsvärmefaktor (kylning)                99999.00 
  

        Månatliga energivärden [MWh]                
   Månad Värme Kyla Mark 

     JAN         406.77            0.00       406.766 
     FEB         407.96            0.00       407.956 
     MAR         240.26            0.00       240.258 
     APR          84.13           60.01        24.119 
     MAJ           1.24          352.33      -351.094 
     JUN           0.04          498.78      -498.745 
     JUL           0.00          653.80      -653.807 
     AUG           0.00          548.23      -548.235 
     SEP           0.38          192.36      -191.982 
     OKT          30.45           18.32        12.130 
     NOV         208.30            0.17       208.128 
     DEC         388.53            0.00       388.526 
  

         Totalt       1768.06         2324.00      -555.981 
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SPETSLAST 
    

        Spetslaster per månad [kW]                  
   Månad Spetsvärme Varaktighet [h] Spetskyla Varaktighet [h] 

    JAN         1600.00         10.0            0.00         0.0 
    FEB         1600.00         10.0            0.00         0.0 
    MAR         1600.00          2.0            0.00         0.0 
    APR         1600.00          2.0         1600.00         8.0 
    MAJ         1600.00          2.0         1600.00        11.0 
    JUN            0.00          0.0         1600.00        14.0 
    JUL            0.00          0.0         1600.00        16.0 
    AUG            0.00          0.0         1600.00        10.0 
    SEP            0.00          0.0         1600.00         8.0 
    OKT         1600.00          2.0         1600.00         8.0 
    NOV         1600.00          5.0            0.00         0.0 
    DEC         1600.00         11.0            0.00         0.0 
 

        Antal simuleringsår                         98 
    Första månad för igångsättning              JAN 
  

                       B E R Ä K N A D E    V Ä R D E N 
                    

================================ 
   

        Total borrhålslängd                         22515.00 m 
  

      

      TERMISKA MOTSTÅND 
    

        Effektivt borrhålsmotstånd                  0.0860 (m·K)/W 
 

      SPECIFIKT EFFEKTUTTAG [W/m] 
   

      Månad Baslast Spetsvärme Spetskyla 
     JAN               24.75         71.06         -0.00 

     FEB               24.82         71.06         -0.00 
     MAR               14.62         71.06         -0.00 
     APR                1.47         71.06        -71.06 
     MAJ              -21.36         71.06        -71.06 
     JUN              -30.34          0.00        -71.06 
     JUL              -39.78          0.00        -71.06 
     AUG              -33.36          0.00        -71.06 
     SEP              -11.68          0.00        -71.06 
     OKT                0.74         71.06        -71.06 
     NOV               12.66         71.06         -0.00 
     DEC               23.64         71.06         -0.00 
  



Geoenergilösning för DN-huset 

CHRISTOFFER STRANDBERG 149 

      BASLAST: MEDELFLUIDTEMPERATURER (i slutet av månaden) [°C] 
 

         År        1 2 5 10 98 

   JAN          4.21         5.11         7.05         8.58        14.47 

   FEB          3.49         4.54         6.16         7.64        13.50 

   MAR          5.49         6.55         7.97         9.40        15.22 

   APR          8.74         9.43        10.69        12.06        17.84 

   MAJ         14.87        15.37        16.48        17.83        23.57 

   JUN         17.99        18.30        19.34        20.68        26.38 

   JUL         21.55        21.74        22.76        24.12        29.81 

   AUG         20.80        21.23        22.31        23.69        29.37 

   SEP         15.80        16.53        17.72        19.13        24.82 

   OKT         12.61        13.60        14.90        16.33        22.04 

   NOV          9.28        10.33        11.75        13.17        18.88 

   DEC          6.04         7.05         8.55         9.95        15.65 

      BASLAST ÅR  
 

98 
  Lägsta medelfluidtemperatur                   13.50 °C vid slutet av FEB 

 Högsta medelfluidtemperatur                   29.81 °C vid slutet av JUL 
 

      

      SPETSVÄRMELAST: MEDELFLUIDTEMPERATURER (i slutet av månaden) [°C] 
 

         År        1 2 5 10 98 

   JAN         -3.31        -2.41        -0.47         1.06         6.95 

   FEB         -4.02        -2.97        -1.35         0.13         6.00 

   MAR         -1.51        -0.45         0.98         2.40         8.22 

   APR          0.12         0.80         2.06         3.44         9.22 

   MAJ          3.41         3.91         5.03         6.37        12.11 

   JUN         17.99        18.30        19.34        20.68        26.38 

   JUL         21.55        21.74        22.76        24.12        29.81 

   AUG         20.80        21.23        22.31        23.69        29.37 

   SEP         15.80        16.53        17.72        19.13        24.82 

   OKT          3.90         4.88         6.18         7.62        13.32 

   NOV          0.76         1.82         3.24         4.66        10.37 

   DEC         -1.76        -0.76         0.74         2.14         7.84 

      SPETSVÄRMELAST ÅR  
 

98 
  Lägsta medelfluidtemperatur                   6.00 °C vid slutet av FEB 

 Högsta medelfluidtemperatur                   29.81 °C vid slutet av JUL 
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SPETSKYLLAST: MEDELFLUIDTEMPERATURER (i slutet av månaden) [°C] 
 

