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Förord 

Detta examensarbete är det som får avsluta min högskoleingenjörsutbildning på Högskolan i Gävle 

inom byggnadsingenjörsprogrammet. Arbetet utfördes under 10 veckor i slutet vårterminen 2013 

och omfattar 15 högskolepoäng. 

Arbetet utfördes på egen hand med betydelsefull hjälp från handledare Jan Akander på Högskolan i 

Gävle. Dessutom har entreprenören Stefan Lundholm på Icesports AB bistått med teoretisk bakgrund 

och data som ligger till grund för arbetet. Jag vill i och med dessa ord rikta ett stort tack till Jan 

Akander samt ett tack till Stefan Lundholm för deras engagemang, kunskap och tålamod. 
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Sammanfattning 

Behovet av snöfria ytor i form av torg, busshållsplatser, perronger, parkeringar och 

idrottsanläggningar ökar. Samtidigt stiger energipriserna och miljön blir en allt mer hetare fråga. Vid 

anläggning av markvärmesystem saknas det ofta isolering under värmerören vilket gör att värmen 

från rören som skall värma upp markytan även värmer omgivande markkonstruktion. Isoleringen har 

även fler funktioner, genom att isolera marken minimeras även risken för att tjälskador bildas. Målet 

med rapporten är att påvisa stora värmeförluster och energikostnader vid avsaknad av isolering 

under värmerören.  

Rapporten inleds med att på ett vetenskapligt sätt studera och behandla markvärmesystemets 

användningsområden, samt den teori som ingår. Dessutom behandlas olika förläggningsprinciper av 

värmerören beroende på anläggning. 

All beräkning görs med så kallad finita element metod (FEM), i programmet COMSOL Multiphysics 

3.5a, där modeller skapas med olika förutsättningar. Dessa modeller ställs sedan mot samma 

modeller fast då med isolering, skillnaden noteras och vidare analys görs på resultaten. 

Förutsättningarna som beräkningarna grundar sig på är 100 mm isolering. Ytan beräknas vara 8000 

kvm vilket motsvarar storleken av en fotbollsplan och tiden värmesystemet antas vara igång är 3240 

eller 1296 timmar beroende på vilken modell som beräknas.  

Modellerna delas upp i en stationär modell, en torr dynamisk modell, en delvis torr dynamisk modell 

och en blöt dynamisk modell. Skillnaderna mellan dessa är dels tiden dessa är igång, men även vissa 

förutsättningar och egenskaper i materialen och hur styrningen av värmeflödet i rören är. 

Resultaten i rapporten visar att det är ekonomiskt lönsamt att isolera idrottsanläggningar utifrån 

dagens energipriser samt den investeringskostnad isoleringen medför. Resultaten visar samtidigt på 

relativt stora skillnader på energianvändningen i samtliga fall beroende på ifall konstruktionen har 

eller saknar isolering. Trots de stora investeringskostnaderna beräknas återbetalningstiden för 

investeringen räknat på en 8000 m2 stor yta med en drifttid på 3240 timmar/år att vara på 25 år, 

medans värmerören beräknas hålla i ca 50 år.  
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Abstract 

The need for snow-free surfaces at squares, bus stops, platforms, car parks and sports facilities 

increases and at the same time energy price rise and the environment is becoming a hotter issue. 

The construction of the ground heating systems often lack thermal insulation under the heating 

pipes, which means that the heat from the pipes not only warm up the soil surface but also heats the 

surrounding soil. The insulation also has more features, by insulating the risk of frost damage is 

minimized. The goal of this report is to demonstrate the large heat loss and energy costs in the 

absence of insulation under the heating system. 

The report begins with a scientific way to study and treating the soil heating system uses, and the 

theory involved. Furthermore it also deals with different routing principles of heat pipes depending 

on the facility. 

All calculations are made with so called finite element method (FEM), in COMSOL Multiphysics 3,5a, 

where models are created with different conditions. These models are then compared to the models 

but with insulation. The difference is noted and further analysis is done on the results.  

The conditions, on which the calculations are based on, are 100mm insulation. The surface is 

estimated to be 8000 square meters which corresponds to the size of a football field and the time 

the heating systems is assumed to be started is 3240 and 1296 hours depending on the model 

calculated.- 

The models are divided into a stationary model, a dry dynamic model, a partially dry dynamic model 

and then a wet dynamic model. The differences between these are partly the time they are running, 

but also the certain conditions and properties of the materials and how the control of heat flow in 

the pipes is made. 

The findings in the report show that it is economically viable to isolate sports facilities based on 

today's energy prices, and the investment cost insulation entails. The results also show the relatively 

large differences in energy consumption in each case depending on whether the construction has or 

lacks insulation. Despite the large investment costs  estimated payback period for the investment 

based on a 8000 m2 surface with an operating time of 3240 and 1296 hours/year to be in 25 years, 

while the heat pipes is expected to last for about 50 years.  
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Symbolförteckning 

Q Värme, värmemängd   [J] 

q Värmeflödestäthet   [W/m2] 

λ Värmekonduktivitet, Värmeledningsförmåga [W/m*K] 

T Temperatur    [K], [°C] 

d Tjocklek    [m] 

R Värmemotstånd   [m2*K/W] 

ρ Densitet    [kg/m3] 

C Värmekapacitet   [J/(kg*K)] 

t Tid    [s] 

V Volym    [m3] 

m Massa    [kg] 

E Energi    [J] 

v Ånghalt    [kg/m3] 

v s Mättnadsånghalt   [kg/m3] 

β Ångövergångskoefficient   [m/s] 

α Värmeövergångskoefficient   [W/m2*K] 

MPa Megapascal    [Pa]  

P Effekt    [W]  
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Ordlista 

c-c avstånd  avstånd mellan två rör från dess centrum 

Gatuvärme/Markvärme värmesystem vars avsikt är att värma gat- torg- markytan  

Primärledning fjärrvärmenätets primära ledning av framledningsvatten med en 

temperatur på ca 100 °C 

Returledning  fjärrvärmenätets returledning av returvatten 

Pay-off metod metod för att på ett förenklat sätt ta fram återbetalningstiden för en 

viss investering, sett över tid. 

XPS Extruderad Polystyren, isolering med samlingsnamnet Cellplast 

DUT Dimensionerande ute temperatur, ett mått som används vid 

dimensionering vid extremförhållanden. 

Fasomvandling när ett medie övergår från fast till flytande form, eller flytande till 

gasform samt tvärtom. 

Torr modell beräkningsmodell, saknar fuktparametrar 

Delvis torr modell beräkningsmodell, innehåller parametrar för ångbildningsvärme 

Blöt modell beräkningsmodell, innehåller parametrar för både ångbildningsvärme 

och smältvärme.  

Normalår  årsmedelvärden av temperaturer och annan data för en 30 års period.  
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1. Inledning 
Rapporten utreder hur värmesystem under snöfria ytor bör anläggas utifrån ekonomiska och 

energimässiga aspekter. I detta kapitel finns bakgrund, syfte, mål och de avgränsningar som gjorts i 

rapporten.    

1.1 Bakgrund 
Behovet av snöfria ytor ökar jämt och ständigt. Det skapar frågeställningen om huruvida dess 

energianvändning är försvarbar med tanke på energiprisets stigande kurva samt de miljöeffekter en 

hög energianvändning får där forskning visar på att högre energianvändningar medför större utsläpp 

av växthusgaser vilka måste hållas nere på grund av olika aspekter. (Ruijven, Vuuren, Vliet, Beltran, 

Deetman, & Elzen, 2012) Energipriset beror på en rad olika saker. Analytiker är överens om att 

energipriserna ökar och kommer öka de närmaste åren. En stor orsak till förändrade energipriser är 

oljan och oljeresurserna. Analytiker debatterar och hävdar att de oljeresurser som finns, räcker till år 

2030 medans andra hävdar att toppen redan är nådd, en så kallad ”oil-peak”. (Robert & Lennert, 

2010) och (Kjärstad & Johnsson, 2009). Om så är fallet väntar stigande energipriser.  

Dagens klimatpolitik utrycker tydliga mål för hur energianvändningen och utsläppen av växthusgaser 

ska vara till år 2020. Energianvändningen skall minska med 20 % och 50 % av energianvändningen 

skall komma från förnyelsebara energikällor. Dessutom ska utsläppen av växthusgaser minska med 

40 %. (Naturvårdsverket, 2004) Förutom detta ställs också hårda krav på luftkvaliteten i städer fram 

till år 2020, vilka är att minska på hälsofarliga ämnen i luften samt luftföroreningarnas effekter på 

växter och djur. (Trafikverket, Miljö & Hälsa, 2013)  

Syftet med installation av markvärme/ ytvärmesystem är för sportanläggningar är att förlänga 

spelsäsongen på hösten, samt att starta spelsäsongen tidigare på våren. I vissa fall hålls 

sportanläggningarna även snöfria och spelbara året om. (SvFF) 

Rören som används vid dessa anläggningar är oftast tvärbunden polyeten, med samlingsnamnet PE-

X. Dess goda egenskaper vad gäller korrosion, värmetålighet och dess åldersbeständighet gör att 

rören lämpar sig oerhört bra att under trycksatta förhållanden, transportera vätska och förläggas i 

marken. (Meola, Giorleo, & Prisco, 2003) 

Idag finns två huvudtyper av byggtekniker för att anlägga ett markvärmesystem. Den ena saknar 

oftast helt eller delvis underliggande isolering. Det innebär att värmen från värmerören inte bara 

värmer den avsedda ytan utan också marken runt om kring. Byggtekniken återfinns när det anläggs 

”snöfria” centrumanläggningar (torg) och andra ytor som skall hållas snöfritt, bl.a.  

 Busshållsplatser 

 Vägar 

 Resecentrum 

 Perronger 

 Parkeringar 

 Helikopterplattor 

 Övriga idrottsanläggningar 
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I Sverige skadas tusentals fotgängare varje år på grund av snötäckta och isiga gator, torg och vägar. 
16 % av Nordens olyckor är förenade med halka på grund av frusna markytor. (Gao & Abeysekera, 
2011)Kommunen är enligt lag ansvarig för att hålla gator, torg, parker och andra allmänna platser 
snöfria. (Lag (1998:814), 2010) Detta kan göras på flera olika sätt. Markvärmesystemen har således 
blivit allt mer populära de senaste åren. Genom att anlägga marken med en värmekälla skapas också 
en direkt snöröjning och kan vid hög belastning och mycket nederbörd hålla ytorna snöfria medans 
det med konventionella medel kan vara svårt att sköta snöröjningen på grund av högt tryck på 
personal och maskiner.  Genom att hålla dessa ytor snöfria på ett alternativt sätt, kopplat på t.ex. 
returvärmen av fjärrvärmenätet minimeras risken för personskador och olyckor när tunga fordon 
röjer snö på bl.a. centrumanläggningar, dessutom minskar koldioxidutsläppen och miljöbelastningen 
som de tunga snöröjningsmaskinerna medför.  
 
Är avsaknaden på isolering den optimala byggtekniken? Med dagens krav på energianvändning krävs 

det att optimering i energianvändningen där möjligheten finns. Detta ska också göras på ett 

kostnadseffektivt sätt vilket skapar en grund för min frågeställning. I och med en effektivare 

energianvändning vid brukandet av snöfria ytor skapas möjligheten till att nyttja dessa ytor stora 

delar av året i vårt kalla klimat med ett bättre samvete.  

1.2 Syfte 
Arbetet syftar till att på ett vetenskapligt sätt påvisa att energi går att spara med en isolertjocklek på 
100mm under värmesystemet som har till uppgift att värma de ”snöfria” ytorna. Resultaten som fås 
skall också vara ett mått på hur mycket energi som går att spara. Förhoppningsvis kommer dessa 
resultat att förändra byggtekniken och ännu ett steg kan tas mot ett energieffektivare samhälle. 
  
En ekonomisk analys (enligt en pay-off metod) av merkostnaden för att isolera värmesystemet kontra 
den besparade energin utreds också. Detta för att utreda ifall det är lönsamt att isolera och på så sätt 
också uppmuntra till liknande åtgärder. 
 
Syftet med examensarbetet är även att få en fördjupad förståelse för hur värmesystem och 
termodynamik fungerar. Dessutom få en ökad kunskap i hur datorsimuleringsprogrammet COMSOL 
Multiphysics 3,5a fungerar.  
 

