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Abstract

High Temperature Borehole Thermal Energy Storage
for District Heating

Karl Hallqvist

The district heating load is seasonally dependent, with a low load during periods of
high ambient temperature. Thermal energy storage (TES) has the potential to shift
heating loads from winter to summer, thus reducing cost and environmental impact of
District Heat production. In this study, a concept of high temperature borehole
thermal energy storage (HT-BTES) together with a pellet heating plant for
temperature boost, is presented and evaluated by its technical limitations, its ability to
supply heat, its function within the district heating system, as well as its environmental
impact and economic viability in Gothenburg, Sweden, a city with access to high
quantities of waste heat. 

The concept has proven potentially environmentally friendly and potentially profitable
if its design is balanced to achieve a good enough supply temperature from the
HT-BTES. The size of the heat storage, the distance between boreholes and low
borehole thermal resistance are key parameters to achieve high temperature.
Profitability increases if a location with lower temperature demand, as well as risk of
future shortage of supply, can be met. Feasibility also increases if existing pellet
heating plant and district heating connection can be used and if lower rate of return
on investment can be accepted. Access to HT-BTES in the district heating network
enables greater flexibility and availability of production of District Heating, thereby
facilitating readjustments to different strategies and policies. However, concerns for
the durability of feasible borehole heat exchangers (BHE) exist in high temperature
application. 
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Sammanfattning 
Värmebehovet är starkt säsongsberoende, med låg last under perioder av högre 

omgivningstemperatur och hög last under perioder av lägre omgivningstemperaturer. I Göteborg 

finns en stor mängd spillvärme tillgängligt för fjärrvärmeproduktion sommartid när behovet av värme 

är lågt. Tillgång till säsongsvärmelager möjliggör att fjärrvärmeproduktion flyttas från vinterhalvår till 

sommarhalvår, vilket kan ge såväl lönsamhet som miljönytta. Borrhålsvärmelager är ett 

förhållandevis billigt sätt att lagra värme, och innebär att berggrunden värms upp under sommaren 

genom att varmt vatten flödar i borrhål, för att under vinterhalvåret användas genom att låta kallt 

vatten flöda i borrhålen och värmas upp. I traditionella borrhålsvärmelager används ofta värmepump 

för att höja värmelagrets urladdade temperatur, men på grund av höga temperaturkrav för 

fjärrvärme kan kostnaden för värmepump bli hög.  

I denna rapport föreslås ett system för att klara av att nå höga temperaturer till en lägre kostnad. 

Systemet består av ett borrhålsvärmelager anpassat för högre temperaturer (HT-BTES) samt 

pelletspannor för att spetsa lagrets utgående fluid för att nå hög temperatur. Syftet med rapporten 

är att undersöka potentialen för detta HT-BTES-system med avseende på dess tekniska 

begränsningar, förmåga till fjärrvärmeleverans, konsekvenser för fjärrvärmesystemet, samt 

lönsamhet och miljöpåverkan.  

För att garantera att inlagringen av värme inte är så stor att priset för inlagrad värme ökar väsentligt, 

utgår inlagringen från hur mycket värme som kyls bort i fjärrvärmenätet sommartid. I verkligheten 

finns betydligt mer värme tillgänglig till låg kostnad. När HT-BTES-systemet producerar fjärrvärme, 

ersätts fjärrvärmeproduktion från andra produktionsenheter, förutsatt att HT-BTES-systemets rörliga 

kostnader är lägre. I Göteborg ersätts främst naturgas från kraftvärme, men också en del flis. 

Kostnadsbesparingen beror på differensen för total fjärrvärmeproduktionskostnad med och utan HT-

BTES-systemet. Undersökningen visar att besparingen är större om HT-BTES-systemet placeras i ett 

område där det är möjligt att mata ut fjärrvärme med lägre temperatur. Om urladdning från HT-BTES 

kan ske med hög temperatur ökar också besparingen. Detta sker om lagrets volym ökar, om 

avståndet mellan borrhål minskar eller om värmeöverföringen mellan det flödande vattnet i 

borrhålen och berggrunden ökar. Dessa egenskaper för lagret leder också till minskade 

koldioxidutsläpp. Storleken på besparingen beror dock i hög grad på hur bränslepriser utvecklas i 

framtiden. 

Strategiska fördelar med HT-BTES-systemet inkluderar; minskad miljöpåverkan, robust system med 

lång teknisk livslängd (för delar av HT-BTES-systemet), samt att inlagring av värme kan ske från 

många olika produktionsenheter. Dessutom kan positiva bieffekter identifieras. Undersökningen 

visar att HT-BTES-systemet har god potential att ge lönsamhet och minskad miljöpåverkan, och att 

anläggning och drift av lagret kan ske utan omfattande lokal miljöpåverkan. Det har också visats att 

de geologiska förutsättningarna för HT-BTES är goda på många platser i Göteborg, även om lokala 

förhållanden kan skilja sig åt.  

För att nå lönsamhet för HT-BTES-systemet krävs en avvägning på utformning av lagret för att nå hög 

urladdad temperatur utan att investeringskostnaden blir för stor. Undersökningen visar att om 

anslutning av HT-BTES-systemet kan ske mot befintlig anslutningspunkt eller till befintlig värmepanna 

kan investeringskostnaden minska och därmed lönsamheten öka. Placering av HT-BTES-systemet i 
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områden med risk för överföringsbegränsningar kan också minska behovet av att förstärka 

fjärrvärmenätet, och således bidra till att minska de kostnader som förstärkning av nätet innebär. 

Betydelsefulla parametrar för att nå lönsamhet för HT-BTES-system inkluderar dessutom kostnaden 

för inlagrad värme liksom vilket vinstkrav som kan accepteras.  

Tillgång till HT-BTES möjliggör ökad nyttjandegrad och flexibilitet för fjärrvärmeproduktionsenheter, 

och därmed ökad anpassningsmöjlighet till förändrade förutsättningar på värmemarknaden. Dock 

återstår att visa att komponenter som klarar de höga temperaturkraven kan tillverkas till acceptabel 

kostnad.  

  



3 
 

Exekutiv sammanfattning  
I Göteborg finns en stor mängd spillvärme tillgängligt för fjärrvärmeproduktion sommartid när 

behovet av värme är lågt. Tillgång till säsongsvärmelager möjliggör att fjärrvärmeproduktion flyttas 

från vinterhalvår till sommarhalvår. I denna rapport undersöks teknisk, miljömässig och ekonomisk 

potential för ett HT-BTES-system bestående av borrhålsvärmelager anpassat för högre temperaturer 

(HT-BTES) samt pelletspannor.  

Strategiska fördelar med HT-BTES-systemet inkluderar; minskad miljöpåverkan, robust system med 

lång teknisk livslängd för delar av HT-BTES-systemet, samt att inlagring av värme kan ske från många 

olika produktionsenheter. Undersökningen visar att HT-BTES-systemet har god potential att ge 

lönsamhet och minskad miljöpåverkan i Göteborg. För att nå lönsamhet krävs dock en avvägning av 

HT-BTES-systemets utformning. Större potential för lönsamhet kan erhållas vid placering av HT-BTES-

systemet på platser med lägre temperaturkrav och i områden med risk för framtida 

överföringsbegränsningar. Investeringskostnaden kan bli lägre om anslutning av HT-BTES-systemet 

kan ske mot befintlig anslutningspunkt eller till befintlig värmepanna. Betydelsefulla parametrar för 

att nå lönsamhet inkluderar dessutom kostnaden för inlagrad värme liksom vilket vinstkrav som kan 

accepteras.  

Tillgång till HT-BTES möjliggör ökad nyttjandegrad och flexibilitet för fjärrvärmeproduktionsenheter, 

och därmed ökad anpassningsmöjlighet till förändrade förutsättningar på värmemarknaden. Dock 

återstår det att visa att komponenter som klarar de höga temperaturkraven kan tillverkas till 

acceptabel kostnad. 
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Nomenklatur 
ATES   Akvifer värmelager 

BHE  Borrhålsvärmeväxlare/Kollektor (Borehole heat exchanger) 

BTES  Borrhålsvärmelager i berggrund 

CTES  Bergrumsvärmelager 

DTH-borrning  Down-the-hole borrning i berggrund 

DTES  Borrhålsvärmelager i jord eller lera 

GSHP  Värmepump över markytan (för värmelager under jord) 

HT-BTES  Högtempererat borrhålsvärmelager 

NPV  Nettonuvärde (Net present value) 

ODEX-borrning Borrning med foderrör främst för borrning i översta marklagret 

TES  Värmelager 

UTES  Värmelager under jord 

VV  Värmeverk 

KVV  Kraftvärmeverk 

STTS  Korttidsvärmelager 

PCM  Material för nära isotermisk värmeinlagring 

TRT  Termiskt responstest  
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1 Inledning 
Fjärrvärmens affärsidé ligger i att nyttja synergieffekter från att ansluta lokal last med tillgängliga 

lokala värmekällor, i synnerhet sådana värmekällor som annars skulle gå till spillo (Frederiksen och 

Werner, 2012). I konkurrens med andra uppvärmningssätt måste fjärrvärme vara ett attraktivt 

alternativ såväl ekonomiskt som miljömässigt. Värmelager ger möjlighet till flexibel och effektiv 

energianvändning med låg klimatpåverkan (Paksoy, 2007). Kungliga Ingenjörs-vetenskapsakademin 

(IVA) bedömer att värmelager har potential att minska den totala energianvändningen genom att 

bidra till att öka effektiviteten och stabiliteten i energisystemen (Bo Normak et al., 2013). 

Denna undersökning behandlar en del av ett större projekt i syfte att undersöka möjligheterna för 

värme- och kyllager att bidra till lönsamhet, miljönytta och flexibilitet inför framtidens fjärrvärme. I 

Göteborg producerar avfallsanläggning och industrier, främst raffinaderier, stora mängder spillvärme 

som matas ut på fjärrvärmenätet. Behovet av fjärrvärme beror av omgivningstemperaturen, och 

sommartid när behovet av fjärrvärme är lågt, finns det potential för att producera mer fjärrvärme till 

låg kostnad.  

Tillgång till värmelager (TES) från engelskans Thermal Energy Storage, innebär att värmelast kan 

flyttas från vinter till sommar. Därmed kan billig värme som annars skulle gått till spillo ersätta dyrare 

värme med stor miljöpåverkan under vinterhalvåret när behovet av värme är stort. För att göra detta 

har ett system, sedermera kallat HT-BTES-systemet, föreslagits. Det inbegriper ett högtempererat 

borrhålsvärmelager (HT-BTES) samt pelletspannor med kringutrustning som höjer temperaturen från 

värmelagret för utmatning på fjärrvärmenätet (se Figur 1).   

Denna rapport är att betrakta som en första studie över HT-BTES möjligheter att bidra till lönsamhet 

och minskad miljöpåverkan för Göteborg Energi. Detta innebär att stor vikt läggs på HT-BTES-

systemets interaktion med Göteborg Energis övriga verksamhet. Som en första studie ämnar 

rapporten att särskilt poängtera möjligheter och begränsningar för framtida mer specifika 

undersökningar. Rapporten ska också kunna ligga till grund för om mera specifika undersökningar bör 

utföras samt vilken prioritet undersökning av enskilda paramatrar bör ha.  Huruvid system som dessa 

är ekonomiskt och miljömässigt bra alternativ är av intresse för såväl Göteborg Energi som för 

fjärrvärmebranschen i övrigt.  
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Figur 1. Föreslaget övergripande kopplingsschema för HT-BTES-systemet enligt skiss av Wikström (2014) med följande 
komponenter: a) Fjärrvärmenätets fram-och returledning, b) Pelletspannor 2x4.65 MW, c) framledningspump ca 16 bar, 
d) Värmeväxlare, e) Cirkulationspumpar (många enheter), f) HT-BTES. 

1.1 Syfte 
Syftet med rapporten är att undersöka potentialen för högtempererat borrhålsvärmelager i 

Göteborgs fjärrvärmesystem. Särskilt undersöks potentialen för ekonomisk lönsamhet och miljönytta 

för systemet med HT-BTES och pelletspannor. 

1.2 Frågeställning 
Studien ämnar besvara följande frågeställningar avseende systemet med HT-BTES och pelletspannor i 

Göteborg: 

- Vilka tekniska begränsningar har HT-BTES-systemet? 

- Vilken potential har HT-BTES-systemet att leverera fjärrvärme? 

- Vilka konsekvenser kan implementering av HT-BTES-systemet få för fjärrvärmesystemet? 

- Vilken är den potentiella lönsamheten för HT-BTES-systemet? 

- Vilken är den potentiella miljöpåverkan för HT-BTES-systemet? 

1.3 Avgränsning 
HT-BTES-systemet innefattar HT-BTES samt pelletspannor och kringutrustning. Undersökning av 

tekniska begränsningar innefattar enbart värmelagret med systemgräns innan värmeväxling till 

övriga systemet (se Figur 1). Det är främst lagrets och systemets begränsningar gällande långvarig 

fjärrvärmeproduktion som behandlas. Konsekvenser för fjärrvärmesystemet som behandlas 
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innefattar överföringsbegränsningar, vilka energiflöden som ersätts, samt hur väl HT-BTES-systemet 

passar in i Göteborg Energis strategi för framtida fjärrvärmeproduktion. 

Vid beräkning av HT-BTES-systemets lönsamhet antas systemets intäkter komma från minskad 

kostnad för fjärrvärmeproduktion. Utgifter antas komma från investeringskostnad för en tilltänkt 

utformning (se sektion 5.3), samt kostnad för drift och underhåll. Miljöpåverkan antas komma dels 

från förändrad fjärrvärmeproduktion, och dels från lokal påverkan i berggrunden. Miljöpåverkan från 

tillförd energi vid anläggning av lagret bortses från. 

1.4 Disposition 
Kapitel 2 syftar till att introducera läsaren till aspekter av fjärrvärme som har betydelse för HT-BTES, 

samt till värmelager med fokus på HT-BTES.  I kapitel 3 presenteras övergripande lagstiftning och 

vilken möjlig miljöpåverkan ett system med HT-BTES kan ha. Förutsättningarna för HT-BTES i 

Göteborg presenteras i kapitel 4. Läsare med kunskap om värmelager, fjärrvärme, miljöpåverkan och 

förutsättningar i Göteborg kan hoppa över dessa avsnitt för att komma direkt till den utförda 

undersökningen. Kapitel 5 beskriver den metod som har använts, de antagningar som gjorts och de 

begränsningar som identifierats. Resultatet från beräkningarna presenteras i kapitel 6 som följs av 

diskussion och slutsatser i kapitel 7 och 8. För den som är intresserad presenteras teori, beskrivning 

av modell, validering av beräkning av prestanda, geologiska förutsättningar, kartor över; jorddjup, 

kloridhalt i grundvatten och grundvattenuttag, samt programkod i bilagor.  
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2 Teknisk översikt 

2.1 Fjärrvärmesystem 
Värmebehovet är starkt säsongsberoende, med låg last under perioder av högre 

omgivningstemperatur och hög last under perioder av lägre omgivningstemperatur. Till detta 

kommer dagliga lastvariationer som beror på mänskligt beteende (Frederiksen och Werner, 2012). År 

2007 stod bostäder för 61 % av fjärrvärmelasten i Sverige, handel- och servicebyggnader stod för 29 

%, och industrin stod för 9 %. Figur 2 visar hur fjärrvärmelasten typiskt varierar i Helsingborg under 

dagen och mellan säsonger, där variaton mellan säsonger dominerar. 

 

Figur 2. Typisk daglig variation av värmelast under fyra säsonger för Helsingborgs fjärrvärmesystem 2010 (Frederiksen 
och Werner, 2012). 

Kortsiktig planering av fjärrvärme sker med målet att tillgodose värmebehovet till lägsta möjliga 

kostnad. Detta sker bland annat genom att söka minimera den rörliga produktionskostnaden, varför 

produktionsenheter ordnas efter stigande rörlig kostnad. Produktionsenheterna tas in- och ut ur drift 

beroende på vilken prioriteringsordning de har. Prioriteringsordningen kan påverkas av produktions-

enhetens tillgänglighet liksom överföringsbegränsningar i fjärrvärmesystemet. För baslast-

produktionsenheter, med konstant värmeproduktion under långa tidsperioder, utgör snabb variation 

av värmebehovet ingen förändring. Däremot kan snabb variation av värmebehovet få stor inverkan 

för spetslastproduktionsenheter med mycket intermittent värmeproduktion (Frederiksen och 

Werner, 2012). 

Den s.k. tredje generationens fjärrvärme introducerades på 70-talet, och bygger liksom den tidigare 

generationen på trycksatt vatten som värmebärare. Men till skillnad från den föregående 

generationens fjärrvärme understiger framledningstemperaturen ofta 100 °C, samt att 

fjärrvärmeleverans sker med effektivare och billigare komponenter. Utvecklingen har gått mot lägre 

framledningstemperaturer, och en möjlig framtida fjärde generation fjärrvärme är tänkt att innefatta 

ytterligare lägre framledningstemperaturer. Utvecklingen av denna fjärde generation fjärrvärme 

föreslås ske i samband med en utveckling med allt lägre värmelast till följd av Europas 

energieffektivare byggnader. Under en övergångsperiod kan lågtemperaturnät förses med värme 

från dagens returledningar. Fjärde generationens fjärrvärme möjliggör bland annat nyttjande av 
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spillvärme och solvärme med medelhög temperatur (Frederiksen och Werner, 2012). Värmelagring är 

i fjärde generationens fjärrvärme ett sätt att öka nyttjandegraden för intermittenta 

produktionsenheter.  

2.2 Värmelager 

2.2.1 Principer för värmelagring 

Det finns flera principer för värmelagring. Kemisk värmelagring innebär att värme nyttjas för att driva 

reversibla endoterma reaktioner. Vid omvänd reaktion, ibland med katalysator, återfås värme. Vid 

termokemisk värmelagring används värme, med lämpligt ämne, för att bryta vattenbindningar samt 

förånga en av produkterna och kondensera den för lagring. För att återfå värme förångas produkten 

återigen och binder till det andra ämnet. Latent värmelagring sker i princip helt isotermiskt i s.k. 

Phase Changing Materials (PCM). Dessa ämnen kan lagra stora mängder energi vid viss temperatur. 

PCM kan exempelvis utgöras av smält is, paraffin, organiska syror och salter. Sensibel värmelagring 

innebär att värme lagras i värmebärande medium (lagringsmedium) genom temperaturhöjning. Trots 

att sensibel värmelagring kräver betydligt större volym än andra alternativ för att lagra samma 

energimängd är sensibel värmelagring väl beprövad samt vanligen enklare och billigare. Sensibel 

värmelagring är det enda alternativet som använts för säsongslagring av värme för bostäder (Pinel et 

al., 2011). Hädanefter används uttrycket värmelager (TES) synonymt för sensibelt värmelager. Övriga 

principer för värmelager kommer inte vidare att behandlas. 

2.2.2 Lagringsmedium 

Lagringsmedium för TES kan ha olika egenskaper. Betydelsefulla egenskaper innefattar bland annat 

lagringsmediets värmekapacitet, dess förmåga att uppta och frigöra värme i den takt som 

applikationen kräver, dess temperaturområde, dess förmåga till termisk skiktning samt dess pris. För 

större lager ger gratismaterial ofta bäst lönsamhet. Generellt är det enklare att överföra värme till 

vätskor, medan fasta ämnen är lättare att förvara. För fasta ämnen är det därtill lättare att 

åstadkomma god termisk skiktning. Ökad förmåga till termisk skiktning innebär att lokalt högre 

temperaturer kan nås, vilket möjliggör effektivare värmeurladdning (Pinel et al., 2011). 

2.2.3 Skillnad mellan korttids- och långtidsvärmelager  

Såväl korttidslager som långtidslager, och till viss utsträckning även förladdning av fjärrvärmenätet 

kan flytta värmelast till en annan tidpunkt. Värmelagers varierande förmåga till inlagring och 

urladdning av värme gör dock att korttidslager och långtidslager ofta får ett helt annat 

användningsområde (Frederiksen och Werner, 2012). 

2.2.3.1 Korttidslager 

Korttidslager har lagringstider på mindre än en vecka (Schäfer et al., 2012) och är av betydligt mindre 

volym än långtidslager, därmed kan en mindre energimängd inlagras och urladdas. Korttidslager 

kännetecknas av förmåga till förhållandevis hög inlagrad och urladdad effekt eftersom lagringsmediet 

ofta utgörs av vatten. Detta innebär att korttidslager kan nyttjas för att minska spetslastproduktion, 

tillföra leveranstrygghet samt minskat produktionsenheternas antal start och stopp (Frederiksen och 

Werner, 2012).  Korttidslager innebär också möjlighet att kortsiktigt styra kraftvärmeproduktion efter 

elproduktion till förmån för värmeproduktion (Schäfer et al., 2012). Korttidslager kan anläggas med 

relativt hög kostnad och med några procents värmeförluster dagligen. Det är istället korttidslagers 

många antal cykler av inlagring och urladdning per år som gör värmelagrets lönsamt (Pinel et al., 

2011). 
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2.2.3.2 Långtidsvärmelager 

Långtidsvärmelager har lagringstider på mellan en vecka och ett år (Schäfer et al., 2012). Inlagring av 

värme under sommarhalvåret för urladdning under vinterhalvåret, s.k. säsonglager, är särskilt 

intressant för fjärrvärmeapplikation. I vissa fall, om lagringsmediet utgörs av vatten, kan långtidslager 

liksom korttidslager ha förmåga till hög inlagring och urladdning av värme. I viss mån kan även lager 

med fasta ämnen som lagringsmedium öka förmågan till värmeöverföring genom stor 

värmeöverförande kontaktyta och hög temperaturskillnad (Pinel et al., 2011).  