         År        1 2 5 10 98 

   JAN          4.21         5.11         7.05         8.58        14.47 

   FEB          3.49         4.54         6.16         7.64        13.50 

   MAR          5.49         6.55         7.97         9.40        15.22 

   APR         20.13        20.82        22.07        23.45        29.23 

   MAJ         23.05        23.55        24.66        26.01        31.75 

   JUN         24.92        25.23        26.27        27.61        33.32 

   JUL         26.98        27.17        28.19        29.55        35.24 

   AUG         26.92        27.35        28.43        29.81        35.49 

   SEP         25.12        25.85        27.04        28.46        34.15 

   OKT         23.89        24.87        26.17        27.61        33.31 

   NOV          9.28        10.33        11.75        13.17        18.88 

   DEC          6.04         7.05         8.55         9.95        15.65 

      SPETSKYLLAST ÅR  
 

98 
  Lägsta medelfluidtemperatur                   13.50 °C vid slutet av FEB 

 Högsta medelfluidtemperatur                   35.49 °C vid slutet av AUG 
  

  



Geoenergilösning för DN-huset 

CHRISTOFFER STRANDBERG 151 

13 Appendix 4: EED-utskrift för Borrhålslager 3 (baserat på 

konservativa val och basdumpning av värme) 

 
Teoretisk konfiguration och storlek i meter för Borrhålslager 3. 

SNABBFAKTA 
      Kostnad                                     
 

4844506 SEK 
    Antal borrhål                               84 
    Djup                                        

 
234.20 m 

    Total borrhålslängd                         19672.80 m 
  

                       INDATA FÖR DESIGN            
                    =================            
   

      MARK 
     

        Värmeledningsförmåga                        2.900 W/(m·K) 
   Värmekapacitet                              1.840 MJ/(m³·K) 
   Årsmedeltemperatur                          10.84 °C 

    Geotermiskt värmeflöde                      0.0000 W/m² 
  

      BORRHÅL 
    

        Konfiguration:                              431 ("84 : 6 x 14 rectangle") 
   Djup                                        

 
234.20 m 

    Avstånd                                     
 

6.50 m 
    Borrhålsvärmeväxlare                        Dubbelt U-rör 

   Diameter                                    
 

139.70 mm 
    U-rör diameter                              32.000 mm 
    U-rör tjocklek                              3.000 mm 
    U-rör värmeledningsförmåga                  0.420 W/(m·K) 

   U-rör skänkelavstånd                        78.000 mm 
    Fyllnad: värmeledningsförmåga               0.600 W/(m·K) 

   Kontaktmotstånd rör/fyllnad                 0.0000 (m·K)/W 
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      TERMISKT MOTSTÅND 
    

        Borrhål fluid/mark                          0.0950 (m·K)/W 
   Internt borrhålsmotstånd                    0.0000 (m·K)/W 
 

      KÖLDBÄRARVÄTSKA 
    

        Värmeledningsförmåga                        0.4730 W/(m·K) 
   Specifik värmekapacitet                     4366.000 J/(Kg·K) 
   Densitet                                    

 
979.000 Kg/m³ 

   Viskositet                                  
 

0.003670 Kg/(m·s) 
   Fryspunkt                                   

 
-7.9 °C 

    Volymflöde per borrhål                      0.892 l/s 
  

      BASLAST 
     

        Säsongsvärmefaktor (varmvatten)             99999.00 
    Säsongsvärmefaktor (uppvärmning)            99999.00 
    Säsongsvärmefaktor (kylning)                99999.00 
  

        Månatliga energivärden [MWh]                
   Månad Värme Kyla Mark 

     JAN         406.77            0.00       406.766 
     FEB         407.96            0.00       407.956 
     MAR         240.26            4.50       235.758 
     APR          84.13          110.13       -26.002 
     MAJ           1.24          380.37      -379.134 
     JUN           0.04          419.55      -419.514 
     JUL           0.00          481.27      -481.275 
     AUG           0.00          459.17      -459.175 
     SEP           0.38          336.60      -336.223 
     OKT          30.45          126.89       -96.442 
     NOV         208.30           34.75       173.548 
     DEC         388.53            5.77       382.756 
  

         Totalt       1768.06         2359.00      -590.981 
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SPETSLAST 
    