1.3 Mål 
Målet med arbetet är att med hjälp av datorsimulering påvisa stora värmeförluster i marken när 

markvärmesystem som är avsedda att värma markytan helt eller delvis saknar isolering. Genom att 

spara energi med isolering ska också rapporten visa på ekonomiska besparingar vid jämförandet av 

investeringskostnader kontra besparing i energikostnader. 

Specifikt är målet med rapporten att besvara följande frågor: 

 Bör markvärmesystem vars syfte är att hålla markytan snö/is- fri, tjälfri eller strax över 0°C 

anläggas med 100 mm isolering under värmerören? 

 Är energianvändningen och effektbehovet högre vid avsaknaden av 100 mm isolering? 

 Är det ekonomiskt lönsamt att investera i 100 mm underliggande isolering vid markvärme? 

 Är underliggande isolering fördelaktigt ur anda byggtekniska aspekter? 
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1.4 Val av metod 
För att nå ovanstående mål krävs en litteraturstudie av området samt både hand- och 

datorberäkningar.  

1.4.1 Litteraturstudie 

 Arbetet inleddes med att samla information kring hur olika markvärmesystem är förlagda i 

marken och hur byggtekniken skiljer sig för olika anläggningar. 

 Analysera markens uppbyggnad samt vilka egenskaper marken har vad gäller värmeledning, 

fuktinnehåll, densitet, specifik värmekapacitet och temperaturer. 

 Insamla data för framledningstemperaturer samt returtemperaturer, effekt, rördimensioner 

och förläggningsprinciper. Dessa data bistod Stefan Lundholm på Icesports AB med i form av 

värden från redan anlagda fotbollsplaner. 

1.4.2 Beräkningsprogram 

Olika markkonstruktioner byggs upp och modelleras i beräkningsprogrammet COMSOL Multiphysics 

3,5a med hjälp av teorier från litteraturstudien. COMSOL är ett så kallat finit elementmetod program 

(FEM) vilket beskrivs vidare i avsnitt 3.1. Beräkningarna som utförs i COMSOL följer enbart 

värmetekniska beräkningar. Eftersom att modellerna kräver fuktmodellering samt reglering av 

styrsystemet kräver COMSOL att detta sätts in externt enligt avsnitt 3. 

  



4 

 

1.5 Avgränsningar 
Beräkningar görs på värmeflödet i ett modellerat snitt, hänsyn tas alltså inte till hur värmeflödet ter 
sig i undercentraler och vid större snitt där värmen har större möjligheter att lagras över tid samt 
läcka ut vid sidan av värmesystemen. Dessutom tas inte den energin som smältvatten bär med sig vid 
dränering och avrinning.  
 
Markkonstruktionerna varierar sig kraftigt beroende på var i landet de anläggs. Detta tas inte hänsyn 
till, utan en principmodell tas fram och beräkningar görs utifrån denna. Hur markvärmesystemen 
skall/bör dimensioneras för bästa effekt behandlas inte heller i denna rapport, de värden för 
installerad effekt och dimensioner av rör följer principanläggningar med stöd från Stefan Lundholm, 
Icesports AB.  
 
Lambda-värden (värmekonduktivitet), densitet och andra materialparametrar förändras vid ökad 
eller minskad fukttransport i materialen, detta beaktas inte i modellen då dessa parametrar förblir 
konstanta vid beräkningarna om inget annat anges. 
 
Årsmedelvärden i form av ånghalter, temperaturer och solstrålning begränsas till enbart specifika 
kommuner.  
 
Markens egenskaper följer förenklade modeller och antaganden. Marken och dess värmeledning 
beror på en rad olika parametrar vilket gör ”systemet” komplext. Här har förenklingar skett för att 
hålla arbetet inom gränsen för syftets ändamål. Dessutom ser markens uppbyggnad olika ut 
beroende på var. Det kan skilja sig kraftigt i mark bara kommuner emellan. I rapporten utreds 
värmesystemet med utgångspunkt att morän förekommer som naturlig jordart. 
 
Vidare analyseras heller inte skillnaden mellan hur marken byggs upp beroende på vilka 
markförhållanden som råder. Beroende på vad marken innehåller så dimensioneras också 
markuppbyggnaden på detta, i rapporten antas enbart en modell för hur marken byggts upp. 
 
Ytskiktens (konstgräs, sten och asfalt etc.) påverkan på energianvändningen tas inte i beakt då 

beräkningarna utförs. 

Styrning och reglering av markvärmesystem varierar sig något bland olika system. Detta påverkar 
energianvändningen i allra högsta grad. Detta behandlas enbart på ett grundläggande sätt för att 
kunna modellera skillnaderna trots dess stora post.  
 
Hur luftströmmar kyler markytan behandlas inte i denna rapport. 
 
De ekonomiska kalkylerna baserar sig på Sektionsdata 4,3 och dagspriser för energi. Hänsyn tas inte 
till kalkylräntor och stigande energipriser.  
 
Miljöbelastning/avlastning av koldioxidutsläpp behandlas inte, vid lägre energianvändning kontra 

produktion, transport och montering av isoleringen. Utredning av detta kan påvisa stor 

miljöbelastning vid t.ex. användandet av isoleringen.  
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2. Värme i mark 
Termodynamikens andra huvudsats säger att värme av sig självt inte kan övergå från en kropp med 

lägre temperatur till en kropp med högre temperatur. (Areskoug & Eliasson, 2007) Denna tes ligger 

till grund för all vidare analys för hur värmen transporteras i marken.  

Ledning, konvektion, strålning och ångdiffusion är olika sätt värmetransport kan ske på. 

Värmetransporten i mark beror på por- och kornstorlek samt temperatur och vattenhalt. 

Temperaturskillnaderna ligger då till grund för en energitransport så att temperaturskillnaderna kan 

jämnas ut. En sådan transport sker genom att energi från en molekyl överförs till en närliggande 

molekyl. Vid normala marktemperaturer domineras värmetransporten av värmeledning. Det är då de 

olika lagrens värmeledningsförmåga som styr värmetransporten. Vid temperaturer på 0 – 25°C och 

även något högre kan ångdiffusion, konvektion och strålning försummas i marken. (Nevander & 

Elmarsson, 2006)  

2.1 Markens egenskaper 
Marken är ett väldigt komplext system där många parametrar skall behandlas för att kunna ge en 

rättvis bild för hur jorden samspelar med temperaturförändringar, nederbörd och uttorkning. 

Dessutom finns olika klassificeringar för hur grovkornig, alternativt finkornig jorden är.  

Det finns en mängd olika jordarter beroende på var i världen jordarten analyseras och det spelar en 

ytterst stor roll för vilka egenskaper jorden har. Olika marker delas ofta upp i grupper för att enklare 

kunna beskriva markens egenskaper. Innehåller marken mycket växt- och djurdelar, dvs. förmultnade 

organiska ämnen så kategoriseras jorden som torvjordar. Innehåller jorden å andra sidan berg, grus 

och annan stenkross så kategoriseras jorden för mineraljordar. Mineraljordarna delas sedan in i 

kategorier där morän är ett exempel. Morän består främst av sten, mo, mjäla, lera, grus och sand, 

och är den vanligaste jordarten i Sverige. (Larsson, 2008) 

Andra faktorer förutom por- och kornstorlekar och dess andel, är omgivningen. Klimatet påverkar 

markens egenskaper avsevärt med temperatursvängningar och nederbörd. Tiden spelar också en 

avgörande roll i hur ”gammal” jorden är samt dess läge. 

Det kan således konstateras att markens egenskaper varierar på grund av en rad olika anledningar. 

Jordens egenskaper är intressanta för att det påverkar jordens värmeledningsförmåga, 

värmelagringsförmåga samt dess tjälfarlighet.  

Morän 

Morän är som ovan nämnt den vanligaste jordarten i Sverige och täcker mer än 75 % av landytan. 

(Nilsson, 2003) Moränen avlagrades direkt ur inlandsisen och har på grund av det stora trycket och 

rörelsen som inlandsisen medförde skapat kantiga fin/grovkorniga former. Det gör att det är svårt att 

beskriva morän med få ord, utan uppbyggnaden av marken beror också på var i landet marken 

analyseras. Dess storlek på porer och korn är av avgörande betydelse när det kommer till dess 

egenskaper. 

Marken har t.ex. en god värmeledningsförmåga då porerna är stora och vattenfyllda. Det innebär att 

en grovkorning morän i fuktig miljö leder värme bättre än en finkornig morän i en torr miljö då vatten 

är ca 20 gånger bättre ledare än luft. Dessutom är marken mindre tjälfarlig då porerna är större på 

grund av att vatten då har svårare att krypa i marken kapillärt.  
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Markens förmåga att lagra värme (energi) beror främst på densiteten. Det innebär att en porös 

grovkornig mark har en sämre förmåga att lagra värme.  
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2.2 Historia 
Västerås var på slutet 1960-talet den första stad i Sverige som anlade markvärme. Hälften var då av 
plaströr och den andra hälften av kopparrör. Redan då förstod gatukontoret i Västerås att 
returvärmen på fjärrvärmenätet kunde gå genom ett markvärmesystem och på så sätt nyttja den 
energi som returvärmen bar på. Diskussionen som fördes på gatukontoret i Västerås var då huruvida 
debitering skulle påföras för att hålla den 60 m2 stora ytan snöfri. Västerås har idag ca 200 000 m2 
markvärme där 65 % av den är lagd på fjärrvärmens returledningar med en förbrukning på ca 22 500 
MWh. Stockholm, Linköping och Göteborg är andra exempel på städer som anlagt gatuvärme på sina 
centrumanläggningar mm. Bara i Stockholm finns ca 450 000 m2 gatuvärme där de flesta är kopplade 
på returledningar. Anläggningar där extra krav ställs på att ytan skall hållas snöfria är även kopplade 
på en primärledning för extra spets vid behov. Energianvändningen för anläggningarna i Stockholm är 

ca 48 232 MWh per år. (Svensk Fjärrvärme, 2011) 

2.3 Markvärmens användningsområden 
Som rubriken lyder värms marken, och detta för att hålla snö och isfritt. Sedan 60-talet när 

förläggningsprincipen kom till Sverige har användningsområdena växt och är idag en väldigt vanlig 

metod. Det används markvärmeanläggningar till bl.a. utecentrum, idrottsplatser, parkeringsplatser, 

torg osv.  C-c avståndet mellan rören varierar mellan 200 och 300 mm beroende på ortens 

medeltemperaturer, snömängder och systemets ändamål.  

Enligt lag är kommunen ansvarig för att hålla gator, torg, parker och andra allmänna platser snöfria. 

Detta kan göras på flera olika sätt. Markvärmesystemen har således blivit allt mer populära de 

senaste åren.  Genom att anlägga marken med en värmekälla så skapas en direkt snöröjning och 

markytan kan vid hög belastning och mycket nederbörd hållas snöfri medans det kan vara svårt att 

med maskinell snöröjning vara på flera platser samtidigt. 

Diverse idrottsutövningar kan ske längre in på vintern, samtidigt starta mycket tidigare på våren och 

idrottsanläggningarna kan i vissa fall då maskinell snöröjning förekommer nyttjas på vintern. 
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2.4 Förläggningsprinciper för markvärme 
Beroende på vad som avses hållas snöfritt, ifall det är en fotbollsplan eller ett torg så skiljer 

förläggningen av värmesystemet sig lite. Dock är grundidén densamma, vilken bygger på det så 

kallade Tischelman-systemet (Warfvinge & Dahlblom, 2010) (se figur 2 och 3). Det innebär att 

slingorna för tur och retur i princip är lika långa, detta gör att alla rör utsätts för ungefär samma 

tryckfall och ett jämnare flöde åstadkoms. Dessutom krävs det inte att systemet justeras in på 

samma sätt som andra förläggningsprinciper. 

 

Figur 1, Skiss på hur pumpar och värmeväxlare samverkar med värmekälla och anläggning. (egen figur med hjälp av 

Stefan Lundholm) 

 

Figur 2 Förläggningsprincip av matar rör och markvärmeslingor enligt Tischelman-systemet. (egen figur) 
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Figur 3, Förläggning av matarrör och markvärmeslingor under fotbollsplan i Ulricehamn enligt Tischelman-systemet 

(Lundholm 2011) 
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Slingorna läggs vanligtvis i en sättsand som vilar på bär- och dränerande lager. Djupet som slingorna 

läggs i, varierar beroende på det ytskikt som önskas (figur 4). I och med värmerörens syfte så läggs 

rören så nära markytan som de byggtekniska ramarna tillåter. Dimensionering av de olika lagrenas 

tjocklek görs på basis av markens beskaffenheter och karaktär. Främst är det markens bärförmåga 

som bestämmer de olika lagrenas tjocklek.  