Långtidslager har få fulla cykler av inlagring och urladdning per år, vilket ställer högre krav på att 

värmelagret har låg värmeförlust relativt hur stor värmemängd som lagras. För att minska 

värmeförlusterna är långtidslager ofta placerade under jord (Nordell, 1994). Vanligen används 

gratismaterial som vatten, jord eller berggrund som lagringsmedium (Pinel et al., 2011).  

För större lagringssystem minskar den relativa kostnaden med storleken på lagret (Pinel et al., 2011). 

Detta visas i Figur 3 där den relativa investeringskostnaden minskar med ökad lagringsvolym 

(Mangold et al., 2004). I själva verket beror den totala investeringskostnaden för TES till stor del på 

dess utformning och inte bara på dess volym (Nordell, 1994).  

 

Figur 3. Investeringskostnaden i Tyskland för TES per m
3
 vattenekvivalenter för olika typer och storlekar av värmelager 

(Mangold et al., 2004). Vattenekvivalent är den vattenvolym som kan lagra motsvarande energimängd som värmelagret.  

2.2.4 Tekniker för säsongslagring av värme 

Tekniker för säsongslagring av värme innefattar bland annat akvifera värmelager (ATES), värmelager i 

bergrum (CTES) från engelskens Cavern, värmelager i gropar (PTES) från engelskans Pit, samt 

borrhålsvärmelager i berg- (BTES) och i jord eller lera (DTES) från engelskans Duct. Flera av 

teknikerna för värmelagring inbegriper ofta värmepumpar ovanför marknivå (GSHP) från engelskans 

Ground Source Heat Pump, för att höja temperaturen från lagret.  

2.2.4.1 Värmelager i akviferer 

I Figur 4 visas principen för ATES. Under inlagringsperioden växlas värme mot akviferens grundvatten 

som pumpas upp ur värmelagrets kallare område. Genom värmeväxlingen ökar det uppumpade 



15 
 

vattnets temperatur innan det pumpas ned i akviferens varma område. Under urladdningsperioden 

växlas grundvatten från akviferens varma område mot en värmelast, varvid vattnets temperatur 

minskar innan det pumpas ner i akviferens kalla område se (Pinel et al., 2011). Akviferer kan även 

nyttjas som dissorptiva system utan värmelagring (Lee, 2010), det vill säga värmepumpsystem där 

värme eller kyla sprids i omgivningen (se Figur 4 a).  

Det varma och det kalla området är hydrologiskt kopplat till varandra, så att vattenflödet mellan 

områdena ökar med ökad tryckgradient och ökat grundvattentryck. Avståndet mellan det varma och 

det kalla området ska helst vara tillräckligt stort att värme inte transporteras mellan områdena under 

en säsong (Lee, 2010).  

 

 

Figur 4. Principskiss för ATES för dissorptivt system (a) och för värmelagring (b) (Lee, 2010). 

ATES används främst för lägre inlagringstemperaturer för att undvika problem med vattenkemi, som 

igensättning (Paksoy, 2007). Investeringskostnaden för ATES är låg, men större akviferer i stadsmiljö 

är sällsynta och, ifall de förekommer, ofta reserverade för drickvattenförsörjning (Nordell, 1994). 

2.2.4.2 Värmelager i bergrum 

CTES innebär att värme lagras i bergrum med vatten som lagringsmedium. Eftersom 

värmekapaciteten för vatten är ungefär dubbelt så hög som för berg har CTES fördelen att 

lagringsvolymen, vid samma energimängd, bara är hälften av volymen för BTES. En ytterligare fördel 

är att stora värmemängder kan inlagras och urladdas på kort tid. Nackdelar med CTES är dess höga 

investeringskostnad och att det krävs tämligen tät berggrund (Nordell, 1994). Figur 5 visar principen 

för CTES. Det varma vattnet i bergrummet kan användas direkt för värmeöverföring, och endast 

värmeväxlarens storlek sätter gränsen för effektuttaget. Ofta beaktas temperaturskiktning för att 

bevara hög temperatur i lagret. 
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Figur 5. Principskiss för CTES (Wong et al., 2005). 

I vissa fall finns befintliga bergrum att tillgå som kan utgöras av uttjänta förvaringsrum för olja etc. År 

2003 fanns minst 140 anläggningar där petroleumprodukter lagrades. Storleken på dessa 

anläggningar kan uppgå till 150 000 m3 (Naturvårdsverket, 2003). Genom att nyttja dessa redan 

befintliga bergrum för värmelagring, kan hög investeringskostnad för CTES undvikas (Tonhammar, 

2013). Det finns också oanvända bergrum i Göteborg, men som Göteborg Energi för närvarande inte 

har fått rådighet över (Hjalmarsson, 2014). 

2.2.4.3 Borrhålsvärmelager 

Principen för BTES och DTES är att borrhål (se Figur 6) används som värmeväxlare för att värma upp 

eller kyla marken eller berggrunden. Borrhålsvärmeväxlare (BHE), eller kollektorer, är rörsystem eller 

slangar som förläggs i borrhålen för att leda den värmebärande fluiden. Borrhål i DTES fylls med 

fyllnadsmaterial, medan detta sällan sker för borrhål i BTES. Borrhålsvärmelager kan delas in i öppna 

och slutna system, där den värmebärande fluiden i öppna system, till skillnad mot slutna, är i 

direktkontakt med omgivingen (Nordell, 1994).  

Figur 6b visar en vanlig systemutformning med BTES, där BTES används i kombination med GSHP 

under urladdningsperioden för uppvärmning. Under inlagringsperioden kopplas GSHP om och 

används som kylmaskin, eller så används lagret för frikyla.  Typiskt består dessa system av 10 till 50 

borrhål med aktivt borrhålsdjup (borrhålsdjupet som ligger under grundvattenytan) på 100-200 m. 

Effekten för uppvärmning och avkylning uppgår till mellan 50 och 250 kW för dessa system 

(Andersson et al., 2003). I Sverige används ofta grundvatten med 15-27 % inblandning av bioetanol 

för frostskydd ner till -17 ⁰C (Milesson och Abrahamsson, 2013). 

Den främsta fördelen med BTES och DTES är dess lägre investeringskostnad jämfört med CTES och att 

lagret kan uppföras i olika marktyper, i såväl lera som berggrund. Nackdelen med borrhål är främst 

att de inte kan tillgodose stora lastvariationer (Nordell, 1994). 

Ej sammansatta material, som lera, silt och sand har generellt lägre värmeledning än berggrund men 

högre värmekapacitet (Milesson och Abrahamsson, 2013). Värmeledningen är starkt beroende av 

vattenmättnadsgraden, det vill säga andelen av porvolymen som är fylld med vatten, där högre 

mättnadsgrad ger högre värmeledning. Effekten är särskilt påtaglig vid temperaturer över 60 oC. Vid 
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dessa temperaturer kan vatten diffundera bort från de varmare områdena, så att materialen torkar 

ut. Detta kan i värsta fall leda till sprickbildning som ytterligare försämrar värmeledningen (Reuss et 

al., 1997). 

                                

Figur 6a (till vänster). Principskiss för Borrhål i mark (Yang et al., 2009). 

Figur 6b (till höger). Principskiss för BTES där GSHP nyttjas under urladdningsperioden för att höja temperaturen från 
lagret. Avkylningsbehov under inlagringsperioden innebär att lagret kan användas för frikyla (Andersson et al., 2003) 
eller i kombination med omvänd GSHP som en kylmaskin (Hellström, 2008). 

2.2.4.4 Övriga värmelager 

Övriga värmelager innefattar större tankar, PTES och kombinationer av BTES och CTES. Tankars 

lönsamhet minskar vid större lagringsvolymer på grund av konstruktionskostnad (Pinel et al., 2011). 

Isolerade groplager har i solvärmeapplikationer visat sig vara mer lönsamma system än 

solvärmesystem med tankar. De kan vara fyllda med bara vatten, eller med vatten i kombination med 

utfyllnadsmaterial (Novo et al., 2009).  

Det finns också exempel på förslag med att kombinera BTES med CTES, där billig värmelagring från 

BTES kombineras med möjlighet att tillgodose behovet av stora lastvariationer. Grundprincipen (se 

Figur 7) har varit att bergrum hydrologiskt ansluts till varandra genom borrhål (Nordell et al., 1994). 
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Figur 7. Föreslagen princip för kombination av BTES och CTES med bergrum som ansluts till varandra med horisontella 
borrhål (Nordell, 1994). 

2.3 Högtempererat borrhålsvärmelager 

2.3.1 HT-BTES funktion i fjärrvärmesystemet 

HT-BTES innebär att inlagring sker med över 50 °C (Wong et al., 2005), alternativt flytande gräns över 

40-60 °C (Milesson och Abrahamsson, 2013). Under sommarhalvåret när HT-BTES laddas upp med 

värme kan värmelagret betraktas som en värmelast, och under vinterhalvåret, när HT-BTES tillför 

värme till fjärrvärmenätet, kan värmelagret betraktas som en fjärrvärmeproduktionsenhet. Tillgång 

till HT-BTES möjliggör att fjärrvärmelast flyttas från vinterhalvår till sommarhalvår, men med 

begränsad förmåga att ersätta spetslastproduktion. För att upprätthålla energibalans under 

värmeinlagring (se Bilaga I) höjs lagrets temperatur i slutet av inlagringsperioden, så att inlagring av 

ytterligare värme i lagret försvåras. Motsvarande fenomen uppträder under slutet på 

urladdningsperioden, då lagrets förmåga till urladdning minskar (Nordell, 1994).  

2.3.2 HT-BTES med pelletspanna för temperaturspetsning 

Fjärrvärmeapplikation för säsongslager förutsätter att hög temperatur kan erhållas (Zinko och 

Gebremedhin, 2008). Avgörande för HT-BTES funktion i fjärrvärmesystemet är därför den tillgängliga 

effekten såväl som den utgående temperaturen från lagret, men också fjärrvärmesystemet i sig.  I 

den mån det inte är möjligt eller ekonomiskt försvarbart att från lagret mata ut fjärrvärme med 

tillräckligt hög temperatur på nätet, krävs att temperaturen höjs. Ovanligt höga effekt- och 

temperaturkrav resulterar i att priset för aktuella GSHP är högt (Böttrich, 2014).  

Investeringskostnaden för en pelletspanna är betydligt lägre än motsvarande GSHP (Offert, 2012), 

och har fördelen att förnybar primärenergi med lägre exergi används (även om energiåtgången dock 

är högre än för GSHP). Spetsning med pelletspanna har också fördelen att befintliga anläggningar kan 

användas eller konverteras. Till skillnad mot andra billigare biobränslen är pellets ett enklare bränsle 

att hantera, varför pelletspannor har lägre investeringskostnad, ger möjlighet till fjärrstyrning och 

lägre driftskostnad (Hjalmarsson, 2014). För att minska HT-BTES-systemets primärenergianvändning 

kan det vara möjligt att i viss omfattning blanda in fjärrvärme med lägre temperatur från systemet på 

fjärrvärmenätet.  
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2.3.3 Utformning av HT-BTES 

2.3.3.1 Lagrets dimensioner 

För urladdning med hög temperatur krävs att borrhål anläggs med kort avståndet mellan varandra. 

För högtemperaturapplikation innebär detta normalt ett avstånd mellan borrhålen på 3-4 m. 

Lågtemperaturapplikation innebär normalt ett avstånd på mellan 6-7 m (Nordell, 2013). 

Lagringsvolymens mantelarea är den faktor som har störst betydelse för storleken på förlusterna. 

Generellt minskar därför de relativa värmeförlusterna med ökad lagringsvolym (Milesson och 

Abrahamsson, 2013).  

 

 

Figur 8 (vänster). Relativ värmeförlust för varierande lagringsvolymer (Nordell, 1994). 

Figur 9 (höger). Approximerad transient förlustfaktor htr som funktion av tiden när lagrets radie uppgår till 50 m, alltså 
ca 20 000 000 m

3
 (Hellström, 1991). 

Figur 8 och Figur 9 visar hur andelen värmeförluster av värmelagringskapaciteten, det vill säga den 

relativa värmeförlusten, minskar vid ökande lagervolym (Nordell, 1994). Lager för högtemperatur-

applikation måste byggas i större skala än för lågtemperaturapplikation på grund av högre 

temperaturgradient (Reuss et al., 1997). Vid planering av värmelager måste en avvägning göras 

mellan stort djup eller stor tvärsnittsarea. Detta beror bland annat på att precisionen vid borrning 

liksom prestanda för BHE och kostnad för markarbete minskar med ökat borrdjup, samt att 

värmeförlusten beror på mantelareans storlek (Hansson. F, 2014). 

2.3.3.2 Värmelagring i berggrund 

Sveriges berggrund består till merparten av bergarter som granit, gnejs och granodiorit, vilket lämpar 

sig väl för borrhålslager (Milesson och Abrahamsson, 2013). Berggrundens initialt opåverkade 

temperatur kan vara marginellt högre än den långsiktiga utomhusmedeltemperaturen, som i Sverige 

är 5 -15 °C (Sundberg, 1991), till följd av snötäckets isolerande förmåga under vintern. På stora djup 

påverkas berggrundens temperatur dock av den s.k. geotermiska gradienten, som i Sverige är 

omkring 0.01 K/m, men kan lokalt uppgå till 0.02-0.03 K/m (Nordell, 1994). Den geotermiska 
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gradienten påverkar inte värmeöverföringen för högtempererade värmelager. Avvikelser av 

årsmedeltemperaturen kan påverka markens temperatur ner till ett djup av ca 15 m, men 

säsongsvisa temperaturvariationer kan påverka markens temperatur ner till bara ca 4 m (Nordell, 

1994). 

Simuleringsprogram för beräkning av värmeflöden i borrhålslager inkluderar: Earth Energy Designer 

(EED), Duct Storage (DST) (Milesson och Abrahamsson, 2013), TRNSYS (Breger et al., 1996), 

EnergyPlus och ESP-r (Pinel et al., 2011). Faktorer som påverkar berggrundens termiska egenskaper 

innefattar bergets värmekapacitet, dess värmeledningsförmåga, samt dess konvektiva 

värmeöverföring. Den konvektiva värmeöverföringen i lagret beror i teorin på en kombination av det 

s.k. regionala grundvattenflödet och den s.k. naturliga konvektionen, som beror på 

temperaturskillnaden mellan lagret och omgivande berggrund. Den naturliga konvektionen kan 

försummas vid värden på den hydrauliska konduktiviteten under 10-5 m/s och det regionala 

grundvattenflödet kan försummas vid värden på under 5*10-7 m/s. Typiska värden för hydraulisk 

konduktivitet uppgår till 10-8 m/s i kristallin berggrund utan större sprickor (Nordell, 1994). Avståndet 

mellan större sprickor är ofta större än 500 m. Dessa går ofta att detektera, och kan därmed undvikas 

eller tätas. Således kan lämplig placering av BTES ofta finnas där konvektiva värmeförluster kan 

försummas (Nordell, 1994). Storleken på grundvattenflödet är dock mycket platsspecifikt och det är 

svårt att göra generella antaganden (Hellström, 1997). 

Värmeledning i berggrund kan skilja sig mycket mellan olika bergarter (se Tabell 1). 

Värmeledningstalet kan variera från ca 2 och 7 W/m,K. Däremot ligger bergarters värmekapacitet 

inom ett snävt intervall omkring 0,6 kWh/m3,K (Nordell, 1994).  

Tabell 1. Termiska egenskaper för bergarter, mineraler och vatten (Nordell, 1994). 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

2.3.3.3 Borrhål 

Borrhål kan i princip borras i all typ av berggrund (Karlsson et al., 2012) och borrning kan ske med viss 

vinkel exempelvis vid kuperad mark eller för att spara plats. För att erhålla minimalt avstånd mellan 

borrhål kan borrning ske enligt ett hexagonalt mönster. Trots att detta mönster är termiskt idealt 

Medium Värmeledningstal  
 

[W/m,K] 

Volymetrisk värmekapacitet 
[kWh/m3,K] 

Granit  
Pegmatit  
Syenit  
Diorit  
Gabbro  
Diabas  
Sandsten  
Lerskiffer  
Kalksten  
Kvartsit  
Gnejs  
Leptit  
Marmor  
Vatten 

2,9 - 4,2 
2,9 - 4,2 
2,2 - 3,3 
2,2 - 3,3 
2,2 - 3,3 
2,3 - 3,3 
3,0 - 5,0 
1,7 - 3,5 
1,7 - 3,0 
5,0 - 7,0 
2,5 - 4,7 
2,7 - 4,5 
2,5 - 3,5 

0,62 

0,62 
0,62 
0,65 
0,66 
0,72 
0,72 
0,55 
0,66 
0,63 
0,58 
0,62 
0,62 
0,58 
1,18 
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anläggs ofta borrhål enligt kvadratiskt mönster för att underlätta uppförandet (Nordell, 1994). 

Borrning bör i de flesta avseenden följa Normbrunn -07 (SGU, 2008). 

Borrning sker ofta enligt två steg, varav det första är borrning med foderrör, s.k. ODEX-borrning, ner 

genom översta marklagret och ca en meter genom berggrunden. I det andra steget används s.k. 

Down The Hole (DTH)-borrning genom resterande berggrunden (Ekelund, 2014). Om berggrunden 

har hög grad av sprickbildning, vilket ger hög vattenföring, kan det krävas att avtätning utförs. Detta 

innebär att cement injekteras för att stabilisera borrhålet och för att skärma av grundvattenflödet 

(SGU, 2008). 

Borrhålets diameter kan variera, men de vanligaste måtten är 4.5”, 5.5” och 6.5” (115, 140 och 165 

mm) (Sveriges geologiska undersökningar, 2008). Vid goda förhållanden kan borrning på upp till 300 

m ske med en träffbild på +/- 5 m (Ekelund, 2014). Bergets borrbarhet påverkar slitage på borrkronan 

såväl som tidsåtgången, och därmed kostnaden för borrningen. Exempelvis försvåras borrning vid 

åtkomst av stora vattenmängder eftersom vatten då pumpas istället för luft. För att minska 

tidsåtgången bör borrning om möjligt ske under sommarhalvåret (Andersson och Rydell, 2011). Vid 

borrning uppstår förutom kostnaden för borrningen också kostnad för att ta hand om borrkax, dvs. 

en sörja av krossat berg (Ekelund, 2014).  

 

Figur 10. Avvikelse av borrhål i öst-västlig samt nord-sydlig riktning i Emmaboda (Andersson och Rydell, 2011). 

Även krav på precision, som vid högtemperaturapplikation, kan leda till ökade kostnad för borrning 

(Hansson. F, 2014). Figur 10 visar hur 21 slumpvis utvalda borrhål avviker vid HT-BTES i Emmaboda 

(med sämre borrbarhet än väntat). Avvikelsen vid 150 m var mellan 4 och 32 m, med ett medelvärde 

på omkring 18 m. Eftersom avvikelsen till stor del var åt samma riktning bedömdes avvikelsen inte 

allvarligt påverka lagrets prestanda (Andersson och Rydell, 2011).  

2.3.3.4 Borrhålsvärmeväxlare 

Grundvattenflödet i borrhål är komplicerat. Värmetransport mellan värmebärarfluiden och 

omgivningen beror på utformningen av flödeskanaler, konvektiv strömning i borrhålen och de 



22 
 

termiska egenskaperna för de material som används i processen. Den termiska resistansen 

sammanfattas i det termiska motståndet mellan värmebärande fluid och omgivningen. Den termiska 

resistansen mellan värmebäraren och borrhålsväggen utgörs av det s.k. termiska borrhålsmotståndet 

(Hellström, 1997). Ett lågt termiskt borrhålsmotstånd ger minskande temperaturskillnad mellan 

fluiden och omgivande berggrunden. Även om borrhålet är homogent kan olika värmeledning ske på 

grund av bergets skiftande värmeledningstal (Acuña, 2013).  

När kallare värmebärare strömmar i motsatt riktning mot varmare värmebärare kan en del värme 

överföras från varmare till kallare värmebärande fluid, s.k. termisk kortslutning (Milesson och 

Abrahamsson, 2013). Kortslutningseffekter blir av stor vikt för u-rör med laminärt flöde eller för 

borrdjup på över 200 m (Hellström, 1997). 

Öppna system har mycket lågt termiskt borrhålsmotstånd vid turbulenta flöden (Acuña, 2013), men 

interaktionen mellan berggrunden och det varma vattnet, samt att värmebäraren cirkuleras under 

vakuumtryck (Andersson, 2014), leder ofta till problem. Öppna system kräver också att 

grundvattenytan befinner sig mindre än 5 m under cirkulationspumpen (Nordell, 1994). Problem 

innefattar stora mängder gas i systemet (se Bilaga I) samt kemisk avlagring och ansamling av material 

i värmeväxlare. Många problem är överkomliga, men systemet kräver underhåll och omfattande 

övervakning (Andersson och Rydell, 2011). 