        Spetslaster per månad [kW]                  
   Månad Spetsvärme Varaktighet [h] Spetskyla Varaktighet [h] 

    JAN         1600.00         10.0          678.53       169.0 
    FEB         1600.00         10.0          678.53       169.0 
    MAR         1600.00          9.0          678.53       169.0 
    APR         1600.00          2.0          678.53       169.0 
    MAJ         1600.00          2.0          678.53       169.0 
    JUN            0.00          0.0          678.53       169.0 
    JUL            0.00          0.0          678.53       169.0 
    AUG            0.00          0.0          678.53       169.0 
    SEP            0.00          0.0          678.53       169.0 
    OKT         1600.00          2.0          678.53       169.0 
    NOV         1600.00          5.0          678.53       169.0 
    DEC         1600.00         11.0          678.53       169.0 
 

        Antal simuleringsår                         100 
    Första månad för igångsättning              OKT 
  

                       B E R Ä K N A D E    V Ä R D E N 
                    

================================ 
   

        Total borrhålslängd                         19672.80 m 
  

      

      TERMISKA MOTSTÅND 
    

        Effektivt borrhålsmotstånd                  0.0950 (m·K)/W 
 

      SPECIFIKT EFFEKTUTTAG [W/m] 
   

      Månad Baslast Spetsvärme Spetskyla 
     JAN               28.32         81.33        -34.49 

     FEB               28.41         81.33        -34.49 
     MAR               16.42         81.33        -34.49 
     APR               -1.81         81.33        -34.49 
     MAJ              -26.40         81.33        -34.49 
     JUN              -29.21          0.00        -34.49 
     JUL              -33.51          0.00        -34.49 
     AUG              -31.97          0.00        -34.49 
     SEP              -23.41          0.00        -34.49 
     OKT               -6.72         81.33        -34.49 
     NOV               12.08         81.33        -34.49 
     DEC               26.65         81.33        -34.49 
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      BASLAST: MEDELFLUIDTEMPERATURER (i slutet av månaden) [°C] 
 

         År        1 2 5 10 100 

   JAN         10.84         0.90         5.26         7.84        16.67 

   FEB         10.84         0.02         4.39         6.98        15.76 

   MAR         10.84         2.77         7.01         9.62        18.36 

   APR         10.84         7.85        11.77        14.43        23.13 

   MAJ         10.84        15.67        19.16        21.88        30.53 

   JUN         10.84        17.79        20.58        23.30        31.92 

   JUL         10.84        20.25        22.54        25.21        33.80 

   AUG         10.84        20.86        22.94        25.52        34.09 

   SEP         10.84        19.32        21.56        24.04        32.59 

   OKT         12.91        14.75        17.26        19.63        28.16 

   NOV          7.36         8.96        11.81        14.07        22.59 

   DEC          2.42         3.95         7.12         9.33        17.81 

      BASLAST ÅR  
 

100 
  Lägsta medelfluidtemperatur                   15.76 °C vid slutet av FEB 

 Högsta medelfluidtemperatur                   34.09 °C vid slutet av AUG 
 

      

      SPETSVÄRMELAST: MEDELFLUIDTEMPERATURER (i slutet av månaden) [°C] 
 

         År        1 2 5 10 100 

   JAN         10.84        -8.89        -4.52        -1.94         6.89 

   FEB         10.84        -9.74        -5.37        -2.79         6.00 

   MAR         10.84        -9.02        -4.78        -2.17         6.57 

   APR         10.84        -3.82         0.10         2.76        11.46 

   MAJ         10.84         0.55         4.04         6.76        15.41 

   JUN         10.84        17.79        20.58        23.30        31.92 

   JUL         10.84        20.25        22.54        25.21        33.80 

   AUG         10.84        20.86        22.94        25.52        34.09 

   SEP         10.84        19.32        21.56        24.04        32.59 

   OKT          0.55         2.39         4.90         7.27        15.80 

   NOV         -4.10        -2.50         0.35         2.61        11.13 

   DEC         -7.81        -6.28        -3.11        -0.91         7.58 

      SPETSVÄRMELAST ÅR  
 

100 
  Lägsta medelfluidtemperatur                   6.00 °C vid slutet av FEB 

 Högsta medelfluidtemperatur                   34.09 °C vid slutet av AUG 
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SPETSKYLLAST: MEDELFLUIDTEMPERATURER (i slutet av månaden) [°C] 
 

