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Abstract 

World energy consumption is growing at an exponential rate. This leads to concerns both 

in terms of the ability to meet the increased energy demand and energy consumptions 

negative impact on the environment. Within the residential and services sector, energy 

consumption passed energy-intensive sectors such as industry and transport in total 

energy use. 

On 11 June 2013 the County Council in Sörmland voted through a decision to reduce 

electricity use by 20 %, primary energy consumption for heating by 15 % and water 

usage by 10 % for all of their properties during the period 2014 to 2018. 

This report examines the possibility of reducing the primary energy consumption for 

heating and cooling in Nyköping Lassaret Nyköping (NLN) by using an active 

geothermal heating layer. It has therefore been decided that this energy storage. This 

storage will be used by the newly constructed building called N54. 

To investigate the potential for an active geothermal energy storage the program IDA ICE 

with an additional borehole module was used. The study was performed on the basis of 

two cases where the first treated the geothermal storages ability to meet the N54 cooling 

and heating demand. Case two studied ground temperature development in the long term. 

The study of case one shows that geothermal heating layer has difficulties to meet the 

N54 power peaks which can be referred to geothermal storage thermal inertia. In case two 

simulations shows decreasing ground temperatures which can lead to lower efficiencies 

and risk of cryotic soil. A contributing factor is the difference between N54 cooling and 

heating requirements. 

Conclusion of this study shows that the geothermal storage consisting of 50 and 179 

boreholes covering more than 80 % of the needs, which is the design value. To secure the 

long-lasting operation requires a more even use of heat and cold. 
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Sammanfattning  

Världens energianvändning ökar i en lavinartad hastighet. Detta leder till bekymmer både 

vad gäller möjligheten att tillgodose det ökade energibehovet samt energianvändningens 

negativa inverkan på miljön. Inom sektorn bostäder och service har energianvändningen 

passerat energiintensiva sektorer som industri och transport i total energianvändning.  

Den 11 juni 2013 röstade landstinget Sörmland igenom ett beslut om att sänka 

elanvändningen med 20 %, primära energianvändningen för uppvärmning med 15 % samt 

vatten användningen med 10 % för alla sina fastigheter under perioden 2014 till 2018.  

I denna rapport undersöks möjligheten att minska den primära energianvändningen för 

uppvärmning och kylning på Nyköpings lasarett Nyköping (NLN) genom att använda ett 

aktivt bergvärmelager. Det har därför beslutats att utnyttja ett bergvärmelager för att förse 

nybyggnationen hus N54 med fri-värme och kyla.  

För att utreda potentialen för ett aktivt bergvärmelager nyttjades simuleringsprogrammet 

IDA ICE med ett tillägg för borrhålsberäkningar. Studien utfördes utifrån två fall där det 

första behandlade bergvärmelagrets förmåga att möta N54 kyl- och värmebehov. I fall två 

studerades markens temperaturutveckling på lång sikt.  

Studien av fall ett visar att bergvärmelagret har svårt att möta N54 effekttoppar vilket kan 

hänvisas till bergvärmelagrets tröghet. I fall två visar simuleringarna på sjunkande 

marktemperarturer vilket kan leda till försämrade verkningsgrader samt risk för 

permafrost. Där en bidragande faktor är skillnaden mellan N54 kyl- och värmebehov samt 

att simuleringsprogrammet har problem med att utvinna värme och kyla från 

bergvärmelagret samtidigt.  

Slutsaten av denna studie visar att bergvärmelagret bestående av 50 respektive 179 

borrhål täcker mer än 80 % av det årliga kyl och värmebehoven, vilket är det 

dimensionerande värdet. För att säkra den långvariga driften krävs ett jämnare uttag 

mellan värme och kyla från marken.  
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Ord förklaringar 

Akviferlager Akviferlager även kallat grundvattenlager innebär att kyla 

och värme lagras i ett naturligt grundvattenmagasin 

(akvifer). Akviferlager är väldigt effektiva på grund av den 

stora energi mängd som grundvattnet kan transportera, den 

effektiva värmeväxlingen i marken och uppdelningen på en 

varm och en kall sida. Grundvattnet pumpas upp och 

används för att antingen värma eller kyla den aktuella 

byggnaden. Vattnet som används för värme vintertid 

pumpas upp från den varma sidan och återförs sedan till 

den kalla sidan. Det återförda vattnet är kallare än det som 

togs upp och man laddar på så sätt den kalla sidan med 

kyla. Sommartid vänds systemet och laddar på så sätt den 

varma sidan med värme (1). 

 

Borrhålslager Ett borrhålslager hämtar energi ur berggrunden. 

Borrhålslagren skapas genom att borra tätt liggande borrhål 

vilket skapar en bergsvolym som kan värmas eller kylas. 

Till följd av att bergsvolymens temperatur kan justeras 

ökar verkningsgraden jämfört med ett ensamt borrhål (1). 

 

Permafrost Permafrost är en markvolym vars temperatur legat under 

0°C i minst två år (2).  
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1 Introduktion 

1.1 Bakgrund 

Världens energianvändning ökar i en lavinartad hastighet. Detta leder till bekymmer både 

vad gäller möjligheten att tillgodose det ökade energibehovet samt energianvändningens 

negativa inverkan på miljön (ozon lagrets utarmning, globala uppvärmningen, klimat 

förändringar etc.) (3).  

Till följd av den ökade oron vad gäller den globala klimatförändringen som främst 

orsakas av utsläppen av växthusgaser från användningen av fossila bränslen, presenterade 

EU 2012 ett energieffektivitetsdirektiv (EED) till sina medlemsländer. Direktivet säger att 

medlemsländerna bör minska sin primära energianvändning med 20 % till år 2020 (4). 

Till följd av avreglering av den europeiska elmarknaden och ökande bränsle kostnader på 

den internationella energimarknaden har energipriserna stigit kraftigt i Sverige t.ex. har 

det svenska elpriset ökat med 300 % det senaste decenniet (4). Detta har lett till att alla 

typer av energieffektiviseringar har fått en ökad ekonomisk betydelse på alla plan i det 

svenska samhället. Prisökningen har gjort att energieffektiviseringar inom mindre 

energiintensiva sektorer som t.ex. bostads och service sektorn blivit mer lönsamma.        

Den senaste tiden visar ett globalt mönster att energianvändningen i bostads och service 

sektorn har ökat. Denna ökning beror främst på: 

• En ökad population 

• Stora krav på byggnaders prestanda 

• Behovet av bättre komfort 

• Att mer tid spenderas inom hus 

Denna ökade energianvändning inom sektorn bostäder och service har lett till att den i 

vissa länder har passerat energiintensiva sektorer som industri och transport i total 

energianvändning (3). 

Från 1970-talet till idag har Sveriges totala energianvändning ökat med cirka 35 % från 

457 TWh till 614 TWh. Bostads och service sektorn står i Sverige för ca 25 % av den 

årliga energianvändningen. Energianvändningen inom bostads och service sektor varierar 

från år till år till följd av den varierande utomhustemperaturen. De dominerande 

energibärarna inom sektor är el som står för ca 48 % och fjärrvärme med cirka 31 % (5). 

Den största delen av den årliga energianvändningen inom sektor används till varmvatten 

och uppvärmning (6). 

I sektorn bostäder och service ingår: 

• Bostäder 
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• Lokaler (Sjukhus, köpcenter)  

• Areella näringar (Jordbruk, skogsbruk) 

• Övrig service (byggsektorn, vattenbruk) 

Att använda marken som värmekälla med hjälp av värmepumpar både i form av 

bergvärme och ytjordvärme har haft en ökande popularitet inom bostads och service 

sektorn. Detta uppsving beror främst på att energi och underhållskostnaderna kan sänkas 

med hjälp av en värmepump. En annan fördel med värmepumpar är att de är mer 

miljövänliga än många andra vedertagna uppvärmningssystem (7). 

Den 11 juni 2013 röstade landstinget Sörmland igenom ett beslut om att sänka 

elanvändningen med 20 %, primära energianvändningen för uppvärmning med 15 % samt 

vatten användningen med 10 % för alla sina fastigheter under perioden 2014 till 2018.  

I denna rapport undersöks möjligheten att minska den primära energianvändningen för 

uppvärmning och kylning på Nyköpings lasarett Nyköping (NLN) (8). 

1.2 Syfte och mål 

Syftet med denna rapport är att med avseende på de fakta som presenterats i föregående 

avsnitt att undersöka möjligheten till ett energiuttag från berggrunden i området kring 

Nyköpings lasarett Nyköping(NLN), Akuten/Operation (N54). Syftet med energiuttaget 

är att utnyttja ”fri-värmen” och ”fri-kylan” lagrat i berggrunden genom en 

bergvärmeanläggning och på så sätt sänka NLN:s primära energianvändning för 

uppvärmning och kylning. 

Frågorna som ligger till grund för rapporten är: 

• Finns möjligheten till ett tillräckligt stort energiuttag med hjälp av bergvärme för 

att täcka de årliga värme och kylbehoven för byggnad N54? 

• Finns det risk för en negativ påverkan av marktemperaturen på sikt? 

Målet med rapporten är att undersöka hur stort energiuttag i form av fri-värme och kyla 

som är möjligt utifrån byggnaden Akuten/Operations (N54) behov och utifrån detta 

hjälpa Landstinget i Sörmland på vägen för att uppnå målet med en sänkning av den 

primära energianvändningen för uppvärmning och kylning med 15 %.    

1.3 Fastighetsbeskrivning 

Den aktuella byggnaden för projektet ska byggas i Nyköping, Sörmlands län och 

beräknas vara färdig i augusti 2016. Syftet med byggnaden är att möta Nyköping lasaretts 

behov av en större akutmottagning och operationsavdelning. Byggnaden (nr 1) kommer 

att byggas i området vid Nyköpings lasarett enligt figur 1. Byggnaden kommer omfatta en 
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total area om ca 7000m2 uppdelat på fyra plan. De fyra planen kommer innefatta 

undercentral (källare), akutmottagning (plan1), administrativ avdelning (plan 2) och 

operationssalar (plan 3).   

 
Figur 1 Planerad layout av NLN efter ombyggnation (8) 

 

 

1.4 Avgränsningar 

Detta arbete behandlar NLN:s möjlighet till ett energiuttag i form av fri-värme och kyla 

med hjälp av en bergvärmeanläggning. NLN är en stor verksamhet och detta arbete 

avgränsas till den planerade nybyggnationen N54 innehållande bland annat 

akutmottagning och operation.  

Området för bergvärmeanläggningen begränsas av omkringliggande fastigheter till en yta 

av ca 2200m2. Detta arbete behandlar enbart vertikala borrhål. På fastigheten finns även 

48 gamla borrhål dessa tas inte hänsyn till i detta arbete.  

Simuleringarna begränsas till att behandla en 11 års period då längre simuleringar inte är 

möjliga inom tidsramen för detta examensarbete. 
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1.5 Disposition 

Kapitel 1 - Introduktion  

I detta kapitel behandlas bakgrunden till 

examensarbetet, även syfte, mål och 

avgränsningar introduceras. Här presenteras 

också frågeställningarna som ligger till grund 

för arbetet. 