Slutna system är vanligare för BTES än öppna. Även om olika typer av BHE med slutet system 

uppvisar stora skillnader i termiskt borrhålsmotstånd, är det termiska borrhålsmotståndet för slutna 

system oftast lägre än för öppna (Acuña, 2013). Vid slutet system undviks dock problemen med 

direktkontakt mellan värmebärande fluid och borrhålsvägg. Likaså undviks problem med gasbildning 

eftersom cirkulation sker vid övertryck (Nordell, 2013). 

Borrhålsvärmeväxlare kan delas in i u-rör och koaxiella BHE.  U-rör kan vara enkla eller multipla vilket 

i princip innebär att flera u-rör placeras i samma borrhål. I koaxiella BHE cirkulerar värmebärarfluiden 

koaxiellt i borrhålsvärmeväxlaren. Koaxiella BHE innefattar bland annat BHE i vilken inre rör 

installeras i ett yttre rör som ofta är av töjbart material s.k pipe-in-pipe BHE. Koaxiella BHE innefattar 

också BHE där centralt rör är sammankopplat vid borrhålets botten med flera mindre separata rör 

utanför det centrala röret s.k. multi-chamber. Koaxiella BHE innefattar dessutom BHE som liknar 

multi-pipe BHE med undantag för att de externa kanalerna är en del av rörstrukturen s.k. Multi-pipe 

BHE består av ett. Multi-chamber BHE liknar multi-pipe. Varje BHE-typ kan kräva specifika flöden för 

att fungera optimalt och ha lågt termiskt borrhålsmotstånd, låg termisk kortslutning och tillräcklig 

uppehållstid etc. Även avstånd mellan nedåtgående och uppåtgående värmebärarfluid är av 

betydelse (Acuña, 2013). En nackdel med vissa typer av koaxialrör är att de kan ta lång tid att 

installera, i extremfall 2 dagar jämfört med ca 30 min för installation av u-rör (Hansson. F, 2014). 

Tabell 2. Termiskt borrhålsmotstånd (Rb) för olika typer av borrhålsvärmeväxlare. 

Typ Rb [Km/W] (Acuña, 2013) Rb [Km/W] (Hellström, 1997) 

U-rör 0,063 (0,054-0,078) 0,100 
Dubbla u-rör - 0,056 
Pipe-in-pipe 0,03 (0,027-0,035) vid flöde: 0,43 l/s, - 
Multi-chamber 0,095 vid flöde: 0,70 l/s - 
Multi-pipe 0,04 oberoende av flöde,  

0,093 om placering av kollektor ej sker i mitten av borrhål 
0,03 

Öppet system 0,01 vid turbulent flöde, 0,12 vid laminärt flöde 0,01 vid turbulent flöde 
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Tabell 2 visar det termiska borrhålsmotståndet för olika typer av BHE. Stora kortslutningsflöden har 

identifierats för alla typer av BHE, särskilt vid låga flöden, förutom vid multi-pipe BHE som har 

isolerat innerrör. För u-rör BHE med höga flöden, är värmeflödet närmast konstant med 

borrhålsdjupet (Acuña, 2013). Figur 11 visar att kortslutningsflöden blir betydande för u-rör med låg 

flödeshastighet, eller för borrdjup på över 200 m (Hellström, 1997). För koaxiella BHE är värmeflödet 

konstant med djupet för det inre röret, men det yttre värmeflödet varierar med djupet (Acuña, 

2013). 

 

Figur 11. Effektdistribution med avseende på borrhålsdjupet vid fyra olika flöden för u-rör (Acuña, 2013).  

Fyllnadsmaterial med högre värmekapacitet kan minska temperaturvariationer vid snabba 

värmeflödesändringar för hela systemet. Fyllnadsmaterial med hög värmeledning ökar 

värmeöverföringen, men leder samtidigt till att den termiska kortslutningen ökar (Acuña, 2013). 

Tabell 3 visar värmeledningen för olika fyllnadsmaterial (Hellström, 1997). 

Tabell 3. Värmeledning för olika fyllnadsmaterial (Hellström, 1997). 

Material Värmeledning [W/m,K] 

Stagnerat vatten 0,6 
Betonit 0,8-1,0 
Termiskt förbättrat injekteringsbruk  1,0-1,5 
Ren vattenmättad kvarts 1,5-2,0 
Betonit med grafit 3,0 

 

Det är viktigt att ha hög grad av konvektion i BHE för att minska den radiella värmegradienten. 

Forcerad konvektion kan ske genom att tillsätta kvävgas (Acuña, 2013). Konvektion sker också 

naturligt i borrhålen. Vid låg temperatur är påverkan liten, men vid hög temperatur är den konvektiva 

värmeöverföringen 3-5 gånger högre än för värmeledning vid stagnerat flöde (Hellström, 1997). 

Plastmaterial som har föreslagits för u-rör vid högre temperaturer är polypropylen (PP), polyetylen 

(PEX) och polybuten (Reuss et al., 1997). Plastmaterial i standard BHE kan enligt Kalantar (2014) inte 



24 
 

garanteras behålla materialegenskaper vid långvarig exponering för temperaturer över 85 °C. För 

högtemperaturapplikationer i berg är det främst kollektorernas ringstyvhet som bör beaktas 

(Hansson. F, 2014). I motsats till detta uppger Alexandersson (2013) att PEX kan garanteras för att 

långvarigt utsättas för 100 0C. Det finns emellertid många plastmaterial som inte används för 

standardiserad BHE-tillverkning, men är funktionsdugliga vid långvarig exponering för temperaturer 

över 100 0C (Crompton, 2012).  Kostnaden för borrhålsvärmeväxlare av specialmaterial riskerar dock 

att bli mycket hög (Nordell, 2013). 

2.3.3.5 Övriga komponenter 

Tabell 4 visar ekonomiska poster som beaktas vid anläggning av ett HT-BTES system i Luleå. 

Förarbete inkluderar seismisk profilering, provborrning och termiskt responstest (TRT) för att 

bestämma berggrundens värmeöverföring. De borrhål som används för TRT kan ofta nyttjas som 

borrhål i det färdiga lagret, eller för kontroll av lagrets prestanda. Marken ovanför lagret kan 

användas exempelvis för grönytor (Nordell, 1994).  

Tabell 4. Ekonomiska poster som ingår för ett HT-BTES-system för ekonomisk optimering i Luleå (Nordell, 1994). 

Samlingsnamn Ekonomiska poster 

Kapital kalkylränta, belåningstid, anläggningstid 

Land köp, hyra, markarbete, markisolering 

Borrning borrning, lining, fyllning, injektering 

Rördragning rör- och kulvertsystem 

Under tak värmeväxlare, cirkulationspumpar, värmepump, kontrollsystem 

Design administration, platskostnad 

Värme inj./extr. kostnad för värme, kostnadsökning 

Drift drift och underhåll 

 
Anslutning av enskilda borrhål kan ske i serie eller parallellt. Genom att koppla samman borrhål kan 

termisk skiktning av berggrunden ske (Nordell, 1994). För att undvika att trögheten blir för stor vid 

anslutning till djupare borrhål bör dock maximalt 2 stycken borrhål anslutas i serie. HT-BTES-systemet 

kräver styrning och övervakningssystem (Andersson, 2014).  

3 Miljöpåverkan 
HT-BTES-systemets miljöpåverkan är beroende av vilka energiflöden i fjärrvärmesystemet som 

tillkommer och vilka energiflöden som ersätts. Det finns även lokal miljöpåverkan att ta hänsyn till, 

med många faktorer som kan vara begränsande för ett stort och delvis oprövat projekt som detta.  

3.1 Miljölagstiftning 
Göteborg Stad har en egen föreskrift som säger att brunnsborrning är att prövas som miljöfarlig 

verksamhet, och kräver tillståndsplikt. Storleken på HT-BTES-systemet gör dock att lagret troligen 

skulle klassas som C-verksamhet enligt miljöbalken, vilket innebär att verksamheten är 

anmälningspliktig till Göteborg Stad (Skredsvik, 2014). Om miljöförvaltningen i Göteborg Stad 

bedömer att verksamheten kan bedrivas på platsen utan risk för människors hälsa eller miljö får 

verksamheten ett föreläggande om försiktighetsmått (Karlsson, 2014), vilket innebär att 

verksamhetsutövaren måste iaktta och vidta begränsningar för att se till att verksamheten inte 

medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljö (Miljöbalk, 1998:808). Föreläggande 



25 
 

om försiktighetsmått kan i detta fall inkludera risk för påverkan på grundvattenytans läge och 

eventuella vattentäkter/skyddsområden, risk för flora och fauna, risk för förhöjd salthalt, risk för 

skakningar, buller, luftföroreningar och närhet till bebyggelse (Karlsson, 2014).   

3.2 Ökade krav på rökgasrening 
I framtiden kan EU:s luftvårdsdirektiv kräva bättre rökgasrening än vad som åstadkoms med 

multicyklon. I sådana fall kan det bli nödvändigt med elfilter eller slangfilter för pelletspannor 

(Brandt, 2014). Slangfilter är generellt billigare än elfilter, men hänsyn måste då ta till eventuell 

brandrisk. Krav på rökgasrening kan dock bero på hur ofta pannorna nyttjas (Hjalmarsson, 2014). Ifall 

HT-BTES-systemet fordrar att en ny pelletspanna anläggs, måste hänsyn tas till de nya 

bestämmelserna. 

3.3 Uppvärmning av berggrund 
Micro-faunan påverkas av hög temperatur. Vid 70 °C dör alla bakterier. Vid temperaturer under 45 °C 

förändras faunan av bakterier, med nya arter, främst järn-, svavel-, metan-, och kväveätande 

bakterier. Eftersom bakterietillväxt främst begränsas av tillgång på näringsämnen, kommer inte ökad 

temperatur att leda till hög bakterietillväxt. Bakteriefaunan kommer att återgå till den ursprungliga 

den dagen berggrunden återgår till omgivande temperatur (Andersson et al., 2009). 

3.4 Risk för saltgenomträngning 
Borrning av borrhål kan leda till att högre liggande grundvatten förorenas med saltvatten vilket leder 

till förhöjda salthalter i omkringliggande vattenbrunnar. Kloridhalter över 100 mg/l påskyndar 

korrosion, och vid halter över 300 mg/l börjar vattnet smaka salt. Ett gränsvärde för att dricksvatten 

ska anses otjänligt eller hälsovådligt till följd av förhöjd kloridhalt saknas idag (Tunemar, 2006). Det 

finns två orsaker till hög salthalt i grundvatten. Den första beror på genomträngning av havsvatten, 

och innebär att havsnära berggrund har hög risk för saltgenomträngning. Den andra beror på fickor 

av gammalt saltvatten i jord eller berggrund (Lång, 2014). Generellt ökar risk för hög salthalt i 

låglänta områden, samt på stora borrdjup (SGU, 2008).  

3.5 Risk för sänkning av grundvattennivån 
Vid byggnation av tunnlar och bergrumsanläggningar kan i många fall en dränering av 

grundvattenmagasin ske, med sjunkande grundvattennivåer som följd. Effekter från sänkning av 

grundvattennivån kan innefatta sättningar i lerområden, ruttnande träpålar, påverkan på 

grundvattenuttag ur brunnar, kemiska förändringar av grundvattnet, påverkan på vegetation och 

saltgenomträngning (Lundmark, 2001). Vid anläggning av BTES sker en tillfällig sänkning av 

grundvattennivån lokalt (Andersson et al., 2009). Men grundvatten påverkas generellt inte mycket av 

borrhål bortsett från ökad cirkulation i borrhål och närliggande berg (Karlsson et al., 2012). 

4 Förutsättningar för HT-BTES-systemet i Göteborgs fjärrvärmenät 
Detta kapitel behandlar förutsättningar avseende ekonomi och befintlig produktion i Göteborgs 

fjärrvärmesystem. Detaljerade geologiska förutsättningar presenteras i Bilaga II och slutsatserna är 

att borrning kan genomföras utan större olägenheter på många platser i Göteborg med hanterbar 

miljöpåverkan, samt att god värmeöverföring i bergrunden på många platser kan uppnås.  
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4.1 Strategiska och ekonomiska förutsättningar 
Göteborg Energi har ekonomiska krav för investeringar. Dessa krav innefattar återbetalningstid och 

kalkylränta. Om det är motiverat kan i undantagsfall en lägre kalkylränta accepteras än vad som 

normalt är fallet. Det har historiskt visat sig vara svårt att baserat på terminspriser eller andra 

prognosmetoder, förutse framtida energipriser. Förutsägelser om den långsiktiga 

oljeprisutvecklingen baserade på terminspriser har exempelvis ofta visat sig vara föga bättre än 

förutsägelser utifrån antagande om slumpmässiga prisförändringar (Benes et al., 2012). 

Det pågår stora förändringar i den globala energimarknaden. Kina är nu det största oljeimporterande 

landet, USA har fortsatt lågt naturgaspris och beräknas öka sin andel av inhemska bränslen, Indien 

förväntas bli det största kolimporterande landet i början av 2020-talet (IEA, 2013). Med undantag för 

det globala oljepriset präglas dessutom energipriser av regionala variationer. Huruvida åtgärder för 

att minska utsläpp av växthusgaser kommer att lyckas eller inte, beror till stor del på hur 

energisektorn utvecklas. Trots en period av långvarigt högt råoljepris antas priset kontinuerligt stiga 

från nivåer på $110 per fat till nivåer på $128 per fat år 2035, enligt 2012-års dollarnivå (IEA, 2013) 

vilket är en ökning på mindre än en procent årligen.  

För att inte stå oförberedd inför en oförutsedd prisutveckling har, i Göteborg Energis 

Energiförsörjningsplan, två rimliga scenarier tagits fram, varav den ena anses gynnsam för Göteborg 

Energi och den andra anses ogynnsam för Göteborg Energi. Tabell 5 visar hur dessa scenarier 

förhåller sig till energiförsörjningsplanens grundscenario, det vill säga antaganden om trolig 

prisutvecklingen (Hjalmarsson, 2014). Både gynnsamt och ogynnsamt bränsleprisscenario innebär ett 

högre pelletspris jämfört med energiförsörjningsplanens grundscenario. 

Tabell 5. Reala prisförändringsscenarier år 2035 i förhållande till Göteborg Energis grundscenario enligt 
Energiförsörjningsplan (2014). 

Prisslag 

Gynnsam 
Förändring gentemot 

grundscenario [%] 

Ogynnsam 
Förändring gentemot  

grundscenario [%] 

Råolja -20 +70 

Naturgas -25 +35 

Flis -10 +20 

Pellets +20 +10 

Utsläppsrätter +140 -65 

El +15 -20 

Elcertifikat -55 +120 

Avfall +60 0 

4.2 Fjärrvärme i Göteborg 

4.2.1 Produktionsanläggningar i Göteborg 

När omgivningstemperaturen minskar och spillvärmen inte räcker till tas Göteborg Energis egna 

produktionsanläggningar i drift (Göteborg Energi) (Lennart Hjalmarsson). Detta ses i Figur 12 som 

visar den totala fjärrvärmeleveransen samt betydelsefulla produktionsenheter i Göteborgs 

fjärrvärmenät år 2013. Spillvärme från Renovas avfallsförbränning och raffinaderier utgör, 

tillsammans med produktion från värmepumpar och biobränslen baslastproduktion, och en stor del 

av värmebehovet under vinterhalvåret tillgodoses med naturgas.  
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Figur 12 Värmeproduktion i Göteborg år 2013 (Hjalmarsson, 2014).  

Renova får liksom andra spillvärmeleverantörer lite betalt för fjärrvärme under sommartid, med en 

sommartariff mellan maj-september. Det finns egentligen betydligt mer värme tillgänglig sommartid 

till ett lågt pris. Renova har behov av kondensering för rökgasrening, men också mottagningsplikt av 

avfall. Stundtals sker avkylning mot fjärrvärmenätet, och ibland mot omgivningen, genom att kyla 

fjärrvärmevatten från returledningen, när det inte finns avsättning för värmen i fjärrvärmenätet 

(Hjalmarsson, 2014). Avkylningen från Renova uppgår stundtals till effektnivåer på omkring 50 MW, 

och var förhållandevis låg under 2012 och förhållandevis hög under 2013 (se Tabell 6 och Figur 13).  

Tabell 6. Årlig avkylning i GWh (Hjalmarsson, 2014). 

  
RENOVA 
kyltorn 

Sävensäs 
T10 återkylare RYA KVV kylare Total avkylning 

Avkylning under 2012 [GWh] 52,4 5,1 8,3 65,8 

Avkylning under 2013 [GWh] 95,4 0,8 7,7 104,0 
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Figur 13. Avkylning under 2013 (Hjalmarsson, 2014). 

4.2.2 Trånga områden och hög temperatur i fjärrvärmenätet 

På grund av medvetna satsningar från Göteborg Energi på att förbättra undercentraler har 

returledningstemperaturen i Göteborg sjunkit (Hjalmarsson, 2014), liksom i många andra 

fjärrvärmenät i Sverige. Troligen kommer returledningstemperatur i framtiden att sjunka ytterligare 

något (Olsson, 2014). Ett grundproblem med Göteborgs fjärrvärmenät är dock att det är byggt för 

länge sedan (fjärrvärmen gjorde sitt intåg 1952). Nätet är därmed inte dimensionerat för dagens 

behov, och det finns en hel del flaskhalsar i fjärrvärmenätet med begränsad 

värmeöverföringskapacitet. För att möta en allt större värmelast under de kallaste dagarna krävs 

högre framledningstemperatur eftersom det nästan är omöjligt att öka flödet med ökad 

pumpkapacitet centralt i nätet (se Bilaga I) (Frederiksen och Werner, 2012).  

 

Figur 14. Fram- och returledningstemperaturer som funktion av omgivningstemperaturen för åren 1993, 1998 och 2011 
(Olsson, 2014).  
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Figur 14 visar att framledningstemperaturen ökat på grund av ökad värmelast i Göteborg. Figur 15 

visar omgivningstemperaturen under 2013 samt fram- och returledningstemperaturen på Hisingen 

och i Partille. Framledningstemperaturen i Partille är högre än på Hisingen under hela året vilket 

beror på överföringsbegränsningar. Även returledningstemperaturen är något högre under 

vinterhalvåret i Partille. 

 

Figur 15. Omgivningstemperatur samt framledningstemperatur och returledningstemperatur vid punkt ÖA6 mot P-stam i 
Partille och vid punkt MB93 på Hisingen, år 2013 (Olsson, 2014). Dataserien för framledningstemperaturen på Hisingen 
och returledningstemperaturen i Partille hade avbrott i maj respektive juni månad, varför dessa värden har antagit 
medelvärdet för en vecka före- och efter avbrottet. 

Figur 16 visar att framledningstemperaturen inte utgör kundens faktiska krav på framlednings-

temperatur. För att ha marginal mot eventuella störningar är framledningstemperaturen konstant 

högre än kundernas temperaturbehov. Den höjda framledningstemperaturen vid högre utomhus-

temperatur är till för drift av absorptionskylamaskiner ute på nätet (Olsson, 2014). Det finns även 

krav på att returledningstemperaturen inte får vara allt för hög. Bland annat behöver 

avfallsförbränningsanläggningen Renova liksom raffinaderierna låga returledningstemperaturer 

(Olsson, 2014).  
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Figur 16. Körkurva och kundkrav för framledningstemperaturen i Göteborg (Hjalmarsson, 2014). 

Nybyggnation av bostäder leder till att lasten ökar, och för att undvika risk för att kundernas 

fjärrvärmebehov inte kan tillgodoses krävs investeringar i infrastruktur (Algren, 2014). Figur 17 visar 

områden i Göteborg (inringat) där fjärrvärmebehovet riskerar att inte kunna mötas om inte 

investeringar görs för att öka kapaciteten. På en del platser i dessa områden finns existerande 

värmecentraler och befintliga produktionsenheter. Vissa produktionsanläggningar långt ute på nätet 

finns för att klara värmebehovet under de kallaste dagarna. Dessa har låg lönsamhet men existerar 

för att alternativet, att stärka upp nätet är kostsamt (Hjalmarsson, 2014). 

Många av de föreslagna investeringarna för att stärka nätet är dyra, och genom att istället anlägga 

produktionsenheter på rätt sida om flaskhalsen kan stora besparingar göras. Ofta är tillskott av ökat 

flöde viktigare än att temperatur hålls uppe (Algren, 2014). Tabell 7 visar exempel på 

kostnadsbesparingar som kan göras vid tillförd produktion under de kallaste tiderna på året (Algren, 

2014).  

Tabell 7. Exempel på kostnadsbesparing i trånga områden (Algren, 2014). 

Placering 
Tillkommande produktion 

[MW] 
Minskad investeringskostnad 

 [MSEK] 

Älvängen 10 6-8 

Ale-Kungälv 10+10 <=100 

Frölunda 15 ca 50 

Partille 12 ca 17 
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Figur 17. Exempel på trånga områden (a-f) i Göteborg (Olsson, 2014). 

5 Metod 
För insamling av information om HT-BTES för fjärrvärme har böcker, rapporter, 

informationsbroschyrer, offerter och intervjuer använts.  Informationen har använts för att redogöra 

för möjligheter och utmaninger med HT-BTES för fjärrvärme i Göteborg, men också för att kunna 

utföra beräkningar. 