 

Figur 4, Figuren visar förläggningsprinciper för olika ytskikt (Uponor, 2013) 

Skillnad bör göras beroende på vad för typ av anläggning som värmen projekteras för. För 

fotbollsplaner och andra idrottsanläggningar där underlaget kräver en viss mjukhet och svikt behöver 

systemet dimensioneras och regleras för att kunna hålla yt- temperaturen strax ovan 0°C medans 

t.ex. perronger och torg endast behöver värmas då nederbörd förekommer för att hålla ytorna snö- 

och isfria.  
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2.5 PEX (Tvärbunden polyeten) 
Värmerören som används vid plan- och markvärme är så kallade PE-X rör eller tvärbunden polyeten. 

Det finns tre olika PEX plaster PEX-A, B och C. Skillnaden mellan dessa är inte nämnvärda, alla PEX 

plaster som tillverkas måste uppfylla samma tekniska krav, det är själva tillverkningsmetoden som 

skiljer sig mellan de olika plasterna. Tvärbindningen av polyetenen resulterar i en rad förbättrade 

egenskaper: (Plastic Pipe and Fittings Association, 2013) 

 Låg korrosionsrisk 

 Står emot höga temperaturförändringar 

 Kemiskt beständigt 

 Långsam spricktillväxt 

Dess goda egenskaper gör att PEX inte enbart används vid yt- värmesystem utan används på en rad 

olika områden.  

Livslängden på plaströren varierar beroende på dels vilket tryck systemet har, temperaturen på 

vätskan samt den omgivande temperaturer. Stresstester visar att vid temperaturer runt 70°C och ett 

kontinuerligt tryck på 1 MPa så är den beräknade livslängden över 50 år. (Uponor, 2013) 

2.6 Energikällor 
Effektbehovet för markvärmen varierar mellan ca 170 – 500 W/m2 beroende på var i landet marken 

ska värmas. En vanlig värmekälla till slingorna är den så kallade returvärmen från fjärrvärmenätet. 

Principen kräver att returledningen har tillräckligt hög värme för att kunna tillfredsställa 

energiförsörjningen för markvärmesystemet. (Svensk Fjärrvärme, 2009) 

Systemet kopplas lämpligen på fjärrvärmenätets returledning, men bör även kopplas på 

tilloppsledningen där större krav ställs på framledningstemperaturen. På så sätt tillgodoses 

effektbehovet när returvärmen inte räcker till.  

Eftersom att markvärmeslingorna har en framledningstemperatur på ca 35-40°C och en 

returtemperatur på ca 15-20°C så lämpar sig fjärrvärmenätets returvatten alldeles utmärkt. 

Andra energikällor då möjligheten till att koppla värmesystemet på fjärrvärmenätet saknas är bl.a. 

 Gas, olja- och elpannor 

 Spillvärme från industrier 
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2.7 Värmeisolering i mark 
Isolering i marken är väldigt vanligt förekommande. Det isoleras främst för att bibehålla markens 

egenskaper året om och undvika tjäle. Markisolering förekommer på bl.a. 

 Vägar 

 Järnvägar 

 Flygfält 

 Tunnlar 

 Sportytor 

Kan det undvikas att ytorna skadas när marken fryser, eller att markens bärförmåga försämras när 

tjälen smälter och kryper undan till våren (så kallad tjällossning) så kan det också sparas väldigt 

mycket pengar på underhåll. 

XPS (Extruderad Polystyren) 

Lämplig värmeisolering i marken är främst en ”hård” isolering. T.ex. XPS (Extruderad Polystyren) som 

tillverkas genom att smält styrenplats och kolväten sprutas och gjuts i önskade former. Materialet 

har god kemisk beständighet, låg värmekonduktivitet och god bärförmåga. Möjligheten att påverka 

dess egenskaper vad gäller porer gör det möjligt att vid stora fuktbelastningar (t.ex. i mark) använda 

sig av XPS som har slutna porer. (Burström, 2007) Detta gör då att skivan inte påverkas av 

frysning/tining vid temperaturvariationer då den är tät. Konstruktioner med tät isolering kräver 

istället ett gott dräneringssystem och lutning på isolerskivorna så att dagvatten kan rinna undan. 

Dock är skivan inte beständig mot lösningsmedel och höga temperaturer. Däremot lämpar det sig 

ändå bra i marken då dessa förhållanden inte förekommer i marken. Normal densitet för skivan är 

ungefär 15-30 kg/m3 och dess värmekonduktivitet är ungefär 0,036 W/m*K. (Isover, 2009) 

I och med att isoleringen gör att kylan inte kan krypa ner i marken på samma sätt som om marken 

skulle vara oisolerad så värms markytan upp fortare på våren. Liknelse kan dras mot ifall snön inte 

skottas undan utan får ligga som ett isolerande täcke under hela vintern. Skillnaden mellan den 

oskottade och den skottade ytan är då stor vad gäller temperaturen i marken. Marken har fryst långt 

ner under den skottade ytan medans marken är så gott som tjälfri där snön har fått ligga kvar hela 

vintern. (Trafikverket, Tjälskadade vägar, 2013) 

2.8 Underhåll, styr- och reglersystem 
Underhåll, styrning och reglering av markvärmesystem sköts på olika sätt och beroende på vad för 

system det är. Fotbollsplaner kräver mer underhåll i form av manuell snöskottning medans 

perronger, parkeringar och torg sköts mer automatiskt och är i princip igång då det förekommer 

nederbörd.   

Fotbollsplaner är oftast inställda att hålla en marktemperatur på runt 0°C precis under gräsytan. Det 

innebär att när markytan är någorlunda varm så står systemet still för att sedan slås igång så fort 

markytan kyls av vind, nederbörd eller lufttemperatur. Regleringen av värmeflödet i rören under en 

fotbollsplan sker även delvis på prognoser. Förväntas det bli kallt så kan systemet slås igång någon 

dag i förväg för att möta upp en köldknäpp. Fotbollsplaner skiljer sig även ifrån andra anläggningar på 

så vis att de i vissa fall helt är avstängda under de kallaste månaderna på året. Anledningen till detta 

är att snösmältning inte är ett alternativ vid fotbollsplaner eftersom att när snön faller så läggs snön 

som ett täcke över gräsytan. Mellan markytan och snötäcket bildas då en luftficka och 
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snösmältningen är i princip omöjlig (figur 5). Vid fotbollsplaner som är igång året om krävs då att 

snöskottning sker i princip i samband med nederbörden. I annat fall finns det risk för att om 

värmesystemet är igång, att snön smälter något precis vid ytan, för att sedan kylas ner och frysa fast i 

grässtråna, risken finns då att slita med sig grässtråna vid snöskottning enligt Stefan Lundholm, 

Icesports AB. (Lundholm, 2013) 

 

 

Figur 5, Princip för när ett snötäcke ligger över konstgräsytan. Gräset bär upp snötäcket och en luftficka bildas. (Egen 

figur) 

Centrumanläggningar i sten eller asfalt behöver tillskillnad mot fotbollsplaner inte hållas varma 

(+0°C) utan här räcker det med att det är is och snöfritt. Det innebär att systemet i princip kan stå still 

mitt i vintern så länge markytan saknar snö och fukt. Systemet sätts alltså igång enbart då snö och is 

ska smältas.  

Med styr- och reglersystem som ställs in mot nederbörden kan det med andra ord förekomma väldigt 

kalla markförhållanden vid extrem kyla och avsaknad av nederbörd. Det gör att i och med att 

markytan hålls snöfri så skapas det fria möjligheter för kylan att krypa ner i konstruktionen och 

markens egenskaper kan påverkas avsevärt. Har det dessutom innan snöat mycket och denna 

nederbörd smälts så är marken extra vattenfylld. Slår det då om till kalla dagar så finns det stor risk 

för att det frysta vattnet lyfter marken och tjälskador uppstår. Det innebär att en viss 

underhållsvärme krävs i systemet för att stå emot att frysning sker långt ner i marken. (Norman, 

2012) 
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2.9 Värme 
I ett homogent skikt med konstanta yt- temperaturer betecknas värmeflödet enligt (Sandin, 2010):  

     
     

 
    [W/m2]  [1:0] 

Vid stationära förhållanden är värmeflödet konstant genom hela konstruktionen och fördelningen av 

temperaturer följer en rät linje. För temperaturen i en given punkt (x) kan det, utifrån uttrycket antas 

följande:  

         
 

 
           [K]  [1:1] 

Där x är avståndet från den ytan med den högre temperaturen och in i konstruktionen. 

När konstruktionen består av flera skikt så antas värmeflödet genom de olika skikten som 

densamma. Däremot förändras temperaturskillnaden i de olika skikten enligt följande ekvation: 

  
  

  
         

  

  
      )  [W/m2]  [1:2] 

 Dock bör yt- temperaturen vara känd för respektive yta, vilket kan vara svår att avläsa i en flerskiktig 

konstruktion. Uttrycket kan omformas med totalt värmeflöde baserad på yt- temperaturen på 

vardera sida av hela konstruktionen enligt:  

  
     
  

  
 
  

  

    [W/m2]  [1:3] 

Där 
 

 
 kallas för R = värmemotstånd och betecknas m2*K/W 

Stationärt kan det totala värmeflödet genom en konstruktion således betecknas enligt: 

  
  

  
    [W/m2]  [1:4] 

För att kunna ta hänsyn till markens värmelagringsförmåga från bl.a. solens energi samt kunna 

studera hur värmen ter sig över tiden krävs det icke stationära beräkningar för värmeflödet. Hänsyn 

tas till tiden och konstruktionens längdkoordinater i tre led. Grundekvationen betecknas enligt (Abel, 

Jagemar, & Widén, 1995):  

  

  
      

   

   
 

   

   
 

   

   
       [2:0] 

λ/ρc  värmediffusivitet  [m2/s] 

T Temperatur    [°C,K] 

t Tid   [s] 

λ värmeledningsförmåga  [W/(m*K)] 

ρ densitet   [kg/m3] 

c specifik värmekapacitet  [ J/(kg*K)] 
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Värmekapacitet är förmågan hos ett material eller ämne att motstå plötsliga 

temperaturförändringar. Det krävs till exempel avsevärt mer energi för att värme upp en volym 

beståendes av vatten än en volym beståendes av mineralull. Värmekapaciteten betecknas: (Sandin, 

2010)  

               [Ws/K]  [3:0] 

m materialets massa  [kg] 

c specifik värmekapacitet  [J/(kg*K)] 

ρ materialets densitet  [kg/m3] 

V materialets volym  [m3] 

Detta ligger till grund för vad som händer t.ex. när marken värms upp utav t.ex. solen eller 

värmesystemet, hur bra marken följer luftens temperatursvängningar. 

Utifrån uttrycket för värmekapaciteten kan uttryck för smältning och energianvändning vid 

överföring av värme tecknas, genom att lägga till ΔT i ekvation [3:0] fås energin som används för att 

värma materialet enligt: 

            [J]  [3:1] 

Dock tas inte hänsyn till fasomvandlingar. Vid fasomvandlingarna, från fast form till flytande och 

sedan till gasform och vice versa krävs det ytterliga energi där materialets specifika entalpier (cs,k) 

spelar in enligt: (Björk, Brolin, Pilström, & Alphonce, 2007)  

            [J]  [3:2] 

Cs Specifik smältentalpi  [J/kg] 

Ck Specifik ångbildningsentalpi  [J/kg] 

Värmeeffekten beräknas enligt en allmän formel som härleds ur ekvation [3:0-1] för vid när 

värmeenergi mäts enligt: (ARMATEC AB; Kristoffer Freeman, 2013) 

               [W]  [3:3] 

V Volym   [m3] 

ρ materialets densitet  [kg/m3] 

c specifik värmekapacitet  [J/(kg*K)] 

ΔT Temperaturskillnad  [°C,K] 
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2.10 Fukt 
Markvärmesystemen är igång då behovet är som störst, dvs. vintern. Skulle vintern vara helt torr och 

nederbörd ej förekomma så skulle teorin som redovisats fram tills nu räcka, dock både regnar och 

snöar det under vintern. Detta måste beaktas och görs lämpligen genom teori för att smälta snö/is 

samt för att förånga vatten. 

