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Sammanfattning 
Syftet med examensarbetet var att skapa en beräkningsmall i Microsoft Office Excel 
som beräknar paybacktiden för anläggning av borrhålslager och se hur denna varierar 
med olika parametrar. Excel-filen ska kunna användas av företag och industrier som 
vill undersöka potentialen för inlagring av spillvärme i ett borrhålslager. 
Utformningen av beräkningsmallen utgick från Xylems högtemperaturlager i 
Emmaboda. 

Inom svensk process- och tillverkningsindustri finns det stora mängder spillvärme 
som sällan kommer till användning. Att hitta olika tekniska lösningar för att effektivt 
tillvarata denna spillvärme skapar inte bara nytta ur ett hållbart perspektiv utan kan 
också leda till ekonomiska fördelar för företaget. Anläggning av ett borrhålslager kan 
därför vara motiverat, eftersom detta kan användas för säsongslagring av värme. 
Detta leder till att spillvärmen kan nyttjas, samtidigt som inköp av extern energi 
minskar och med det minskar beroendet av externa leverantörer.  

Geoenergi definieras som en förnyelsebar energikälla och har fått alltmer 
uppmärksamhet på marknaden de senaste åren. Geoenergisystem kan delas in i 
passiva samt aktiva system beroende på hur återladdningen av värme till systemet 
sker. Passiv geoenergi innebär att man endast tar tillvara på den värme som finns 
naturligt i marken och den som lagrats från solinstrålningen. Det vanligaste passiva 
systemet är bergvärme. Aktiv geoenergi innebär att värmen som plockas ut 
återladdas via samma system genom att skapa förutsättningar för lagring av både 
värme och kyla. Aktiv geoenergi finns som borrhålslager, BTES, samt akviferlager, 
ATES. Dessa system används i storskaliga projekt och är effektivare än passiva 
system.  

Xylems borrhålslager är ännu under uppladdning och beräkningar som företaget själv 
utfört härstämmar från simuleringsprogrammet Earth Energy Designer, EED.  
Resultatet visar att 2166 MWh/år kan tas ut från lagret, vilket stämmer överens till 83 
% med Xylems egna beräkningar. Borrhålslagrets verkningsgrad beräknades till 65 
% vilket kan jämföras med de 68 % som Xylem kalkylerat med. Paybacktiden 
beräknades till 6,4 år medan Xylem beräknat en paybacktid på 5,5 år. 
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Summary 
The purpose of this study was to create a template in Microsoft Office Excel that 
calculates the payback time for the construction of a borehole storage and to see the 
variations with each parameter. The Excel file can be used by industries that want to 
investigate the potential of storing waste heat in a borehole storage. The design of the 
template was based on Xylem’s high temperature borehole storage in Emmaboda.  

There are large quantities of waste heat in Swedish process and manufacturing 
industries which is rarely put to use. Finding different technical solutions to utilize 
this waste heat will not just be beneficial from an environmentally sustainable 
perspective, but may also lead to economic benefits for the company. The 
construction of a borehole storage may therefore be justified, as it can be used for 
seasonal storage of heat. As a result the waste heat can be utilized instead of being 
lost while purchases of external energy will also decrease, reducing the dependence 
on external suppliers. 

Shallow geothermal energy is defined as a renewable source of energy and has 
received more attention in the market in recent years. Shallow geothermal energy 
systems can be classified into passive and active systems depending on how the 
recharging of heat to the system occurs. A passive system means that only the heat 
that is naturally present in soil and that stored by solar radiation is extracted. An 
active system means that the heat extracted is recharged through the same system by 
creating conditions for the storage of both heating and cooling. Active systems are 
classified into borehole storages, BTES, and aquifer storages, ATES. These systems 
are used in large-scale projects and are more efficient than passive systems. 

The template was tested on Xylem’s borehole storage in Emmaboda. The result 
shows that 2,166 MWh/year can be extracted from the storage, which is consistent to 
83 % of Xylem’s own calculations. The heat efficiency of the borehole storage was 
estimated to 65 % compared to the 68 % that Xylem calculated. The payback time is 
calculated to be 6.4 years while Xylem calculated a payback time of 5.5 years.
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Abstract 
Inom svensk process- och tillverkningsindustri finns det stora mängder spillvärme 
som sällan kommer till användning. Att hitta olika tekniska lösningar för att effektivt 
tillvarata denna spillvärme skapar både nytta ur ett hållbart perspektiv samt ur ett 
ekonomiskt perspektiv för företaget.  