5.1 Källkritik 
Ett särskilt problem har utgjorts av att uppskatta priser för enskilda komponenter. Dessutom är 

erfarenhet från HT-BTES låg, speciellt för riktigt höga temperaturer och stora lager liksom lager som 

inte använder GSHP för att höja temperaturen. En stor del av prisuppgifter har därför sökts genom 

att tillfråga experter. Uppgifter om temperaturer och överföringsbegränsningar kommer från 

Göteborg Energi, och en stor del av uppgifter om borrhålsvärmeväxlare kommer från Acuña (2013) 

och den grundläggande funktionen för BTES har till stor del hämtats från Nordell (1994). De praktiska 

erfarenheterna från HT-BTES kommer till stor del från HT-BTES i Emmaboda, och teori om 

värmeöverföring i berggrund kommer till stor del från Hellström (1991). Ett källkritiskt 

förhållningssätt har präglat rapporten.  



32 
 

5.2 Beräkningsmetoder 
Beräkningar har utförts i tre steg. Den första beräkningen har utförts i syfte att visa på hur HT-BTES 

presterar vad gäller att nyttja tillgänglig effekt för inlagring och urladdning av värme med hög 

temperatur. Denna beräkning benämns Beräkning av lagrets prestanda. Den andra beräkningen har 

utförts i syfte att visa på miljöpåverkan och kostnadsbesparing när HT-BTES-systemet används för 

fjärrvärmeproduktion, och benämns Beräkning av systemnytta. Den tredje beräkningen har utförts i 

syfte att visa på lönsamheten för investering i HT-BTES-systemet.  Denna beräkning benämns 

Beräkning av systemets lönsamhet. 

5.2.1 Metod för beräkning av lagrets prestanda 

Beräkning av lagrets prestanda har utförts genom egenskriven programkod i beräkningsprogrammet 

Matlab. Matlabberäkning har utförts för att ge ökad flexibilitet av värmeledning med flera 

temperaturzoner, samt att denna rapport, i egenskap av att utgöra en förstudie, har lägre ställda 

krav på precision än vad som annars skulle vara fallet. Som utgångspunkt för beräkning av lagrets 

prestanda ligger Göran Hellströms avhandling om borrhålsvärmelager (Hellström, 1991).  

Vissa förenklingar har gjorts för ökad överskådlighet och för att minska antalet felkällor. Av denna 

anledning har teori om värmepulser i borrhål undantagits från beräkning av lagrets prestanda. Även 

en del förenklade antaganden har gjorts (se sektion 5.3) som bidrar till att öka osäkerheten för 

utfallet från beräkning av lagrets prestanda. Beräkningarna har jämförts med de från Wachtmeister 

(2012), samt Nordell (1994) och visar på att storleksordningen överensstämmer. Eftersom 

beräkningarna inte verifierats mot allmänt accepterat program för beräkningar av värmeflöden i 

BTES samt på grund av de förenklingar och antaganden som gjorts bör resultaten tolkas som en 

antydan av vad som kan förväntas för denna typ av HT-BTES-system.  

5.2.2 Metod för beräkning av systemnytta 

Beräkning av systemnytta har utförts med simuleringssprogrammet Martes (Profu, 2000). Detta 

program användes för att det är ett simuleringssprogram för analys av fjärrvärme-, ång- och 

elproduktion som används kontinuerligt av Göteborg Energi. Dessutom var produktionsenheter och 

överföringsbegränsningar i Göteborgs fjärrvärmenät för normalfallet redan fördefinierade liksom den 

normaliserade fjärrvärmelasten.  

Indata för Martes bygger på värden som erhålls från beräkning av lagrets prestanda enligt tidigare, 

och de begränsningarna följer med vid beräkning av systemnyttan. Därtill kommer ett flertal nya 

antaganden och begränsningar (se sektion 5.3), bland annat osäkerhet kring hur prisutveckling, 

fjärrvärmebehov, tillgång till spillvärme och hur produktionsmixen kommer att utvecklas i framtiden. 

Kontentan av dessa osäkerheter är att resultatet för beräkning av systemnytta också bör tolkas som 

en indikation av vad som kan förväntas, särskilt för systemnyttan längre fram i tiden.  

5.2.3 Metod för beräkning av systemets lönsamhet 

Utifrån erfarenheter från tidigare beräkningar och litteraturstudie har en utformning av ett första 

förslag på HT-BTES tagits fram. Med utgångspunkt från angivna kostnader och besparingar för HT-

BTES-systemet, används beräkningsprogrammet Matlab för att beräkna investeringskostnaden, 

payback-tiden och nettonuvärdet (NPV) för HT-BTES-systemet. Fördefinierat Excel-ark för 

successivkalkylering har också används för att beräkna sannolikheten för det ekonomiska utfallet. 

Detta innebär att maximal, trolig och minsta kostnad tas fram för ett projekts olika ekonomiska 
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poster. Utifrån detta fås en sannolikhetsfördelning för det ekonomiska utfallet samt information om 

vilken ekonomisk post som bidrar till störst spridning av utfallet (Ali Abdi och Lövgren, 2010). 

Data för kostnader kommer från samtal med experter och leverantörer, samt från företagsfakturor. 

Spridningen för posterna har däremot antagits (av författaren) utifrån vad som uppskattats vara 

rimligt, varför spridningen således har hög osäkerhet. Beräkning av lagrets prestanda har inte utförts 

av den föreslagna utformningen av lagret. Detta innebär att besparingen för det föreslagna lagret kan 

skilja sig från utfallet från beräkning av systemnytta. Osäkerheten från tidigare beräkningar följer 

också med vid beräkningen av systemets lönsamhet, och sammantaget bör utfallet för lönsamheten 

betraktas som en anvisning av vad som kan förväntas.   

5.3 Antaganden 
Vid beräkning av prestanda, beräkning av systemnytta och beräkning av systemets lönsamhet görs 

ett flertal antaganden. Dessa omfattar antaganden om värden på parametrar med viss spridning, 

men också rent beräkningstekniska antaganden. 

5.3.1 Antaganden om systemets placering 

Det antas finnas ett flertal platser i Göteborgsområdet som kan vara aktuella för placering av 

värmelager. Därför antas att ur värmelagringssynpunkt gynnsamma geologiska förutsättningar kan 

uppnås på den plats i Göteborg där värmelagret slutligen kan komma att ligga. Det förekommer flera 

platser i Göteborg med värmeledningstal som överstiger 3,5 W/mK, varför detta värde antas vid 

beräkning. Värmekapacitet i berggrunden antas kunna uppnå 0,62 kWh/m3, som motsvarar 

medelvärdet för granit. Eftersom grundvattenflödet, liksom sprickbildningen i stora delar av 

Göteborgsområdet är lågt, antas att den konvektiva värmeöverföringen kan försummas i 

beräkningen (se avsnitt 4.2.3.2).  

Borrning antas kunna utföras tämligen problemfritt, med endast 5 % av borrhålen i behov av 

avtätning. Likaså antas miljöpåverkan på platsen inte vara så omfattande att verksamheten hindras 

(se avsnitt 3). Placering av lagret antas kunna ske så att anslutning till fjärrvärme och pelletspannor är 

möjlig. Givetvis innebär detta inte att samtliga platser som kan komma i fråga för placering av 

värmelager kan uppvisa dessa gynnsamma förutsättningar.  

5.3.2 Antaganden vid beräkning av lagrets prestanda 

Det antas att bergrundens initialt opåverkade temperatur är densamma som medeltemperaturen i 

Göteborg under år 2013, och att den geotermiska gradienten kan bortses från (se avsnitt 2.4.3.2). 

Det antas vidare att det finns tillgänglig värme under sommarhalvåret med lågt pris, och att lika stora 

energiflöden som kyls bort under sommarhalvåret garanterat kan nyttjas för inlagring av värme i HT-

BTES utan att påverka priset på fjärrvärme sommartid. Såväl temperaturer som energiflöden 

beräknas på timbasis, och temperaturen på inlagrad värme antas vara samma som för 

framledningstemperaturen. Likaså antas att utmatad fjärrvärme från HT-BTES-systemet under 

urladdningstemperaturen (efter temperaturspetsning) måste nå upp till framledningstemperatur. En 

sammanställning av numeriska antaganden vid beräkning av lagrets prestanda visas i Tabell 8. 
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Tabell 8. Sammanställning av numeriska antaganden vid beräkning av lagrets prestanda.  

Parameter Enhet Värde 

Berggrundens värmeledningstal (hela lagret) W/m,K 3,5 
Bergets värmekapacitet (hela lagret) kWh/m

3
,K 0,62 

Berggrundens initialt opåverkade medeltemperatur  ⁰C 8,1 
Lagrets högsta utgående temperatur under inlagringsperioden  ⁰C 60 
Högsta urladdade effekt  MW 11,42 
Flödet i BHE under urladdningsperioden beräknas utifrån 
temperaturskillnad  

⁰C -25 

Andel vertikal isolering av aktivt borrdjup på utsida av lagret  m
-1 

0,001 
Värmeledningstal för vertikal isolering  W/m,K 0 
Isoleringsdjup för horisontell isolering  m 2 
Värmeledningstal för horisontellt isoleringsmaterial  W/m,K 0,04 
Borrhålsdiameter mm 155 
Värmeflöde mellan temperaturzoner W/m,K 0 

 

Då returledningstemperaturen i såväl Partille som Hisingen vid vissa tillfällen under sommarhalvåret 

2013 överstiger 60 °C, antas detta som högsta tillåtna utgående temperatur under 

inlagringsperioden. Den högsta urladdade effekten antogs vara medeleffekten ifall den totala 

urladdningen skulle uppgå till 50 GWh. På det sättet antas att avkylning under sommarhalvåret 

räcker till för uppvärmning av lagret.  

 

Figur 18. Antagande om utformning för en fjärdedels HT-BTES sett ovanifrån, vid beräkning av lagrets prestanda. Det 
cylinderformiga lagret antas ha ett hexagonalt borrhålsmönster och ett flertal temperaturzoner. 

Lagret antas vara cylinderformat och ha ett hexagonalt borrhålsmönster, där avståndet mellan 

borrhål är lika på alla djup. Borrhålen delas in i olika temperaturzoner, där det antas att inget 

värmeflöde sker mellan de olika zonerna (se Figur 18). Lagrets förluster antas enbart bero på den 

yttersta temperaturzonen, och värmeflödet i lagret antas enbart bero på värmeledning som liksom 

värmekapaciteten antas vara samma för hela lagervolymen. Den termiska borrhålsresistensen antas 

vara lika för alla BHE på alla djup, och borrhålen antas ha en diameter på 155 mm (värdet för 

borrhålsdiametern ligger mellan 140 och 165 mm). Grundvattennivån antas inte förändras. 
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Inlagringsperioden liksom urladdningsperioden antas vara 6 månader. Inlagringsperioden antas 

sträcka sig mellan första april och sista september och urladdningsperioden antas sträcka sig mellan 

första oktober och sista mars. Beräkningsperioden antas sträcka sig mellan år 2014-2035. Under 

inlagringsperioden kommer värmebärarfluiden in i lagrets centrala temperaturzon, och flödar vidare 

till närliggande temperaturzon för att slutligen komma ut från den yttre temperaturzonen.  Vid 

urladdning flödar värmebärarfluiden i motsatt riktning. Det antas att värmebärarfluiden som kommer 

in i ett nytt borrhål har samma temperatur som när fluiden kom ut ur föregående borrhål (med 

undantag för det första borrhålet).  Värmeöverföring i berggrunden antas följa teori om Steady flux 

regime (se Appendix I). 

5.3.3 Antaganden vid beräkning av systemnytta 

HT-BTES-systemet (se Figur 1) antas bestå av HT-BTES, två pelletspannor à 4,65 MW, värmeväxlare 

samt inkoppling på fjärrvärmenätet. Pelletspannornas totala installerade effekt var initialt tänkt att 

uppgå till samma värde som lagrets urladdade effekt men modifierades något på grund av att 

verkliga specifikationer påträffades. Systemet antas kunna representeras som en produktionsenhet i 

Göteborgs fjärrvärmenät, och det antas att HT-BTES-systemets kapacitet kan anges med 

veckomedelvärden för värmefaktor och effektvariation från beräkning av lagrets prestanda. Det 

antas också att systemet har samma värde på värmefaktor och effektbegränsning varje år, nämligen 

de värden som erhålls sista året vid beräkning av lagrets prestanda. Inlagring antas ske med värme 

som annars hade kylts bort. Lönsamheten och miljöpåverkan antas kunna erhållas genom att jämföra 

utfall från simulering av fjärrvärmesystemet i Martes, när HT-BTES-systemet finns tillgängligt för 

fjärrvärmeproduktion med när systemet inte finns tillgängligt.  

5.3.3.1 Antaganden om priser och indata vid Martesberäkning 

Vid beräkning av systemnytta har antaganden gjorts avseende elcertifikat, bioolja, köpt el, såld el, 

flis, naturgas, eldningsolja 1, eldningsolja 5, pellets, utsläppsrätter, energiskatter, koldioxidskatter, 

svavelskatter samt NOX-avgift (och återbetalning). De rörliga kostnaderna ligger till grund för hur 

produktionsanläggningar nyttjas under året. HT-BTES-systemets rörliga kostnader antas enbart 

avspegla bränslepriset och bränsleåtgången. Under inlagringsperioden under sommarhalvåret antas 

systemet finnas tillgängligt för fjärrvärmeproduktion enbart med pelletspannor, men utan urladdad 

effekt från värmelagret. Därmed begränsas HT-BTES-systemets tillgängliga fjärrvärmeproduktion 

under denna period av pelletspannornas installerade effekt.  

Det antas att värmelasten samtliga år följer normalår, till skillnad från varm- eller kallår. Skattesatser 

antas vara oförändrade liksom mixen av produktionsenheter, vilket även inkluderar 

spillvärmeproduktion. De flera mindre produktionsenheterna med samma bränsle antas kunna slås 

ihop till färre, vilket är fördefinierat av Göteborg Energi. Fjärrvärmelasten för hela Göteborg antas 

minska från 4042 GWh år 2014 till 3738 GWh år 2035, enligt fördefinierade antaganden från 

Göteborg Energi.  

Vid antagande om bränsleprisutveckling görs ett mer konservativt grundantagande än 

Energiförsörjningsplan (2014). Terminspriser från 2014-02-20 för år 2014 och 2015 ligger till grund 

för samtliga priser. För år 2016 fram till år 2035 har 2015 års terminspriser antagits, men med en 

inflationstakt på 2 % per år. Likaså antas skattesatserna vara oförändrade (med undantag för att de 

ändras nominellt med ökad inflation).  
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5.3.4 Antaganden vid beräkning av systemets lönsamhet 

Vid beräkning av systemets lönsamhet har ett första förslag på utformning av HT-BTES antagits (se 

Figur 19). Utformningen av lagret utgår från att en bergsvolym på 5*106 m3 tas i anspråk, vilket är en 

viss ökning jämfört med basscenariot vid beräkningen av lagrets prestanda på 4.42*106 m3. Enligt 

jorddjupskartan (se Bilaga III) understiger uppskattat djup ner till berggrunden 5 m på många platser i 

Göteborg. Eftersom ODEX-borrning normalt sker till ett djup på en meter ner i berggrunden antas 

ODEX-borrning ske till ett borrdjup av 6 m. Lagret antas bestå av parallellkopplade temperaturzoner 

på båda sidor om mitten av lagret, med tre kolonner borrhål i varje temperaturzon, och där 

samlingsrör ansluter till varje kolonn (se Figur 19). Det antas att borrhålen är placerade i kvadratiskt 

borrhålsmönster och att BHE utgörs av dubbla u-rör för god värmeöverföring till ett acceptabelt pris. 

Borrhålsavstånd och borrdjup antas öka succesivt med 1 respektive 40 m för anslutande 

temperaturzon längre bort från centrum av lagret. På grund av viss risk för att stöta på en sprickzon, 

antas att 5 % av borrhålen behöver avtätning. I den antagna utformningen präglas markarbetet av 

hög grad av överskådlighet.  

 

Figur 19. Föreslagen första utformning av HT-BTES. Figuren visar en fjärdedel av det totala lagret sett ovanifrån, där 

temperaturzonen i rött befinner sig i mitten av lagret (och har högst temperatur av temperaturzonerna). 

Det finns sex orsaker till att denna utformning har antagits. För det första ligger utformningen i linje 

med antaganden om förhöjd temperatur vid kort borrhålsavstånd och införandet av 

temperaturzoner. För det andra antas kvadratiskt borrhålsmönster, simpel rördragning och minskat 

borrdjup vid minskat borrhålsavstånd innebära att markarbete och borrning underlättas. För det 

tredje antas längre avstånd mellan borrhål och större borrdjup i temperaturzoner längre bort från 

centrum innebära att den relativa kostnaden med avseende på lagringskapacitet minskar. För det 
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fjärde antas de relativa förlusterna minska med ökad lagerstorlek. Den resulterande icke-optimala 

mantelarean antas vara av underordnad betydelse. För det femte antas i utformningen att BHE kan 

tillverkas som klarar de temperaturkrav som ställs i de centrala delarna av lagret. Slutet system antas 

ge ökad robusthet, och BHE av dubbla u-rör antas ge acceptabel värmeöverföring, men till en lägre 

prisnivå än med mer avancerade pipe-in-pipe BHE.  Slutligen antas detta vara en enkel design som i 

ett första planeringstadie går att utgå från, men som kan reformeras med mer optimal utformning 

och ytterligare komponenter efter behov. Vid lägre behov av hög temperatur kan exempelvis 

konfigurationen i den centrala temperaturzonen bytas ut mot den i nästkommande temperaturzon.  

Ekonomiska poster för grundfallet redovisas i sektion 7.3. Kostnader för att omhänderta borrkax 

försummas liksom kostnad för TRT, köp eller hyra av land, administration samt drift och underhåll av 

lagret. Detta antas (av författaren) inte nämnvärt påverka lönsamheten för HT-BTES-systemet. 

Kostnad för markarbete, cirkulationspumpar, rördragning ovan jord, isolering och mätgivare antas 

kunna bakas ihop till en post som enbart beror av lagrets antal borrhålsmeter. Kostnad för 

värmeväxlare och anslutning till fjärrvärmenätet liksom till pelletspannor inkluderas, liksom kostnad 

för borrning, avtätning och pelletspannor med tillhörande filter för att möta framtidens krav på 

rökgasrening.  Det antas att brandrisk med slangfilter är hanterbar och att därför slangfilter väljs på 

grund av den lägre kostnaden. Dessutom antas en minskad investeringskostnad i Partille, men inte på 

Hisingen, på grund av kapacitetsökning i trångt område. 

Den årliga besparingen antas vara samma som vid beräkning av systemnytta, medan den inlagrade 

värmemängden varje år antas följa från beräkning av lagrets prestanda. Inflationen antas uppgå till 2 

% och det antas att Göteborg Energis krav på kalkylränta uppnås. Vid beräkning av payback-tiden och 

nettonuvärde (NPV) medtas kalkylränta och anläggningstid, men inte belåningstid. Borrhål och rör i 

HT-BTES antas ha en lång livslängd på upp till 100 år (Nordell, 2013), och därför medtas ett restvärde 

på investeringen efter den ekonomiska livslängden vid beräkning av NPV. Vid beräkning av payback-

tid är 23 år den längsta tiden eftersom beräkning av systemnytta inte sträcker sig längre än till år 

2035. Under första året antas att HT-BTES byggs, och andra året antas värme inlagras men utan att 

lagret urladdas. Tredje året liksom följande år antas lagret vara i full drift.  

5.4 Scenarier  
Prestanda, systemnytta och lönsamhet för ett HT-BTES-system beror av temperaturkravet för 

applikationen (Nordell, 2013). Temperaturnivån skiljer sig åt i olika delar av fjärrvärmenätet. Därför 

jämförs en mätpunkt med generellt högre framledningstemperatur (i Partille), med en mätpunkt 

med generellt lägre framledningstemperatur (på Hisingen). Skillnaden mellan placering av HT-BTES 

på Hisingen eller i Partille belyses vid beräkning av systemets prestanda såväl som systemnytta och 

lönsamhet. Inverkan från enskilda scenarier beräknas både i fallet med placering på Hisingen och i 

fallet med placering i Partille. Dock förbisågs scenarierna temperaturzoner och termiskt 

borrhålsmotstånd i Partille, vid beräkning av systemnytta, varför dessa inte finns med i resultatet. 

Dess resultat antas följa tendenser för samma scenarier på Hisingen.  

5.4.1 Scenarier vid beräkning av lagrets prestanda och vid beräkning av systemnytta 

I Tabell 9 visas värden i grundfallet för de parametrar som förändras vid olika scenarier vid beräkning 

av lagrets prestanda och beräkning av systemnytta. Tabell 10 visar hur dessa parametrar ändras för 

olika scenarier. Bränsleprisscenarier från energiförsörjningsplanen (se Tabell 5) ligger till grund för 

framtagande av bränsleprisscenarier vid beräkning av systemnytta. Så stor procentuell skillnad som 
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finns mellan energiförsörjningsplanens grund- och extremscenarier, lika stor procentuell förändring 

finns i denna rapports bränsleprisscenarier mellan grundscenarier och extremscenarier. 

Spillvärmepriset antas vara oförändrat och priset för E01, E05 och bioolja antas följa råoljepriset. 

Tabell 9. Parametrar för grundfall vid beräkning av lagrets prestanda och vid beräkning av systemnytta. 