         År        1 2 5 10 100 

   JAN         10.84        17.36        21.72        24.30        33.13 

   FEB         10.84        16.51        20.88        23.46        32.25 

   MAR         10.84        16.11        20.35        22.97        31.70 

   APR         10.84        16.41        20.34        23.00        31.69 

   MAJ         10.84        17.80        21.28        24.00        32.65 

   JUN         10.84        19.17        21.97        24.68        33.30 

   JUL         10.84        20.51        22.79        25.46        34.05 

   AUG         10.84        21.52        23.60        26.18        34.75 

   SEP         10.84        22.22        24.46        26.94        35.50 

   OKT         20.19        22.03        24.54        26.91        35.44 

   NOV         19.57        21.17        24.02        26.28        34.79 

   DEC         18.45        19.97        23.15        25.35        33.83 

      SPETSKYLLAST ÅR  
 

100 
  Lägsta medelfluidtemperatur                   31.69 °C vid slutet av APR 

 Högsta medelfluidtemperatur                   35.50 °C vid slutet av SEP 
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14 Appendix 5: EED-utskrift för Borrhålslager 4 (baserat på 

uppmätt data och basdumpning av värme) 

 
Teoretisk konfiguration och storlek i meter för Borrhålslager 4. 

SNABBFAKTA 
      Kostnad                                     
 

4345287 SEK 
    Antal borrhål                               60 
    Djup                                        

 
301.70 m 

    Total borrhålslängd                         18102.00 m 
  

      

                       INDATA FÖR DESIGN            
                    =================            
   

      MARK 
     

        Värmeledningsförmåga                        3.340 W/(m·K) 
   Värmekapacitet                              2.250 MJ/(m³·K) 
   Årsmedeltemperatur                          10.84 °C 

    Geotermiskt värmeflöde                      0.0000 W/m² 
  

      BORRHÅL 
    

        Konfiguration:                              341 ("60 : 4 x 15 rectangle") 
   Djup                                        

 
301.20 m 

    Avstånd                                     
 

6.60 m 
    Borrhålsvärmeväxlare                        Dubbelt U-rör 

   Diameter                                    
 

139.70 mm 
    U-rör diameter                              32.000 mm 
    U-rör tjocklek                              3.000 mm 
    U-rör värmeledningsförmåga                  0.420 W/(m·K) 

   U-rör skänkelavstånd                        78.000 mm 
    Fyllnad: värmeledningsförmåga               0.600 W/(m·K) 

   Kontaktmotstånd rör/fyllnad                 0.0000 (m·K)/W 
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TERMISKT MOTSTÅND 
    

        Borrhål fluid/mark                          0.0860 (m·K)/W 
   Internt borrhålsmotstånd                    0.0000 (m·K)/W 
 

      KÖLDBÄRARVÄTSKA 
    

        Värmeledningsförmåga                        0.4730 W/(m·K) 
   Specifik värmekapacitet                     4366.000 J/(Kg·K) 
   Densitet                                    

 
979.000 Kg/m³ 

   Viskositet                                  
 

0.003670 Kg/(m·s) 
   Fryspunkt                                   

 
-7.9 °C 

    Volymflöde per borrhål                      1.040 l/s 
  

      BASLAST 
     

        Säsongsvärmefaktor (varmvatten)             99999.00 
    Säsongsvärmefaktor (uppvärmning)            99999.00 
    Säsongsvärmefaktor (kylning)                99999.00 
  

        Månatliga energivärden [MWh]                
   Månad Värme Kyla Mark 

     JAN         406.77            0.00       406.766 
     FEB         407.96            0.00       407.956 
     MAR         240.26            4.50       235.758 
     APR          84.13          113.78       -29.652 
     MAJ           1.24          403.47      -402.234 
     JUN           0.04          449.31      -449.275 
     JUL           0.00          521.01      -521.015 
     AUG           0.00          493.24      -493.245 
     SEP           0.38          352.27      -351.894 
     OKT          30.45          127.86       -97.412 
     NOV         208.30           34.75       173.548 
     DEC         388.53            5.77       382.756 
  

         Totalt       1768.06         2505.96      -737.943 
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SPETSLAST 
    

        Spetslaster per månad [kW]                  
   Månad Spetsvärme Varaktighet [h] Spetskyla Varaktighet [h] 

    JAN         1600.00         10.0          753.00       169.0 
    FEB         1600.00         10.0          753.00       169.0 
    MAR         1600.00          9.0          753.00       169.0 
    APR         1600.00          2.0          753.00       169.0 
    MAJ         1600.00          2.0          753.00       169.0 
    JUN            0.00          0.0          753.00       169.0 
    JUL            0.00          0.0          753.00       169.0 
    AUG            0.00          0.0          753.00       169.0 
    SEP            0.00          0.0          753.00       169.0 
    OKT         1600.00          2.0          753.00       169.0 
    NOV         1600.00          5.0          753.00       169.0 
    DEC         1600.00         11.0          753.00       169.0 
 

        Antal simuleringsår                         100 
    Första månad för igångsättning              MAJ 
  

                       B E R Ä K N A D E    V Ä R D E N 
                    

================================ 
   

        Total borrhålslängd                         18102.00 m 
  

      