Kapitel 2 – Teori 

I kapitel behandlas den teoretiska bakgrunden 

till rapporten som är nödvändig för att uppnå en 

större förståelse i ämnet. Här behandlas bland 

annat geoenergi i allmänhet, bergvärme, 

värmepumpen och olika beräkningsmetoder.  

Kapitel 3 – Metod 

Här beskrivs tillvägagångsättet som använts 

under arbetets gång. Här presenteras även 

använd inmatade uppgifter.  

Kapitel 4 – Resultat 

Kapitlet innefattar en presentation och analys 

av resultatet. 

Kapitel 5 – Diskussion 

I detta kapitel diskuteras och reflekteras det 

över uppnått resultat, även problem, 

genomförande och trovärdighet behandlas.  

Kapitel 6 – Slutsats 

Slutsatser dras och förslag till framtida studier 

presenteras i detta kapitel.  
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2 Teori 

2.1 Geoenergi 

 Geoenergins historia 

För lite drygt hundra år sedan (1912) ansökte turbiningenjören Heinrich Zoelly patent på 

världens första eldrivna värmepump med marken som energikälla (9). I dagsläget finns 

över en miljon värmepumpar installerade i världen med marken som energikälla (10). 

Det var under 1970 talet i samband med den första oljekrisen som utvecklingen av 

geoenergi tog riktigt fart (10). Det första borrhålslagret i Sverige byggdes 1978 i Sigtuna. 

Borrhålslagret försåg en stor en familjs villa med värme året runt, borrhålslagret bestod 

av 48 borrhål. Sverige har under 80 och 90 talet legat i framkant inom utvecklingen av 

geoenergi (11). 

Under 1990-talet utvecklades en mätmetoden mobil termisk responstest (TRT) som hade 

stor betydelse för expansionen av borrhålslager i världen. Metoden möjliggjorde 

bedömning av markens termiska egenskaper på plats (12). De första TRT-maskinerna 

utvecklades på LTU(Luleå Tekniska Universitet) och i USA och såg degens ljus 1995 

(11) (12).  

År 2009 togs ett av världens största system för kylning och värmning med hjälp av 

geoenergi i drift i Sverige. Systemet är ett akviferlager och försörjer Arlanda Flygplats 

med värme och kyla (13). I Sverige är annars borrhålslager det vanligaste markkopplade 

systemet för uppvärmning och kylning, det finns idag ca 300 000 småskaliga och 300 

större system (11). Sverige är idag det land i världen som använder mest geoenergi per 

capita (14).  

 

 Vad är geoenergi 

Geoenergi är accepterad som en förnybar energikälla med många fördelar: 

• Den anses ”kris säker” då den är en stationär energi källa som inte kan flyttas.  

• En geoenergianläggning kan utvinna miljövänlig värme eller kyla året om (15).  

• Geoenergin är också oberoende av rådande väder förhållanden till skillnad mot 

andra förnybara energi källor som vindkraft och solenergi (16).   

Geoenergi är i huvudsak solenergi lagrat i marken. Solen har effekt till några hundra 

meters djup. Under det marklager som värms av solen kommer värmen från jordens inre. 

Jordlagret ner till 15 meters djup har en varierande temperatur sett över året. En 
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avgörande faktor för vilken temperatur detta jordlager håller är platsens geografiska 

position. Under detta djup är temperaturen konstant under hela året. På ett djup av ca 

100m är temperaturen i jorden normalt den samma som årsmedeltemperaturen för 

platsen. 

Vid ett värmeuttag vintertid sker en nedkylning av jord och berg denna nerkylning 

återladdas sedan sommar tid med hjälp av solenergi. En stor bergmassa har tröga 

värmeegenskaper och det tar därför lång tid att ändra bergets temperatur vilket också 

betyder att berget kan behålla en avvikande temperatur mot omgivningen en lägre tid. 

Hur länge berget behåller den avvikande temperaturen avgörs av hur stor temperatur 

skillnaden är mot omkring liggande ostörd berggrund. Det kan ta månader eller år att 

återladda berggrunden. Vid ett större uttag än återladdningen kommer berggrundens 

temperatur att sjunka och den påverkade bergmassan att sprida ut sig. Detta scenario kan 

ta flera år men trots detta är det inte önskvärt eftersom temperaturen som utnyttjas vid 

energiuttaget kommer påverkas. Det är därför väldigt viktigt att dimensionera ett 

geoenergisystem så att uttaget och återladdningen är lika stora. 

Det finn två olika typer av geoenergisystem - passivt och aktivt uttag (11)   

 Passivt geoenergi 

I passiva geoenergisystem sker återladdningen från omgivningen främst i form av 

solenergi. Dessa system är vanliga i villor och består främst av bergvärme, jordvärme och 

grundvattensystem. En korrekt dimensionering är viktig annars finns riska att marken 

”dör” och det bildas permafrost vilket leder till att ett fortsatt energiuttag blir omöjligt 

(11).  

 

 Aktivt geoenergi 

Aktiv geoenergi används till större fastigheter och industrier som har ett värmebehov 

vintertid och kylbehov sommartid. Vintertid plockas värmeenergi ur berggrunden vilket 

leder till att temperaturen sjunker detta utnyttjas sedan sommartid då kyla plockas ur 

berggrunden som då värms upp. Fördelen med denna teknik i jämförelse med passiva 

geoenergisystem är att en större mängd värmeenergi kan plockas ur marken vintertid då 

man aktivt hjälper berggrunden med återladdningen sommartid genom att utvinna kyla. 

Detta möjliggör ett större energiuttag samt att energin i marken kan utnyttjas mer än en 

gång.  Även vid aktiva geoenergisystem är dimensionering oerhört viktig för att 

temperaturen i berggrunden ska följa årscykler (11). 
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 Geoenergins miljöpåverkan 

Geoenergi i form av kyla och värme från berg, jord och grundvatten godtogs 2007 som en 

förnybar energikälla.  

När systemet är satt i bruk förekommer inga utsläpp av koldioxid eller andra 

växthusgaser. Energiformen är stationär och kräver inga transporter som vissa andra 

förnybara energiformer vilket leder till minskad miljöpåverkan. En faktor som gör 

geoenergins miljöpåverkan svårbedömd är hur drivenergin ska värderas. Inom geoenergin 

förekommer oftast värmepumpar som drivs av el. Elen i det svenska elnätet brukar 

benämnas svensk el-mix. I Sverige produceras en stor del av elen via vattenkraftverk, 

biokraftverk och kärnkraft som anses vara ”ren” elproduktion. Sedan avregleringen av 

den europeiska elmarknaden har Sverige även elhandels utbyte med länder som Tyskland 

och Polen som producerar el i kolkraftverk med stora koldioxidutsläpp. Det blir därför 

svårt att veta hur stor miljöpåverkan drivenergin har då dess ursprung är svår bedömt. När 

elanvändningens miljöpåverkan ska analyseras används oftast begrepp som marginalen 

och medel el. Många anser att marginal el är lika med kolkondens, andra talar om medel 

el som miljövärderingsprincip och syftar då på de kraftslag som utgör elproduktionen 

inom ett givet system. Valet av miljöverderingsprincip får helt avgörande effekt på 

resultatet. Diskussionen om marginal el kontra medel el handlar ofta om huruvida 

värmepumpar är bra eller dåliga för miljön. De som förespråkar ett marginal els synsätt 

menar på att om oljeeldning ersätts av värmepumpar ökar elanvändningen vilket leder till 

en ökad import av kolbaserad kraft vilket är negativt för miljön. 

Värmepumpsförspråkarna anser att en mer rättvis bild av värmepumparnas 

miljöbelastning är att utgå ifrån ett medelvärde av den svenska elproduktionsmixen även 

kallad svensk elmix. Oavsett om man förordar medel el eller marginal el för 

miljövärdering så är valet av systemgräns viktig. I dagsläget finns ingen gemensam syn 

på hur elanvändningen ska miljövärderas. (17) 

 En annan faktor som är viktig att titta på är miljöpåverkan vid produktionen av 

värmepumparna och även hanteringen efter att värmepumparna tagits ur bruk. För att 

kunna göra en korrekt bedömning av geoenergins miljöpåverkan krävs en LCA (Livs 

cykel analys) (11).  

2008 genomfördes en LCA-studie där miljöpåverkan från uppvärmning och kylning med 

hjälp av geoenergi i form av bergvärme jämfördes mot ett mer traditionellt system 

bestående av fjärrvärme och en kylmaskin. Byggnaden som låg till grund för 

beräkningarna var den 2500m2 stora medicinska avdelningen vid Göteborgs universitet. 

Studien omfattade en hundra års period och innehöll parametrarna: 

• Materialproduktion 
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• Energianvändning 

• Sluthantering 

Resultatet visade att uppvärmning och kylning med bergvärme var 10 % bättre ur 

miljösynpunkt (18). 

Hur mycket bättre geoenergin är ur miljösynpunkt beror självklart på vad den ersätter. 

En mer lokal miljöpåverkan som kan uppstå till följd av geoenergianläggningar är 

påverkan på den lokala faunan och djurlivet då eventuella temperaturförändringar i 

marken kan förekomma (11).  

 

 Stora geoenergi anläggningar i Sverige 

I Sverige finns ett stort antal villor och mindre bostäder som utnyttjar geoenergi men även 

ett antal stora företag.  

 IKEA 

IKEA är ett stor internationellt företag som har ett 15-tal geoenergianläggningar i drift i 

världen för att värma och kyla butiker och lager. Utav dessa femton anläggningar finns tre 

i Sverige. De första samanställningarna av driftdata visar på energibesparingar på ca 70 % 

i de svenska anläggningarna och med en pay-off tid på 4-6 år (14). 

 Akademiska Hus 

Akademiska hus är ett fastighetsbolag som utnyttjat geoenergi under tio år och är ägare 

till ett av Europas största borrhålslager Kemicentrum i Lund. Analys av tekniken tyder på 

stor möjlighet till energibesparingar med god lönsamhet (14). 

 Näsby Park Slott   

Näsby Park slott är en större geoenergianläggning som utnyttjar bergvärme i kombination 

med säsongslagring av värme från varmt sjövatten.  Slottet minskade sitt oljebehov med 

79 % och sänkte den primära energianvändningen med 57 % till följd av installationen. 

Anläggningen hade en pay-off tid på 3 år (14). 

 Lund Energi 

Lund energi har sedan 1985 drivit en geoenergianläggning för värmeutvinning. 

Anläggningen producerar årligen ca 300 000 MWh värme till bostäderna i Lund. 

Anläggningen har minskat oljebehovet för uppvärmning med ca 38 000m3/år (14). 
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 Arlanda Flygplats 

Arlanda flygplats är en av världens största geoenergianläggningar. Anläggningen är ett så 

kallat akviferlager som med hjälp av värmeväxlare och cirkulationspumpar utnyttjar den 

naturligt lagrade energin i grundvattnet för att värma respektive kyla anläggningen. Den 

beräknade årliga energibesparingen är ca 4 GWh el och 15 GWh värme. De årliga 

utsläppen av klimatstörande ämnen beräknas också sjunka med ca 80 % (19). 