Parametrar Värde 

Borrdjup 250 m 
Radie 75 m 
Temperaturzoner  5 st 
Avstånd mellan borrhål 5 m 
Termiskt borrhålsmotstånd 0.1 Km/W 
Bränsleprisutveckling Förlängda terminspriser 

 

Tabell 10. Scenarier vid beräkning av lagrets prestanda och vid beräkning av systemnytta. 

Scenarier Låg Hög Övrigt 

Borrdjup (m) 200 300 Benämns: H200, H300 
Radie (m) 50 100 Benämns: R50, R100 
Temperaturzoner (antal) 3 7 Benämns: Nz3, Nz7 
Avstånd mellan borrhål (m) 3 7 Benämns: Sb3, Sb7 
Termiskt borrhålsmotstånd (Km/W) 0.03 0.2 Benämns: Rb0.03, Rb0.2 
Bränsleprisutveckling Gynnsam Ogynnsam Se Tabell 5 

 

5.4.2 Scenarier vid beräkning av systemets lönsamhet 

Vid beräkning av systemets lönsamhet antas ett grundscenario för ekonomiska poster. Antaganden 

om posternas lägsta, högsta samt troliga värden presenteras. Därtill kommer ett antal scenarier med 

förändrade antaganden om enskilda poster. Scenarierna vid beräkning av systemets lönsamhet visas i 

Tabell 11. 

Tabell 11. Scenarier vid beräkning av systemets lönsamhet. 

Scenarier Övrigt 

Grund Grundscenario 

Ej Pelletspanna HT-BTES kopplas in mot befintlig pelletspanna och anslutningspunkt 

Med Subventioner Subventioner från Horizon 2020 med maximalt 40 % av HT-BTES investeringskostnad  

Flaskhals 100 Minskad investeringskostnad med 100 MSEK för att för att minska kapacitetsbegränsningar 

Inlagrad värme 0 Inlagrad värme betraktas som gratis 

Inlagrad värme 100 Pris för inlagrad värme uppgår till 100 MSEK/MWh 

Kalkylränta Låg Kalkylräntan för investeringen är på den lägre nivån 

 

5.5 Begränsningar i modell 
Begränsningar kan både leda till att systemets lönsamhet överskattas och underskattas. Nedan 

presenteras begränsningar som både bidrar till överskattad och underskattad lönsamhet samt 

sådana begränsningar som enbart leder till minskad tillförlitlighet (utan att ensidigt bidra till ökad 

eller minskad lönsamhet). Trots flertalet betydelsefulla begränsningar anses resultaten i huvudsak 

vara användbara. Dock bör resultat från placering av HT-BTES-systemet på Hisingen och i Partille 

tolkas som att framledningstemperaturen vid dessa platser uppnås, snarare än att verklig placering 
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sker på dessa platser. Detta eftersom möjligheten till inblandning av fjärrvärme från HT-BTES-

systemet med lägre temperatur än framledningstemperaturen inte utretts (se avsnitt 5.5.2). 

5.5.1 Begränsningar som bidrar till att lönsamheten överskattas 

För det första utfördes beräkning av prestanda med det förenklade antagandet om steady flux 

regime för alla tidssteg på grund av verifieringssvårigheter och i syfte att göra en första uppskattning 

(se Bilaga I). Detta antagande kan inte användas för att beskriva lagrets utgående temperatur och 

värmeöverföring under korta tidsperioder och bidrar till att inlagrad effekt överskattas något. För det 

andra utfördes beräkning av systemnytta med antagande om att värmeväxlarens verkningsgrad kan 

försummas, trots att verkningsgraden i bästa fall bara kan komma upp i 90 % (Svensk ventilation, 

2014). Detta innebär en viss överskattning av temperatur och effekt från lagret. För det tredje antas 

att pelletspannornas pannverkningsgrad kan försummas trots att exempel från (Gullriksson et al., 

2005) visar garanterad pannverkningsgrad på ca 88 %. Detta innebär att mängden tillförda bränslen 

till HT-BTES-systemet underskattas (Alvarez, 2008). För det fjärde tas inte hänsyn till värmeöverföring 

mellan temperaturzoner och att värmelagret lagras in inifrån och ut och laddas ur utifrån och in, 

vilket bidrar till att värmemängden från lagret som kan nyttjas för fjärrvärmeproduktion överskattas.  

För det femte har systemnytta beräknats med antagande om att den rörliga kostnaden för HT-BTES-

systemet enbart beror på kostnad för pellets. I realiteten kan driftkostnaden uppgå till ca 60 kr/MWh 

för befintliga pelletspannor (Velin, 2014). Detta gör att HT-BTES-systemets nyttjandegrad 

överskattas. För det sjätte är det inte fullt utrett huruvida BHE av plastmaterial som klarar de högt 

ställda temperaturkraven kan levereras till acceptabel kostnad. Detta kan innebära att 

investeringskostnaden ökar markant eller att inlagring måste ske vid lägre temperatur vilket leder till 

lägre urladdad temperatur från HT-BTES. För det sjunde beräknas systemnytta utifrån veckovisa 

medelvärden det sista året (år 2030). Detta innebär att insvängningen inte uppenbaras. Vid 

beräkning av lönsamhet kompenseras detta visserligen något med att urladdning inte sker under 

första årets som HT-BTES är i drift. 

5.5.2 Begränsningar som bidrar till att lönsamheten underskattas 

För det första bidrar antagandet om att fjärrvärmeproduktion från HT-BTES-systemet måste uppnå 

framledningstemperatur till att lönsamheten i hög grad underskattas, eftersom det troligen finns 

goda möjligheter för inblandning av värmeproduktion från HT-BTES-systemet med betydligt lägre 

temperatur än framledningstemperaturen. Särskilt stor blir inverkan vid placering i Partille, där 

orsaken till den förhöjda framledningstemperaturen beror på fjärrvärmenätets 

överföringsbegränsningar. I själva verket skulle en inblandning av fjärrvärmeproduktion från HT-

BTES-systemet med betydligt lägre temperatur än framledningstemperaturen vara möjligt 

(nedströms flaskhalsen) då det sällan är framledningstemperaturen som är den begränsande faktorn 

vid undercentralerna. Antagandet om att framledningstemperatur måste uppnås bidrar rimligen 

därför till att värmefaktorn, särskilt i Partille, påtagligt underskattas.  

För det andra antas att en stor last skulle kunna tillkomma sommartid utan att priset för fjärrvärme 

påtagligt höjs över nuvarande sommarpris. Att nyttja samma värmemängd som kyls bort kan ses som 

en absolut lägsta nivå för tillgänglig värme till ett lågt pris. De tider när avkylning inte äger rum 

betyder inte att inlagring inte kan äga rum. Fluktuationerna ska därför ses som mer ett 

beräkningstekniskt sätt att angripa storleken på inlagrad värme. I verkligheten torde inlagring kunna 

ske betydligt mer kontinuerligt till dess att lagret är fulladdat. För det tredje antas vid urladdning av 
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lagret enligt ekvation (1) att temperaturzonernas medeltemperatur minskar i takt med att 

värmelagret urladdas. Denna temperaturminskning överskattas eftersom den bygger på urladdning 

av en större värmemängd än vad som antas nyttjas för fjärrvärmeproduktion. 

Temperaturminskningen bygger nämligen på den urladdade värmemängd som inte begränsas av 

framledningstemperaturen. Detta leder till att HT-BTES-systemets värmefaktor minskar snabbare 

under urladdningsperioden än vad som borde vara fallet. Dessutom kan det finnas tillgång till 

fjärrvärme med låg kostnad som skulle kunna nyttjas för inlagring under urladdningsperioden för att 

ytterligare hålla uppe HT-BTES-systemets värmefaktor. För det andra torde optimering av såväl 

volymflöde i borrhål som pelletspannornas installerade effekt leda till högre lönsamhet. För det 

tredje tenderar insortering under lastkurvan vid simulering i Martes ofta leda till att oljeanvändning 

underskattas (Mann, 2014). Detta bidrar till att HT-BTES-systemets förmåga att ersätta 

oljeanvändning underskattas. För det fjärde kan HT-BTES-systemet även ersätta fossileldade 

spetslastanläggningar långt ute på fjärrvärmenätet, det vill säga minska fasta kostnader. Värdet av 

detta är osäkert men kan vara betydande (Hjalmarsson, 2014). 

5.5.3 Övriga begränsningar 

För det första görs förenklade antagandet att det termiska motståndet är detsamma i hela 

borrhålsdjupet, att avstånd mellan borrhål är symetriskt med borrdjupet, samt att termisk 

kortslutning i borrhålen inte inverkar på värmeöverföringen i borrhålet. För det andra är gränserna 

för antaganden om lägsta och högsta värden vid beräkning av lönsamhet i stora drag 

egenkonstruerade. Skillnaden i årlig besparing för olika scenarion är i vissa fall större än +/- 50 %. För 

det tredje beror kostnaden för markarbete, rördragning och cirkulationspumpar till stor utsträckning 

på utformningen av lagret. Att relatera kostnaden till antal borrhålsmeter riskerar att leda till en viss 

feluppskattning.  

6 Resultat 

6.1 Resultat från beräkning av lagrets prestanda 
Figur 20 visar utgående temperatur från lagret vid urladdning under det tredje året. Högsta utgående 

temperatur för detta år skiljer sig inte märkvärt mot det sista årets utgående temperatur. På grund 

av beräkningstekniska skäl (se Bilaga II) uppgår perioden med hög temperatur det sista året dock till 

ca 6 veckor.  

 

Figur 20. Utgående temperatur under från lagret under urladdningsperioden år 3 för grundfall på Hisingen.  
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Figur 21 visar de årliga energiflöden till och från HT-BTES-systemet vid placering på Hisingen och i 

Partille för grundscenariot. Tillgänglig värme utgörs av den energimängd som kyldes bort i Göteborg 

under 2013 (se sektion 5.3.2 och 4.3.1). Inlagrad består av den energimängd, begränsad av den 

tillgängliga värmen, som används för att höja lagrets temperatur under inlagringsperioden. Urladdad 

består av den urladdade värmemängden från lagret som kan används för fjärrvärmeproduktion (utan 

hänsyn till framledningstemperatur). Urladdad pga. spets består av den urladdade värmemängden 

ifall hänsyn tas till att framledningstemperatur måste uppnås. Spets består av den värmemängd som 

krävs för att höja temperaturen till framledningstemperatur, och är den tilltänkta värmemängd 

pelletspannorna spetsar med för att lagret ska kunna nyttjas för fjärrvärmeproduktion. 

 

Figur 21. Årliga energiflöden vid placering av HT-BTES-systemet på a) Hisingen och b) Partille. Pelletspannorna (Spets) har 
negativa värden för att visa att det bidrar till fjärrvärmeproduktion tillsammans med urladdad värme (Urladdad pga 
spets).  

Efter några års insvängningstid understiger inlagrad värmemängd vida den tillgängliga 

värmemängden år 2013. Den inlagrade värmemänden skiljer sig lite mellan placering på Hisingen och 

i Partille, och Urladdad pga spets är lägre vid placering i Partille jämfört med placering på Hisingen till 

följd av antaganden om högre temperaturkrav vid placering i Partille. Liksom Spets skiljer sig 

Urladdad också något åt mellan de båda placeringarna, med något högre energiflöden i Partille 

jämfört med på Hisingen.  
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Figur 22 visar lagrets förmåga till fjärrvärmeproduktion i grundfallet för Hisingen och Partille. 

Placering av HT-BTES-systemet i Partille ger en generellt lägre urladdad effekt från lagret jämfört med 

placering på Hisingen. Vid placering i Partille producerar dessutom pelletspannorna i större 

utsträckning fjärrvärme med fullasteffekt, och en mindre andel urladdad värmemängd från lagret 

nyttjas för fjärrvärmeproduktion jämfört med placering på Hisingen. Vid placering av HT-BTES-

systemet på Hisingen ses att lagrets urladdade effekt under första halva urladdningsperioden till 

största del kan nyttjas för fjärrvärmeproduktion. Under första halva urladdningsperioden ses också 

att pelletspannorna sällan når upp till fullasteffekt.  

 

 

Figur 22. Lagrets förmåga till fjärrvärmeproduktion under urladdningsperioden år 3 för grundfall på a) Hisingen och b) 
Partille. Den gröna övre grafen visar effektbehov från pelletspannorna, och den röda nedre grafen visar lagrets urladdade 
effekt. Den blå nedre grafen visar lagrets urladdade effekt utan temperaturkrav. 

Under andra halva urladdningsperioden däremot kan lagret inte längre upprätthålla hög urladdad 

effekt. Pelletspannorna producerar värme med fullasteffekt, och andelen urladdad effekt från lagret 

som inte kan nyttjas för fjärrvärmeproduktion ökar. Vid placering av HT-BTES-systemet i Partille ses 

att en stor andel urladdad värme från lagret redan från början av urladdningsperioden inte kan 

nyttjas för fjärrvärmeproduktion, och att pelletspannorna producerar värme med fullastproduktion 
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närmast konstant under perioden. Slutnivån för lagrets urladdade effekt och andelen urladdad effekt 

som kan användas för fjärrvärmeproduktion är dock tämligen lika för de båda placeringarna. 

Figur 23 visar ackumulerade energiflöden från år 2014 till och med år 2035 för olika scenarierna vid 

placering på Hisingen och i Partille. Inlagrad visar hur stor energimängd som under åren 2014-2035 

lagras in i HT-BTES, urladdad pga spets utgörs av den värmemängd från HT-BTES som kan nyttjas för 

fjärrvärmeproduktion och spets visar hur stor värmemängd som måste tillföras från pelletspannorna. 

 

Figur 23. Medelvärde för energiflöden 2014-2035 för olika scenarier med placering på Hisingen och Partille. Urladdad pga 

spets är den urladdade energimängd som kan nyttjas för fjärrvärmeproduktion. Spets har negativa värden för att visa att 

fjärrvärmeproduktion både består av HT-BTES och pelletspannor.  

Inlagringen är i alla scenarier större vid placering i Partille jämfört med placering på Hisingen. Vid 

placering på Hisingen urladdas generellt en större mängd energi från lagret jämfört med placering i 

Partille. Kort borrhålsavstånd, stor radie, lågt termiskt borrhålsmotstånd har stor inverkan för att 

höja urladdade värmemängden. Motsvarande, stort borrhålsavstånd, kort radie, högt termiskt 

borrhålsmotstånd, leder till att urladdad värmemängd minskar i stor omfattning. Antalet 

temperaturzoner och i viss mån borrdjup, har däremot mindre inverkan. 

6.2 Resultat från beräkning av systemnytta 
Figur 24 visar HT-BTES-systemets fjärrvärmeproduktion som veckomedelvärden under det sista årets 

urladdningsperiod vid placering på Hisingen och i Partille. Figuren visar också veckovisa medelvärden 

för HT-BTES-systemets s.k. värmefaktor under samma period. Fjärrvärmeproduktionen och 

värmefaktorn minskar under urladdningsperioden vid placering på Hisingen såväl som i Partille. 

Fjärrvärmeproduktionen är något högre vid placering på Hisingen jämfört med placering i Partille 

under den första delen av perioden, och värmefaktorn är betydligt högre initialt. I slutet av perioden 

uppvisar emellertid HT-BTES-systemet i båda placeringarna liknande fjärrvärmeproduktion och 

värmefaktor. 
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Figur 24. Fjärrvärmeproduktion och värmefaktor (COP) för HT-BTES-systemet i grundfallet då placering sker på Hisingen 
eller i Partille.  

Figur 25 visar den årliga inflationsjusterade kostnadsbesparingen när HT-BTES-systemet finns 

tillgängligt för fjärrvärmeproduktion i grundscenariot på Hisingen och i Partille. Besparingen är lägre 

för alla år vid placering av HT-BTES-systemet i Partille jämfört med placering av på Hisingen. 

Besparingen minskar under de första åren och fluktuationerna från år till år för de båda 

placeringarna verkar följa samma mönster men är något större vid placering i Partille.  

 

Figur 25. Årlig realbesparing i grundfallet genom minskad kostnad för fjärrvärmeproduktion vid placering av HT-BTES-
system på Hisingen respektive Partille. 
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Figur 26 visar den medelfjärrvärmeproduktionen från HT-BTES-systemet mellan år 2014 till och med 

2035 för scenarierna på Hisingen (vänster) och Partille (höger). Fjärrvärmeproduktionen är högre för 

samtliga scenarier på Hisingen jämfört med i Partille. Vid bränsleprisscenariot Gynnsam minskar 

nyttjandetiden för HT-BTES-systemets fjärrvärmeproduktion med ca 28 % på Hisingen och med ca 50 

% vid placering i Partille.  

 

Figur 26. Medelfjärrvärmeproduktion 2014-2035 för scenarier (se Tabell 10) på Hisingen och Partille. 

Figur 27 visar årliga energiflöden som måste tillföras för att ersätta befintlig fjärrvärmeproduktion vid 

placering på Hisingen och i Partille. Inlagrad värme kommer från beräkning av lagrets prestanda. 

Energianvändning av pellets från fjärrvärmesystemet ökar när HT-BTES-systemet finns tillgängligt 

som produktionsenhet. På grund av att HT-BTES-systemet ersätter fjärrvärmeproduktion från 

kraftvärme resulterar nyttjande av HT-BTES-systemet i en nettominskning av elproduktion. Störst 

nettoökning av tillförd energi sker vid placering av HT-BTES-systemet i Partille. 

 

Figur 27. Årlig nettoökning av tillförd energi med system av HT-BTES och pelletspannor jämfört med 
fjärrvärmeproduktion utan HT-BTES-systemet, med placering på Hisingen och Partille. 

Figur 28 visar årliga energiflöden i fjärrvärmesystemet som minskar när HT-BTES-systemet finns 

tillgängligt som en produktionsenhet vid placering på Hisingen och i Partille. Figuren visar att 

mängden ersatt primärenergi är något större i Partille, men minskar med tiden vid placering i både 

Hisingen och i Partille. Ersatt primärenergi utgörs till största del av naturgas och till viss del flis, där 

flis främst ersätts i Partille. Däremot uppvisas nästan ingen ersättning av olja.  
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Figur 28. Årlig nettominskning av tillförd energi i GWh för grundfallet med system av HT-BTES och pelletspannor jämfört 
med fjärrvärmeproduktion utan HT-BTES-systemet, med placering på Hisingen och Partille. 

Figur 29 visar den ackumulerade nettoökningen och nettominskningen av energianvändning när HT-

BTES-systemet finns tillgängligt för fjärrvärmeproduktion jämfört med när HT-BTES-systemet inte 

finns tillgängligt. Figuren visas för olika scenarier med placering på Hisingen eller Partille. Generellt 

innebär placering av HT-BTES-systemet i Partille att flis ersätts i större utsträckning än på Hisingen.  

 

Figur 29. Nettoenergianvändning i medeltal 2014-2035 för olika scenarier med- och utan HT-BTES-systemet vid placering 
på Hisingen och Partille.  
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I övrigt avspeglar resultaten i stor utsträckning de från Figur 23, där scenarier med stor urladdad 

värmemängd också ersätter en större mängd primärenergi. Därtill framkommer att det är stor 

skillnad mellan de olika bränsleprisscenarierna trots att lika stor värme finns tillgänglig. 

Bränsleprisscenariot Gynnsam ger större mängd primärenergi än scenariot Ogynnsam vid placering 

på Hisingen, men i Partille är situationen den omvända. Detta beror troligen på att HT-BTES-systemet 

under scenariot Gynnsam i Partille har lägre nyttjandegrad än på Hisingen (se Figur 26). 

Figur 30 visar hur den ackumulerade besparingen på Hisingen och i Partille förändras vid förändrade 

scenarion. Besparingen är högre på Hisingen än i Partille för alla scenarier. Lagrets volym, avståndet 

mellan borrhål samt värdet på den termiska borrhålsresistansen har stor inverkan på hur stor 

besparingen blir. Figuren visar också att bränsleprisers utveckling har mycket stor inverkan på hur 

mycket som HT-BTES-systemet kan spara in, där en bränsleprisutveckling enligt scenariot Gynnsam 

ger ca en femtedel av besparingen för en bränsleprisutveckling enligt scenariot Ogynnsam. 

 

Figur 30. Nominell medelbesparing år 2014-2035 vid olika scenarier (se Tabell 10) vid placering av HT-BTES-systemet i 
Partille och Hisingen. 

Figur 31 visar medelvärdet för minskningen av koldioxidutsläpp när HT-BTES-systemet finns tillgänglig 

för fjärrvärmeproduktion, jämfört med när systemet inte finns tillgängligt. Minskningen av 

koldioxidutsläpp är generellt störst vid placering på Hisingen, men skillnaden är liten. I scenariot med 

minskad radie är utsläppsminskningen rentav större i Partille jämfört med Hisingen. 

Bränsleprisutvecklingen Gynnsam får stor och motsatt inverkan på Hisingen jämfört med Partille 

vilket troligen beror på den lägre nyttjandegraden.  
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Figur 31. Medelvärde för minskning av fossilt koldioxidutsläpp år 2014-2035 för HT-BTEES-systemet jämfört med fossilt 
koldioxidutsläpp utan HT-BTES-systemet, för olika scenarier (se tabell 10) vid placering i Partille och Hisingen. 