      TERMISKA MOTSTÅND 
    

        Effektivt borrhålsmotstånd                  0.0860 (m·K)/W 
 

      SPECIFIKT EFFEKTUTTAG [W/m] 
   

      Månad Baslast Spetsvärme Spetskyla 
     JAN               30.78         88.39        -41.60 
     FEB               30.87         88.39        -41.60 
     MAR               17.84         88.39        -41.60 
     APR               -2.24         88.39        -41.60 
     MAJ              -30.44         88.39        -41.60 
     JUN              -34.00          0.00        -41.60 
     JUL              -39.43          0.00        -41.60 
     AUG              -37.33          0.00        -41.60 
     SEP              -26.63          0.00        -41.60 
     OKT               -7.37         88.39        -41.60 
     NOV               13.13         88.39        -41.60 
     DEC               28.96         88.39        -41.60 
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      BASLAST: MEDELFLUIDTEMPERATURER (i slutet av månaden) [°C] 
 

         År        1 2 5 10 100 

   JAN         10.84         5.25         7.33         9.34        17.01 

   FEB         10.84         4.33         6.30         8.18        15.84 

   MAR         10.84         6.99         8.72        10.48        18.10 

   APR         10.84        11.86        13.30        14.95        22.54 

   MAJ         19.00        19.47        20.64        22.24        29.79 

   JUN         20.79        21.13        22.22        23.80        31.30 

   JUL         23.21        23.46        24.55        26.13        33.60 

   AUG         23.56        23.92        25.06        26.65        34.10 

   SEP         21.65        22.10        23.37        24.98        32.42 

   OKT         16.99        17.60        19.06        20.71        28.14 

   NOV         11.38        12.26        13.87        15.53        22.97 

   DEC          6.64         7.64         9.36        11.03        18.46 

      BASLAST ÅR  
 

100 
  Lägsta medelfluidtemperatur                   15.84 °C vid slutet av FEB 

 Högsta medelfluidtemperatur                   34.10 °C vid slutet av AUG 
 

      

      SPETSVÄRMELAST: MEDELFLUIDTEMPERATURER (i slutet av månaden) [°C] 
 

         År        1 2 5 10 100 

   JAN         10.84        -4.10        -2.02        -0.01         7.66 

   FEB         10.84        -5.00        -3.04        -1.15         6.50 

   MAR         10.84        -4.29        -2.55        -0.80         6.83 

   APR         10.84         0.63         2.07         3.72        11.31 

   MAJ          4.27         4.74         5.91         7.51        15.06 

   JUN         20.79        21.13        22.22        23.80        31.30 

   JUL         23.21        23.46        24.55        26.13        33.60 

   AUG         23.56        23.92        25.06        26.65        34.10 

   SEP         21.65        22.10        23.37        24.98        32.42 

   OKT          5.12         5.73         7.19         8.84        16.27 

   NOV          0.40         1.29         2.90         4.56        12.00 

   DEC         -3.14        -2.14        -0.42         1.25         8.68 

      SPETSVÄRMELAST ÅR  
 

100 
  Lägsta medelfluidtemperatur                   6.50 °C vid slutet av FEB 

 Högsta medelfluidtemperatur                   34.10 °C vid slutet av AUG 
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SPETSKYLLAST: MEDELFLUIDTEMPERATURER (i slutet av månaden) [°C] 
 

         År        1 2 5 10 100 

   JAN         10.84        21.88        23.95        25.96        33.63 

   FEB         10.84        20.98        22.94        24.82        32.48 

   MAR         10.84        20.64        22.37        24.13        31.76 

   APR         10.84        20.90        22.34        23.99        31.58 

   MAJ         21.56        22.03        23.20        24.80        32.35 

   JUN         22.53        22.87        23.97        25.54        33.05 

   JUL         23.71        23.96        25.05        26.63        34.10 

   AUG         24.54        24.90        26.04        27.63        35.08 

   SEP         25.09        25.53        26.80        28.42        35.86 

   OKT         24.85        25.47        26.92        28.57        36.00 

   NOV         23.95        24.83        26.44        28.10        35.54 

   DEC         22.85        23.85        25.57        27.23        34.67 

      SPETSKYLLAST ÅR  
 

100 
  Lägsta medelfluidtemperatur                   31.58 °C vid slutet av APR 

 Högsta medelfluidtemperatur                   36.00 °C vid slutet av OKT 
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15 Appendix 6: Energikostnader för ett underpresterande 

Borrhålslager 3 med basdumpning av värme (60 W/m) 

 

 

  

Underpresterande borrhålslager 3
(konservativa parametrar, basdumpning av värme)