Energianvändningen av markvärmesystemet beror i allra högsta grad på hur mycket nederbörd som 

förekommer under året på grund av dess syfte att hålla ytorna snö- och isfria. Enligt SMHI är ca 30 % 

av den årliga nederbörden snö i Gävleborg mellan 1961-1990. Den uppmätta årsnederbörden för 

perioden är ca 600 mm medans den verkliga siffran är något högre, 800 mm. (SMHI, 2009)  

 

Figur 6, Normalnederbörd i Söderhamn för ett år, (Nevander & Elmarsson, 2006) 

Det är snön som är intressant då det oftast regnar vid högre temperaturer. Av snön måste den ena 

andelen som smälts till vatten för att dräneras bort i marken samt den andra andelen som måste 

förångas kartläggas. Detta görs enklast genom att titta på skillnaden mellan uppmätta ånghalten (ѵ) i 

luften och (ѵs) mättnadsånghalten för den aktuella temperaturen över året (se figur 14). För att ta 

reda på massa vatten som förångas. 

Ånghalten baserar sig på medelvärden för Söderhamn under perioden 1961-1990 enligt tabell 93.1, 

fukthandboken (Nevander & Elmarsson, 2006). Årets medelvärde på ånghalten är 5,6 g/m3 med en 

variation på +/- 4 g/m3.  

Energin som krävs för att smälta snö samt att förånga vatten följer tabell 1:  

Tabell 1, Smält, ångbildnings och värmeentalpier för snö och vatten enligt (Nevander & Elmarsson, 2006) 

Specifik smältvärme Is - Vatten 334000 J/kg 

Ångbildningsvärme  (eånga) Vatten - ånga 2500000 J/kg 

Specifik värmekapacitet Vatten 4190 J/kg* °C 

Specifik värmekapacitet Is/snö 2100 J/kg* °C 
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För att titta på den andel fukt som förångas samt att titta på den energi som används vid denna 

fasomvandling tecknas uttrycket enligt (Lewis’ formel) ekvation [4:0] (Nevander & Elmarsson, 2006). 

Den luft som står i kontakt med ytan, antas ha ytans temperatur och vara fuktmättad, dvs. ha 

ånghalten (ѵs). Luften har ånghalten (ѵute) så att ångflödet från ytan till luften blir, räknat per 

kvadratmeter yta: 

                 [g/s*m2]  [4:0] 

Där: 

  
  

    
 variabler enligt tabell 2  [m/s]  [4:1] 

αk konvektiv värmeövergångskoefficient [W/m2*K] 

ρ densitet för torr luft  [kg/m3] 

cpl specifik värmekapacitet, torr luft [J/kg*K] 

Tabell 2, Värden för beräkningar av massan för den avdunstade ångan. (Nevander & Elmarsson, 2006) 

Konvektiv värmeövergångskoefficient αk 20 W/m2*K 

Densitet för torr luft ρ 1,2 kg/m3 

Specifik värmekapacitet, torr luft cpl 1010 J/kg*K 

 

Den fuktiga luftens totala specifika entalpi följer egentligen ekvation [4:2] enligt (Nevander & 

Elmarsson, 2006): 

                        
   [J/kg]  [4:2] 

Där: 

T temperatur   [°C,K] 

cv specifik värmekapacitet för vatten [J/kg*K] 

x mängd vattenånga per kg torr luft [kg/kg] 

dock är det så att ekvation [4:2] och tabell 1 och 2 tydligt visar att enbart hänsyn till 

ångbildningsvärmen(eånga) behöver göras vid grövre beräkningar och resten försummas då den är 

2500 gånger större än den torra luftens specifika värmekapacitet, det innebär att uttrycken som 

betecknas cpl och cv i ekvation [4:2] kan försummas helt ur ekvationen och enbart energin för 

förångningen beaktas, vidare härledning görs på basis av det. Ekvationen blir således: 

                     [4:3] 

Exempel 

Om man antar att temperaturen är 0 °C och mängden vattenånga är 1 kg/kg blir värdet för den 

fuktiga luftens specifika entalpi: 

                                       J/kg [4:2:1]  

Sätter man temperaturen till 10 °C får den fuktiga luften en specifik entalpi på: 

                                          J/kg  [4:2:2] 

Vilken inte skiljer sig mycket trots den stora temperaturdifferensen på hela 10°C  
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3. Modellering 
Principmodellen som togs fram, analyserades först stationärt för att snabbt få ett riktvärde för hur 

värmen leds i konstruktionen med hjälp av COMSOL Multiphysics 3.5. Vidare analyserades modellen 

sedan dynamiskt sett över tid. Detta för att fånga upp markens förmåga att lagra energi, solens och 

fuktens påverkan samt för att se hur ytan och marken påverkas med eller utan isolering.   

Principmodellen som modelleras i COMSOL bygger på att marken antas vara av morän och antas 

hålla en medeltemperatur som är densamma som ortens årsmedeltemperatur, vilket för Gävle är 

5°C. Modellen byggs upp av 2000 mm morän, ett lager på 100 mm dränerande lager i form av grus 

följt av 300 mm bärlager. Därefter läggs sättsanden på 150 mm och i mitt i sättsanden placeras 

markvärmeslingorna med ett centrumavstånd på 200 mm. Modellen isoleras och skillnaden blir då 

att istället för 300 mm bärlager, så är det 200 mm bärlager och 100 mm isolering enligt figur (7 och 

8). 

 

Figur 7, Skiss på modell utan isolering 1000 mm brett snitt 
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Figur 8, Skiss på modell med isolering 1000 mm brett snitt 

Metodvalet ger möjlighet att titta på snittet i mer dynamiska förhållanden. Hänsyn tas då till markens 

värmelagringsförmåga, solens effekt, fuktens fasomvandlingar och dess ”kylande” verkan på ytan 

sett över tid med temperatursvängningar motsvarande medelvärden på månadstemperaturer över 

ett ”normalår”.  COMSOL kan däremot inte summera den totala energianvändningen sett över tid, 

utan resultaten jämförs då istället på effektbehovet för att t.ex. hålla ytan varm. Dessa resultat 

jämförs då på ”instoppad” effekt istället för total energianvändning. 

Metodvalet, en så kallad finit elementmetod i COMSOL, modelleras över ett år med en rad olika 

parametrar och beräkningsmodeller. Eftersom att beräkningarna i programmet görs om i varje 

element vid varje förinställt tidssteg, dvs. 1 timme under ett helt år så skapas väldigt ”tunga” 

beräkningsmodeller. Det gör att simulering av modellerna tar tid och därför görs beräkningarna 

endast på ett snitt av 100 mm. 

Den ekonomiska analysen görs på basis av rådande energipriser där hänsyn till kalkylräntor och 

stigande energipriser inte beaktas. Investeringskostnaderna för isoleringen beräknas enligt 

Sektionsdata 4,3 (Wikells Byggberäkningar AB, 2013). 
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3.1 Finita elementmetoder 
Programmet COMSOL Multiphysics 3.5a (COMSOL AB, 2013) som användes för analys av problemet 

bygger på en så kallad ”finit elementmetod” eller FEM. Metoden bygger på att genom numeriska 

förfaringssätt lösa partiella differentialekvationer. Rent matematiskt bygger metoden på att finna 

approximativa lösningar till differentialekvationer och integraler. Beroende på hur exakt de 

approximativa lösningarna skall vara bestäms på förhand genom att förfina elementen i programmet. 

Modellerna delas upp i mindre enkla rutor eller geometrier (figur 9), så kallade ”finita element” där 

t.ex. värmeledningsekvationer ställs mellan alla elementen och lösningar ges för givna tidssteg. På så 

sätt följs t.ex. värmeledningen i en konstruktion genom att programmet låter lösa ekvationerna 

mellan alla element. (Kraft, 2011) 

 

Figur 9, Figuren visar modellen i COMSOL och hur den delas in i geometrierna.  
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3.2 Stationär modell 
För att kunna beräkna den ungefärliga värmeledningen i konstruktionen upprättades en stationär 

modell i COMSOL. Modellen byggdes först upp som en konstruktion med en slinga vars 

medeltemperatur berodde på framledningstemperaturen och returtemperaturen. Eftersom att rören 

förläggs med 200 mm avstånd mellan tur och retur ledningarna så gjordes modellen av ett snitt på 

100 mm som tidigare nämnt. Därefter erhöll de olika materialen i de olika skikten dess 

materialegenskaper, värden på dessa kan utläsas i bilaga 2. 

När materialen fått sina materialegenskaper skapades också villkor för hur modellen ska bete sig. 

Modellens yta under de statonära förhållanden håller en dimensionerande utetemperatur (DUT), 

som för Gävle är -18°C. Det är ett extremfall och ger inte en riktigt rättvis bild. Dock är det enbart 

värmeledningen i de olika skikten som är intressant. Metoden ger möjlighet att på ett överskådligt 

sett, se hur värmeflödet skiljer sig mellan ett isolerat och ett oisolerat snitt vid just det specifika 

extremfallet. Denna beräkningsmodell tar inte hänsyn till den fukt som förekommer på ytan och 

verkar kylande. Beräkningsmodellen tar heller inte hänsyn till nederbörd då funktionen för 

beräkningarna inte är satt över tid i de stationära beräkningarna. Den stationära beräkningsmodellen 

anses vara ”torr”. 
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3.3 Dynamisk modell 
Vidare utvecklades modellen, där hänsyn tas till tid, samt de parametrar som påverkar 

energianvändningen i form av snö, fasomvandlingar samt solstrålning och temperaturer som svänger 

över året. Modellen byggs upp enligt den stationära modellen med ett snitt på 100 mm där effekten i 

värmeröret ställs in beroende på vilken modell som modelleras. 

Modellen innehåller fortfarande samma materialegenskaper, skillnaden är att värmeflödet mellan 

materialskikten inte blir ett mått på effekten, utan nu mäts effekten som krävs i slingan för att hålla 

ytan så pass varm för att tillgodose behovet.  

För att få till en verklighetstrogen modell bör en rad olika utryck programmeras in i COMSOL. Först 

och främst tecknades ett utryck för utetemperaturen enligt ekvation: 

           
 

           
   

 

 
   (Figur 10).  [°C] [5:0] 

    

 

Figur 10, Sinuskurva som visar hur temperaturen svänger över året med 5C som medelvärde och 10C i amplitud där Y-

axeln är temperatur i C och X-axeln är tid i sekunder. 

Denna funktion ligger till grund för de dynamiska modellerna då, temperaturer, mättnadsånghalter, 

yt- temperaturer och styrning av värmesystemet följer denna funktion.  

I och med att modellen nu sträcker sig över tid kan utryck för styrning av värmesystemet sättas. 

Detta görs och villkor sätts att systemet skall ha en viss effekt då temperaturen understiger 0 °C och 
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annars skall effekten vara 0 enligt en ”OM” funktion. Vilken effekt systemet bör ha beror på yt- 

temperaturen och vad som avses värmas. T.ex. skall en fotbollsplan hålla en temperatur som är strax 

över 0 °C medans ett torg kan vara kallare på ytan.  Effekten ställs in beroende på vad som 

modelleras.  

De dynamiska modellerna delas upp i 3 olika modeller, ”torr”, ”delvis torr” och ”blöt” modell. 

Skillnaden mellan dessa är främst hur villkor för markytan sätts. I den torra modellen uppstår ingen 

fukt på markytan. Det gör att det är lättare för värmesystemet att värma upp, och hålla 

temperaturen på ytan. I den delvis torra modellen tas fukten i vätskeform i beakt och läggs in i 

markytan. Nu krävs det energi för att avdunsta denna fukt utöver den energi som krävs för att värma 

ytan. Det innebär att det blir mer verklighetstrogna resultat. Denna modell lämpar sig bra för 

fotbollsplaner, då värmesystemet under idrottsanläggningarna har för avsikt att hålla markytan strax 

över 0°C. Snöskottning sker manuellt.  

I den blöta modellen tas fukten med även i fast form. Dvs. som snö, denna snö modelleras som en 

återkommande sinusfunktion. En gång i veckan snöar det 9,4kg/m2 under 72 timmar. Energi kommer 

då gå åt till att smälta den modellerade snön. En sådan modell lämpar sig bra för hur 

centrumanläggningar fungerar. Här har värmesystemet för avsikt att hålla ytorna snö och isfria. 

En annan skillnad mellan modellerna är hur styrningen av effekten i värmerören ter sig beroende på 

modell.  
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Styr och regler 

Effekten i värmerören som betecknas Qstyr (se figur 12) regleras olika beroende på vilken modell 

som simuleras. Enligt figur 12 så är Qstyr inställd på att styras utifrån snöfallet där Qmax (som 

reglerar effekten) beror på (Msno). För den torra modellen följer Qstyr samma ”om” funktion, men 

då beror Qmax på när utetemperaturen understiger 0°C (Tute). 