Figur 32 visar hur besparingen från HT-BTES-systemet förändras med förändrat pelletspris under 

förutsättning att systemets fjärrvärmeproduktion inte förändras. Som väntat förändras besparingen 

linjärt med pelletspriset. Förändrat pelletspris får störst påverkan i Partille vilket förklaras med att 

pelletsanvändningen är större i Partille än på Hisingen.  

 

Figur 32. Procentuell förändring av ackumulerad besparing till följd av procentuellt förändrat pelletspris vid placering av 
HT-BTES-systemet på Hisingen och Partille under förutsättning att systemets fjärrvärmeproduktion hålls konstant. 

Figur 33 visar den minskade ackumulerade besparingen när priset på inlagrad värme varieras. Som 

väntat förändras besparingen linjärt med priset på inlagrad värme. Ett ökat pris på inlagrad värme får 

relativt större påverkan vid placering av HT-BTES-systemet i Partille eftersom besparingen redan från 

början är lägre.  
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Figur 33. Nominell besparing i Mkr (2014-2035) vid förändrat pris för inlagrad värme.  

7.3 Resultat från beräkning av lönsamhet 

7.3.1 Kostnadsuppställning 

Tabell 12 visar de ekonomiska antaganden som ligger till grund för lönsamhetsberäkningen. Värden 

är redovisade enligt troligt värde (troligt) samt gränser för vad som är troligt (min) och (max). Posten 

Minskad investeringskostnad för att minska kapacitetsbegränsningar i Partille gäller enbart vid 

placering i Partille. Posten NPV besparing gäller för grundfallet antingen i Partille eller på Hisingen, 

beroende på om lönsamhet för Partille eller Hisingen beräknas. 

Tabell 12. Grundkalkyl för investering för grundfall vid placering på Hisingen eller i Partille. 

  min  max troligt  enhet Källa 

Anslutningskostnad till fjärrvärme 
och pelletspannor (pumpar, värmeväxlare, 
ventiler- och komponenter, rörinstallation, 
el- och instrumentinstallationer samt 
styrsystem) 

1 6 3 Mkr Antaget 

Etableringskostnad  2 5 3 kkr/borrhål (Andersson, 2014) 
DTH-borrning  150 300 200 kr/borrhålsmeter (Ekelund, 2014) (Hansson. F, 

2014) 
ODEX-borrning  0,5 1 0,7 kkr/borrhålsmeter (Ekelund, 2014) (Hansson. F, 

2014) 
Injektering med termisk betonit 15 20 17,5 kkr/borrhål (Ekelund, 2014) 

BHE 50 150 100 kr/borrhålsmeter (Hansson. F, 2014) 

Markberedning, cirkulationspumpar och 
rördragning 

100 200 150 kr/borrhålsmeter (Hansson. F, 2014) 

Pelletspanna inkl slangfilter 13 21 15,8 Mkr (Offert 2012), (Hansson. J, 2014), 
(Eskilsson, 2014) 

NPV underhåll av pelletspanna 30 80 60 kr/MWh (Velin, 2014) 
Minskad investeringskostnad för att minska 
kapacitetsbegränsningar för 
fjärrvärmenätet i Partille 

-25 
 

-10 
 
 

-17 
 
 

Mkr 
 

(Algren, 2014) 

Eventuella subventioner via Horizon 2020 -40 0 0 % av lagrets 
investeringskostnad 

(Tonhammar, 2013) 

NPV Restvärde -70 -30 -50 % av lagers (troligt värde) 
investeringskostnad 

Antaget 

NPV besparing -50 50 0 % förändring mot grundfall Antaget 
NPV inlagring av värme 0 50 20 kr/MWh Antaget 
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Tabell 13 visar utfallet av antal borrhål, borrhålsmeter och komponenter från den föreslagna 

utformningen.  

Tabell 13. Resultat från utformning av HT-BTES 

Utforming Enhet Värde 

Antal borrhål - 690 
Tvärsnittsarea m

2 
150x130 

Borrdjup m 180-300 
Avstånd mellan borrhål m 4-7 
Borrhålsmeter (ODEX+ DTH)  km 160 
Antal cirkulationspumpar - 48 
Längd på samlingsrör km 8,2 
Längd på förgreningsrör km 4,9 
Antal samlingsbrunnar - 230 

 

Tabell 14 visar investeringskostnaden för den föreslagna utformningen av HT-BTES-systemet. 

Totalbeloppet för investeringskostnaden enligt det troliga värdet summerar till 104,6 MSEK. Tabell 15 

och Tabell 16 visar intäkter och utgifter vid placering av HT-BTES-systemet i Hisingen och i Partille. 

Totalt NPV (utgifter till följd av kalkylränta medtaget) för troligt värde är 14,0 MSEK över Göteborg 

Energis investeringskrav för Hisingen och 6,7 Mkr under Göteborg Energis investeringskrav.  

Tabell 14. Investeringskostnad för HT-BTES-systemet. 

Delpost Min 
(Mkr) 

Max 
(Mkr) 

Troligt värde 
(Mkr) 

Anslutningskostnad till fjärrvärme och pellets-
pannor (pumpar, värmeväxlare, ventiler- och 
komponenter, rörinstallationer, el- och 
instrumentinstallationer samt styrsystem) 

1,0 6,0 3,0 

Etableringskostnad för borrning 1,4 3,5 2,1 
DTH-borrning 15,0 60,0 32,0 
ODEX-borrning 0 15,0 2,9 
Avtätning 0 2,0 0,6 
BHE 10,0 43,0 16,4 
markarbete, cirkulationspumpar, rördragning 
ovan jord, isolering och mätgivare 

10,0 40,0 24,0 

Pelletspannor 10 19,5 14,2 
Slangfilter för pelletspannor 3,0 6,0 4,0 
Markköp, drift och underhåll av lager - - - 
Subventioner via Horizon 202 -15 0 0 

Totalt 35,4 195 99,2 
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Tabell 15. Intäkter och utgifter för HT-BTES-systemet på Hisingen (utgifter till följd av kalkylränta medräknat, samtliga 
utgifter har negativt värde). 

Delpost Min 
(Mkr) 

Max 
(Mkr) 

Troligt värde 
(Mkr) 

Minskad investeringskostnad för att minska 
kapacitetsbegränsningar 

0 0 
 

0 

NPV inlagring av värme -28,6 0 -11,4 
NPV underhåll av pelletspannor -28,5 -10,7 -21,4 
NPV Restvärde 6,3 14,7 10,5 
NPV Besparing 67,7 203,2 135,5 

Totalt (intäkter och utgifter) 16,9 204,2 113,2 
Investeringskostnad -195 -35,4 -99,2 

Totalt (intäkter, utgifter och 
investeringskostnad) 

-178,1 168,8 14 

 

Tabell 16. Intäkter och utgifter för HT-BTES-systemet i Partille (utgifter till följd av kalkylränta medräknat, samtliga 
utgifter har negativt värde). 

Delpost Min 
(Mkr) 

Max 
(Mkr) 

Troligt värde 
(Mkr) 

Minskad investeringskostnad för att minska 
kapacitetsbegränsningar  

10 25 
 

17 

NPV inlagring av värme -30,5 0 -12,2 
NPV underhåll av pelletspannor -31,7 -11,9 -23,8 
NPV Restvärde 6,3 14,7 10,5 
NPV Besparing 50,5 151,4 101,0 

Totalt (NPV för intäkter och utgifter) 4,6 179,2 92,5 
Investeringskostnad -195 -35,4 -99,2 

Totalt (NPV för intäkter, utgifter och 
investeringskostnad) 

-190,4 143,8 -6,7 

 

Figur 34 och Tabell 17 visar det ekonomiska utfallet för olika scenarier (se Tabell 11). Tabell 17 visar 

NPV vid så många år som Göteborg Energi kräver i payback-tid, samt payback-tid då de ekonomiska 

posterna sätts till det mest troliga värdet. Tabellen visar att payback-tid under 22 år varken erhålls på 

Hisningen eller i Partille i grundfallet samt att nettonuvärde är positivt på Hisingen men inte vid 

placering i Partille. 

Tabell 17. Nettonuvärde och payback-tid för scenarier HT-BTES-system 

 Hisingen 
 Grund Subv 

Kalkyl 
låg Inlagr 0 

Inlagr 
100 

Flaskhals 
100 Ej pellets 

NPV (Mkr) 14 42,2 63,9 20,3 -37,0 108,8 30,0 

Payback-tid (år) 22 12 14 18 >23 3 15 

 Partille 
 Grund Subv 

Kalkyl 
låg Inlagr 0 

Inlagr 
100 

Flaskhals 
100 Ej pellets 

NPV (Mkr) -6,7 21,5 26,0 0,4 -60,6 71,2 9,4 

Payback-tid (år) >23 15 21 >23 >23 3 23 
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7.3.2 Sannolikhetsfördelning av ekonomiskt utfall 

Fördelningsfunktionerna enligt Figur 34 visar sannolikheten för ett visst ekonomiskt utfall för 

scenarierna (se Tabell 11). Figuren visar sannolikheten för att HT-BTES-systemet genererar vinst 

(negativt kostnadsutfall). Ett kostnadsutfall på exempelvis 50 MSEK vid 90 % sannolikhet, 0 kr vid 60 

% sannolikhet och -50 MSEK vid 30 % sannolikhet innebär att det är 90 % sannolikhet att utfallet 

åtminstone inte överstiger 50 MSEK förlust, att det är 60 % sannolikhet för vinst, samt 30 % 

sannolikhet för vinst som överstiger 50 MSEK. 

 

 

Figur 34. Sannolikhetskurva för kostnadsutfallet vid olika ekonomiska scenarier (se Tabell 12) vid placering på Hisingen 

och Partille.  
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Figur 34 visar att sannolikheten för vinst (dvs. sannolikhet att kostnadsutfallet understiger 0 kr) för 

grundscenariot vid placering på Hisingen är ca 60 % och vid placering i Partille är ca 32 %. Scenarierna 

Flaskhals 100, Kalkylränta Låg, Med Subventioner, Ej subventioner, samt Inlagrad värme 0 uppvisar 

hög sannolikhet för vinst medan Inlagrad värme 100 uppvisar låg sannolikhet för vinst. Vid placering 

av HT-BTES-systemet på Hisingen uppvisas högre sannolikhet för vinst jämfört med placering i 

Partille.  

Från Figur 34 ses att en låg kalkylränta liksom scenariot Flaskhals 100 ger hög sannolikhet för vinst. 

Inverkan från lägre kalkylränta är rentav större än subventioner på 40 % av investeringskostnaden. 

Figuren visar också att kostnad för värme har stor påverkan på kostnadsutfallet, där kostnadsutfallet 

ökar betydligt vid en ökning av kostnaden för inlagrad värme från 20 till 100 kr/MWh. Dessutom får 

ett högre pris på inlagrad värme en större påverkan på den totala lönsamheten vid placering i 

Partille.  

7 Diskussion 
Sammantaget visar undersökningen att ett system med HT-BTES har god potential till att ge 

lönsamhet och minskad miljöpåverkan. Likaså har det visats att anläggning och drift av lagret kan ske 

utan omfattande lokal miljöpåverkan. Det har också visats att de geologiska förutsättningarna för HT-

BTES är goda på många platser i Göteborg, även om lokala förhållanden kan skilja sig åt. Borrhål och 

rördragning för HT-BTES-systemet har mycket lång livslängd. Systemet har också låg miljöpåverkan 

och låg service och underhållskostnad.  

Om anslutning kan ske vid befintlig anslutningspunkt eller till befintlig värmepanna kan 

investeringskostnaden minska och därmed lönsamheten öka. Om lagret därtill placeras i trånga 

områden (på rätt sida om flaskhalsar), kan detta leda till betydande besparing på grund av uteblivna 

investeringskostnader för att öka överföringskapaciteten i nätet. Då begränsningarna främst utgörs 

av ett begränsat flöde, snarare än begränsad temperatur, torde det vara möjligt att tillföra fjärrvärme 

med lägre temperatur.  

Inblandning av fjärrvärme från HT-BTES-systemet med lägre temperatur än framledningstemperatur 

har inte medtagits i undersökningen. Besparing och lönsamhet till följd av HT-BTES-systemet 

relaterar därför till temperaturkrav snarare än till en viss plats. I områden med 

överföringsbegränsningar så som i Partille finns ofta stora möjligheter till inblandning av fjärrvärme 

med lägre temperatur. Potentialen för lönsamhet vid verklig placering HT-BTES i Partille torde därför 

(allt annat lika) vara bättre än på många andra placeringar. 

Likväl visar skillnaden i utfall mellan placering i Partille och på Hisingen (när inblandning inte medtas) 

betydelsen av lågt temperaturkrav från HT-BTES-systemet. Att framledningstemperaturen är högre i 

Partille får till följd att det krävs högre effekt från pelletspannor för att nå den högre 

framledningstemperaturen, och när fullasteffekt inte räcker till för att höja den utgående 

temperaturen till framledningstemperatur kan inte all urladdad effekt från lagret nyttjas för 

fjärrvärmeproduktion. Därför är andelen värme från lagret som kan nyttjas för fjärrvärmeproduktion 

lägre vid placering i Partille jämfört med placering på Hisingen. Resultatet kan framförallt utläsas i 

form av lägre värmefaktor och ökad pelletsanvändning. Kopplingen mellan temperatur och 

fjärrvärmeproduktion är dock inte lika påtaglig. Det är först när behovet av värmetillskott överskrider 

värmepannornas installerade effekt som fjärrvärme-produktionen begränsas. Samtidigt medför en 
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minskad urladdad effekt från lagret att temperaturen minskar i en lägre takt. Av denna anledning 

uppnås i Figur 24 liknande fjärrvärmeproduktion i slutet av urladdningstemperaturen vid placering i 

såväl Partille som på Hisingen.   

Den generellt lägre värmefaktorn i Partille innebär att HT-BTES-systemets rörliga kostnader för 

grundfallet blir högre än på Hisingen, vilket riskerar resultera i att systemet får en lägre prioritet i 

insorteringen under lastkurvan, och därmed riskerar HT-BTES-systemet att ha en lägre nyttjandegrad. 

Detta innebär således att besparingen när HT-BTES-systemet finns tillgängligt som produktionsenhet 

blir lägre, både till följd av systemets högre rörliga kostnad, och eftersom HT-BTES-systemet inte 

ersätter dyrare produktionsenheter under lika lång tid. Att nyttjandegraden minskar vid ökade rörliga 

kostnader innebär också att besparingen minskar snabbare vid ökat pelletspris än vad som visas i 

Figur 32.  

Urladdad värmemängd från lagret som går att nyttja för fjärrvärmeproduktion avspeglas i Figur 26. 

Scenarier med goda möjligheter att öka denna värmemängd innefattar ökad lagringsvolym, minskat 

termiskt borrhålsmotstånd samt minskat avstånd mellan borrhål. Ökning av antalet temperaturzoner 

hade mindre inverkan, men detta antas till viss del bero på hur beräkningarna är utförda (se sektion 

6.1). Dessa scenarier uppvisade också förbättrad besparing och minskade koldioxidutsläpp enligt 

Figur 30 och Figur 31. En utformning av HT-BTES med såväl lågt termiskt borrhålsmotstånd, kort 

avstånd mellan borrhål och stort borrdjup riskerar dock att avsevärt öka lagrets investeringskostnad. 

För att kunna ladda ur hög temperatur krävs också att inlagringstemperaturen är hög. Det återstår 

att visa att BHE som klarar att långvarigt utsättas för temperaturer omkring 100 °C går att tillverkas 

till låg kostnad, vilket experter som författaren varit i kontakt med är oense om.  

Störst inverkan på besparingen visas vid förändrade bränslepriser (se Figur 30). På grund av ett högt 

olja- och naturgaspris i scenariot Ogynnsam minskar fjärrvärmeproduktionen med dessa bränslen, 

varför minskningen av koldioxidutsläpp är lägre i detta fall. I scenariot Gynnsam är däremot olja- och 

naturgaspriset lågt, och elpriset högt, varför många naturgaseldade KVV får låga rörliga kostnader, 

och konkurrerar ofta ut HT-BTES-systemet vid placering i Partille, men inte på Hisingen. Därför 

minskar koldioxidutsläppen mer än i grundfallet för Gynnsam på Hisingen, men mindre än grundfallet 

i Partille.  

Bränsleprisscenarierna utgår från att efterfrågan på bränslen är frikopplat från hur fjärrvärme 

produceras lokalt. Det är dock inte troligt att produktion i förlängningen kan ske med primärenergi 

som inte efterfrågas i omvärlden. Även en bränsleprisutveckling med hög efterfrågan på förnybar 

energi skulle kunna gynna HT-BTES. Ökad förnybar elproduktion kan leda till ökade prisfluktuationer 

på el, varför stundtals inlagring med värmepump skulle kunna vara gångbart. I förlängningen skulle 

en utveckling med ökad efterfrågan på förnybara energikällor också kunna innebära en efterfrågan 

på HT-BTES-system för att få bättre avsättning för högtempererad solvärme.  

När HT-BTES-systemet finns tillgängligt för fjärrvärmeproduktion ersätts till största delen naturgas 

från KVV, och vid placering i Partille en betydande del flis. Orsaken till att olja inte ersätts är att 

oljeeldade produktionsenheter antas ha låg nyttjandegrad. Men även om en högre oljeanvändning 

sker i verkligheten, innebär berggrundens tröga värmeöverföring att HT-BTES-systemets förmåga till 

att ersätta spetslast är begränsad.  
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De begränsningar som påtalats gällande beräkningar och antaganden innebär att definitiva slutsatser 

om lönsamhet eller miljönytta inte kan dras. Detta visas också av att utfallet (se Figur 34 och Tabell 

14-Tabell 17) har ett stort spann. Men även om det råder viss osäkerhet ger utfallet en indikation om 

lönsamheten för HT-BTES-systemet. Många scenarier hade positivt NPV och kortare payback-tid än 

23 år, däribland grundfallet på Hisingen. De ekonomiska scenarierna visar också olika parametrars 

betydelse.   

Av stor betydelse för HT-BTES-systemets lönsamhet är kostnaden för inlagrad värme. Det finns goda 

förutsättningar för låga kostnader för inlagrad värme i Göteborg under sommarhalvåret, och 

framförallt mellan maj till och med september, med stora mängder tillgänglig spillvärme till 

sommarpris, men med ett lågt värmebehov. Oavsett framtidsutveckling kommer strategin att ha 

basproduktion med låg rörlig kostnad under hela året att fortsätta. Därmed torde det alltid finnas 

avsättning för säsongslager som kan nyttja den billiga produktionen för att ersätta dyrare under 

perioder då enheter med högre rörlig kostnad måste komma in för att täcka fjärrvärmebehovet. 

Inlåsning till ett bränsle, i detta fall pellets, gör dock att prisfluktuationer för detta bränsle påverkar 

lönsamheten, särskilt om HT-BTES-systemets värmefaktor är lågt.  

Det går att identifiera flera möjliga positiva bieffekter med HT-BTES-systemet.  Det skulle kunna ge 

ökad avsättning för fjärrkyla eller KVV, samt ersätta eller konvertera produktionsanläggningarna 

långt ute på nätet med förbättrad lönsamhet. HT-BTES skulle därtill ha särskilt god lönsamhet för 

eventuella nyutvecklade energismarta bostadsområden med lägre fjärrvärmetemperatur. Ytterligare 

utredningar bör dock inte begränsa sig till säsongslager i form av HT-BTES. Att nyttja befintliga 

bergrum eller BTES med lägre temperaturkrav, för att höja värmepumpars värmefaktor, kan visa sig 

vara en god idé.  

HT-BTES-system kan placeras förhållandevis fritt i fjärrvärmenätet (men med varierande 

besparingsmöjligheter). Tillgång till HT-BTES möjliggör ökad nyttjandegrad och flexibilitet för 

fjärrvärmeproduktionsenheter och därmed ökad anpassningsmöjlighet till förändrade förutsättningar 

på värmemarknaden.  Detta kan motivera en något lägre kalkylränta, något som ökar möjligheterna 

för HT-BTES-systemet att nå lönsamhet. 

8 Slutsatser 
Undersökningen visar att systemet med HT-BTES och pelletspannor för fjärrvärmeproduktion har god 

potential till lönsamhet och god miljönytta. Resultat från undersökningen visar att det främst är 

naturgas, och i viss mån flis som ersätts när HT-BTES-systemet finns tillgängligt för 

fjärrvärmeproduktion. Undersökningen pekar på att det i Göteborg finns goda förutsättningar för att 

lagra in värme i HT-BTES till lågt pris, och att det finns goda geologiska förutsättningar och möjlighet 

till att erhålla låg lokal miljöpåverkan vid upprättande av HT-BTES. Låg miljöpåverkan för 

fjärrvärmesystemet uppvisas om HT-BTES-systemet har hög nyttjandegrad och inlagring och 

spetsning sker med miljövänliga energikällor. Undersökningen visar att storskaligt HT-BTES-system 

fungerar väl i fjärrvärmesystemet och kan bidra till flera positiva bieffekter. Huruvida det går att 

producera BHE med plastmaterial som klarar av att utsättas för hög temperatur under lång tid till 

inte allt för hög kostnad har inte kunnat fastställas, och lämnas till framtida undersökningar. 

Undersökningen visar också på att en kostnadsoptimering måste göras för att erhålla hög urladdad 

effekt med hög temperatur från HT-BTES utan att investeringskostnaden blir oacceptabelt hög. Rätt 
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nivå måste uppnås för termiskt borrhålsmotstånd- och temperaturkrav för BHE, avstånd mellan 

borrhål, borrdjup, och spetsanläggningens installerade effekt.  