 Geoenergi i världen 

Utnyttjandet av förnybar energi i form av geoenergi ökar i världen. En studie från 2004 

visar en stadig ökning med ca 10 % per år de senaste tio åren (10). Den största ökningen 

sker i USA, Europa och Australien där även den största delen av forskning och utveckling 

förekommer (20). I världen fanns år 2004 ca 1 100 000 installerade 

geoenergianläggningar där USA stod för mer än hälften ca 600 000 av de installerade 

anläggningarna (10). 

 Stora geoenergi anläggningar i världen  

2004 fanns ca 1 100 000 geoenergianläggningar i världen med blandade storlekar (10).  

 Galt House Hotel 

Galt House Hotel (KY, USA) består av 600 hotellrum, 100 lägenheter, 89 000m2 kontor 

och innefattar en total area på 161 650 m2 som värms och kyls med hjälp av geoenergi i 

form av bergvärmepumpar. Anläggningen har en kyleffekt på 19.6 MW och en 

värmeeffekt på 19,6 MW. Galt House Hotel har ca 53 % lägre energianvändning än en 

liknade byggnad utan geoenergi vilket resulterar i en kostnads besparing på ca 25 000 

dollar per månad (10). 

 George W Bush Texas Ranch 

Under en val kampanj i början av 2000-talet valde George W Bush att installera en 

geoenergianläggning i form av bergvärme på sin ranch i Texas. Anläggningens effekt är 

49 kW uppdelat på fem enheter. Systemet sänkte uppvärmnings och kyl kostnaderna med 

ca 40 % (10). 

 Ball State University 

2012 togs Ball State Universitys geoenergianläggning bestående av 3600 borrhål i bruk. 

Geoenergi systemet ersätter fyra kol eldade pannor och ska förse 47 byggnader med 

värme och kyla. Beräkningar visar på att det årliga koldioxidutsläppen kommer minska 

med ca 50 % och att den årliga energikostnaden sänks med ca 2 miljoner dollar (21). 
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 American university of Madaba 

2012 togs mellanöstern och nord Afrikas största geoanläggning i bruk vid American 

University of Madaba i Jordan. Anläggningen består av 420 borrhål och har en kyl effekt 

på 1680 kW och en värmeeffekt på 1350 kW. Beräkningar visar på en reducering av de 

årliga utsläppen av koldioxid med 223 638 kg/år vilket motsvarar ca 50 % (22). 

 

2.2 Bergvärme  

Bergvärme är en del i begreppet geoenergi vilket till största delen är solvärme lagrad i 

marken. Tack vare bergets goda värmelagringsegenskaper är det relativt enkelt att 

använda berget som värmekälla utan att påverka dess temperatur. Det vanligaste sättet att 

utvinna värme ifrån berget är med hjälp av en värmepump som är kopplat till en U-

rörskollektor. Där det cirkulerar ett köldbärande ämne vanligtvis vatten med ett 

frysskyddande ämne så som etanol, etylenglykol eller kaliumkarbonat. En modern 

bergvärmepump avsedd för ett borrhål har en effekt på ca 30-50 W/m (23) (24). Om det 

existerar andra borrhål i samma område och att de står tätt kan det inträffa att marken och 

berget inte hinner absorbera den solstrålning som behövs för att återladdningen skall 

fungera. Detta kan då leda till ett temperaturfall i berget vilket i sin tur påverkar 

värmepumpens verkningsgrad negativt. Detta kan leda till att installationen av 

värmepumpen inte kan uppfylla de rådande behoven och att anläggningen inte blir 

ekonomiskt lönsam och det blir då svårt att motivera en sådan investering (25) 

 

 Bergets egenskaper 

I Sverige är berggrunden utmärkt för att användas som värmelager eller till värmepumpar. 

De bergarter som framförallt lämpar sig för bergvärme är granit och gnejs då dessa har 

höga kvartshalter vilket ökar värmeledningsförmågan samt dess specifika värmekapacitet. 

Andra aspekter som också måste tas hänsyn till är att det inte är för långt ner till 

grundvattnet, att inte berget har för mycket krosszoner vilket kan leda till ras och att 

borren fastnar. Bergets värmeledningsförmåga har stor betydelse när anläggningen skall 

dimensioneras och kan ligga mellan 1,5 – 7 W/mK, där ett högre värde leder till snabbare 

energiöverföring i berget och att återladdningen går fortare. Även värmekapaciteten har 

betydelse för dimensioneringen dock så varierar denna inte lika mycket mellan de olika 

bergarterna, de vanligaste bergarterna ligger mellan 1,9 – 2,2 MJ/m³K. (25)  
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 Borrhålet 

Borrhålet är oftast utformat som så att en kollektor placeras i hålet vilket består av 

antingen 2,3 eller 4 plaströr, där 2 är vanligast, dessa är ihopkopplad nertill vilka då bildar 

ett ”U” därifrån namnet U-rör. Borrhålen har oftast en diameter mellan 115 och 140mm 

och en längd på mellan 100 och 250m. I ett bergvärmelager med flera borrhål så ligger 

borrhålen oftast med ett avstånd på 4-12m (26) (27) ifrån varandra. Dessa borras av en 

maskin som använder sig av tekniken sänkhammarborrning, vilket är en metod då själva 

borrhammaren är placerad längst ut på en borrstång som sedan förlängs med stålrör i 3 

meters längder varefter den arbetar sig ner i berget. Dessa stålrör är ihåliga då tryckluft 

används för att för att blåsa bort det borrdamm som bildas i hålet.  Själva borrhastigheten 

ligger mellan 0,5 – 1,0m/min, dock så förbrukas mycket tid på ihop- och isär-koppling av 

stålrören till borrstången. 

Varefter att borrhålet är färdigborrat och de vätskefyllda kollektorslangarna har placerats 

ner i hålet så förseglas borrhålets topp med ett helslutande lock vilket sedan kan täckas 

med jord. Om det finns fler borrhål så placeras dessa oftast med ett antal meters 

mellanrum där de borras med en vinkel ut ifrån varandra för att den interna påverkan ska 

bli så liten som möjligt. 

 

 Termisk påverkan mellan borrhål 

Sammankopplade bergvärmepumpar har funnits i ett antal år och anses vara en av de 

bästa teknikerna för förnybar energi. Hur effektivt ett sådant system är beror till stor del 

på hur mycket energi som antingen hämtas ur marken eller återförs till marken. (28) 

Varje borrhål behöver en viss jordvolym att hämta/återföra energi från/till. Borrhålen bör 

därför distanseras från varandra för att säkerställa den långsiktiga driften. Detta är inte 

alltid möjligt i tätbebyggda områden och det är därför viktigt att inse att borrhålen 

termiskt påverkar varandra. (28). Vid tättplacerade borrhål finns riska att det uppstår en 

intern konkurrens om energin i berggrunden mellan borrhålen. Detta kan leda till en 

försämrad prestanda för bergvärmepumpen.      

I en studie från 2007 och en från 2008 har simuleringar utförts för att titta på den termiska 

påverkan mellan borrhål i ett antal konfigurationer. Studierna visade att antalet borrhål, 

dess konfiguration och distans hade stor betydelse för den termiska påverkan. Resultatet 

från studierna visade också att temperaturfältets förändring är beroende av distansen 

mellan borrhålen och att den termiska påverkan mellan borrhålen är försumbar under den 

första tiden men blir högre med tiden tills stationärt tillstånd uppnåtts. Den termiska 
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påverkan mellan borrhålen minskade med avståndet och blev försumbar om avståndet är 

större än djupet på borrhålet. (28) (29) 

I ett bergvärmelager bestående av flera borrhål så blir dessa efter en tid beroende av 

avståndet mellan varandra, då gränsskiktet växer ju mer tid som går. Detta gäller först och 

främst vid värmeutvinning. Detta gränsskikt kommer då bli som störst när det når halva 

avståndet mellan borrhålen (30). Detta leder till att ju större avståndet mellan borrhålen är 

desto längre tid tar det innan gränsskikten krockar, samt att borrhålen inte behöver ha 

samma djup för att erhålla samma effekt. I figur 2 så är det två stycken olika system som 

är simulerade med både ASHIRAE/Kavanaugh och Lund/Eskilson modeller för 

rörsystem med ett mönster av 21x2 och 7x6 hål. Dessa borrhål har ett avstånd på 6m ifrån 

varandra samt att belastningen för värme och kyla är den samma i båda fallen, figur 2 är 

en simulering för enbart värmeutvinningen. Här syns tydligt att inget händer på 10 år då 

gränsskiktet inte har nått upp till halva avståndet mellan borrhålen, i detta fall 3m, vilket 

inträffar efter 10 år. Detta resulterar i att det system med 7x6 hål blir mer drabbat då det 

finns fler hål som inte kan utvidga sitt gränsskikt mer än till halva avståndet utan att 

påverka de andra hålen så som 21x2, då dessa bara påverkar ett fåtal hål i jämförelse med 

7x6. 

 
Figur 2 fodrad längd på borrhål beroende på mönster. (30) 

Figur 3 beskriver istället den behövda totallängden för att få ut samma effekt med olika 

avstånd mellan borrhålen. Vilket syns tydligt att ju längre avstånd dessa får desto kortare 

rörlängd går åt för att ta ut samma effekt. Där tydliggörs även att det borrhålslager med 
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21x2 hål kräver en kortare borrhålslängd än systemet med 7x6 borrhål behöver. 

 
Figur 3 Erhållen effekt beroende på borrhåls avstånd. (30) 

 

 Återladdning 

Allt eftersom värme tas upp ifrån berget så sjunker temperaturen i takt med effekten, 

alltså ju högre effekt desto högre temperaturfall. Även bergets värmeledningsförmåga och 

specifika värmekapacitet påverkar hur fort temperaturen faller i berget, alltså ju högre 

värde på värmeledningsförmågan och värmekapacitet desto lägre temperaturfall uppstår 

vid en konstant värmebelastning. Borrhålets diameter har en väldigt liten inverkan på 

temperaturfallet i marken vilket dock inte stämmer för borrhålets längd som har stor 

inverkar på hur snabbt marken tappar i temperatur. Ju längre värmepumpen arbetar desto 

mer värme kommer att absorberas ifrån marken och temperaturen faller närmast 

borrhålet. Ju längre tiden går desto längre ut ifrån borrhålet kommer temperaturen falla då 

energin successivt faller av in mot borrhålet. Vanligtvis så återladdas marken naturligt av 

solen och värme från jordens kärna, men finns det ett så kallat borrhållslager med flera 

borrhål så finns det risk att energi som plockas ur marken är större än den som tillförs. 

Detta gör att återladdningen på ett icke-naturligt sätt behövs genomföras t ex genom att 

tillföra värme direkt i borrhålet eller genom att använda sig av kylan för andra ändamål än 

att tillföra den till borrhålet.  
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För ett enkelt borrhål på 150m så tar det ca 50 år att närma sig tillståndet då 

temperaturfältet har stabiliserats. Detta gäller då ensamma borrhål utan påverkan ifrån 

andra borrhål med minsta distans till närmaste borrhål på 100m (25).  