 

Figur 11, Figuren visar hur värmeslingans värme modelleras, värmen följer funktionen vid namn ”Qstyr”. 

Qstyr regleras i programmet och sätts in som en materialparameter enligt figur 11 beroende på vad 

som skall modelleras. Qstyr regleras utifrån utetemperaturer, yt- temperatur och snöfall. 

 

Figur 12, Figuren visar hur ekvationerna ser ut, dessa ligger hela tiden till grund för de beräkningar COMSOL utför vid 

varje givet tidssteg. 
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3.3.1 ”Torr” 

Nu när beräkningarna följer tidsfunktioner så kan fler villkor för modellerna sättas. Betraktas 

modellen enbart utifrån den funktion för utetemperaturen som är ställd samt den effekt marken får 

sig tillgodo via solstrålning kan modellen anses vara ”torr”. Här finns nu inga funktioner och villkor för 

hur fukten skall te sig i konstruktionen.  

Solstrålningen antas följa sinusfunktionen: 

(80+80*sin(2*π/(8760*3600)*t-π*3/4)) (figur 13) [W/m2]  [5:1] 

 Vars värden följer data för medelvärden av solinstrålningen mot en horisontell yta för Örebo. 

(Nevander & Elmarsson, 2006) Samtidigt antas inte hela solintensiteten komma marken till gagn, 

utan det modellerade värdet blir enbart 30 % av funktionens värden. Detta för att åstadkomma 

realistiska förhållanden, marken absorberar inte 100 % av solstrålningen, dessutom skuggas 

solstrålningen av en mängd olika saker, speciellt vid fotbollsplaner då läktare ofta skymmer solens 

strålar. 

 

Figur 13, Sinuskurvan visar hur stor solstrålning det är på en kvadratmeter yta sett över tid. Y-axeln redovisar 

solstrålningen W/m2 och X-axeln visar tid i sekunder. 
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3.3.2 ”Delvis torr” 

Än så länge är modellen fortfarande ”torr” d.v.s. modellen saknar nederbörd. För att få in fukten i 

modellen och dess påverkan delades nederbörden upp i två delar, där den ena andelen av 

nederbörden förångades och den andra delen smältes. Fukten ”kyler” markytan när energi används 

för att transportera bort den. Då enbart den förångade andelen tas i beakt kallas modellen för ”delvis 

torr” medans när även snön och smältning av den tas i beakt, så kallas modellen för ”blöt”, i detta 

kapitel behandlas den delvis torra modellen. Den del som förångades härleds ur ekvation [4:0] som 

visar på att skillnaden i mättnadsånghalten vid ytan och att det är ånghalten i luften som är 

drivkraften för förångningsprocessen.  Utifrån ekvation [4:0-3] kan det konstateras att drivkraften för 

hur mycket av fukten som förångas är skillnaden mellan mättnadsånghalten för en viss temperatur 

samt den uppmätta ånghalten för en viss temperatur. Massan för avdunstningen (Mavd) blir således: 

                      [kg/m2]  [6:0] 

Δt är tidsteget i sekunder, beräkning sker lämpligast över 1 timme dvs. 3600 sekunder 

Av data ur tabell 2 kan ekvation [6:0] tecknas om enligt: 

                        [kg/m2]  [6:1] 

Det innebär att den mängden vatten som förångas är 0,059 kg per kvadratmeter markyta vid en 

ånghaltsskillnad på 1 g/m3. 

Enligt tabell 1 är den specifika ångbildningsentalpin (eånga) vid fasövergången vatten – ånga 2 500 000 

J/kg vilket innebär att den energi som krävs för att förånga Mavd. blir: 

                     [J/m2]  [6:2] 

      
     

  
    [W/m2]  [6:3] 

Vilket innebär att värmeflödet som avdunstningen åstadkommer följer ekvation [6:3] enligt: 

                [W/m2]  [6:4] 

Mättnadsånghalten (g/m3) följer olika funktioner beroende på om temperaturen överstiger 0 °C mot 

om temperaturen understiger 0°C enligt: (Nevander & Elmarsson, 2006). Ekvation [6:4] visar på ett 

relativt stort värmeflöde på ca 42 W/m2 vid en grams ånghaltsskillnad. 
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För att kunna utrycka ѵs så att ekvation [6:4] kan sättas in i beräkningsmodellen krävs ett utryck för ѵs 

samt en funktion för ѵute enligt (Nevander & Elmarsson, 2006): 

                    
  

            
 mättnadsånghalten vid temperaturen T [7:0] 

där, 

           
 

   
       [7:1] 

Om, 

       

a = 288,68 Pa  b = 1,098  n=8,02 

        

a = 4,686 Pa  b = 1,486  n=12,3 

Mv Molekylvikt för vatten i gasform = 18,02 [kg/kmol] 

R Allmänna gaskonstanten = 8314,3 [J/kmol*K] 

 

 

Figur 14, Figuren visar sambandet mellan mättnadsånghalten g/m
3
 i luften och temperaturen. Värdena är hämtade ur, 

(Nevander & Elmarsson, 2006) 
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Ånghalten ѵute baserar sig på medelvärden för Söderhamn under perioden 1961-1990 enligt tabell 

93.1 (Nevander & Elmarsson, 2006). Årets medelvärde på ånghalten är 5,6 g/m3 med en variation på 

+/- 4 g/m3.  

Ånghalten loggas månadsvis och en funktion utifrån dessa värden görs enligt. 

Ѵute =            
  

         
   

 

 
   (figur 15)  [7:2] 

  

 

Figur 15, Funktionen beskriver ånghalten i Söderhamn över tid. 

 

Därefter utrycks mättnadsånghalten ѵsat som är en funktion av temperaturen enligt figur 14 där 

temperaturen på ytan är den som styr mättnadsånghalten. 

Genom att konstatera ånghalten i luften samt mättnadsånghalten vid ytan kan också modellering för 

hur mycket energi som krävs för att avdunsta den andel som förångas enligt ekvation [6:4]. Denna 

energi tecknas som ett negativt värde vilket skapar en ”kylande” effekt av ytan i programmet med 

hjälp av ekvationerna [7:0] och [7:2]. Den negativa effekten förångningsprocessen har på ytan 

tecknas -Qavd enligt figur 12 och sätts in som villkor för ytan enligt figur 16.  
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Figur 16, Figuren visar hur förångningen av fukten på markytan fungerar som en ”kylande” effekt på markytan.  
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3.3.3 ”Blöt” 

För att kunna modellera snöfallet, dvs. den del som skall smältas måste den konstaterade 

nederbörden utryckas på ett lämpligt sätt över tiden för att inte få all snö på en och samma gång, 

eller utspritt som väldigt lite över hela året.  

Detta görs lämpligen som en sinuskurva vilken baserar sig på normalnederbörden (figur 18) för 

Söderhamn (bilaga 4) med återkommande nederbörd en timme i veckan under de kalla månaderna. 

På så sätt kan modellens styrning av värmeutvecklingen i rören ställas in då nederbörden 

förekommer enligt: 

             
 

         
      (figur 17)   [5:2] 

 

Figur 17, Funktionerna visar på hur snöfallet följer utetemperaturen, snöfall förekommer 72 timmar/vecka under de kalla 

veckorna på året. Funktionen är även inställd att enbart visa värden över 0. 
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Figur 18, Normalnederbörd i Söderhamn för ett år, (Nevander & Elmarsson, 2006) 

Enligt figur 18 snöar det i snitt 169mm/år. Det motsvarar ungefär 169kg/m2 per år snö. Snöfallet 

modelleras enligt en återkommande sinusfunktion med ett snöfall under en 72 timmar/vecka, under 

de kallaste månaderna. Detta ger 18 veckor med nederbörd med 9,4kg/m2/snöfall. 

För att kunna föra in detta i COMSOL modelleras ett skikt i modellen som får fiktiva värden som 

motsvarar den energi som krävs för att smälta 9,4kg/m2 snö på 72 timmar. De fiktiva värdena 

beräknas och härleds ur ekvation [3:3] enligt följande. 

               [W]  [8:0] 

Där:  

Msno  är känt som 9,4kg/m2 enligt ovan antaget värde. 

Esno  är den energi som krävs för att smälta snö/is. 

Samtidigt är det känt att Q = V*ρ*cp enligt ekvation [3:3] vilket ger ekvation: 

                         [8:1] 

V  är volymen m3, enligt modellens snitt på 0,1m * 1m2 

ρ  är densiteten för vatten vilken modelleras som 1000kg/m3 

Genom att bryta ut cp i ekvation [8.1] så fås ett fiktivt värde för hur mycket energi som krävs för att 

smälta Msno under tidsperioden vid en viss temperaturskillnad. Temperaturskillnaden modelleras i 

COMSOL som 0,5°C och ligger mellan -0,25 – 0,25°C, dvs. runt 0°C då energin ”slukas” vid 

fasomvandlingen fast till flytande. 
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I detta skede skapas ett skikt på ytan där det fiktiva värdet sätts som en materialegenskap då det 

snöar och temperaturen understiger -0,25°C. Det innebär att det kommer krävas väldigt mycket 

energi för att höja skiktets temperatur till över 0,25°C så att modellen kan verka som ”vanligt”. Detta 

villkor återkommer varje gång snön faller enligt tidigare ställda funktion. 

   
          

              
      [8:2] 

Den fiktiva specifika smältentalpin är enligt formlerna ovan 627920 J/kg vilken nästan är dubbelt så 

stor som snöns normala specifika smältentalpi på 334000 J/kg. Anledningen till att detta behöver 

göras, är på grund av att ”hjälpa” COMSOL att förstå hur mycket snö som ska smältas. För att 

modellera detta behöver ytskiktets materialparameter för smältentalpin anta icke konstanta 

förhållanden. Skiktet får en specifik smältentalpi som motsvarar 627920 J/kg då skiktets temperatur 

understiger -0,25 °C och annars 334000 J/kg då skiktets temperatur överstiger 0,25 °C. 
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3.4 Ekonomisk analys 
I detta kapitel beskrivs det vad den ekonomiska kalkylen grundar sig på. Analysen görs, för att titta på 

om det är ekonomiskt lönsamt att isolera markvärmesystem. Analysen grundar sig på enklare Pay-off 

metoder där beräkning utförs genom att titta på kostnad för en given yta oisolerad kontra isolerad 

konstruktion. Dessa kostnader sätts i relation till energianvändningen.  

Kostnaden för isolering samt montering av isoleringen beräknas vara 303,16 kr/m2 exklusive moms 

enligt Sektionsdata (Wikells Byggberäkningar AB, 2013)och energipriset beräknas på 45,45 öre enligt 

nuvarande priser från Gävleenergi (Gävleenergi, 2013). 

Den årliga energianvändningen för ett oisolerat plan multiplicerat med energipriset, ger 

driftkostnaden för planet på ett år. Detta jämförs sedan med den årliga energianvändningen för ett 

isolerat plan multiplicerad med energipriset, dessutom summeras merkostnaden för att isolera 

planen. På så sätt visas total kostnad som sedan slås ut över tid för att titta på den så kallade pay-off 

tiden. 

Den ekonomiska analysen görs först på en stationär ”torr” modell som är igång 3240 timmar/år med 

en utetemperatur på -18 °C. 

Därefter görs den ekonomiska analysen på en dynamisk ”torr” modell som är igång då 

utetemperaturen understiger 0 °C dvs. 3240 timmar/år, enligt figur 19.  

 

Figur 19, Figuren visar att medeltemperaturen ute understiger 0 grader totalt 3240 timmar över ett normalår i 

Söderhamn. 
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Sedan analyseras modellen som ”delvis torr” med en ”kylande” effekt i form värmeflöde vid 

fasomvandling vätska till gas (ånga). Denna analys lämpar sig bra vid fotbollsplaner då 

fotbollsplanerna som är igång över vinterhalvåret inte smälter snö utan det görs maskinellt via 

snöskottning. Dock förångas den fukt som finns kvar vid ytan. 

För att fånga upp skillnaden i energianvändningen vid snösmältning analyseras modellen som ”blöt” 

med en ”kylande” effekt i form av värmeflöde vid fasomvandlingen is/snö till vatten. Denna analys 

lämpar sig bra vid centrumanläggningar då dessa har som funktion att smälta snön och isen som 

förekommer på ytorna. Dock beräknas effekten i värmerören endast verka då nederbörd 

förekommer vilket enligt motsvarar 1296 timmar på året enligt modellerade funktioner se figur 20. 