Undersökningen redogör för ett flertal förutsättningar som bidrar till ökad lönsamhet. Dessa 

innefattar lägre krav på hög temperatur, låg kostnad för inlagrad värme och en bränsleprisutveckling 

som inte gynnar befintliga produktionsenheter för mellanlasteffekt. Bättre förutsättningar för 

lönsamhet ges av placering av HT-BTES i områden med överföringsbegränsningar, vilket både kan 

medföra besparade nätinvesteringar samt möjliggöra inblandning av fjärrvärme från HT-BTES-system 

med låg temperatur. Detta minskar dessutom känsligheten för förhöjt spetsbränslepris. Ytterligare 

besparingar ges om befintliga fjärrvärmeanslutningar och pannor kan nyttjas.  

Kalkylräntans nivå har stor inverkan på lönsamheten. En lägre kalkylränta kan argumenteras för 

utifrån att HT-BTES-systemet är robust, ger god miljönytta samt är flexibelt avseende val av plats och 

val av produktionsenheter för inlagring av värme. Tillgång till HT-BTES möjliggör ökad nyttjandegrad 

och flexibilitet för fjärrvärmeproduktionsenheter, och därmed ökad anpassningsmöjlighet till 

förändrade förutsättningar på värmemarknaden. I kombination med potential för lönsamhet och 

minskad miljöpåverkan motiverar detta fortsatta mer detaljerade studier.   
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Bilaga I Teori 
Teorin avseende värmeöverföring i berggrunden bygger på (Hellström, 1991) och till viss del (Nordell, 

1994). 

Energiflöden i berggrund 
Energibalansen ges av 

-  ̅  
 (   )

  
       1 

där   är energi [J],   är densitet[kg/m3],   är värmekapacitet [J/Kg,K] och   är temperaturen [K]. 

Fouriers värmeledningslag säger att 

 ̅               2 

där   är värmeledningsförmåga [W/m,K]. Den konvektiva värmeöverföringen ges av 

 ̅        ̅ (      )     3 

där    är värmekapaciteten för vatten,    är vattenflödet [m3/m2,s] och      är en godtycklig 

referenstemperatur. Kombination av värmeledning och konvektiv värmeöverföring vid konstant 

värmeledning, värmekapacitet och densitet för inkompressibel vätska ger 

        ̅     
  

  
        4 

där den andra termen beror på den konvektiva värmeöverföringen, som ger den termiska 

hastigheten 

 ̅  
  

 
 ̅
 

        5 

Grundvattenflödet bestäms av berggrundens permeabilitet   [m2] eller hydrauliska konduktiviteten   

[m/s] samt den lokala grundvattengradienten   [dimensionslös]. Flödeshastigheten   [m/s] genom ett 

poröst material beskrivs av Darcys lag 

       
  

 
      6 

där   [kg/m,s] utgör fluidens viskositet och   [m/s2] är gravitationen. Vid antagande om att den 

konvektiva värmeöverföringen kan försummas liksom den axiella, fås genom att byta till cylindriska 

koordinater den termiska processen i radiell led: 

   

   
 
 

 

  

  
 
 

 

  

  
      7 

Begynnelsevillkoret  

 (   )      (       )     8 

där    är borrhålsradien och    är radien för borrhålets cirkulära region, och om   injekteras i 

konstant takt 

      
  

  
     (    )     9 

där q är värmeflödet (W/m), samt med antagandet om att inget värmeflöde passerar den cirkulär 

regionen runt enskilt borrhål 
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    (    )     10 

ges lösningen till (6) ges av Laplacetransformation enligt Carlslaw och Jaeger (1956) 

 (   )  
 

    
{
    

  
    

 [
  

  
  

       
    

 

   
 

  
   

  
    

   (
  

 
)      (

  

 
)]   ∑

     
    (    )  [  (    )  (   )   (   )  (    )]

  [  (    )
    (    )

 ]
   
   }     

      11 

Lösningen kan delas in i tre delar.  

1. Linjär ökning av    

  ( )  
 

   

   

(  
    

 )
     12 

2. Formberoende parameter med medelvärde noll. 
 

   
   ( )      13 

3. Parameter som konvergerar mot noll med tiden  

 
 

   
∑

     
    (    )  [  (    )  (   )   (   )  (    )]

  [  (    )
    (    )

 ]
 
     14

   

Steady flux regime innebär att temperaturen ökar linjärt med samma ökningstakt över hela området, 

vilket innebär att den konvergerande parametern 3 måste hinna konvergera så mycket att den kan 

försummas.  Vi steady state regime gäller 

                  15 

               16 

där    är den värmebärande fluidens temperatur, där    utgörs av medeltemperaturen inom den 

cirkulära regionen och      är det termiska motståndet [m,K/W] som består av summan av   , det 

termiska motståndet i marken och   , det termiska borrhålsmotståndet. Steady flux regime sker 

efter tiden     som är i storleksordningen en vecka och ges av  

    

  
  

 

  
   
           17 

där   är den termiska diffusiviteten [m2/s] (   ). Efter denna tid kan temperaturen uttryckas 

 (   )    ( )  
 

   
   ( )    (

    

  
     )    18 

För en hexagonal region (som fås av ett hexagonalt borrhålsmönster) gäller 

    
 

   
[  (

√  

√   
)        ]        19 

Stegvisa ökningar av   leder till snabba förändringar av   under de första timmarna. Efter denna tid 

förs nästan all värme till bergrunden.  

  (   )  
  

   
  (

  

   
)     20 

där   är en ökning av temperaturen och   (
  

   
) är en exponentiell integral som efter tiden     

   
 

 
 

(några timmar) kan approximeras med 
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   (
  

   
)    (

   

  
)    

 

 
[
  

  
 (

  

   
)
 

]   (         )   21 

Förluster ges för ett lager med vertikal isolering ner till en nivå av         som värme inte tränger 

igenom  

                    (     )    (
  

 
)    22 

där    är den ursprungliga temperaturen i omgivningen,    är längden av isoleringen runt lagret och  

 (
  

 
)       (

   
  
 ⁄
)    (

  
 ⁄     )    23 

                  ( )    
 (     )

√   
    24 

där    är den oisolerade arean och      är förlusterna i [W/m2]. För en cylindrisk area gäller 

     (     )   (
  

  
)     25 

   ( )    (
 

  
 
 

 
 
 

 
√
 

 
 
 

 
)  (  

  

  
    )     26 

Värmebalans för värmebärarfluidens ingående- och utgående flöde ges av 

            
 

    
      27 

där       och       är temperatur för ingående- respektive utgående fluid,   är värmeöverföringstakt, 

   är värmekapaciteten för värmebärarfluiden och    är flödeshastigheten. 

 

Tryckfall i rör 
Enligt Frederiksen och Werner (2012) kan tryckgradienten för turbulent flöde uttryckas som  

     (    )            28 

där   är friktionsfaktorn, d är rörets innerdiameter och L är rörlängden. Genom omskrivning fås 

     (
   

     
) ̇      29 

Trycket i rör måste således fyrdubblas för att dubblera flödet, samtidigt som tryckfallet för en specifik 

rördiameter är mycket markant över ett visst massflöde (Frederiksen och Werner, 2012). 

Gasbildning i berggrund 
Enligt Henrys gaslag ges lösligheten för ett ämne av 

               30 

där   är Henrys lag konstant [M/atm] och      utgör gasens partialtryck (chemwiki.ucdavis.edu, 

2014-05-28). 

Lönsamhet vid investering 
Enligt (Biezma och Cristóbal, 2006) kan investeringens lönsamhet ges av present worth, enligt  
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       ∑
 

(   ) 
 

 

(   ) 
 
        31 

där   är investeringen,   är kassaflödet,   är kalkylräntan,   är restvärdet. Payback period undersöker 

hur många år det tar för investeringens förtjänster att överstiga kostnaden för investeringen, och ges 

av 

    
 

 
      32 

Bilaga II Beskrivning av modell 
Denna del beskriver hur beräkningar är utförda och vilka begränsningar som finns. Beräkning av 

lagrets prestanda, beräkning av systemnytta samt beräkning av systemets lönsamhete behandlas. 

Programkod redovisas i Bilaga IV.  

Beräkning av lagrets prestanda 
Värmeöverföring i BTES kan delas in i tre processer, först värmeöverföring från värmebärarfluiden till 

borrhålsväggen, därefter den lokala värmeöverföringen mellan borrhålväggen och borrhålets 

omgivande berggrund, och slutligen den globala processen mellan lagrets volym och lagrets 

omgivande bergrund (Nordell, 1994).  Den globala värmeöverföringen mellan lagrets yttre gräns och 

omgivande berggrund ger lagrets värmeförluster (Hellström, 1991). Värmeöverföringen mellan 

värmebärarfluiden och borrhålsväggen, liksom värmeöverföringen mellan borrhålsväggen och 

borrhålets omgivande berggrund, representeras med termen termiskt motstånd (Nordell, 1994). 

Under varje tidssteg (timme) under inlagringsperioden sker följande. 

- Lagrets transienta förluster beräknas utifrån ekvationer (22), (23), (24), (25) och (26) utifrån 

temperaturskillnaden mellan medeltemperaturen i den yttre temperaturzonen och 

berggrundens opåverkade temperatur. 

- Volymflödet beräknas enligt ekvation (27) och anpassas till tillgänglig värmemängd utifrån att 

inlagrade utgående temperaturen måste understiga 60 °C. 

- Inlagrad värmemängd begränsas ytterst av avkyld effekt under perioden, och inlagrad 

värmemängd i varje temperaturzon beräknas enligt ekvationer (15) och (19). 

- Utgående temperatur från borrhål i varje temperaturzon beräknas enligt ekvation (27), och 

ingående temperatur i angränsande temperaturzon längre bort från centrum av lagret antogs 

vara densamma. 

- Medeltemperaturen i varje temperaturzon förändras på grund av det totala värmeflödet till 

eller från temperaturzonen enligt ekvation (1). 

Under varje tidssteg under urladdningstemperaturen beräknas urladdad värmemängd och utgående 

temperatur på samma sätt som under urladdningstemperaturen med följande undantag. 

- Volymflödet begränsas utifrån en tilltänkt temperaturförändring. 

- Urladdad värmemängd begränsas ytterst av ett konstant värde. 

- Utgående temperatur från borrhål i varje temperaturzon antogs vara densamma som 

ingående temperatur i angränsande temperaturzon närmare centrum av lagret. 

- En begränsad värmemängd antas finnas tillgänglig i syfte att höja den utgående 

temperaturen till framledningstemperatur. Utifrån detta antagande beräknas den 
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värmemängd från lagret som kan uppnå framledningstemperatur. Dock påverkar denna 

värmemängd inte temperaturzonernas medeltemperatur. Dessutom beräknas en tilltänkt 

värmefaktor för HT-BTES-systemet.  

Beräkning av systemnytta 
Sista årets beräkning av lagrets prestanda för värmefaktor och urladdad värmemängd som kan nå 

framledningstempertur lades in i Excel för beräkning av veckovisa medelvärden. HT-BTES-systemet 

lades in i Martes som en värmepump, men där värmepumpens elförbrukning, ersätts med 

förbrukning av pellets. HT-BTES-systemets tillförda bränslen kunde därmed representeras med en 

värmefaktor. Vid placering av HT-BTES-systemet på Hisingen anges detta i Martes genom en 

obegränsad överföringskapacitet till västra delen av fjärrvärmenätet (system väst), och vid placering 

av HT-BTES-systemet i Partille anges detta i Martes genom en obegränsad överföringskapacitet till 

östra delen av fjärrvärmenätet (system öst). Lastkurva liksom indatauppsättning i Martes för 

normalår gällande produktionsenheter hade fördefinierats av Göteborg Energi, och mindre 

anläggningar var sammanslagna för att bilda större enheter. Priser lades in enligt förlängda 

terminspriser eller enligt de alternativa bränsleprisscenarierna (se sektion 5.3). Grundprincipen för 

algoritmen i Martes är att de tillgängliga anläggningarna i datauppsättning sorteras in under 

lastkurvan efter lägsta rörliga kostnad. Produktion, emissioner och kostnader beräknas och resultatet 

presenteras som månadsvärden(Martes användarmanual Version 5, 2013). För att beräkna 

besparing, emissioner och primärenergi beräknades differensen mellan resultat från när HT-BTES-

systemet fanns tillgänglig som en produktionsenhet och resultat från när systemet inte fanns 

tillgängligt.  

Beräkning av systemets lönsamhet 
Utifrån antaganden om lagrets utformning gällande volym, borrdjup, antal kolonner i 

temperaturzoner, borrhålsavstånd och borrhålsmönster samt rördragning beräknades antalet 

borrhål, borrhålsmeter cirkulationspumpar och antal meter rör av olika storlek med 

beräkningsprogrammet Matlab. Investeringskostnaden för HT-BTES-systemet beräknas utifrån 

angivna kostnader. Beräkning av nettonuvärde och payback-tid gjordes utifrån (30) och (31). 

Antagande om lägsta-, högsta- och referensvärden för investeringens ekonomiska poster liksom 

kassaflödets nuvärde fördes in i fördefinierat Excel-ark för successivkalkylering som används för att 

generera en sannolikhetsfördelning över kostnadsutfallet. 
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Bilaga III Geologiska förutsättningar i Göteborg 
Göteborgs kommun ingår i den s.k. sydvästsvenska gnejsregionen i området väster om den s.k. 

Mylonitzonen. De större sprickzonerna sträcker sig främst längs med dalgångarna, men förekommer 

även utanför dessa (Berggrundskarta över Göteborgs kommun, 2000).  

Grundvattenflöde 
Uttagsmöjligheten av grundvatten i Göteborgs berggrund är generellt sett lägre i västra delarna än i 

östra delarna (se Bilaga III). I stora delar av västra Göteborg påträffas uttagsmöjligheter mellan 200-

600 l/h, medan det i stora delar östra Göteborg påträffas uttagsmöjligheter på 600-2000 l/h 

(“Grundvattenkarta över Göteborg framställd från SGU:s databas,” 2014). Enligt Lång (2014) tyder 

det lägre grundvattenuttaget i västra Göteborg på att grundvattenflödet i dessa områden generellt är 

lågt. Den generella sprickbildningen i Göteborgsområdet anses heller inte vara avsevärt stor. 

Värmeledning och värmekapacitet 
Figur 35 visar värmeledning för Göteborg med omnejd. Punktformationerna visar uppmätta värden, 

och den generella värmeledningen (gult, grönt eller rosa) har bedömts av Mellqvist (2014) avseende 

om värmeledning i ett visst område generellt är låg, varierande eller hög. Bedömningen är gjord 

utifrån vilken bergart som anses dominerar i olika områden. Det finns också andra bergarter i som 

förekommer i underordnad mängd, och som har helt andra egenskaper enligt vad 

punkformationerna visar (Mellqvist, 2014).  

 

Figur 35. Karta över värmeledning i Göteborgs berggrund (Mellqvist, 2014). 
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Figur 36. Spridning av värmeledning i Göteborgs berggrund (Mellqvist, 2014). 

Figuren visar spridningen av datapunkter i Göteborgsområdet för 289 punktformationer. I 

medelvärde (streckad linje) uppvisar punktformationerna värmeledningstal på 3,32 W/m,K med 

standardavvikelse på 0,51, och medianvärde på 3,29 W/m,K. Heldragna linjer visar intervall för 

datapunkter i Figur 35 (Mellqvist, 2014). 

Risk för saltgenomträngning 
I berggrund i Göteborgsområden påträffas fickor av gammalt saltvatten vid två punkter i Jonsered i 

öster, och i översta jordlagret påträffas en ficka på Hisingen och en i östra Möndal (se Bilaga III). Av 

100 brunnar i jord, och 293 brunnar i berggrund i Göteborgs kommun har 87 % av jordbrunnarna och 

69 % av bergsbrunnarna en kloridhalt under 100 mg/l, medan 2 % av jordbrunnarna och 20 % av 

bergsbrunnarna har en kloridhalt över 300mg/l (Lång, 2014). Detta tyder på att det går att hitta 

många platser där risk för saltvattengenomträngning är låg. 
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Bilaga III Kartor  

 

Figur 37. Grundvattenkarta över Göteborgsområdet (SGU, 2014). 
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Figur 38. Jorddjupskarta över Göteborgsområdet (SGU, 2014). 
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Figur 39. Kloridhalt i Göteborgs mark och berggrund (Lång, 2014). 

Bilaga IV Programkod 

htbtesHisingen2spets.m 
clc 
clear all; 
dt=3600;                        % [s] time step=1h 
t=dt;                           % [s]starting time 
years=22;                        % # years  
sumhours=24*365;                % # hours, fits with # hours 2013 

  
%Temperature in ground 

  
[temp]=xlsread('HTBTESdata.xlsx','E16:E8775');   
                                % temperature in gothemburg 2013 
T0=mean(temp);                  % mean temperature of 2013 

  
%Paramteters of rock and heat carrier fluid 

  
k=3.5;                          % [W/mK] thermal conductivity of rock 
c=0.62*3.6*10^6;                % [J/m3K]thermal capacity of rock 
cw=4.2*10^6;                    % [J/m3K] thermal capacity of water 
vf=0;                           % [m3/s] volume flow in borehole (at start) 
Tutret=60;                      % [degree C] maximum outgoing temperature  
                                % from storage during injection 
TincMean=-25;                   % [degree C] mean increase of temperature 
                                % during extraction 

  
%Paramteters of storage 

  
%shape of storage=cylindrical 
%isolation= on top and vertically around outour border. 
%pattern=hexagonal 

  
R=75;                           % [m] radius of store 
H=250;                          % [m] active borhole dephth; 
Ht=5;                           % [m] depth of top layer 
Sb=5;                           % [m] borehole spacing 

  
Di=0.001*H;                     % [m] vertical isolation depth 
Li=2*pi*R;                      % [m] cercumference of vertical isolation 
di=2;                           % [m] thickness of isolation 
ki=0.04;                        % [W/mK] thermal conductivity of isolation 

  
%Temperature zones (annular) 
Nz=5;                           % [] # zones, N1 is zone in center of 

store, 
                                % and Nj=Nz is zone closest to 
                                % storage border 
brPiLim=3*Sb;                   % Branch pipe limit (when this limit is  
                                %exceeded, one more branch pipe is used in  
                                % the same temperature zone) 
%Parameters of borehole 
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rb=0.0775;                      % [m] radius of borehole 
Rb=0.1;                         % [Km/W] borehole thermal resistance 
NbInjBet=0;                     % # boreholes injected by betonite 

  
% Pellet plant 
PPmax=9.3;                      % [MW] Installed power of pellet plant 
PPmax=PPmax*10^6; 

  
%Injection and extraction of heat to and from storage 

  
%Injection and extraction of heat to and from storage 

  
[Tfram]=xlsread('HTBTESdata.xlsx','I16:I8775');     
                                % supply temperature Hisingen 
[Tret]=xlsread('HTBTESdata.xlsx','H16:H8775');        
                                % return temperature Hisingen 
[Qi]=xlsread('HTBTESdata.xlsx','J16:J8775');           
Qi=10^6*Qi;                      % hourly avarage MW available that is   
                                 % currently cooled off (1/4-1/10 2013) 
[Qe]=xlsread('HTBTESdata.xlsx','K16:K8775'); 
Qe=-10^6*Qe;                    % Chosen heat extraction rate [MW] 

  
% Calculations 

  
a=k/c;                          % [m^2/s]diffusivity of rock 
Ap=Sb^2*sqrt(3)/2;              % [m^2] horisontal area of each borehole 
Nb=pi*R^2/Ap;                   % [] # boreholes 
r1=sqrt(Ap/pi);                 % [m] radius of Ap if Ap was a circle 

  

  
% Assuming transient losses from store 

  
g=2/pi*log(0.1/(Di/H));         % [] dimensionless shape function 
                                % figur 12.7 för Di/H<0.1 
Ag=(H-Di)*2*pi*R+pi*R^2;        % [m^2] unisolated part of store 

  
% Assuming steady flux for hexagonal area around borehole 

  
Rsfe=1/(2*pi*k)*(log(sqrt(Ap)/(sqrt(pi*rb)))-0.7447)+Rb; 
                                % [Km/W] thermal resistance, assuming 
                                % steady flux during extraction 
                                % period 
Rsfi=Rsfe;                      % [Km/W] termal resistance, assuming 
                                % steady flux during injection 
                                % period 

  