Om flera borrhål ligger i närheten av varandra så kommer dessa efter en tid att påverka 

varandras temperaturfält och på så sätt påverkar resultatet. Ju längre tid som går desto 

större chans finns det att temperaturfallet aldrig stabiliseras utan bara fortsätter falla, i 

vissa fall långt under 0°C. Orsaken till att temperaturen sjunker när flera borrhål borras på 

samma plats är att markarean för återladdningen blir mindre samt att varje borrhål enbart 

använder halva avståndet mellan de 2 hålen. Det hjälper inte heller att göra borrhålet 

djupare utan detta bromsar bara temperaturfallet, vilket ändå kommer nå dessa 

temperaturer tids nog. Detta är något som kan dämpas genom att t ex sommartid utvinna 

kyla och på så sätt återladda marken. Om det inte finns något kylbehov så är solpaneler 

ett bra sätt att använda som uppladdning, eller så kan frånluftens värme användas. 

Återladdningen av marklagret behöver dock inte göras direkt utan detta kan göras efter 

några år vilket gör att investeringen kan delas upp (25). 

Tack vare Kinas storlek och utsträckning så kan Kina delas upp i 5 klimatzoner med olika 

klimat. Dessa klimatzoner har extrem kyla, kyla, varm sommar och kall vinter, varm 

sommar och varm vinter samt milt väder. Detta göra att energibehovet blir annorlunda för 

varje klimatzon. Det har då gjorts en undersökning på olika bergvärmesystem på hur det 

olika bergvärmepumps systemen påverkar marktemperaturen i förhållande till hur mycket 

värme och kyla som absorberas ifrån marken. Effekten på de olika anläggningarna ligger 

mellan 274 till 1307 kW (31) för värme och 380-847 kW (31) för kyla. I tabell 1 så 

beskrivs hur mycket värme resp. kyla som tillförs/erhålls ifrån marken och hur det 

påverkar marktemperaturen.  

 

 Harbin Bejing  Shanghai  Guangzhou  Kumming 

Värme tillförd 

marken (Gj) 

1349,93 2668,93 4021,18 6856,58 1559,47 

Värme erhållen 

ifrån marken (Gj) 

6691,86 3397,48 1939,98 305,77 1206,11 

Skillnaden 

mellan värme 

kyla (%) 

79,8 21,4 51,8 95,5 22,6 

Ökning i 

marktemperatur 

efter 1 år (°C) 

-1,13 -0,34 1,1 2,04 0,37 

Tabell 1 Tillförd och erhållen energi ifrån markvärmelager för resp. stad i kina (31) 

Ju större skillnaden på erhållen värme och kyla är desto större blir temperaturändring, det 

är då viktigt att försöka hålla skillnaden mellan värme och kyla liten för att på lång sikt 
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kunna använda marklagret på bästa sätt. Om det finns ett stort överskott på värme och 

denna inte utnyttjas på ett bra sätt så är kyltorn ett sätt att bli av med denna 

överskottsvärme istället för att skicka ner den i marken. Är det istället tvärtom att det 

finns ett stort överskott på kyla så går det att värma marken sommartid med solpanel för 

att på så sätt öka temperaturen till den perioden den behövs som mest. Det är då alltså 

viktigt att försöka balansera uttaget av värme och kyla för att systemet skall vara brukbart 

en längre tid. 

 

2.3 Värmepumpen 

Idén med en värmepump är att utnyttja värmeenergi vid låg temperatur och med hjälp av 

drivenergi överföra den till en högre temperaturnivå för att t.ex. värma hus. En 

värmepump kan även genomföra den omvända processen att överföra energin från en 

högre till en lägre nivå för att t.ex. kyla en byggnad. 

En värmepump som ska brukas för den huvudsakliga uppvärmningen och kylningen av 

en byggnad dimensioneras utifrån byggnadens effektbehov när det är som kallast 

respektive varmast ute.  

Värmepumpen dimensioneras inte för att täcka de högsta effekterna eftersom detta skulle 

vara olönsamt. Värmepumpen dimensioneras oftast för att täcka 60-70 % av byggnadens 

maximala effekt, vilket leder till att 90 % av byggnadens årliga energibehov täcks av 

värmepumpen (32). 

 Viktiga komponenter 

En värmepump består av ett antal viktiga komponenter i form av en förångare, en 

kompressor, en kondensor, ett köldmedium och en expansionsventil. Utöver de ovan 

nämnda komponenterna är det även viktigt att värmepumpen är rätt dimensionerad för att 

täcka rådande behov (25). 

 Värmeväxlare – Förångare och Kondensor 

Värmeväxlarnas uppgift är att skapa en så effektiv värmeöverföring som möjligt mellan 

köldmediet och omgivningen. Utvecklingen av värmeväxlare tog fart på 1970-talet med 

att antal Svenska företag i spetsen. 

För att en värmepump ska använda så lite drivenergi som möjligt önska ett så litet 

temperaturlyft som möjligt i systemet detta ställer höga krav på värmeväxlarna (25). 

Faktorerna som har störst inverkan på värmeväxlarens värmeöverförande förmåga är dess 

(33): 



 16

• Värmeöverförande area 

• Totala medeltemperatur differens 

• Totala värmegenomgångskoefficient 

I Förångaren tar köldmediet upp energi från omgivningen t.ex. berggrund, ytjord eller 

grundvatten genom förångning. Den upptagna energin överförs sen till omgivningen t.ex. 

uppvärmning av byggnader i kondensorn genom kondensation.  

 Kompressor 

För att möjliggöra en värmeöverföring från en låg temperatur till en hög temperatur krävs 

ett arbete på systemet, kompressorn. Kompressorns huvudsyfte är att skapa en 

tryckdifferens i köldmediet och på så sätt påverka köldmediets kokpunkter. Köldmediet 

kommer under lågt tryck koka vid lågtemperatur (ta upp energi) och när trycket höjs 

stiger temperaturen för kokpunkten vilket leder till att köldmediet kan kondensera vid en 

högre temperatur (ge ifrån sig energi). Kompressorn drivs av energi oftast i forma av köpt 

el. Det är därför viktigt att kompressorn har en hög verkningsgrad för att hålla nere drift-

kostnaderna. Verkningsgraden på en vanlig kompressor har ökat från 50 % till 70 % 

mellan 1970-talet och 2000-talet (25). En studie från 2010 visar att verkningsgraden på en 

kompressor avsedd för användning i en värmepump går att få så hög som 80-85 % (34).  

 Köldmedier 

Även om det finns ett stort antal medier som skulle kunna användas så är urvalet ganska 

begränsat eftersom det förutom god termodynamiska egenskaper också önskas att 

medierna inte är: 

• Giftiga 

• Skadliga för omgivningen 

• Brännbara 

• Skadliga för miljön, lokalt eller globalt 

De första köldmedier som användes i värmepumpar var halogensubstituerade kolväten 

dessa medier var brandfarliga och ersattes pga. detta av så kallade ”säkerhetsköldmedier”. 

Det första säkerhetsmediet som togs i bruk var Freon12 även kallat R12. Freon12 

uppfyller alla ovan nämnda krav utom ett, inte skadlig för den globala miljön. Det visade 

sig att Freon12 medverkade till nedbrytningen av ozonlagret i stratosfären. Freon12 har 

därför bytts ut och det vanligaste köldmediet idag är R134a eller blandningar av olika 

kemiska föreningar i samma familj av ämnen (25).  

 Coefficient of Performance (COP) 

En viktig faktor för en värmepumps prestanda är dess värmefaktor/köldfaktor, 

värmepumpens COP (Coefficient of Performance). Det teoretiskt högsta COP värdet som 
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kan uppnås beror till stor del av temperatur differensen som värmepumpen jobbar med 

(25).  

Termodynamikens andra huvudsats lyder enligt följande ” Värme kan inte av sig själv gå 

över från en kropp vid lägre temperatur till en annan med högre temperatur.” (Clausius).  

I fallet med en värmepump vill man hämta värme från en kall kropp t.ex. marklagret och 

överföra den till en varm kropp t.ex. en villa vilket bryter mot denna sats. För att 

möjliggöra denna överföring krävs ett arbeta på systemet Wcycle.  

Wcycle=Qout - Qin [W] 

 COP värdet på en värmepump är ett mått på dess prestanda. Prestandan på en 

värmepump definieras av förhållandet mellan energin som lämnar systemet under en 

cykel Qout och tillfört arbetet i systemet Wcycle.  

COP ϒ = 
����

�����	
 [W] 

Alternativt  

ϒ = 
����

����
���
 [W] 

Dessa ekvationer visar att COP för en värmepump inte kan vara lägre än ett (35). COP för 

en värmepump ligger enligt tumregler vanligtvis runt 3 (18). Vilket innebär att en del el 

ger tre delar värme vilket leder till att två tredjedelar av den primära energin för 

uppvärmning kan sparas. I en studie från 2011 test kördes åtta olika värmepumpar för att 

mäta deras COP. Resultatet av studien visade att COP värdena för dessa 

bergvärmepumpar under normal drift låg på mellan 2,6 till 4,3 vilket visar att tumreglerna 

ligger ganska bra i nivå (36).  Figur 4 visar en förenklad termodynamisk bild av en 

värmepump och dess energiflöden. 

 

 Seasonal Performance Factor (SPF) 
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SPF används för att beskriva effektiviteten för ett värmepumpsystem under ett år. SPF 

beskriver förhållandet mellan hur mycket värme som produceras i förhållande till hur 

mycket el som tillförs värmepumpsystemet under ett år (37). 

Värmepumpsystem som utnyttjar geoenergi för värme/kyl-uttag har vanligtvis en SPF 

som ligger i intervallet mellan 3-5 detta innebär att 1kWh el ger 3-5kWh värme/kyla i 

snitt uträknat på ett år (38).   

 

 Arbetscykler 

Det finns ett antal olika arbetscykler som kan användas för att transportera värmeenergi i 

en värmepump t.ex. Sterlingcykeln, Joulecykeln, Peltier element med magnetiska 

processer och ångkompressionscykeln. Den absolut vanligaste är ångkompressionscykeln 

som har en ohotad ställning inom en överskådlig framtid (25). 

 Ångkompressionscykeln   

Denna cykel bygger på fasomvandlingar av ett köldmedium i ett slutet kretslopp. För att 

möjliggöra denna cykel krävs förutom ett köldmedium, en kompressor, en 

expansionsventil, en förångare och en kondensor se figur 5.  

 
Figur 5 Förenklad ångkompressionscykel 

 

I en förenklad arbetscykel som i figur 5 är det enkelt att följa köldmediets kretslopp. 

Köldmediet kommer till förångaren under lågt tryck och låg temperatur, mediet börjar 

koka (förångas) till följd av det låga trycket och tar då upp energi ifrån omgivningen. När 

mediet sedan når kompressorn höjs trycket och temperaturen pga. av det högre trycket 

ökar köldmediets kokpunkt. Mediet kommer till kondensorn där det börjar kondensera till 

följd av det höga trycket och avger då den upptagna energin till omgivningen. 