 

Figur 20, Figuren visar på att effekten i värmeröret enbart är igång en viss tidsperiod, 72 timmar enligt modellen. 
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4. Resultat 
I detta kapitel redovisas effektbehovet för respektive modell, energianvändningen samt de 

värmetransporter som förekommer i markkonstruktionerna med och utan 100mm isolering. 

Dessutom redovisas de ekonomiska beräkningar som gjorts. 

Effektbehovet och energianvändningen beskriver hur mycket energi i Watt som används för att 

värma upp markytan under både stationära och dynamiska förhållanden, där temperatur, 

solstrålning och fukten varierar över tiden. Dessutom varierar effekten på markvärmesystemet vilken 

beror på olika ställda funktioner.  Medelvärden av värmeledningen ner i konstruktionen med eller 

utan isolering redovisas också. 

 

Figur 21, Figuren visar på hur värmen fördelar sig över snittet utan isolering (vänstra bilden) och med isolering (högra 

bilden). Figuren visar att marken är varmare när isolering saknas. 
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4.1 Energianvändning, stationär modell 
Enligt beräkningar som utförts i COMSOL är värmeledningen ner i konstruktionen på 26,2W/m2 vilket 

motsvarar 209,6 kW för en oisolerad plan beräknat på 8000 m2. Byts 100 mm bärlager ut mot 100 

mm isolering fås istället 5,6W/m2 vilket motsvarar ca 44,7 kW för en isolerad plan beräknad på 8000 

m2 (tabell 3 och 4). 

Tabell 3, Data som påvisar skillnaden mellan isolerad kontra oisolerad konstruktion vid stationära beräkningar. 

 

Stationära 

beräkningar 

 

 

Isolerad plan Oisolerad plan 

Modellens belopp W/m 0,5585 2,62 

Förlust W/m2 5,585 26,2 

Planens area m2 8000 8000 

Förlust W 44680 209600 

kW 44,68 209,6 

 

Tabell 4, Tabellen visar på skillnaden i värmeledning ner i konstruktionen med och utan isolering för en 8000 m2 stor yta. 
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4.2 Energianvändning, dynamisk modell 
För att fånga upp mer realistiska värden krävs det att titta på modellen över tid. De stationära 

beräkningarna tar enbart hänsyn till värmetransporten med hänsyn till vilka initialvärden som 

angetts. Den dynamiska modellen tar hänsyn till en rad olika aspekter. 

4.2.1 ”Torr” 

För att beräkna effekten på värmesystemet i COMSOL under dynamiska förhållanden måste ett krav 

på yt- temperaturen sättas, där kravet är att yt- temperaturen inte får understiga 0°C. På så sätt kan 

effekten regleras utifrån detta krav.  

Enligt beräkningarna som utfördes i COMSOL för den torra dynamiska modellen visar det sig att 

effekten för den isolerade ytan är lägre än effekten för den oisolerade ytan, skillnaden är dock enbart 

3W/m2 vilken är en till synes låg skillnad. Enligt den torra modellen så krävdes det en effekt i 

värmeröret på 127W/m2 för det isolerade snittet, medans det oisolerade snittet behövde 130W/m2 i 

värmeröret för att hålla yt- temperaturen över 0 °C (tabell 5 och 6). 

Tabell 5, Data som påvisar skillnaden mellan isolerad kontra oisolerad konstruktion vid torra dynamiska beräkningar. 

 

Dynamisk "Torr" modell 

 

 

Isolerad plan Oisolerad plan 

Modellens belopp W/m2 127 130 

Planens area m2 8000 8000 

Förlust W 1016000 1040000 

kW 1016 1040 

 

Tabell 6, Tabellen visar på skillnaden i värmeflödet i rören med och utan isolering för en 8000 m2 stor yta 

 

Redan här syns en skillnad i effekten på 24kW för ytan 8000 m2. 

Skillnaderna på temperaturer i marken ett par meter ner är också påtagliga. Det beror på att effekten 

som leds via marken är större då isolering saknas (figur 22 och 23). 
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Figur 22, Figuren visar på skillnaderna i värmeledningen ner i konstruktionen med och utan isolering. Den övre bilden 

saknar isolering och den nedre bilden har isolering. 

När kurvan är under 0 så innebär det att marken ”laddas” på energi. Denna energi tas tillvara på när 

värmesystemet slås av. På så sätt har avsaknaden av isolering en positiv effekt. Det syns på figur 22 

att när det finns isolering under värmerören så är den stora skillnaden att marken ”laddas” med 

energi mycket mer mitt i sommaren. Värmeledningen ner i konstruktionen under vintern är i princip 

densamma modellerna emellan. Skillnaden är att värmeledningen ökar något mer där isolering 

saknas. 
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Figur 23, Figuren visar skillnaderna i medeltemperaturen ett par meter ner i marken med och utan isolering. Övre bilden 

saknar isolering, den nedre bilden har isolering. 

Även här (figur 23) blir skillnaderna påtagliga. Skalan på Y-axeln är ungefär 1,5 gånger större för det 

oisolerade snittet. Här syns också att det vid oisolerade snitt sker större temperaturvariationer i 

marken på grund av uppvärmning och kylning, det går att konstatera att marken värms upp till högre 

temperaturer längre ner i marken vid avsaknaden av isolering.  
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Figur 24 Figuren visar på skillnaderna i yttemperaturen mellan det oisolerade snittet (övre bilden) mot det isolerade 

snittet (undre bilden). 

För att hålla båda modellernas yttemperaturer över 0 °C då systemet är igång behövdes 127 

respektive 130 W/m2 i värmerören. Det syns på figur 24 att kurvorna liknar varandras karaktär. Det 

krävs alltså en ökning på 3 W/m2 effekt i värmerören för att hålla ytan i princip lika varm utan 

isolering. 
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4.2.2 ”Delvis torr” 

För fotbollsplaner där snöskottning sker och snösmältning inte är ett alternativ så lämpar sig en 

”delvis torr” modellering där energin som krävs för att avdunsta fukten är medräknat. Enligt COMSOL 

visar det sig att stora mängder energi transporteras bort vid fasomvandlingen när fukten på 

markytan förångas.  

Enligt beräkningarna som utfördes i COMSOL för den torra dynamiska modellen visar det sig att 

effekten för den isolerade ytan är lägre än effekten för den oisolerade ytan, skillnaden är dock enbart 

8W/m2 vilken är en till synes låg skillnad. Enligt den delvis torra modellen så krävdes det en effekt i 

värmeröret på 262W/m2 för det isolerade snittet, medans värmeröret i det oisolerade snittet 

behövde 270W/m2 i värmeröret för att hålla yt- temperaturen över 0 grader (tabell  7 och 8). 

Tabell 7, Data som påvisar skillnaden mellan isolerad kontra oisolerad konstruktion vid ”delvis torra” dynamiska 

beräkningar. 

  Dynamisk "Delvis torr" modell   

  Isolerad plan Oisolerad plan 

Modellens belopp W/m2 262 270 

Planens area m2 8000 8000 

Förlust W 2096000 2160000 

kW 2096 2160 

 

Tabell 8, Tabellen visar på skillnaden i värmeflödet i rören med och utan isolering för en 8000 m2 stor yta. 

 

Skillnaden mellan den isolerade och den oisolerade är till synes relativt låg, den stora skillnaden är 

mellan de torra och de delvis torra modellerna. Dock syns en skillnad på 64kW för en yta på 8000m2. 
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Figur 25, Figuren visar på skillnaderna i värmeledningen ner i konstruktionen med och utan isolering. Den övre bilden 

saknar isolering och den undre bilden har isolering. 

Det syns tydligt på figur 25 då skalan på Y-axeln skiljer sig mellan modellerna. Skalan är nämligen ca 7 

gånger större för det oisolerade snittet. När kurvan är under 0 så innebär det att marken ”laddas” på 

energi. På så sätt har avsaknaden av isolering en positiv effekt. Dessutom syns det att när det finns 

isolering så ter sig kurvan jämnare. Det innebär att värmeledningen inte är lika drastisk och de stora 

variationerna märks inte här. När modellen slår om till minusgrader så sker det snabbare och större 

värmetransporter ner i marken där isolering saknas.  
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Figur 26, Figuren visar skillnaderna i medeltemperaturen ett par meter ner i marken med och utan isolering. Den övre 

bilden saknar isolering och den nedre bilden har isolering. 

 Även här (figur 25) blir skillnaderna påtagliga. Skalan är ungefär 1,5 gånger större för det oisolerade 

snittet. Här syns också att det vid oisolerade snitt sker stora temperaturvariationer i marken på grund 

av uppvärmning och kylning, det går att konstatera att marken värms upp längre ner i marken vid 

avsaknaden av isolering.  
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Figur 27, Figuren visar på skillnaderna i yttemperaturen mellan det oisolerade snittet (övre bilden) mot det isolerade 

snittet (undre bilden). 

För att hålla båda modellernas yttemperaturer över 0 °C då systemet är igång behövds 262 

respektive 270 W/m2 i värmerören. Det syns på figur 27 att kurvorna liknar varandras karaktär. Det 

krävs alltså en ökning på 8 W/m2 effekt i värmerören för att hålla ytan i princip lika varm utan 

isolering.  
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4.2.3 ”Blöt” 

För centrumanläggningar och liknande markytor där kravet på att ytorna skall vara snö/isfria är det 

lämpligt att göra beräkningarna utifrån att enbart snön och isen skall smältas när den förekommer. 

Det innebär att värmesystemet kan vara avstängt resten av tiden eller åtminstone på 

underhållsvärme. Här sker fasomvandlingar vid smältning av snö och is, där stora mängder energi 

krävs. 

Nederbörden är inställd så att 9,4kg/m2 snö faller 1 gång i veckan under 72 timmar. Enligt 

beräkningarna som utfördes i COMSOL för den blöta dynamiska modellen visar det sig att effekten 

för den isolerade ytan är lägre än effekten för den oisolerade ytan, skillnaden är här större, 20W/m2. 

Enligt den blöta modellen så krävdes det en effekt i värmeröret på 270W/m2 för det isolerade snittet, 

medans värmeröret i det oisolerade snittet behövde 290W/m2 i värmeröret för att hålla yt- 

temperaturen över 0 °C när smältning skulle ske (tabell 9 och 10). 

Tabell 9, Data som påvisar skillnaden mellan isolerad kontra oisolerad konstruktion vid ”blöta” dynamiska beräkningar. 

  Dynamisk "Blöt" modell   

  Isolerad plan Oisolerad plan 

Modellens belopp W/m2 270 290 

Planens area m2 8000 8000 

Förlust W 2160000 2320000 

kW 2160 2320 

 

Tabell 10, Tabellen visar på skillnaden i värmeflödet i rören med och utan isolering för en 8000 m2 stor yta. 

 

Återigen ökar energianvändningen relativt mycket vid jämförande mellan de olika modellerna. 

Skillnaden mellan den isolerade och den oisolerade ytan är vid den blöta modelleringen relativt stor. 

Skillnaden är nu 160kW. 
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Figur 28, Figuren visar på skillnaderna i värmeledningen ner i konstruktionen med och utan isolering. Den övre bilden 

saknar isolering och den undre bilden har isolering. 

Figur 28,skalan på Y-axeln bör observeras. Skalan är nämligen ca 5 gånger större för det oisolerade 

snittet. När kurvan är under 0 så innebär det att marken ”laddas” på energi. På så sätt har 

avsaknaden av isolering en positiv effekt. Effekten varierar kraftigt mellan modellerna. Det syns också 

att det krävs stora effektbelopp för under ”vintern” som leds ner i marken då det saknas isolering. 

Detta effektbelopp minskas 5 gånger med isolering.  
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Figur 29, Figuren visar skillnaderna i medeltemperaturen ett par meter ner i marken med och utan isolering. Den övre 

bilden saknar isolering och den undre bilden har isolering. 

Även här (figur 29) blir skillnaderna påtagliga. Skalan är ungefär 1,3 gånger större för det oisolerade 

snittet. Här syns också att det vid oisolerade snitt sker stora temperaturvariationer i marken på grund 

av uppvärmning och kylning, det går att konstatera att marken värms upp till högre temperaturer 

längre ner i marken vid avsaknaden av isolering. Det syns också tydligt att temperatursvängningarna 

varierar kraftigt vid avsaknaden av isolering. Detta är inte bara energikrävande utan påverkar också 

för marken.  
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Figur 30, Figuren visar på skillnaderna i yttemperaturen mellan det oisolerade snittet (övre bilden) mot det isolerade 

snittet (undre bilden). 