                                 
% Looping 

  
    % Time 
ya=[];                          % year array 
ya(1:years,1)=1:years;                                 
j=[];                           % hour array 
j(1:years*sumhours,1)=1:years*sumhours; 
    % Temperatures 
Tm=[];                          % Array of mean temperature in zones 
Tm(1:years*sumhours,1:Nz)=T0+1; 
Tini=[];                        % Ingoing temperature in zones during  
                                % injection 
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Tini(1:years*sumhours,1:Nz)=0;         
Tut=[];                         % Outgoing temperature in zones during 
Tut(1:years*sumhours,1:Nz)=0;   
Tf=[];                          % Array of fluid temperatures at zones 
Tf(1:years*sumhours,1:Nz)=0;     
Tine=[];                        % Ingoing temperature in zones during  
                                % extraction 
Tine(1:years*sumhours,1:Nz)=0;    
Tutlast=[];                          
Tutlast(1:years*sumhours,1)=0;  % Array of last zone outgoing temperature 
Tsf=[];                         % Part of fluid temp. due to steady flux 
Tsf(1:years*sumhours,1:Nz)=0; 
Tfq=[];                         % Part of fluid temperature due to pulses 
Tfq(1:years*sumhours,1:Nz)=0; 
TmqN=[]; 
TmqN(1:sumhours/2,1)=0;         % Increase of mean temperature during  
                                % extraction 
TqsN=[]; 
TqsN(1:sumhours/2,1)=0;         % Increase of fluid temperature during  
                                % extraction 
    % Heat 
q=[];                           % heat flux array /m borehole 
q(1:years*sumhours,1:Nz)=0; 
qmax=[];                         % calculated maximum heat injection 
qmax(1:years*sumhours,1:Nz)=0; 
Q=[];                           % total heat flux array  
Q(1:years*sumhours,1)=0; 
Qin=[];                         % array of heat injection for zones 
Qin(1:years*sumhours,1:Nz)=0;    
Qut=[];                         % array of heat extraction for zones 
Qut(1:years*sumhours,1:Nz)=0; 
QutSys=[];                      % heat extraction of storage in system 
QutSys(1:years*sumhours,1)=0;      
PutSys=[];                      % pellet plant in system 
PutSys(1:years*sumhours,1)=0; 
COP=[]; 
COP(1:years*sumhours,1)=0; 
qloss=[];                       % array of qloss for every hour 
qloss(1:years*sumhours,1)=0;                             
Qex=[]; 
Qex(1:years*sumhours,1)=0;      % Heat extraction (extend array) 
Qix=[]; 
Qix(1:years*sumhours,1)=0;      % Available heat supply (extended array)                       

  
sumQutSys=0; 
sumPutSys=0; 
sumQin=0;                       % sum of hourly heat injection 
sumQut=0;                       % sum of hourly heat extraction 
EaeSys=[];  
EaeSys(1:years,1)=0; 
EapSys=[]; 
EapSys(1:years,1)=0;  
Eai=[];                         % energy array injected 
Eai(1:years,1)=0; 
Eae=[];                         % energy array extracted 
Eae(1:years,1)=0; 
Eavkyl=[];                      % energy array supply 
Eavkyl(1:years,1)=0; 

  
p=1; 
for y = 1:years, 
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    s=1; 
    sumQutSys=0; 
    sumPutSys=0; 
    sumQin=0; 
    sumQut=0; 
    Tini((y-1)*sumhours+1:y*sumhours,1)=Tfram(1:sumhours); 
    Tine((y-1)*sumhours+1:y*sumhours,Nz)=Tret(1:sumhours); 
    Qex((y-1)*sumhours+1:y*sumhours)=Qe(1:sumhours); 
                                % The extraction extends each year 
    Qix((y-1)*sumhours+1:y*sumhours)=Qi(1:sumhours); 
                                % The injection extends each year                             
    while s < 4393,             % INJECTING 1/4 - 1/1 
        if t/dt < 2,            % Losses 
            qloss(t/dt,1)=0; 
        else 
            QtrDi=Ag*k*(T0-mean(Tm(t/dt-1,1:Nz)))/sqrt(pi*a*t)+Li*g; 
            qloss(t/dt,1)=QtrDi/(H*Nb);             
        end                     % The losses depends on  
                                % the temperature of zone furthest from 

center  
                                % -1 for simplicity       
        qiN=Qi(s)*Nz/(Nb*H); 
                                % qiN is the total heat injection for 

pulses  
        Tdelta=Tini(t/dt,1)-Tutret; 
        vfmax=qiN*H/(cw*Tdelta);  % Volume flow 
                                % In reality, vf would 
                                % change, thereby altering Tut( ,n). The  
                                % consequence is that Tut is higher than it 
                                % supposed to be. Thereby is also q higher.         
        if vfmax < 0.000001, 
            vfmax=0.000001; 
        end 
        for n= 1:Nz,            % looping zones (inner to outer)  
            if t/dt < 2, 
                Tm(t/dt,n)=T0; 
            elseif Tm(t/dt-1,n)>T0,             
                Tm(t/dt,n)=Tm(t/dt-1,n)+(q(t/dt-1,n)+qloss(t/dt-

1))*dt/(c*pi*(r1^2-rb^2)); 
                                % increase of Tm depends on heat flux 
            else 
                Tm(t/dt,n)=Tm(t/dt-1,n)+q(t/dt-1,n)*dt/(c*pi*(r1^2-rb^2)); 
            end 
            qrest=qiN-sum(q(t/dt,:)); 
                                % qrest shows how much more heat can be 
                                % injected if the total heat injection can 
                                % not exceed qiN 
            if qrest<0, 
                 qrest=0; 
            end             
            q(t/dt,n)=(Tini(t/dt,n)-Tm(t/dt,n))/(Rsfi+(H/(2*cw*vfmax))); 
            if q(t/dt,n)<0, 
                q(t/dt,n)=0; 
            end 
            if q(t/dt,n)>qrest, 
                 q(t/dt,n)=qrest; 
            end 
             Tut(t/dt,n)=Tini(t/dt,n)-q(t/dt,n)*H/(cw*vfmax); 
            if n<Nz, 
                 Tini(t/dt,n+1)=Tut(t/dt,n); 
            end 
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        end                     % end for 
        Tutlast(t/dt)=Tut(t/dt,Nz); 
                                % The outgoing temperature from storage 
        if sum(q(t/dt,:))<0.01, 
            Tutlast(t/dt)=0; 
        end                         
        Qin(t/dt,1:Nz)=q(t/dt,1:Nz)*Nb*H/Nz;    
        Q(t/dt)=sum(Qin(t/dt,:));        
        sumQin=sumQin+Q(t/dt);   
                                % For calculating Energy one year          
        t=t+dt;  
        s=s+1; 
    end                         % end while 

     
    while s < sumhours+1,       % EXTRACTING 1/4 - 1/10                    
        QtrDi=Ag*k*(T0-mean(Tm(t/dt-1,1:Nz)))/sqrt(pi*a*t)+Li*g; 
        qloss(t/dt,1)=QtrDi/(H*Nb);     
                                % Losses. Losses depends on mean 

temperature  
                                % of zone furthest from center. 
                                % -1 for simplicity 
        qeN=Qe(s)*Nz/(Nb*H); 
        Tdelta=TincMean; 
        vfmax=qeN*H/(cw*Tdelta);  % Volume flow 
                                % In reality, vf would 
                                % change, thereby altering Tut( ,n). The  
                                % consequence is that Tut is higher than it 
                                % supposed to be. Thereby is also q higher.         
        if vfmax < 0.000001, 
            vfmax=0.000001; 
        end 
        for n = Nz:-1:1,        % looping zones (inner to outer) 
            if Tm(t/dt-1,n)>T0, 
                Tm(t/dt,n)=Tm(t/dt-1,n)+(q(t/dt-1,n)+qloss(t/dt-

1))*dt/(c*pi*(r1^2-rb^2)); 
            else 
                Tm(t/dt,n)=Tm(t/dt-1,n)+q(t/dt-1,n)*dt/(c*pi*(r1^2-rb^2)); 
            end 
            qrest=qeN-sum(q(t/dt,:)); 
            if qrest>0, 
                qrest=0; 
            end 
            q(t/dt,n)=(Tine(t/dt,n)-Tm(t/dt,n))/(Rsfe+(H/(2*cw*vfmax))); 
            if q(t/dt,n)>0, 
                q(t/dt,n)=0; 
            end 
            if q(t/dt,n)<qrest, 
                q(t/dt,n)=qrest; 
            end 
            Tut(t/dt,n)=Tine(t/dt,n)-q(t/dt,n)*H/(cw*vfmax); 
            if n>1, 
                 Tine(t/dt,n-1)=Tut(t/dt,n); 
            end 
        end 
        Tutlast(t/dt)=Tut(t/dt,1); 
                                % The outgoing temperature from storage 
        if sum(q(t/dt,:))>0.01, 
            Tutlast(t/dt)=0; 
        end                         
        Qut(t/dt,1:Nz)=q(t/dt,1:Nz)*Nb*H/Nz; 
        Q(t/dt)=sum(Qut(t/dt,:));        
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        sumQut=sumQut+Q(t/dt);  % For calculating Energy one year 

         
        if Tfram(s)>Tutlast(t/dt) && Tutlast(t/dt)>Tret(s), 
            COP(t/dt)=(Tfram(s)-Tret(s))/(Tfram(s)-Tutlast(t/dt)); 
            PutSys(t/dt)=(-1)*Q(t/dt)/(COP(t/dt)-1); 
            if PutSys(t/dt)>PPmax, 
                PutSys(t/dt)=PPmax; 
                if (-1)*Q(t/dt)>(COP(t/dt)-1)*PPmax; 
                    QutSys(t/dt)=(COP(t/dt)-1)*PPmax; 
                end 
            else  
                QutSys(t/dt)=(-1)*Q(t/dt); 
            end 
        else 
            PutSys(t/dt)=0; 
            QutSys(t/dt)=(-1)*Q(t/dt); 
        end 

        
        if QutSys(t/dt)>0, 
            sumQutSys=sumQutSys+QutSys(t/dt); 
        end 
        if PutSys(t/dt)>0, 
            sumPutSys=sumPutSys+PutSys(t/dt); 
        end 

         
        t=t+dt;  
        s=s+1; 
    end  
    EaeSys(y,1)=sumQutSys; 
    EapSys(y,1)=sumPutSys; 
    Eai(y,1)=sumQin;            % Total heat injection 
    Eae(y,1)=sumQut;            % Total heat extraction 
    Eavkyl(y,1)=sum(Qi);        % Total heat supply 
end 

  
% Plots 
lag=50; 
TutlastMAverage=tsmovavg(Tutlast,'s',lag,1); 
QMAverage=tsmovavg(Q,'s',lag,1); 
QixMAverage=tsmovavg(Qix,'s',lag,1); 
QutSysMAverage=tsmovavg(QutSys,'s',lag,1); 
PutSysMAverage=tsmovavg(PutSys,'s',lag,1); 
                                % Simple moving average with lag=50. 

                                 
subplot(5,1,1),plot(j,Tutlast); % Outgoing temperature 
xlabel('hours') 
ylabel('Tut [C]') 

  
subplot(5,1,2),plot(j,Tm);      % Mean temperature of zones 1:Nz 
xlabel('hours') 
ylabel('Tm [C]') 

  
subplot(5,1,3),plot(j,q);       % Heat flux in single boreholes 
xlabel('hours') 
ylabel('q heat flux, single ducts [W/m]') 

  
subplot(5,1,4),plot(j,Q,'g',j,Qix,'r',j,(-1)*QutSys,j,PutSys);  
xlabel('hours')                 % Heat flux from storage and supply 
ylabel('Q heat flux [W]') 
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subplot(5,1,5),plot(ya,Eae,'b+:',ya,Eai,'g+:',ya,Eavkyl,'r+:'); 
xlabel('years')                 % Extracted, injected and available energy 
ylabel('E extracted heat [Wh]') 

  
figure;                         % Heat flux from storage and supply 
plot(j,Q,'Color',[0.8 0.8 1]); 
hold on; 
%plot(j,Qix,'Color',[1 0.8 0.8]); 
hold on; 
plot(j,(-1)*QutSys,'Color',[1 0.8 0.8]); 
hold on 
plot(j,PutSys,'Color',[0.8 1 0.8]); 
hold on; 
plot(j,QMAverage,'b'); 
hold on; 
%plot(j,QixMAverage,'r'); 
hold on; 
plot(j,(-1)*QutSysMAverage,'r'); 
hold on; 
plot(j,PutSysMAverage,'Color',[0 0.9 0]); 
xlabel('hours')                  
ylabel('Q heat flux [W]') 

  

  
figure; 
plot(j,Tutlast,'b',j,TutlastMAverage,'r'); 
xlabel('hours') 
ylabel('Tut [C]') 

  
% Excel sheets 
xlswrite('Tut.xlsx',Tutlast(end-sumhours+1:end)); 
                                % last year outgoing temperature 
Qxls=Q*(-1)*10^-6; 
QutSysxls=QutSys*10^-6; 
PutSysxls=PutSys*10^-6; 
xlswrite('Q.xlsx',[Qxls(end-sumhours+1:end,1) QutSysxls(end-

sumhours+1:end,1) PutSysxls(end-sumhours+1:end,1)]);  
                                % last year heat flux 

                                 
Eavkylxls=Eavkyl*10^-9;         % To change units to GWh                        
Eaixls=Eai*10^-9;               % To change units to GWh  
Eaexls=Eae*10^-9;               % To change units to GWh 
EaeSys=(-1)*EaeSys*10^-9;       % To change units to GWh 
EapSys=(-1)*EapSys*10^-9;       % To change units to GWh 

  
xlswrite('E.xlsx',[Eavkylxls Eaixls Eaexls EaeSys EapSys]);  
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costHisingen.m 
clc 

clear all 

% indata 

V=5*10^6;                       % [m^3] Volume of storage based on basic 

                                % storage in Matlab-model being 4.42*10^6 

                                % m^3 

Eout=45*10^6;                   % [MWh] Outgoing energy from storage 

c=0.65;                         % [kWh/m^3] heat capacity of rock 

Nz=4; 

Nbinject=5;                     % [%] Persentage of boreholes that need  

                                % injection by thermal betonite clay 

installBHE=0;                   % [hours/borehole] extra hours more than the  

                                % assigned 30 min/borehole 

Hg=6;                           % [m] Depth from ground level to rock bed  

                                % + 1 m from map 

dH=40;                          % increase of depth from one temperature  

                                % zone to the next 

H1=180; 

dSb=1; 

Sb1=4; 

NbX=3; 

  

R=1.07;                         % Intrest rate 

I=1.02;                         % Inflation rate 

years=23;                       % [years] years for calculating payback time  

                                % (2013-2035) 

  

% Investment costs 

cHg=700;                        % [SEK/m] Cost of drilling from ground to 

                                % rock bed +1 m 

cH=200;                         % [SEK/m] Cost of drilling in rockbed 

Coverhead=10000;                % [SEK/borehole] overhead drilling expenses 

Cinject=17500;                  % [SEK/borehole] cost for injection of  

                                % thermal betonite clay (nessesary for  

                                % cross zones) (15000-20000 SEK) 

cBHE=100;                       % [SEK/m] Cost for double u-pipe BHE  

                                % (based on the cost of drilling and BHE  

                                % that sums up to 250 SEK) 

CinstallBHE=1100;               % [SEK/h] extra cost for installation cost  

                                % of BHE if increasing 30 min/borehole 

Cg=150;                         % [SEK/borehole] Cost of pipes, pipe work  

                                % and pumpes etc. above ground 

CPplant=11835000;               % [SEK] Pelletsplant from offert 

CPplantIncrease=1.2;            % Increase factor for Pelletsplant (from  

                                % assumption of higher true cost) 

CPplantFilter=4*10^6;           % [SEK] Cost of Slangfilter for greater  

                                % flue gas cleaning due to new EU directive 

CDHConnection=3*10^6;           % [SEK] Cost of connection to DH network                     

                                 

% Cost deductions 

  

CDbottleneck=100*10^6;          % [SEK] Cost deduction for solving  

                                % bottleneck Hisingen (17 MSEK Partille) 

CDsub=0;                        % [%] Subsidise, as per centage of storage  

CDsub=CDsub/100;                % investment 40 % max for Horizon 2020 

  

% solution  

Sb=[]; 

Sb(1:Nz)=Sb1:dSb:Sb1+(Nz-1)*dSb; 

H=[]; 

H(1:Nz)=H1:dH:H1+(Nz-1)*dH; 

NbY=[]; 

NbY(1:Nz)=0; 

Y=V/(4*H*Sb'*NbX); 

X=NbX*sum(Sb(1:end)); 

A=X*Y; 
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NbY(1:end)=Y./Sb(1:end)'; 

LH=NbX*NbY*H'*4; 

Nb=NbX*sum(NbY)*4; 

Nwells=Nb/3; 

Npumps=Nz*NbX*4; 

LbigPipeY=(2*(Y*Nz*NbX))*4; 

LsmallPipe=2*NbX*2/3*NbY*Sb'*4; 

% Looping 

LbigPipeX=0; 

Xstart=0; 

for n=1:Nz 

    for m=0:NbX-1 

        LbigPipeX=LbigPipeX+Xstart+Sb(n)/2*(2*m+1); 

    end 

    Xstart=Sb(n)*NbX; 

end 

LbigPipeX=4*LbigPipeX; 

LbigPipe=LbigPipeX+LbigPipeY; 

  

  

% calculating costs of HTBTES 

  

TotCHg=Nb*Hg*cHg; 

TotCH=LH*cH; 

TotCinject=Nbinject*0.01*Nb*Cinject; 

TotCoverhead=Nb*Coverhead; 

TotCBHE=(LH+Nb*Hg)*cBHE; 

TotCg=(LH+Nb*Hg)*Cg; 

TotCinstallBHE=Nb*installBHE*CinstallBHE; 

TotCHTBTES=TotCHg+TotCH+TotCinject+TotCoverhead+TotCBHE+TotCg+TotCinstallBHE; 

TotCDsub=CDsub*TotCHTBTES; 

  

% calculating costs of Pellet Plant 

  

  

TotCPplant=CPplant*CPplantIncrease+CPplantFilter;           

  

% calculating costs connection to DH network 

  

% calculating cost deduction from solving bottleneck in DH network 

  

% outgoing parameters 

Y=Y*2; 

X=X*2; 

A=A*4; 

NbY=NbY*2; 

Tdelta=Eout/(c*V); 

Y 

X 

A 

H 

NbY 

Nb 

Tdelta 

LbigPipe 

LsmallPipe 

LH 

Nwells 

Npumps 

  

TotCHg 

TotCH 

TotCinject 

TotCoverhead 

TotCBHE 

TotCg 

TotCinstallBHE 

TotCPplant 
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CDHConnection 

CDbottleneck=-CDbottleneck 

TotCDsub=-TotCDsub 

  

TotC=-TotCHTBTES-TotCPplant-CDHConnection-TotCDsub-CDbottleneck; 

TotC 

  

% Distributed costs   

% Payback calculation 

           

CHeat=20;                       % [SEK/MWh] Cost for heat injection 

                                 

CPplantmaint=60;                % [SEK/MWh] Maintenance cost of Pellet Plant 

                                % where 60 might be a high number in 

Rest=50;                        % [%] Remaining value after economic  

Rest=Rest/100;                  % lifespan as per centage of storage 

                                % investment 

BChange=0;                     % [%] change of yearly income 

BChange=1+BChange/100; 

  

results=[]; 

results(1:years)=0; 

results(1)=TotC/10^6;           % Investment cost in MSEK 

[Besparing]=xlsread('ResultatHisingenSb5R75H250Nz5R0,1.xlsx','B15:X15'); 

                                % [MSEK/year] Yearly income 

[Pellets]=xlsread('ResultatHisingenSb5R75H250Nz5R0,1.xlsx','B5:X5'); 

                                % [GWh/year] Pellts used 

[Heat]=xlsread('ResultatHisingenSb5R75H250Nz5R0,1.xlsx','C30:Y30');  

                                % [GWh/year] Injected heat in storage 

                                 

Br=[];                          % [MSEK] Yearly income without inflation 

Br(1:23,1)=0; 

  

Tot=[];                         % [MSEK] Yearly cash flow 

Tot(1:23,1)=0; 

  

for n=1:23, 

    Br(n,1)=Besparing(1,n)/I^n*BChange; 

    Tot(n,1)=Br(n,1)-Pellets(1,n)*CPplantmaint/1000-Heat(1,n)*CHeat/1000; 

end                          

                                                     

n=2; 

  

while results(n-1)<0.1 && n<24, 

    results(n)=results(n-1)*R+Tot(n-1,1); 

    n=n+1; 

end 

TPayback=n-1 

  

% Present value calculation 

Rest=(TotCHTBTES)*Rest/10^6;              

                                % [MSEK] Rest value of investment after 20  

                                % years  

PV=[];                          % [MSEK] yearly present value 

PV(1:21,1)=0; 

PV(1)=0;%TotC/10^6;             % value=TotC/10^6 if net present value 

PVBr=[];                        % [MSEK] yearly present value for savings 

PVBr(1:20,1)=0;                  

PVPellets=[];                   % [MSEK] yearly present value for pellet  

PVPellets(1:20,1)=0;            % plant 

PVHeat=[];                      % [MSEK] yearly present value for Heat  

PVHeat(1:20,1)=0;               % injection 

PVRest=0;                       % [MSEK] present value of restoring value 

  

for n=1:20, 

     if n>19, 

       PVRest=Rest/R^n; 

    end 
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    PV(n+1,1)=Tot(n,1)/R^n+PVRest; 

    PVBr(n,1)=Br(n,1)/R^n; 

    PVPellets(n,1)=-Pellets(1,n)*CPplantmaint/1000/R^n; 

    PVHeat(n,1)=-Heat(1,n)*CHeat/1000/R^n; 

end            

  

TotPVBr=sum(PVBr)*10^6 

TotPVPellets=sum(PVPellets)*10^6 

TotPVHeat=sum(PVHeat)*10^6 

PVRest=PVRest*10^6 

TotPV=sum(PV)*10^6 

TotNPV=TotPV+TotC 

 

 

 