Figur 4 Förenklad termodynamisk modell av en värmepump 
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Köldmediet passerar sedan en expansionsventil som sänker trycket för att möjliggöra den 

låga kokpunkten i förångaren. Vilket tryck som råder i förångaren och kondensorn beror 

på valet av köldmedium och dess egenskaper. Med hjälp av detta kretslopp kan 

värmeenergi överföras från ett kallt område t.ex. berggrunden till ett varmt område t.ex. 

en byggnad (25).  

2.4 Beräkningsmetoder & simuleringsprogram 

För att kunna genomföra en korrekt dimensionering av en geoenergianläggning bestående 

av vertikala borrhål krävs en analys. Analysens huvudsyfte är att bestämma temperaturen 

på den värmebärande fluiden i värmepumpen under rådande drift förhållanden. En annan 

viktig faktor i analysen är att kontrollera hur omkringliggande landmassas temperatur 

påverkas av systemet. Om landmassans temperatur påverkas för mycket finns risk att 

prestandan på värmepumpen försämras eller i värsta fall att värmepumpen slutar att 

fungera (39) 

För att kunna designa ett borrhålslager har en rad olika modeller med varierande 

komplexitet tagits fram. Vid beräkning av den verkliga värmeöverföringsprocessen 

involveras ett antal osäkra faktorer som t.ex. 

• Markens värmeegenskaper 

• Grundvattenflöden 

• Byggnadens varierande behov under ett tidsspann på flera år 

Detta gör beräkningarna väldigt komplexa vilket leder till att analysen oftast delas in i två 

separata regioner. Den ena behandlar värmeledningen och temperaturförändringen i 

markvolymen runt borrhålet och den andra behandlar temperaturförhållandena i regionen 

inom borrhålet (39). 

 

 Värmeledning utanför borrhålet 

Det finns ett antal beräkningsmodeller för värmeledningen utanför borrhålen. De flesta av 

dessa modeller bygger antingen på analytiska eller numeriska metoder men det finns även 

modeller som bygger på en integrering mellan både analytiska och numeriska metoder 

(39). 

 Kelvin Line Source 

Kelvin Line source theory är den äldsta metoden för att beräkna värmeledningen runt ett 

borrhål. I denna teori betraktas markvolymen runt borrhålet som ett oändligt medium med 

en enhetlig begynnelsetemperatur i vilket borrhålet antas vara en oändlig linjär källa. 
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Värmeflödet i borrhålets riktning och värmefluxen över den angränsande volymen 

försummas. Detta leder till att modellen beräknas utifrån ett en-dimensionellt värmeflöde 

i marken. På grund av dessa förenklingar kan denna modell enbart användas för grunda 

anläggningar under korta tidsspann på upp till ett par månader (39).  

 Cylindrical source model  

I denna modell antas borrhålet vara en oändlig cylinder omgiven av ett homogent medium 

med konstanta egenskaper. Modellen antar också att värmeledningen mellan borrhålet 

och jorden är enbart i form av ledning. Modellen är begränsad till korta tidsintervall (39). 

 Eskilsons modell 

Som nämnts ovan klar inte Kelvin line source och Cylindrical source modell av längre 

tidsintervall pga. att dessa modeller bortser från värmeflödet i borrhålets riktning. 

Eskilssons modell är utvecklad för att kunna utföra beräkningar med begränsade borrhåls 

djup. Modellen bygger på att marken anses vara homogen och med en konstant 

begynnelsetemperatur och begränsningstemperatur. En annan viktig fördel med 

Eskilssons modell jämfört med Kelvin line och Cylindrical source modellerna är 

förmågan att beräkna överlagringen för temperaturresponsen för multipla borrhål. Med 

Eskilssons modell kan den övergripande temperaturresponsen beräknas oavsett tid och 

värmelagring. Modellen bygger på numeriska lösningar. Nackdelen med modell är att den 

är tidskrävande och svår att integrera med design och analys program (39).  

 Finite line-source solution 

Baseras på Eskilssons modell men använder till skillnad från Eskilssons modell en 

analytisk lösning. Genom att använda en analytisk lösning är modellen mindre 

tidskrävande än Eskilssons modell. De beräknade resultaten från Finite line-source 

solution har jämförts med numeriska lösningar. Denna jämförelse har visat att resultaten 

är nästintill identiska. Finite line-source solution används i ett antal design och 

simulerings program (39). 

 

 Värmeledning i borrhålet 

Analysen av värmeledningen i borrhålet bestäms till stor del av värmeledningsförmågan i 

marken och flödeskanalernas utförande. Huvudsyftet är att bestämma köldbärarens 

temperaturförhållanden. Ett antal beräkningsmetoder för att analysera detta förhållande 

har tagits fram (39). 
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 One dimensional model 

I den endimensionella modellen antas u-röret vara ett likvärdigt rör. I denna modell 

försummas värmekapaciteten i borrhålet och det vertikala värmeförhållandet i borrhålet 

pga. borrhålets lilla volym i jämförelse med markens volym.  Detta gör att värmeflödet 

approximeras som ett ”steady state” endimensionellt flöde. Denna modell tar inte hänsyn 

till värmeflödet mellan u-rörets två ”ben” och temperatur variationen i fluiden längs 

borrhålets djup vilket gör modellen otillräcklig vid noggrann modellering (39). 

 Two dimensional model 

Den tvådimensionella modellen har en analytisk lösning för att beräkna värmeflödet 

mellan u-rörets ”ben” i vertikal riktning tagits fram. Detta leder till att resultatet från 

modellen är närmare verkligheten en den endimensionell. Modellens svaghet är att 

temperaturvariationen i fluiden längs borrhålets djup inte kan beräknas (39).  

 Quasi three dimensional model 

Den kvasi tredimensionella modellen bygger vidare på den tvådimensionella modellen 

men här har temperaturvariationerna i fluiden längs borrhålsdjupet tagits med i 

beräkningarna med hjälp av Laplace transformation. Resultatet från den tredimensionella 

modellen ligger närmast verkligheten av dessa tre modeller och rekommenderas för 

design och analys av borrhålslager (39).  

 Datorprogram för design och simulering av borrhål 

Tillförlitligheten och stabiliteten vid utformningen av ett borrhålslager beror 

huvudsakligen på dess förmåga att avvisa eller utvinna värme i marken över en lång 

tidsperiod och att undvika överdriven värmeutveckling alternativt värmeförlust i marken. 

Ett bra design- och simuleringsprogram måste kunna beräkna övergående effekter över 

långa tidsperioder.  

Det har under de sista 20 åren utvecklats ett antal verktyg för att designa och simulera 

borrhål och borrhålslager. De flesta av dessa verktyg baseras på de beräkningsmodeller 

som nämnts ovan (39). 

 IGSHPA  

IGSHPA är ett förenklat verktyg som bygger på Kelvins line source theory. Verktyget 

kan bara uppskatta kollektorrörets längd för de kallaste och varmaste månaderna på året. 

IGSHPA kan inte heller beräkna de övergående effekterna under långa tidsperioder och 

det varierande energibehovet (39).  
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 The Lund program 

Detta verktyg är utvecklat på Lunds universitet och baserats på Eskilssons och Finite line-

source solution. Verktyget ansågs svåranvänt och ställde höga krav på användarna. För att 

göra programmet mer användarvänligt utvecklades verktyget EED (Earth energy design) 

från samma plattform. I det nya programmet integrerades databaser med olika material 

egenskaper för att minska arbetsbördan för användarna. Programmet innehåller ett antal 

interpoleringar som leder till oundvikliga beräkningsfel (39). I EED utförs beräkningarna 

i tolv steg, ett för varje månad där input data är månadernas kyl och värmebehov (40) 

 The GLHEPRO program 

Programmet är utvecklat vid Oklahoma State University (41). GLHEPRO baseras på 

Eskilssons modell (39) och är en vidare utveckling av The Lund program (40).  

Programmet är framtaget för att framförallt designa bergvärmeanläggningar till 

kommersiella och institutionella byggnader. Programmet är framtaget för att attrahera 

Amerikanska användare (39). Programmet klarar av simuleringar på ett fritt valt antal 

borrhål i ett stort antal mönster under en tidsperiod på 100år (41). 

 The GeoStar program 

GeoStar är utvecklat i Kina och baseras på Finite line-source solution och Quasi three 

dimensional model. Programet använder sig av överlagring vid simulering av flera 

borrhål och därav överlagring för att avgöra det godtyckliga värme och kyl behoven i 

systemet (39). 

 The GchpCalc program 

GchpCalc är baserat på Cylindrical source model och är framtaget för att designa och 

simulera borrhålslager. Programmet är populärt i USA och har använts för att designa ett 

stort antal bergvärmelager (39). GchpCalc anses vara ett av de mest exakta 

beräkningsprogrammen tillgängliga i dagsläget (40).  

 

 

 IDA  

IDA eller IDA ICE (indoor climate energy) är ett simuleringsprogram för flerfaldiga 

zoner och kan appliceras för studier av inomhus klimatet men även energimodeller. IDA 

ICE är designat för att göra det enkelt att bygga upp och simulera både enkla och 

avancerad modeller, i form av 3D modeller vilka arbetar i realtid i kombination med 

avancerade tabeller för att skapa den optimala feedbacken. Det finns även ett gränssnitt 

för byggnader i ett tidigt stadium som tillåter att experiment utförs redan i 
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planeringsstadiet. Det finns även komponenter som möjliggör simuleringar av borrhål, 

varmvattentankar, värmepumpar, solpaneler, vind turbiner m.m. I IDA finns möjligheten 

att importera 3D cad ritningar ifrån program så som ArchiCAD, Revit och MagiCAD 

med hjälp av det öppna och neutrala formatet IFC. IDA används först och främst av 

HVAC (heat ventilation and air conditioning), konstruktörer samt simulerings experter, 

forskare och studenter (41). 

EQUA håller på att utveckla en undermodul till IDA ICE (GHX ground heat exchanger) 

för att simulera bergvärmelager bestående av multipla borrhål. Modulen bygger på Finite 

line-source solution och superposition för att skapa tredimensionella fält. Modulen 

innehåller en rad begränsningar: 

• Marken kan bara bestå av ett lager 

• Alla borrhål måste ha samma längd 

• Endast U-rör kan användas som värmeväxlare 

• Konstant värmemotstånd 

Undermodulen är inte släppt för kommersiellt bruk än och programmets tillförlitlighet 

kan därför ifrågasättas.  
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3 Metod 

3.1 Litteraturstudie 

Litteraturstudien genomfördes genom att i första hand söka artiklar och tidskrifter i olika 

databaser som var tillgängliga genom högskolan i Gävles bibliotek. Databaser som 

användes var: 

• Discovery  

• Siencedirect  

• Swepub  

• DiVA 

De tidskrifter som artiklarna hämtats från var Applied Energy, Journal of Cleaner 

Production, International journal of Heat and Mass transfer, Energy Procedia, Building 

and Environment, Chemie der Erde, Energy, Applied Energy, Earth-Science Reviews och 

Applied Thermal Engineering.  