Årlig energikostnad och rak återbetalningstid 

Värmesidan Energi Max effekt Pris Energi Max effekt Pris

Värmeåtervinning (värme) 3 076 MWh 1 090 kW - 3 076 MWh 1 090 kW -

varav el 397 MWh 244 kW 410 193 kr 397 MWh 244 kW 410 193 kr

Borrhåls-värmebehov (kondensor-sida) 2 257 MWh 1 593 kW - - -

el för värmepumpsdrift, SPF=3,67 616 MWh 434 kW 636 512 kr - -

Fjärrvärme för varmvatten 372 MWh 66 kW 372 MWh

Fjärrvärme, övrigt 160 MWh 1 443 kW 2 417 MWh

Totalt fjärrvärme 532 MWh 1 510 kW 546 201 kr 2 789 MWh 3 053 kW 3 040 010 kr

Summa värmesidan: 5 865 MWh 1 592 907 kr 5 865 MWh 3 450 203 kr

Kylsidan Energi Max effekt Pris Energi Max effekt Pris

Värmeåtervinning (kyla) 2 437 MWh 861 kW - 2 437 MWh 861 kW -

varav el 314 MWh 244 kW 324 981 kr 314 MWh 244 kW 324 981 kr

Borrhåls-kylbehov (förångar-sida) 1 765 MWh 487 kW - - -

el för värmepumpsdrift, SPF=3,81 464 MWh 128 kW 479 300 kr - -

Kyltorn/kmk (förångar sida) 1 363 MWh 1 396 kW - 3 128 MWh 1 883 kW -
el för värmepumpsdrift och 

cirkulationspumpar ti l l  kyltorn
339 MWh 196 kW

350 609 kr
778 MWh 264 kW

804 452 kr

Summa kylsidan: 5 565 MWh 1 154 889 kr 5 565 MWh 1 129 433 kr

Summerat pris för värme och kyla: 2 750 000 kr 4 580 000 kr

Jämförelse, 

utan begränsning:

Differens i årlig energikostnad som följd av att ha ett borrhålslager:

Investeringskostnad:

Rak återbetalningstid:

Besparing på 50 års sikt:

Differens på 50 års sikt:

(utan diskonteringar, underhåll och avrundningar innan slutresultatet)

Med borrhålslager Utan borrhålslager

-1 830 000 kr

17 100 000 kr

9,3 år

8 997 513 kr

-2 010 000 kr

17 100 000 kr

8,5 år

91 590 000 kr 100 590 000 kr
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16 Appendix 7: LCC (nuvärden) 
Alternativ 0 1 2
Benämning

Datum: 2014-04-04

Uppdragsnr: Indata Nuvärde Indata Nuvärde Indata Nuvärde

Investering 1

Kostnad SEK  4 079 200 4 079 200 4 079 200 4 079 200

Avskrivningstid År 50 50

Investering 2

Kostnad SEK  80 000 171 323 80 000 171 323

Avskrivningstid År 10 10

Investering 3

Kostnad SEK  1 105 000 1 798 755 1 105 000 1 798 755

Avskrivningstid År 15 15

Investering 4

Kostnad SEK  75 000 103 641 75 000 103 641

Avskrivningstid År 20 20

Investering 5

Kostnad SEK  1 800 000 2 219 398 1 800 000 2 219 398

Avskrivningstid År 25 25

Investering 6

Kostnad SEK  1 475 000 1 705 121 1 475 000 1 705 121

Avskrivningstid År 30 30

Investering 7

Kostnad SEK  2 150 000 2 150 000 2 150 000 2 150 000

Avskrivningstid År 50 50

Investering 8

Kostnad SEK  8 543 250 8 388 650 8 543 250 8 388 650

Avskrivningstid År 75 75

Åtgärd 1

Kostnad SEK 0 625 000 145 624 625 000 145 624

Intervall År 25 25

Åtgärd 2

Kostnad SEK 0 0 0

Intervall År

Åtgärd 3

Kostnad SEK 0 0 -5 000 -78 538

Intervall År 1

Åtgärd 4

Kostnad SEK 0 0 -250 000 -685 452

Intervall År 5

Åtgärd 5

Kostnad SEK 0 0 -380 000 -5 968 877

Intervall År 1

Åtgärd 6

Kostnad SEK 0 0 -113 121 -1 776 860

Intervall År 1

Åtgärd 1

Kostnad SEK 0 1 000 000 54 288 1 000 000 54 288

Utfört vid År 50 50

Åtgärd 2

Kostnad SEK 0 0 0

Utfört vid År

Åtgärd 3

Kostnad SEK 0 0 -33 422 444 -33 422 444

Utfört vid År 0

Åtgärd 4

Kostnad SEK 0 0 -8 716 728 -2 717 917

Utfört vid År 20

Åtgärd 5

Kostnad SEK 0 0 -12 468 688 -12 468 688

Utfört vid År 0

Åtgärd 6

Kostnad SEK 0 0 -8 145 161 -791 890

Utfört vid År 40

Energi

Elenergi Årsbehov kWh 1 489 000 2 165 000 2 165 000

1,05 Årskostnad SEK 1 556 005 26 345 527 2 262 425 38 306 289 2 262 425 38 306 289