För att hålla båda modellernas yttemperaturer över 0 °C då systemet är igång behövds 270 

respektive 290 W/m2 i värmerören. Det syns på figur 30 att kurvorna liknar varandras karaktär. Det 

krävs alltså en ökning på 20 W/m2 effekt i värmerören för att hålla ytan i princip lika varm utan 

isolering.   
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4.2 Ekonomisk kalkyl 
Enligt Sektionsdata är merkostnaden för att isolera konstruktionen 303,16 SEK/ m2 (exkl. moms). 

Sätts detta i relation till det antagna planets storlek på 8000 m2 blir merkostnaden för att isolera 

planen 2 425 280 SEK (exkl. moms). Energipriset är 45,45 öre och baserar sig på nuvarande 

energipriser från Gävleenergi. (Gävleenergi, 2013) 

4.2.1”Torr” modell 

Enligt de dynamiska värdena i avsnitt 4.2.1 kan följande konstateras: 

Tabell 11, Tabellen visar pay-off tiden för ett isolerat plan vid ”torra” dynamiska beräkningar, här antas värmesystemet 

vara igång på full effekt under 4,5 månader, dvs. de kallaste månaderna av året. 

  Isolerad plan Oisolerad plan 

Drifttid (h) 3240,00 3240,00 

kW 1016,00 1040,00 

kWh 3291840,00 3369600,00 

Energipris (kr) 0,45 0,45 

Driftkostnad (kr) 1496141,28 1531483,20 

Investeringskostnad 

isolering (kr) 2425280,00   

Årlig besparing 

(kWh) 77760,00   

Årlig besparing (kr) 35341,92   

Payoff tid (år) 69   

När dynamiska förhållanden råder, med en utetemperatur som följer årsmedelvärden enligt en 

sinusfunktion och en marktemperatur som varierar sig över tid, fås en återbetalningstid på ca 69 år 

då värmesystemet är igång de kalla månaderna (tabell 12). 
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4.2.2”Delvis torr” modell 

Enligt de dynamiska värdena i avsnitt 4.2.2 kan följande konstateras: 

Tabell 12, Tabellen visar pay-off tiden för ett isolerat plan vid ”delvis torra” dynamiska beräkningar, här antas 

värmesystemet vara igång på full effekt under 4,5 månader, dvs. de kallaste månaderna av året. 

  Isolerad plan Oisolerad plan 

Drifttid (h) 3240 3240 

kW 2096 2160 

kWh 6791040 6998400 

Energipris (kr) 0,45 0,45 

Driftkostnad (kr) 3086527,68 3180772,80 

Investeringskostnad 

isolering (kr) 2425280   

Årlig besparing 

(kWh) 207360   

Årlig besparing (kr) 94245,12   

Payoff tid (år) 25   

När dynamiska förhållanden råder i modellen, med en utetemperatur som följer årsmedelvärden 

enligt en sinusfunktion, en marktemperatur som varierar sig över tid och dessutom då energi 

används för att förånga den modellerade fukt som förekommer på ytan, fås en återbetalningstid på 

ca 25 år enligt tabell 13 då värmesystemet är igång de kalla månaderna. 

4.2.3”Blöt” modell 

Enligt de dynamiska värdena i avsnitt 4.2.3 kan följande konstateras 

Tabell 13 Tabellen visar pay-off tiden för ett isolerat plan vid ”blöta” dynamiska beräkningar, här antas planen vara igång 

på fulleffekt, enbart då nederbörd förekommer. 

  Isolerad plan Oisolerad plan 

Drifttid (h) 1296 1296 

kW 2160 2320 

kWh 2799360 3006720 

Energipris (kr) 0,45 0,45 

Driftkostnad (kr) 1272309 1366554 

Investeringskostnad 

isolering (kr) 2425280   

Årlig besparing 

(kWh) 207360   

Årlig besparing (kr) 94245   

Payoff tid (år) 25   

När dynamiska förhållanden råder, med en utetemperatur som följer årsmedelvärden enligt en 

sinusfunktion, en marktemperatur som varierar sig över tid, den energi som används för att förånga 

den modellerade fukt som förekommer på ytan samt den energi som används för att smälta den 

mängd modellerad snö som förekommer på ytan, fås en återbetalningstid på ca 25 år enligt tabell 14 

då värmesystemet är igång enbart då nederbörd förekommer de kalla månaderna. 
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5 Diskussion 
Detta arbete har haft som mål att påvisa att energianvändningen för markvärmesystem är lägre då 

värmerören förses med underliggande isolering. För att påvisa fördelarna med isoleringen har 

modeller skapats i COMSOL där modellerna fått olika materialparametrar, randvillkor, 

materialegenskaper och funktioner som följer verkliga anläggningar och dess egenskaper. 

Modellerna jämförs sedan med en antagen yta av en fotbollsplan på ca 8000 m2 som de ekonomiska 

kalkylerna baserar sig på. Dessutom skulle arbetet visa på andra tekniska egenskaper ett isolerat 

markvärmesystem medför. Arbetet hade också som mål att ge författaren en ökad förståelse för 

modellering i finit elementberäknings verktyg. Med tanke på de ”tunga” beräkningarna lämpade sig 

COMSOL som en ytterst praktisk metod med möjlighet till att utföra beräkningarna för varje givet 

tidssteg. Dessvärre kunde inte COMSOL summera resultaten vilket ger utrymme för felmarginaler 

eftersom att effekten på värmeröret ställs in manuellt beroende olika ställda villkor.  

Arbetet inleddes med att titta på de stationära förhållandena för att snabbt kunna konstatera ifall 

det är någon skillnad. De stationära modellerna är enbart ett riktvärde på att det finns en skillnad på 

värmeflödet mellan en isolerad och en oisolerad modell. Här måste poängteras att de stationära 

modellerna är väldigt missvisande vad gäller effekten. Detta beror på att modellen är inställd på att 

försöka utjämna en temperaturdifferens på 23°C där yt- temperaturen har 5°C som initialvärde och 

utetemperaturen håller – 18°C. Sådana förhållanden är extremförhållanden, syftet med att 

modellera stationärt var att påvisa skillnad i energianvändningen för att kunna gå vidare i problemet 

och beräkningar av dess återbetalningstid gjordes inte då de stationära beräkningarna inte tar 

hänsyn till tiden.  

De dynamiska modellerna är å andra sidan väldigt intressanta. Först analyseras modellen som ”torr” 

och vidare som ”delvis torr” vilken kan liknas vid en fotbollsplan. En” delvis torr” modell tar hänsyn 

till den energi som används vid förångandet av fukten på fotbollsplanes yta samt den energi ytan får 

tillgodo via solstrålningen. Energin för förångningsprocessen simulerades som en kylande effekt på 

ytan. Däremot tas inte hänsyn till den energi som används vid snösmältning. Detta är i och för sig 

verklighetstroget då värmesystemets syfte under en fotbollsplan inte är att smälta snö, snön skottas 

bort manuellt under vintern. Värmesystemets funktion är enbart att hålla fotbollsplanen varm, så att 

denna inte fryser och att inte fotbollsplanens tekniska egenskaper förändras. Det innebär att fukten 

avlägsnas genom förångningsprocesser på ytan. Modellen följer årliga medelvärden. Det innebär att 

extremvärden på varma eller kalla vintrar inte behandlas i modellen. Ånghaltsskillnaderna, vilka är 

drivkraften för energiåtgången vid förångningsprocessen följer också medelvärden.  När fukten tas 

med i modellen syns det tydligt att energi ”slukas” vilket är en viktig del att förstå då 

energianvändningen är ca 2 gånger högre när det förekommer fukt på ytan. De ekonomiska 

resultaten för den delvis torra modellen, visar på ca 94 000 kWh/år skillnad mellan en isolerad och en 

oisolerad plan på 8000 kvm. Det ger tillsynes kort återbetalningstid, 25 år enligt tabell 13. Jämförs 

resultatet med värmerörens livslängd på 50 år kan det konstateras att investeringen betalat in sig 

under halva sin livslängd.  

Vid den blöta modellen konstaterades det att energianvändningen ökar med 250 % från den delvis 

torra. Detta beror på att nu även förekommer fasomvandlingen vid smältning av snö. Det skiljer 160 

kW mellan den isolerade och den oisolerade blöta modellen på en yta av 8000kvm. Skillnaden kan 

ses som stor. De delvis torra modellerna har en skillnad på 64 kW. Det modellerade värdet, om att 

det sker ett snöfall på 9,4kg/m2 i veckan under 72 timmar vilket motsvarar 18 snöfall på totalt 1296 
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timmar under de kalla månaderna av året. Eftersom att effekten på värmeröret beror på snöfallet blir 

tiden då värmesystemet är igång något lägre än den delvis torra modellen på 3240 timmar. 

Resultatet ger ändå en Pay-off tid på 25 år. Dessutom bör här nämnas att värmesystemet enligt 

modellen helt är avstängt då det inte snöar, detta är inte helt realistiskt då en viss underhållsvärme 

krävs för att hålla marken tjälfri då isolering saknas. Skulle denna underhållsvärme också modelleras 

så skulle energianvändningen öka och återbetalningstiden kortas av. 

 Stora variationer i energianvändningen planer emellan kan åstadkommas med annorlunda reglering 

av systemet, årsmedeltemperaturer samt var i landet anläggningen befinner sig påverkar 

energianvändningen mycket. Dessutom är modellernas utetemperaturer inställda enligt en 

sinusfunktion, det gör att verkligheten inte återspeglas exakt, då vissa dagar mitt i vintern kan 

innehålla plusgrader vilket i praktiken innebär att värmesystemen kan stängas av. Det räcker med att 

stänga av värmesystemet någon timme extra per dag för att komma upp i ganska höga belopp under 

ett år med tanke på de stora ytorna anläggningarna tar i anspråk. Dessutom förekommer det väldigt 

kalla dagar under vintern också. I modellen blir det enbart (-)5°C som kallast. Detta påverkar 

resultaten, resultaten bör betraktas på ett sådant sätt att enbart jämförelse mellan de olika 

konstruktionerna görs.  

Initialt verkade det som om energianvändningen var mycket högre vid avsaknaden av isolering. 

Under arbetets gång visar det sig att de stora skillnaderna även kan åstadkommas i styr och regler. En 

ökad medvetenhet i underhåll och drift av dessa anläggningar kan ge möjlighet till stora 

energibesparingar. Vissa hävdar att det går att spara upp till 70 % av energianvändningen med 

effektiva och optimerade reglersystem. (Thermotech Scandinavia AB, 2010). Detta utreds dessvärre 

inte vidare i rapporten, dock menar författaren av detta arbete på att hur regleringen styrs på 

liknande anläggningar är något som är av stor vikt för miljöns och ekonomins skull.  

Med tanke på att de flesta av de värden som angivits i COMSOL så som materialegenskaper, 

sinusfunktioner och andra parametrar är konstanta och funktioner av medelvärden så ska de enskilda 

resultaten tolkas med hänsyn till detta. De enskilda resultaten talar varken för eller emot något utan 

det är när resultaten jämförs mot varandra som slutsatser kan dras. Enbart skillnaderna mellan de 

isolerade modellerna och de oisolerade modellerna kan analyseras och bör inte sättas i relation mot 

befintliga anläggningar. 

Ytskikten på respektive modell skiljer sig i verkligheten. Modellen tar enbart hänsyn till skikten som 

ligger under de olika ytskikten. För fotbollsplaner förekommer dessutom en isolerande gummipad 

samt en konstgräsyta. Det påverkar resultatet i allra högsta grad men har förbisetts på grund av att 

det främst varit skillnaden i energianvändningen mellan modellerna som varit av intresse och inte 

den totala energianvändningen. 

En annan viktig aspekt i det hela, det är att vid montering av isolering, så sker inte enbart 

energibesparingar, utan värmesystemet blir också ”lättare” och på så sätt även effektivare. Det går 

alltså fortare att komma upp i önskad ”arbetstemperatur” än vad det gör för snitt som är oisolerade. 