Sökorden som användes var geoenergy, multiple borehole, borehole influence, borehole 

layer, heat layer, COP, Swedish energy use, permafrost och ground heat pumps. 

I samband med att sökningarna gjordes och artiklar hittades kontrollerades även 

artiklarnas referenser och andra relaterade artiklar. 

Bedömningen av artiklarna gjordes i ett första skede genom att abstract och slutsatser 

lästes igenom för att avgöra vilka artiklar som var relevanta. När tillräckligt många 

artiklar hittats lästes dessa igenom i sin helhet och bildade underlaget för litteraturstudien.  

Litteraturstudien är uppbyggd av ett antal vetenskapliga artiklar. Förutom vetenskapliga 

artiklar har information även hämtats från relevant kurslitteratur och internet sidor. Denna 

information utgör endast en liten del av den totala mängden information tillgänglig inom 

ämnet.  

3.2 Fallstudie 

I denna studie används simuleringsprogrammet IDA ICE för att simulera markens 

temperaturutveckling vid ett aktivt geoenergiuttag i form av bergvärme i området kring 

NLN. 

 Modellering 

Då denna simulering genomfördes i ett tidigt skede i byggprocessen så var byggnadens 

utformning inte helt färdigställd, då det inte var klart hur stort antal patienter som skall 



 25

vårdas i byggnaden.  Därför gjordes en del förenklingar på byggnaden som användes i 

simuleringarna. Genom att dela upp byggnadens våningsplan på 3 zoner, Söder Norr och 

Mitten, samt en zon för ambulansgaraget. Detta genomfördes för att senare enkelt kunna 

föra in värden så att rätt laster erhålls. 

För att skapa en skaplig bild om hur byggnaden kommer vara utformad så kontaktades 

ansvarige arkitekt med frågan om underlag så som skisser, planritningar samt 

positionsritningar. Med hjälp av dessa handlingar skapades två stycken ”Building body´s” 

(en för byggnaden och en separat för ambulansgaraget) vilket är ett område som 

definierar byggnadens yttermått. Inom dessa så placerades våningarna ut där ett 

våningsplan ligger under marknivå och de 3 andra ovanpå varandra där akuten ligger på 

markplan och operationsavdelningen ligger på det översta planet. Eftersom planlösningen 

inte var färdig så delades planen av i 3 zoner där 2 av dem symboliserar rummen ut med 

norr och söderfasaden samt att den i mitten symboliserar de korridorer och rum som finns 

i mitten av byggnaden. Genom telefonkontakt med ansvarige byggnadsingenjör så erhölls 

tilltänkta väggkonstruktioner och U-värden på väggar, tak och golv som fördes in som 

standard på ytterkonstruktionerna. Ytterkonstruktionerna är tämligen välisolerad för att 

uppnå klassificeringen guld i klassificeringssystemet Miljöbyggnad, vilket motsvarar 65 

% av BBRs krav på energianvändning (58,5kWh/m2K). För innerväggar antogs ett 

standardvärde av programmet, dessa värden kommer inte påverka energianvändningen på 

byggnaden. Även fönster antogs till ett standard 3-glas fönster samt att dessa placerades 

ut godtyckligt i jämförelse med andra liknande byggnader på grund av att byggnaden 

befann sig i ett så tidigt planeringsskede när denna rapport skrevs. U-värden som 

användes i denna modell var enligt tabell 1 och byggnadens utformning var enligt bild1.  

 

Konstruktionstyp U-värde (W/m2K) 

Inre vägg 0,619 

Yttre Vägg 0,085 

Yttre golv 0,1244 

Yttre Tak 0,0675 

Inre golv/tak 2,385 

Fönster 1,9 

Tabell 1 U-värden för respektive konstruktionsdel. 
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Bild 1 Byggnadens utformning i IDA ICE. 

 

I IDA så finns en kategori som heter HVAC systems där möjligheten att koppla in olika 

värme system och luftbehandlingssystem finns genom att ersätta det gamla systemet 

”Plant” med ett nytt och använda den nya wizarden ESBO-plant så kan ett nytt väljas här 

valdes det att lägga till ett ”Ground source borehole loop” och en ”brine to water heat 

pump”. Detta är dock ett system med ett borrhål som speglas mot sig själv och kommer 

inte att resultera i verkliga simuleringsresultat. Därför ersätts denna genom att redigera 

”Ground HX”. Genom att ta bort ”single hole version” av borrhålet samt den pump, 

decoupler och 2 blå fyrkanter som föreställer strömmande vatten och ersätta detta med 

den mer avancerade beta versionen av borrhålet kallad GHX_MIR i programmet som 

sedan kopplades in på värme nätet. För att inte begränsa bergvärmelagrets energiuttag 

ändrades max flödena för pumparna till 100kg/s vilket var ett väl tilltaget flöde för att inte 

begränsa systemet, även effekten på värmepumpen höjdes och sattes till 50W/m borrhål. 

Kylan startar när rumsluften nådde 22°C och värmen startar vid 20°C för alla ytor 

förutom operation där kylan startade vid 21°C och värmen vid 20°C. Byggnadens Plant 
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utformades enligt bild 2. 

 
Bild 2 Bergvärmesystemets uppbyggnad i IDA ICE. 

  

På grund av byggnadens läge och andra omkringliggande byggnader så har skuggning en 

stor bidragande roll för solstrålningen därför har byggnaden vridits 45° mot söder samt att 

omkringliggande byggnader skuggning återskapas under fliken ”Site shading and 

orientation” där höjden och platsen på de omkringliggande byggnaderna återskapas med 

en stor vägg samt att vilket håll väderstrecket norr ligger i förhållande till byggnaden. För 

att återspegla rätt klimat så används klimat filen Stockholm, Bromma-1977 där 

vindpåverkan sattes till standard av programmet.  

 

 

 Intern laster 

En viktig faktor vid utredning av byggnadens värme och kylbehov är dess interna laster. 

Då den aktuella byggnaden är i ett tidigt skede under utvecklingsstadiet, har de interna 

lasterna grundats på erfarenhetsvärden, målvärden och uppskattningar. De interna lasterna 

kommer från ljus, utrustning och människor. 

Den interna lasten för ljus har satts till 8W/m2 i hela byggnaden förutom i 

operationssalarna. Detta är ett målvärde som Fm-enheten i Sörmlands landsting har 

beslutat att sträva efter (42).  I operationssalarna sattes effekt för ljus till 16 W/m2 då 

kraven på ljusstyrkan är högre i dessa salar (8).  
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De interna lasterna från utrustning skiljer sig mellan olika delar av byggnaden och baseras 

på erfarenhetsvärden och uppskattningar från erfarna konsulter samt data för 

kontorsutrymmen från Sveby (43). Värdena som användes i de olika delarna var enligt 

tabell 2. 

Utrustning 

Plan  

 

W/m2 

0 Källare undercentral 8 

1 Akutmottagning 5 

2 Kontor 6,3 

3 Operation 5 
Tabell 2 Internlaster för respektive plan. 

De interna lasterna från människor skiljer sig också mellan de olika delarna i byggnaden 

till följd av olika aktivitetsnivåer och antal personer. Värdena baseras på 

medelvärdesberäkningar av besöksdata samt antalet anställda vid motsvarande avdelning 

innan nybyggnation (44). Värdena som användes i de olika delarna var enligt tabell 3. 

 

 

Människor   

Plan  

 

Pers/m2 

0 Källare undercentral 0,000862 

1 Akutmottagning 0,02 

2 Kontor 0,018 

3 Operation 0,06 
Tabell 3 Antal personer per kvadratmeter och plan. 

 

 Ventilation 

Ventilationsflödet skiljer sig kraftigt mellan olika delar av ett lasarett pga. de varierande 

kraven på luftkvalitet. Ventilationsflödet kan beräknas enligt formeln: q=A*v [l/s]  där A 

står för arean som luften strömmar igenom och v står för lufthastigheten men kan även 

hämtas ur tabeller uppbyggda av tolkningar utifrån lagar, krav och regler.  

I den aktuella byggnaden återfinns undercentralen på källarplan, vilket är ett utrymme där 

personer vistas sparsamt och ventilationsflödet valdes därför på detta plan till 0,35 l/sm2 

vilket motsvarar minimikravet för ventilation enligt BBR (Boverkets byggregler). 

På plan ett återfinns akutmottagningen och på plan två återfinns en administrativ 

avdelning bestående av kontor. På dessa plan valdes luftflödet till 1,35l/sm2 vilket 

motsvarar kravet för ventilation i kontors miljöer enligt Arbetsmiljöverket föreskrifter 

(45). Efter direkt kontakt med sakkunniga konsulter framkom att ventilationsflödet för 

akutmottagningen kunde jämställas med ventilationen för ett kontorsutrymme. 
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På plan tre ligger Operationssalar där kravet på en god ventilation är hög med minst 20 

oms/h (46). Ventilationsflödet i operationssalarna tillförs lokalen genom ett LAF-tak i 

formen av en cirkel med diametern 3,8m (8) Luften tillförs rummet med en hastighet av 

0,25m/s (8). Utifrån dessa förutsättningar beräknades luftflödet för operationssalarna till 

53 l/sm2. 

 Tidsscheman 

För att styra hur stora de interna lasterna och ventilationsflödet var på de olika planen 

konstruerades olika tidsscheman. De olika tidschemana skapades för att få 

verklighetsbaserade driftförutsättningar. Tidsschemana grundades på uppskattade 

drifttider då ingen annan information fanns tillgänglig. De olika tidsscheman som 

användes var enligt tabell 4 och 5.  

Tidsscheman Ventilation 

 Operation Vrd. 06:00-17:00 

Allmän Alltid på 
Tabell 4 Tidsscheman för de olika ventilationssystemen. 

 

Tidsschema 

 Plan 

 

Människor Lampor Utrustning 

0 Källare undercentral Vrd. 3h/dag Vrd. 3h/dag Alltid på 

1 Akutmottagning Alltid närvarande Alltid på Alltid på 

2 Kontor 06:00-18:00 06:00-18:00 06:00-18:00 

3 Operation Vrd. 06:00-16:00  Alltid på Alltid på 
Tabell 5 Tidscheman för de olika planen. 

 Simulering 

Simuleringarna utfördes utifrån två tidsperspektiv ett kort tidsperspektiv fall 1 på 1år för 

att se om värmelagret kunde tillgodose det årliga värme och kylbehovet samt ett långt 

tidsperspektiv fall 2 på 11 år för att se temperaturförloppet i marken på längre sikt. 

Simuleringarna utfördes förutom utifrån olika tidsperspektiv även utifrån olika avstånd 

mellan borrhålen. Avstånden mellan borrhålen i ett bergvärmelager ligger vanligtvis på 

mellan 4-12m (26) (27) simuleringarna utfördes därför med tre olika avstånd mellan 

borrhålen 4, 8, och 12m. Avstånden valdes för att täcka extrem värdena 4m och 12m samt 

8m som representerar ett medelvärde.  