Fjärrvärme, utan BTESÅrsbehov kWh 2 789 000

1,09 Årskostnad SEK 3 040 010 55 498 196 0 0 0 0

Fjärrvärme, med BTESÅrsbehov kWh 403 000 403 000

0,81 Årskostnad SEK 0 0 328 243 5 992 386 328 243 5 992 386

Energideklaration Årsbehov kWh 6 082 043 6 082 043 6 082 043

0,00 Årskostnad SEK 0 0 0 0 0 0

SEK 0 0 0 0 0

Engångskostnader

Samlad post 10 år

Mindre miljöpåverkan. Miljöklassificeringar och högre hyra?

Katalysator för framtida energieffektiviseringar

Återkommande kostnader/intäkter, med intervall
Kompressorbyte

Högre försäkringskostnader pga ökat fastighetsvärde??

Mindre beroende av energimarknaden, prognoser

Mindre miljöpåverkan. Varumärke? 

Restvärde (+)            

Saneringskostnad (-) år 50

Mjuka värden

Samlad post 15 år

Samlad post 20 år

Samlad post 25 år

Samlad post 30 år

Nuläge BTES BTES

Samlad post 50 år

Samlad post 75 år

Enstaka kostnader/intäkter, vid ett tillfälle

Täcka hela värmebehovet på sikt?

Ökning av fastighetsvärde pga mindre energikostnader

Ökat fastighetsvärde pga ökad besparing relativt nuläge

Riva rörledningar etc efter BTES tekniska livslängd

Ökat fastighetsvärde pga högre hyra, bättre prognoser, mindre 

specifikt energi etc (allt ovanför)
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17 Appendix 8: SPFkyla 
Driftfall: 

KB = 12/7°C 

VB = 33/38°C 

 

* Produkt                  30HXC285-PH3opt150   

  Aggregatets driftsdata är i enl. med Eurovent 

 

  Netto kyleffekt 948 kW 

  Tillförd eleffekt                      249                    kW 

  Kompressorns eleffekt          240                   kW 

  Förångarens pumpeffekt      4.11                 kW 

  EER                                           3.81 

  Antal effektsteg                    8 

  Minsta steg                         14           % 

  Köldmedie                          R134a 

  Expansionsventil                EXV 

 

* Förångare                    

  Vätska                                 Vatten 

  Utgående temperatur          7                    °C 

  Delta T.                                 5                K 

  Ingående temperatur          12                    °C 

  Flöde                                      45.5         L/s 

  Förångarens tryckfall          62                    kPa 

  Försmuts. faktor                   0.018             m²-K/kW 

  Max vattentryck                   1000            kPa 

 

* Kondensor                    

  Vätska                                    Vatten 

  Ingående temperatur            33                 °C 

  Delta T.                                 5               K 

  Utgående temperatur    38                   °C 

  Flöde                           56         L/s 

  Tryckfall                      57              kPa 

  Försmuts. faktor         0.018         m²-K/kW 

  Max vattentryck           1000       kPa 

  Kondensoreffekt         1185       kW 

 

* Antal kompressorer      3 

  Kompressortyp                   screw 

  Kompressorhastighet    49             r/s 

  Startutrustning typ       direct 

* Volt/Fas/Hertz            400-3-50 

  Effektfaktor (max power)  0.87 

  Fullastström                         704           A (U nom.) 

  Maximal startström          1734          A 
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  Spänningsgränser            360/440    V 

* Driftsvikt                             4776.0          kg 

  Köldmediefyllning            212                kg 

  Längd/Bredd/Höjd           3923.5          mm 

                                             1015      mm 

                                         2060        mm 

18 Appendix 9: Prisavtal Fortum 
Prislista för avtalet Fjärrvärme Flexibel (Fortum, 2014b): 

Effektpris Energipris 

Årligt 

fjärrvärmebehov Volymrabatt Volymrabatt 

Årseffekt Utetemperatur (MWh)  Fast avgift  Prisavdrag  

340 kr/kW, år +10 °C eller varmare 285 kr/MWh 0-250 MWh  0 kr/år  0 kr/MWh  

 

 -2,0 °C till +9,9 °C 695 kr/MWh 251-1 250 MWh  2 044 kr/år  8 kr/MWh 

 