På de figurer som jämför värmeledningen och temperaturerna i marken så syns en tydlig skillnad i 

temperaturvariationer mellan de olika konstruktionerna. Det syns också en viss fördröjning i värmen 

och i värmeledningen då det saknas isolering. 
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Tjälen bör också lyftas fram. Då värmesystemets högsta uppgift är att smälta snö så kan det bli 

väldigt kallt på ytan då det inte snöar. Det gör att värmesystemet antingen måste ha någon sorts 

underhållsvärme eller isolering för att förhindra att kylan kryper ner i marken och orsakar 

tjälbildning. Däremot har inte underhållsvärmen modellerats då isolering saknats. Om detta 

dessutom skulle göras så skulle energianvändningen för det oisolerade snittet öka ännu mer. 

Antas det att kostnaden för att isolera dessa anläggningar är konstanta samt att energipriset 

fortsätter hålla sitt låga pris så är skillnaden i energianvändningen mellan de isolerade kontra 

oisolerade anläggningarna påtagliga.  Här skall dessutom påpekas att energipriset förmodligen 

kommer att förändras de närmaste åren. Troligtvis kommer det bli mycket dyrare i framtiden vilket 

kommer förändra siffrorna för återbetalningstiden markant.  

Energikällorna till dessa anläggningar är oftast fjärrvärme, olja eller gas. Det är alltså inte givet att 

dessa är från förnyelsebara råvaror vilket också är en anledning till att hushålla med energin, 

framförallt om vi i Sverige ska fortsätta vara i framkant vad gäller miljöpolitik. Eftersom att dessa 

anläggningar tar så mycket markyta i anspråk så är små energibesparingar per m2 väldigt viktigt i det 

stora hela. Inledningsvis i rapporten redovisades det att det finns ca 450 000m2 markvärme i bara 

Stockholm med en drift på 48 232 timmar. Ett tankeexprimet med det värdet, samt med egna 

antagna drifttider och modelleringsunderlag fås en återbetalnings tid på 1,73 år, dvs. ca 630 dagar 

ifall all yta skulle sakna isolering kontra ifall de skulle isoleras, detta är enbart en parantes. 

5.1 Felkällor 
 Effekten ställdes in manuellt i COMSOL för att kunna klara de förhållanden som 

modellerades. Det gjordes på grund utav att COMSOL inte kunde summera effektbehovet 

över tiden utan enbart vid givna tidssteg. I och med att effekten då ställdes in manuellt 

skapas också möjlighet till felaktiga värden. 

 Avläsning av kurvorna sker manuellt. 

 De ekonomiska kalkylerna tar inte hänsyn till kalkylräntor. 
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6 Slutsats 
Denna rapport har visat att det är ekonomiskt lönsamt att isolera under värmerören vid 

markvärmesystem. Det har dessutom konstaterats att det går att spara mycket energi på styr och 

regler. Detta har dock inte utretts djupgående i rapporten men har konstaterats utifrån de 

grundläggande styr och regler funktionerna i modellerna och hur viktig aspekt drifttiden har. Det 

räcker med andra ord att spara in ett par timmar i veckan för att energimässigt komma upp i höga 

belopp. 

Det har under arbetets gång visat sig att det är skillnad på markvärmesystem och dess syfte. 

Fotbollsplaner och andra idrottsanläggningar har en helt annan drift av värmesystemet än vad torg 

och andra centrumanläggningar har. Det har här visat sig att idrottsanläggningar bör isoleras av rent 

ekonomiska skäl. Dessutom bör fotbollsplaner skottas på snö manuellt då snösmältning inte är ett 

alternativ på dessa anläggningar. Konstruktioner med underliggande isolering är effektivare. Det gör 

att när en köldknäpp förmodas, kan systemet slås igång något senare än ifall isolering saknas.  

Centrumanläggningar däremot har en annan drift av värmesystemet, här ska å andra sidan snö 

smältas. Det är enbart då snön faller eller då ytor är isbelagda som värmesystemet ska vara igång på 

full effekt. Vid dessa anläggningar är författaren av denna rapport övertygad om att isolering är ett 

bra alternativ vilket de ekonomiska resultaten visar. Dessutom är det så att snön smälts fortare då 

värmesystemet blir ”effektivare” i och med att marken runt om kring inte behöver värmas upp varje 

gång värmesystemet sätts igång på full effekt. Detta är mer påtagligt vid den blöta modellen 

(centrumanläggningarna). Dessutom kan värmesystemet slås igång något senare även vid dessa 

anläggningar vid prognosstyrning. Resultaten visar på samma Pay-off tid på centrumanläggningarna 

trots att drifttiden är 2,5 gånger kortare, det beror att de största skillnaderna på effekten kunde 

utläsas på just centrumanläggningarna (tabell 15).  

Författaren av detta arbete har fått en fördjupad kunskap i (FEM) modellering samt förståelse för hur 

värmetransporter sker markkonstruktioner. Författaren är övertygad om att en ökad medvetenhet i 

styr och regler av dessa anläggningar samt isolering under värmesystemet ger en besparing i både 

energi och pengar. Det syns tydliga skillnader i energianvändningen. Med de datorberäkningarna som 

utförts visar det sig att investeringen av att isolera en fotbollsplan på 8000 m2 skulle betala sig på 25 

år. Även en centrumanläggning på 8000 m2 skulle betala sig på 25 år och då räknat på att 

värmesystemet helt är avstängt då snösmältning inte sker. Livslängden på värmerören beräknas vara 

50 år +/- 1,5 i säkerhetsfaktor. Det gör att investeringen är lönsam. Framtiden är oviss och 

miljöpolitiken förändras i samma takt som jordens energiresurser minskar. Vid stigande energipriser 

så kan dessa investeringar vara avgörande för att kunna driva dessa anläggningar. 

Tabell 14, Visar skillnaden i effektbehovet samt den procentuella besparingen isoleringen medför. 

 

Fotbollsplan* Centrumanläggning* 

Isolerad [w/m2] 262 270 

Ej isolerad [w/m2] 270 290 

Effekt besparing [%] 3,0 % 6,9 % 

*, Namnen beskriver de fiktiva modellerna som skapats för fotbollsplaner samt centrumanläggningarna.  
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7 Framtida studier 
Det är tydligt att energibesparingar går att göra inom området. Det som i rapporten inte utreds 

riktigt är hur styrning och reglering av liknande anläggningar skall skötas för att effektivisera 

energianvändningen, det är snarare en optimering av styr- och regler som eftersöks då detta inte 

behandlas.   

Utetemperaturen antar enbart medelvärden. På detta område kan mer detaljerade 

temperaturvariationer modelleras för att åstadkomma mer exakta resultat. Intressant skulle vara ifall 

mer noggrann analys görs på stora temperatursvängningar på en dyngsbasis för att titta på hur bra 

ett isolerat kontra oisolerat system står emot dessa svängningar. 

Vidare kan modellerna analyseras för att påvisa hur temperaturvariationer (för ett större snitt) 

påverkar markens värmelagringsförmåga samt värmeledningsförmåga över längre tid, t.ex. flera år, 

då marken laddas med energi.  

Rapporten utreder skillnaden i energianvändningen mellan ett isolerad och ett oisolerat snitt. 

Materialegenskaperna förblir konstanta, dessutom antas snittet oförändrat. Olika material i marken 

kan vid framtida studier visa på skillnad i energianvändningen. En analys med dynamiska 

materialparametrar. 

En analys ur miljösynpunkt skulle vara intressant. Hur mycket belastas miljön på grund av produktion 

och montering av isolering? Vid en analys av isoleringens miljöpåverkan kan det eventuellt 

konstateras att det är negativt ur hälso- och miljöaspekter. 
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9 Bilagor 

Bilaga 1. Data för materialegenskaper 
 

Tabell 15, Materialegenskaper för olika material som ligger till grund för modellen. (Anderlind & Stadler, 2006) 

 

Lamdavärde λ(W/m*K) Densitet (kg/ m3) Specifik värmekapacitet (J/kg*K) 

Morän 2,1 1600 600 

Stenmjöl 2 1500 400 

Bärlager 1,5 1700 800 

Dränering 2 1500 800 

Pex-slang 0,35 938 2,3 

Vatten 0,6 1000 4180 

Isolering 0,036 30 
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Bilaga 2, Konstanter COMSOL 
Tabell 16, Konstanter som baserar sig på data från övriga bilagor, dessa utrycks i COMSOL. 

Konstanter 

     

 

°C W/m*K W/m2*K kg/m3 J/kg*K 

Tmark 5 °C - - - 

Tmedel 5 °C - - - 

Tslingmedel 25 °C - - - 

Lstenmjol - 2 - 1500 400 

Ldranering - 2 - 1500 800 

Lbarlager - 1,5 - 1700 800 

Lmoran - 2,1 - 1600 600 

Lror - 0,35 - 1000 4180 

Lisolering - 0,036 - 30 - 

Hsi - - 6 - - 

Hse - - 25 - - 
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Bilaga 2, Globala beräkningsunderlag COMSOL 
 

Tabell 17, beräkningsutryck som baserar sig på data från övriga bilagor, dessa utrycks i COMSOL 

 

GLOBALA UTRYCK 

 t (0,24*3600,8760*3600) Inställt tidssteg COMSOL jobbar med 

Tute 5+10*sin(2*pi/(8670*3600)*t-pi*3/4 Funktion för utetemperatur över ett år 

Qstyr if(Tute<0,Qmax, 0) 

Villkorar för hur värmen ska vara 

påslagen eller ej 

Tyta Temp_yta/0.1 Skapar mätvärden för underdomän 

Vsat psat*18.02/(8314.3*(273.15+Tyta))*1000 

Funktion för mättnadsånghalten för 

given temp 

psat 

if(Tute>0,288.68*(1.098+Tyta/100)^ 

8.02,4.689*(1.486+Tyta/100)^12.3) 

Villkor som ligger till grund för 

mättnadsånghalten 

Eavd 41.7*(Vsat-Vute) Härledd ekvation 

Isol 80+80*sin(2*pi/(8760*3600)*t-pi*3/4 

Funktion för hur mycket effekt solen 

strålar över 1 år 

Sno if(Tute<0,150*sin(2*pi*t/(7*24*3600)-148),0) 

Villkorar för hur och när snöfall ska 

förekomma 

Msno if(Sno>0,9.4,0) 

Villkorar för hur mycket snö som ska 

falla när den faller 

Tsno Temp_sno/0.1 Skapar mätvärden för underdomän 

Tror Temp_ror/0.00049 Skapar mätvärden för underdomän 

Qmax xxx/0.00049*0.1 Här ställs effekten i värmeröret in 

Tskikt Temp_mark/2 Skapar mätvärden för underdomän 

Temp_sno T Integraler av underdomäner 

Temp_mark T Integraler av underdomäner 

Temp_ror T Integraler av underdomäner 
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Bilaga 3, Data för ekonomiska beräkningar 
 

Tabell 18, Data för ett markvärmesystem (Lundholm, 2013) 

Bredd (b) 80 m 

Längd (L) 100 m 

Area (A) 8000 m2 

Framledningstemp 38 °C 

Returtemp 12 °C 

Δtemp 25 C 

Energianvändning* 420000 kWh/år 

Dimensionerande effekt 150 W/m2 

DUT -18 °C 

Årsmedeltemperatur 5 °C 

* Energianvändningen baserar sig på en oisolerad fotbollsplan som är i drift över vintern i Karlskoga. Energianvändningen 

skiljer sig väldigt mycket beroende på hur regleringen sker, hur klimatet har varit och ifall anläggningen är igång året om 
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Bilaga 4, Data för temp och ånghalter, grund för antagna funktioner 
 

Tabell 19, Medelvärden för Söderhamn mellan 1961-1990 (Nevander & Elmarsson, 2006) 

 

T (°C) ѵ (g/m3) RF(%) 

Års medel 4,3 5,6 79 

Jan -5,8 2,3 82 

Feb -5,3 2,9 81 

Mars -1,9 3,4 78 

April 2,4 4,2 75 

Maj 8 5,7 71 

Juni 13,6 8 70 

Juli 15,5 9,6 74 

Aug 14,2 9,4 79 

Sept 10 7,7 82 

Okt 5,5 5,9 83 

Nov -0,2 4,2 85 

Dec -4,2 3,1 83 
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Bilaga 5, Data för nederbörd, grund för antagna funktioner 
 

Tabell 20, Normalnederbörd i mm för månad och år i Söderhamn (Nevander & Elmarsson, 2006) 

 

Nederbörd (mm) Snö (mm) 

Års medel 630 169 

Jan 45 39 

Feb 35 28 

Mars 37 26 

April 39 11 

Maj 40 1 

Juni 46 - 

Juli 61 - 

Aug 77 - 

Sept 76 - 

Okt 59 2 

Nov 63 23 

Dec 52 39 

 

 