Effektuttaget valdes till 50W/m (23) (24) vilket motsvarar högsta rekommenderade 

energiuttaget per meter för ensamstående borrhål utan aktiv återladdning. I detta fall 

hämtades även kyla från berglagret vilket medförde en aktiv återladdning som möjlig gör 

ett större energiuttag och där för valdes det högsta rekommenderade värdet för effektuttag 

per meter borrhål för ensamstående borrhål.  
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Borrhålen placerades enligt bild 3, 4 och 5 för att utnyttja den tillgängliga markytan på 

40x55m maximalt. 

 

 

 
Bild 3 Illustrering av borrhålsplaceringen vid 179 hål. 

 
Bild 4 Illustrering av borrhålsplaceringen vid 50 hål. 

 
Bild 5 Illustrering av borrhålsplaceringen vid 20 hål. 
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4 Resultat 

4.1 Fall 1 

Det viktiga för att kontrollera om de olika systemen klarar av att möta byggnadens behov 

är att se om dessa får hjälp av fjärkyla och fjärvärme. Om dessa levererar någon större 

energi mängd till byggnaden så betyder detta att borrhålslagret inte klarar av att försörja 

byggnaden. Därför jämförs behovet för fjärvärme och fjärkyla mellan de olika systemen. 

Det är även intressant att se hur mycket energi som byggnaden använder på andra 

områden så som fastighetsel, ventilationsaggregaten, personal utrustning samt 

eluppvärmning den sistnämnda är driftenergin för värmepumpen som återförs till 

byggnaden i form av värme. Dessa fyra förutom eluppvärmning (värmepumpen)förändras 

inte då systemen byts ut, dessa används bara för att få en storlekskänsla av hur mycket 

värme som går åt i de olika fallen.  

 20 borrhål 

Det första systemet som även det minsta består av 20 borrhål med en värmepumpseffekt 

på 200 kW. I figur 6 redovisas den årligt levererade energin per månad. För månad 

januari och februari så finns det en stor mängd energi levererad ifrån fjärvärme och 

mindre mängder levererade energi i månader så som mars, april, september oktober 

november och december. För sommarmånaderna juni, juli och augusti existerar det ett 

kylbehov levererat med fjärkyla. Detta visar att bergvärmelagret inte klarar att möta 

byggnadens energibehov. 
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Belysning 

 

Figur 6 Levererad energi för 20borrhål. 
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I figur 7 skildras det var energin används. Denna figur delar upp energianvändningen 

mellan luftuppvärmning och kylning samt direkt värmning eller kylning av de zoner (rum 

och våningar) som byggnaden är uppdelad i. Här syns tydligt att uppvärmning för 

ventilationen står för en stor del av energibehovet för januari och februari. Samt att 

kylningen av luften sommartid står för nästan hälften av den energimängd som går åt för 

sommarmånaderna. 

 

Uppdelningen mellan värme och kyla är den samma i de 3 fallen och kommer därför inte 

att redovisas för de två kommande fallen.  

Zone värme 

 
Figur 7 Använd energi per område för 20 borrhål. 
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Figur 8 skildrar den frienergin som systemet utnyttjar över året. Det syns tydligt att luften 

bär på väldigt stora energimängder vilket gör att den återvunnen energi framförallt ifrån 

värme ifrån värmeväxlaren står för den största mängden fri energi. Här syns också hur 

stora energimängder som hämtats från bergvärmelagret.  

Ventilations 

återvinning  

 
Figur 8 Använd frienergi för 20 borrhål. 
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 50 borrhål 

För det andra systemet bestående av 50 borrhål och en värmepumpseffekt på 500kW så 

visar figur 9 att energin levererad ifrån fjärvärme nästan helt har blivit ersatt med värme 

ifrån bergvärmelagret. Dock så existerar en liten del för februari månad. Levererad kyla 

ifrån fjärkyla ligger kvar på samma nivåer som i system 1 med 20 borrhål och har i 

princip inte förändrats något förutom med några kWh. Detta visar att även detta system 

inte klarar av att möta byggnadens energibehov. 
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Belysning 

Figur 9 Levererad energi för 50 borrhål. 
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I figur 10 så är skillnaden ifrån fall 1 inte stora utan värmeväxlaren för luft står 

fortfarande för den största delen av den fria energin.    

 

AHU heat 

recovery 

Figur 10 Använd frienergi för 50 borrhål. 
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 179 borrhål 

 För det tredje systemet bestående 179 borrhål och en värmepumpseffekt på 1790kW 

visar figur 11 att värmen ifrån fjärvärme är borta och har ersatts med electric heating. 

Figuren visar att systemet fortfarande inte klarar av att möta byggnadens kylbehov under 

sommar månaderna då det fortfarande används fjärkyla.  

 

Figur 12 visar att den största delen av frienergin fortfarande kommer från värmeväxlaren 

på ventilationen.   
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Figur 12 Använd frienergi för 179 borrhål. 
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Figur 11 Levererad energi för 179 borrhål. 

Fastighetsel 

Eluppvärmnin

g 

(värmepumpe

n) 

Fjärkyla  

Fjärvärme  

    
 

Personal 

utrustning  

 Month 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12

 kWh

0·104

2·104

4·104

6·104

8·104

10·104

12·104

14·104

16·104

18·104

 Month 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12

 kWh

0·104

1·104

2·104

3·104

4·104

5·104

6·104

7·104

8·104

9·104



 36

 Analys 

Vid en analys av de olika systemen syns vissa skillnader på hur mycket fjärvärme och 

fjärkyla som systemet använder vilket skildras i tabell 6. Skillnaden mellan 

borrhålslagren bestående av 179 och 50 borrhål är inte speciellt stora vilket tyder på att 

dessa system klarar av att täcka byggnadens basbehov. I resultatet från 20 hålsmodellen 

syns det att detta system använder betydligt mer fjärvärme och vilket visar att denna 

modell inte klarar av att leverera den energimängd som behövs. Tabell 6 visar även att 

behovet av fjärrkyla inte skiljer så mycket mellan de olika fallen vilket tyder på att 

systemen inte kan utnyttja fri-kylan från bergvärmelagret.   

 

179-1  50-1  20-1  

kWh  kWh/m2  kWh  kWh/m2  kWh  kWh/m2  

Belysning 287132  57.3  287128  57.3  287128  57.3  

Fastighetsel 278389  55.6  278024  55.5  278289  55.6  

Eluppvärmning 

(värmepumpen) 
159581  31.9  161389  32.2  153938  30.7  

Fjärkyla  15481  3.1  15785  3.2  16006  3.2  

Fjärvärme  2  0.0  2222  0.4  39176  7.8  

Tabell 6 Använd energi för de tre fallen 20, 50 och 179 borrhål. 

 

4.2 Fall 2 

Efter att ha studerat hur stora energimängder som de olika systemen klarar leverera så är 

det viktigt att se vad som händer med temperaturen i marken för att se om det i framtiden 

finns risk för så stora temperatur förändringar att det finns risk för driftstörningar eller i 

värsta fallet risk för att permafrost bildas. Det är därför intressant att se vad som händer i 

marken på lång sikt.  
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 20 borrhål 

För systemet med 20 borrhål så varierar temperaturen i marken ganska kraftigt mellan 

sommar och vinter vilket syns i figur 13 samtidigt som temperaturen går ner i under 0 °C. 

 
Figur 13 Temperaturförändringen i marken för 20 borrhål. 

 

 50 borrhål 

För systemet med 50 borrhål så är temperaturförändringen inte lika stor mellan sommar 

och vinter samtidigt som årscykelns temperaturförändring börjar plana ut. Se figur 14. 

 
Figur 14 Temperaturförändring i marken för 50 borrhål. 

 179 borrhål 

179 håls systemet har den minsta förändringen mellan temperaturen sommar och vintertid 

samtidigt som årscykelns temperatursvängningarna börjar plana ut som 50 håls systemet. 

Se figur 15. 
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Figur 15 Temperaturförändringen i marken för 179 borrhål. 

 Analys 

Vid en noggrannare analys av resultatet ifall två syns tydligt att alla tre systemen påverkar 

marktemperaturen negativt vilket på lång sikt kommer påverka systemens drift och det 

finns även risk för att permafrost bildas i marken, se figur16. I figur 16 syns också att 

bergvärmelagret bestående av 179 hål har en jämnare kurva en de andra systemen. Detta 

tyder på att bergvärmelagret bestående av 179 hål kommer att ha normal funktion längre 

än de andra systemen. 

 
Figur 16 Variationen hos marktemperaturen för de tre olika systemen.  
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5 Diskussion 

5.1 Resultatet 

 Fall 1 

I fall 1 besvaras frågan om hur vida de olika systemen klar av att möta N54:as årliga 

värme och kylbehov.  

Som resultatet visar klarar bergvärmelagret med 50 och 179 hål av att täcka mer än 80 % 

av byggnadens totala värme- och kylbehov vilket är den normala att dimensionera en 

bergvärmepump efter. Resultatet visar att bergvärmelagret bestående av 179 borrhål är 

det system som täcker störst del av årsbehovet vilket inte är så anmärkningsvärt då detta 

system har möjligheten att hämta energi från flest antal borrhål.  

Om mängden utvunnen ”fri”-energi/år jämförs mellan de tre olika systemen syns en 

ganska stor skillnad mellan bergvärmelagret bestående av 20 borrhål och de bestående av 

50 och 179 vilket visar att detta system är underdimensionerat och har svårt att möta 

byggnadens basbehov och inte bara topplasterna. I Jämförelsen mellan de två större 

värmelagren syns däremot inga större skillnader i utvunnen ”fri”-energi/år detta tyder på 

att båda systemen kan uppfylla byggnadens basbehov men att bergvärmelagret bestående 

av 179 borrhål klarar av att möta topplasterna lite bättre. Vilket kan tyda på att 

bergvärmelagret bestående av 179 borrhål är överdimensionerat. 

 Ett bergvärmelager är ett trögt system och har därför svårt att möta effekttoppar detta gör 

att bergvärmesystemen oftast dimensioneras för att täcka ca 80 % av en byggnads 

effektbehov.  Resultatet visar i alla de tre fallen att utvingingen av kyla ifrån marken inte 

har någon större variation och att den utvunna fri-kylan är mycket lägre än det kyl-behov 

som finns i byggnaden. Vilket misstänks ha en grund i att programmet inte klarar av att ta 

värme och kyla samtidigt ifrån bergvärmelagret. Detta påverkar även resultatet i fall 2 

negativt då ett större kyluttag hade jämnat ut skillnaden mellan utvunnen värme och kyla 

vilket skulle leda till att temperaturutvecklingen i marken fått en annan utveckling då ett 

ökat kyluttag skulle dämpa den negativa temperaturutvecklingen och höja 

årsmedeltemperaturen i marken.   