 -2,1 °C eller kallare 980 kr/MWh 1 251-2 500 MWh  48 034 kr/år 45 kr/MWh 

  2 501-7 500 MWh  124 684 kr/år  76 kr/MWh 

  över 7 500 MWh  354 634 kr/år  106 kr/MWh 

Prislista för avtalet Fjärrkyla Komfort (Fortum, 2014a): 

Fast pris Effektpris Energipris 

över 1 000 kW/år Årseffekt Period 

161 705 kr 300 kr/kW, år juni-augusti 400 kr/MWh 

 
 

september-maj 250 kr/MWh 

   

Årseffekten är den medeltoppeffekt som uppmäts dygnsvis för fjärrvärme och timvis för fjärrkyla (Fortum, 

2014a & 2014b). 
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19 Appendix 10: Budget 

 

 

Fakultet Kategori Aktivitet Summa Livslängd i LCC

Konsult Projektledning/Byggledning Projektledning/byggledning inkl.: 630 000 kr 0

Projekteringsledning till byggherre

Upphandling

Planeringsmöten, avstämningsmöten med Fabege

Platsbesök

Byggmöten

Produktionsledning

Intern samordning (möten, administration, avstämningar etc.)

Extern samordning (möten, administration, avstämningar etc.)

Samordning underentreprenörer

Ekonomistyrning, ekonomiuppföljning, ekonomiavstämningar

Projektadministration

Kontrollansvarig Kontrollansvarig 50 000 kr 0

Besiktning Besiktningsorganisation 50 000 kr 0

Borrhål/mark Projektering till byggherre 125 000 kr 0

Framtagning anmälan för värmepumpsanläggning 10 000 kr 0

Relationshandlingar 75 000 kr 0

BAS-P Upprättande av arbetsmiljöplan 10 000 kr 0

Konstruktion Uppföljning under byggtid, säkerställa håltagning, relationshandlingar 100 000 kr 0

Installationer Projektering och relationshandlingar 65 700 kr 0

Relationshandlingar 72 000 kr 0

Brand Brandkonsult 20 000 kr 0

Oförutsett/risk 10 % Oförutsett, risk och diverse övrigt 0 kr 0

Konsult Summa 1 326 470 kr

Entreprenörer Borrning Borrning Borrhålslager 90 st. á 300 m 8 543 250 kr 75

Etablering 12 000 kr 0

Container 724 500 kr 0

Bygg/riv Riva/återuppbygga förrådsvägg och tak 530 000 kr 0

Uppföljning Utbildning, uppföljningsmöten, injustering system 2 år 30 000 kr 0

Avgas Anslutning kompressor till avgassystem 250 000 kr 0

Brandvakt 100 000 kr 0

El och styr Elinstallation och styr 805 000 kr 15

Installationer Rivning 50 000 kr 0

Rörsystem, KB0, V1, isolering, kombination av rostfritt och PE100 1 700 000 kr 50

Värmeväxlare KB0‐VVX1 400 000 kr 30

Värmeväxlare V1‐VVX1 300 000 kr 30

Energimätare, 4 st. induktiva inkl. M‐bus 80 000 kr 10

Armaturer, exp återinkoppling etc. 200 000 kr 30

Nytt kompressorkärl 1400 liter 75 000 kr 20

Ombyggnad VS8 inkl. demontering 200 000 kr 50

Ombyggnad VS5 inkl. demontering 50 000 kr 50

Ventiler, avstängningsventiler, injusteringsventiler 275 000 kr 30

Anpassning sprinkler, demontering återmontering sprinkler 75 000 kr 0

Ventilation, anpassning kanalsystem 75 000 kr 0

Anpassning belysning, elstegar garage, förråd etc. 50 000 kr 0

BAS-U/samordning BAS-U och samordning underentreprenörer 300 000 kr 0

Oförutsett/risk 10 % Oförutsett, risk och diverse övrigt 0 kr 0

Entreprenörer Summa 14 824 750 kr

Etablering Parkering Hyra av parkeringsplatser 180 000 kr 0

Förråd Flytt ut/in förråd 125 000 kr 0

Hyra av förråd 150 000 kr 0

Etablering Summa 455 000 kr

Myndighet Stadsbyggnadskontoret Tillstånd värmepumpsanläggning 10 000 kr 0

Borrhålstillstånd 10 000 kr 0

Myndighet Summa 20 000 kr

Extra VP NY VKA3 med ca 1 250 kW värmeeffekt 1 800 000 kr 25

VVX (antagande från samlad post "VVX inkl. rörsystem etc.") 300 000 kr 30

Rörsystem (antagande från samlad post "VVX inkl. rörsystem etc.") 200 000 kr 50

Utökad styr 200 000 kr 15

Elinstallaton kraft m.m. 100 000 kr 15

Byggherrekostnader (antagande) 200 000 kr 0

Extra VP Summa 2 800 000 kr

Totalsumma 19 426 220 kr
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