Om systemen ska bedömas utifrån en ekonomisk synvinkel måste den utvunna energin 

jämföras med priset på det energislag den ersätter, i detta fall är det fjärr-värme/kyla som 

ersätts. Fjärr-värme/kyla kostar idag ca 0,75-1 kr/kWh. Bergvärmelagren utvinner mellan 

ca 280 000 kWh (20borrhål), 300 000 kWh (50borrhål) och 310 000 kWh (179 borrhål) 

”fri”- värme/kyla detta medger en sänkning av den årliga energikostnaden på mellan 
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280 000 - 310 000kr beroende på hur stort bergvärmelager som konstrueras. Kostanden 

för att borra ett 200m djupt borrhål ligger på ca 25 000-30 000kr och priserna för de olika 

värmepumpar ligger på 390 000 kr för värmepumpen på 200kW, 820 000kr för 

värmepumpen på 500kW och 2 800 000kr för värmepumpen på 1800kW. Detta medför 

att de olika systemen skulle ha pay-off tider på ca 3,5 år för systemet bestående av 20 

borrhål, 7,7 år för systemet bestående av 50 borrhål och 26,4 år för systemet bestående av 

179 borrhål. Detta visar att bergvärmelagren bestående av 20 och 50 borrhål har korta 

pay-off tider vilket är lätta att räkna hem ur ett ekonomiskt perspektiv. Bergvärmelagret 

bestående av 20 borrhål är pga sin korta pay-off tid det mest lönsamma rent ekonomiskt.  

 

  Fall 2 

I fall 2 studeras marktemperaturens utveckling under en tio års period för att bedöma 

bergvärmelagrets framtida drift.  

Som resultatet visar sjunker markens årsmedeltemperatur i alla tre fallen vilket visar att 

energiuttaget i form av värme är större än den tillförda återladdningen i form av kyluttag 

och solenergi. Detta kan få förödande konsekvenser för den långsiktiga driften om 

temperaturen försätter att falla. Resultatet visar att bergvärmelagret bestående av 20 

borrhål störst påverkan den omkringliggande marktemperatur vilket leder till att detta 

borrhåls lager kommer drabbas av driftstörningar först. Även resultaten från 

bergvärmelagren bestående av 50 och 179 borrhål visar på en negativ utveckling av 

marktemperaturen. Detta tyder på att alla tre systemen på sikt kommer att få stora 

driftstörningar då det finns en stor riska att marktemperaturen blir så låg att möjligheten 

till att utvinna värme försämras och försvinner. Som nämnts i diskussionen kring fall1 

klarar simuleringsprogrammet inte av att utvinna värme och kyla samtidigt ifrån 

bergvärmelagret om detta hade varit möjligt hade resultatet i fall två kunnat få en helt 

annan utveckling. 

Som nämnts tidigare i denna rapport tar det ca 50 år för marken att nå en 

jämviktstemperatur efter en installation av en bergvärmepump. Eftersom denna rapport 

behandlar simuleringsperioder på max 11 år kommer jämviktstemperaturen inte att 

uppnås under denna period. Det blir därför svårt att göra en korrekt bedömning av hur 

marktemperaturen utvecklas fram till jämviktstemperaturen uppnås och i och med det 

systemets prestanda på långsikt. 

För att förhindra att marktemperaturen skall sjunka och led till försämrad verkningsgrad 

och i extremfallet permafrost så kan ett sätt att förhindra detta vara att försöka jämna ut 

skillnaden mellan utvunnenkyla och värme. Detta kan åstadkommas genom att till 
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exempel undersöka om det finns möjlighet att kyla andra delar av sjukhuset eller att aktivt 

värma borrhålslagret med solfångare eller spillvärme ifrån andra delar av sjukhuset.  

5.2 Tillvägagångsätt 

Tillvägagångssättet för denna studie grundades utifrån att landstinget Sörmlands önskan 

om att byggnaden N54:as kyl och värmebehov skulle täckas av ett aktivt geoenergiuttag. I 

denna studie skapades då ett spekulativt behov av både kyla och värme, vilket leder till att 

resultat som kanske inte stämmer överens med verkligheten. Ett annat tillvägagångs sätt 

skulle kunna vara att titta på den maximala värme- och kyleffekt som markan kan 

leverera och på ett sådant sätt undvika risken för permafrost och andra komplikationer 

som skulle kunna leda till att systemets prestanda påverkas negativt och på så sätt hitta 

det optimala systemet för att säkerhetsställa den långsiktiga driften.   

5.3 Felkällor 

 Klimatfilen 

Som klimatfil för simuleringarna användes Stockholm-Bromma 1977. Detta innebär att 

simuleringarna utfördes utifrån rådande temperaturförhållanden i Stockholm-Bromma 

1977. Stockholm och Nyköping ligger vid östkusten och avståndet mellan städerna är ca 

10 mil, årsmedeltemperaturen mellan städerna borde därför vara så pass liten att den inte 

har någon större inverkan på slutresultatet. Ett bergvärmelager är ett trögt system vilket 

leder till att systemet har svårt att tillgodose snabba och stora förändringar, något som 

därför kan ha påverkat resultatet är det faktum att klimatfilen följer temperaturen från ett 

specifikt år. Vid en jämförelse mellan klimatfilen och medeltemperaturen under en 30: års 

period förekommer vissa skillnader. I klimatfilen Stockholm-Bromma 1977 är årets 

kallaste månad februari och årets varmaste månad juni i jämförelse mot klimat data som 

samlats in under en 30: års period visar att årets kallaste månad är januari och årets 

varmaste är juli (47). Detta leder till att när klimatfilen körs i en loop om 11 år påverkas 

systemets effekttoppar både i tid och storlek. Detta påverkar bergvärmelagrets 

konstruktion och prestanda. 

 

 Befintliga borrhål 

På fastigheten finns idag ett bergvärmelager bestående av 48 borrhål som förser delar av 

lasarettet med värme och kyla. Detta bergvärmelager behandlas inte i denna rapport. Då 

det befintliga bergvärmelagret kommer hamna relativt när det nya bergvärmelagret 
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kommer dessa konkurrera om samma energi. Detta leder till att de möjliga energiuttaget 

ur marken kommer att vara något lägre än det som behandlas i denna rapport. Om detta 

inte tas hänsyn till finns risk att energiuttaget ur marken blir så stort att marken inte 

hinner återladdas. Detta kan leda till att antingen permafrost bildas och att 

bergvärmelagret inte kan utvinna någon mer värme eller att marktemperaturen blir så hög 

att ingen kyla går att utvinnas. 

 

 Programmet 

IDA ICE är ett simuleringsprogram som varit tillgängligt en längre tid för olika 

simuleringar inom den byggda miljön. I denna rapport används en undermodul till IDA 

ICE som heter GHX-MIR som utvecklats för att klara simuleringar innehållande flera 

borrhål. Denna undermodul är en så kallad beta version vilket innebär att den är under 

utveckling och inte släppt till försäljning än. Programmets tillförlitlighet kan därför 

ifrågasättas och eventuella buggar skulle kunnat påverka resultatet.    

Eftersom undermodulen är en beta version under utveckling finns inga personer med 

kunskap om modulen förutom programutvecklarna på EQUA det finns heller ingen 

tillgänglig dokumentation som t.ex. användarmanualer detta har gjort programmet svår 

hanterligt och eventuella inställnings missar kan ha påverkat slutresultatet. 

 

Värmepumpen som används för att utvinna energi i borrhålslagret är av en vanlig liten 

hushållsvariant som har skalats upp för att möta de ökade behov som byggnaden står för. 

Detta leder till att den inte kommer att återspegla verkligheten utan programmet 

behandlar värmepumpen som en ideal värmepump vilket leder till att alla förluster som 

finns i verkligheten försummas samtidigt som in- och uttemperaturerna till borrhålen inte 

begränsas annat än att tillräcklig energimängden vilket hämtas upp ur marken stämmer 

överrens med det behov som finns. Detta leder till att temperaturer ner mot -16°C uppnås 

fast detta skulle leda till permafrost och frysning av ledningar. Därför kan inte dessa 

temperaturer användas för att se förändring i marken utan andra mätpunkter får användas.  

 

 Byggnaden 

Då byggnaden bara är i planeringsstadiet finns en rad osäkra faktorer som skulle kunna 

påverka resultatet. Byggnadens konstruktion och utformning är inte fastställt vilket 

innebär att U-värden och byggnads arean kan ändras. En sådan förändring kan få stor 

inverkan på byggnadens kyl och värmebehov. Om kyl och värmebehovet ändras kommer 

detta påverka energiuttaget ur marken. Det ändrade energiuttaget kan leda till att 
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bergvärmelagret måste dimensioneras om för att undvika stora temperaturförändringar i 

marken. 

Verksamheten i byggnaden är inte heller fastställd till hundra procent. Byggnaden 

kommer innehålla en undercentral på källarplan, akutmottagning på plan 1, kontor på 

plan 2 och en operationsavdelning på plan 3. Men det diskuteras också om möjligheten 

att införa en steriliserings avdelning på plan två istället för enbart kontor. Detta skulle 

medföra ett ökat ventilationsflöde då en steriliserings avdelning innehåller stora 

diskmaskiner som alstrar både värme och fukt. Ett ökat ventilationsflöde innebär ett ökat 

kyl- och värmebehov vilket skulle påverka simuleringsmodellens uppbyggnad.   

 

 Interna laster 

De interna lasterna som skapas utav människor och utrustning i främst operation och 

akutavdelningen är svår bedömda då dessa till stor del styrs av det aktuella 

sjukdomsläget. Värdet på de siffror som använts i modellen är baserade på ett medelvärde 

från besöks statistik på akuten och antal utförda operationer per år. Dessa värden 

förutsätter ett jämt flöde till dessa avdelningar vilket inte stämmer överens med 

verkligheten. Hur mycket folk som antingen behöver opereras eller besöka en 

akutmottagning varierar med tiden. Genom att använda medelvärden försummas 

effekttopparna som uppstår till följd av att ett stort antal människor vistas i lokalerna 

samtidigt. I och med att extremvärdena när väldigt lite folk eller väldigt mycket folk 

vistas i lokalen försummas, försummas även extremvärdena för ventilationen samt kyl 

och värmebehovet. När detta försummas jämnas effekttopparna ut och det blir därför 

svårt att veta hur bergvärmelagret klarar av att möta dessa toppar. 
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6 Slutsats 

Slutsatsen som kan dras utifrån denna studie är att bergvärmelagret bestående av 50 och 

179 borrhål klarar av att täcka 80 % det årliga kyl- och värmebehovet. Vilket är den nivå 

bergvärmepumpar dimensioneras efter. Det är därför nödvändigt att kombinera 

bergvärmelagret med ett system för toppvärme och toppkyla på grund av att dess tröghet.  

På grund av den stora skillnaden mellan värmebehov och kylbehov så sjunker 

marktemperaturen för de tre olika systemen vilket på sikt leder till att försämrad 

verkningsgrad samt risk för permafrost. Det är därför nödvändigt att jämna ut 

energiuttaget mellan kyla och värme för att skapa ett system i jämnvikt. 
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7 Förslag till framtida studier 

I denna rapport behandlas inga ekonomiska aspekter utan bara systemets funktionalitet. 

Det skulle därför vara intressant med en studie som behandlar den mest ekonomiska 

systemlösningen för NLN:s bergvärmelager.  

En annan aspekt som skulle vara intressant att studera är vilka andra möjligheter som 

NLN har för att utvinna fri-energi. En sådan studie skulle kunna innehålla NLN:s 

möjligheter att använda solenergi och frikyla från Nyköpingsån. 
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