I denna rapport presenteras en utarbetad beräkningsmodell i Excel. 
Beräkningsmodellen används för att uppskatta lönsamheten för anläggning av ett 
högtemperaturlager i berggrunden. Excel-filen ska kunna användas för företag som 
en första uppskattning om ett borrhålslager är ett alternativ för tillvaratagande av 
spillvärme. Utformningen av beräkningsmallen utgick från Xylems 
högtemperaturlager i Emmaboda.  

Beräkningsmallen testades på Xylems borrhålslager. Resultatet visar att 2166 
MWh/år kan tas ut från lagret, vilket stämmer överens till 83 % med Xylems egna 
beräkningar. Borrhålslagrets verkningsgrad beräknades till 65 % vilket kan jämföras 
med de 68 % som Xylem kalkylerat med. 

Nyckelord: Borrhålslager, UTES-system, BTES-system, HT-BTES-system, 
geoenergi, spillvärme. 

. 
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Förord 
Examensarbetet utfördes i samarbete med Xylem Water Solutions i Emmaboda och 
ett stort tack riktas till Leif Rydell som tålmodigt förmedlat sina kunskaper om 
borrhålslagret och bistått med den information som behövts för att slutföra projektet. 
Tack för att vi fått möjlighet att fördjupa våra kunskaper i en så intressant gren av 
naturvetenskapen. 

De frågetecken som framkommit under arbetets gång har effektivt kunnat rätas ut 
med vägledning av vår handledare Björn Zethræus.  

Sist men inte minst vill vi tacka Olof Andersson som kommit med kommentarer och 
även bistått med sin mångåriga erfarenhet och gedigna kunskapsbank under arbetets 
gång. 

 

Erika Abrahamsson och Joel Milesson 

24 maj 2013 

Växjö 
  



  
 

VII 

Innehållsförteckning 
Sammanfattning _______________________________________________________ III 

Summary _____________________________________________________________ IV 

Abstract _______________________________________________________________ V 

Förord _______________________________________________________________ VI 

Innehållsförteckning __________________________________________________ VII 

Ordlista _______________________________________________________________ 1 

Beteckningslista ________________________________________________________ 2 

1. Introduktion _________________________________________________________ 4 
1.1 Bakgrund _________________________________________________________ 4 
1.2 Syfte _____________________________________________________________ 5 
1.3 Mål ______________________________________________________________ 5 
1.4 Avgränsningar _____________________________________________________ 5 

2. Geoenergi ___________________________________________________________ 7 
2.1 Geologiska och hydrogeologiska egenskaper _____________________________ 9 
2.2 Geoenergisystem __________________________________________________ 10 

2.2.1 Passiv geoenergi _______________________________________________ 11 

2.2.2 Aktiv geoenergi ________________________________________________ 12 

2.2.3 Termiskt responstest (TRT) ______________________________________ 18 

2.2.4 Borrhålsvärmeväxlare (BHE) _____________________________________ 18 

2.3 Komponenter _____________________________________________________ 19 
2.3.1 Värmepump___________________________________________________ 19 

2.3.2 Kylmaskin ____________________________________________________ 21 

2.3.3 Kompressor ___________________________________________________ 22 

2.3.4 Värmeväxlare och värmeöverföring ________________________________ 22 

3. Xylem _____________________________________________________________ 24 
3.1 Företagsbeskrivning ________________________________________________ 24 
3.2 Borrhålslager _____________________________________________________ 25 

3.2.1 Funktionsbeskrivning ___________________________________________ 25 

3.2.2 Borrhålslagrets utformning _______________________________________ 26 

3.2.3 Spillvärmekällor _______________________________________________ 28 

4. Metod _____________________________________________________________ 30 
4.1 Tillvägagångssätt __________________________________________________ 30 
4.2 Beräkningsmallen _________________________________________________ 30 
4.3 Kritik till vald metod _______________________________________________ 31 

5. Funktionsbeskrivning beräkningsmall __________________________________ 32 
5.1 Spillvärme _______________________________________________________ 33 

5.1.1 Funktionsbeskrivning spillvärme __________________________________ 33 



  
 

VIII 

5.2 Fördelning av spillvärme ____________________________________________ 35 
5.2.1 Funktionsbeskrivning fördelning av spillvärme _______________________ 36 

5.3 Borrhålslager _____________________________________________________ 38 
5.3.1 Funktionsbeskrivning borrhålslager ________________________________ 39 

5.4 Energiflödeskarta __________________________________________________ 42 
5.4.1 Funktionsbeskrivning energiflödeskarta _____________________________ 43 

5.5 Ekonomi _________________________________________________________ 43 
5.5.1 Funktionsbeskrivning ekonomi ____________________________________ 44 

6. Resultat och analys __________________________________________________ 48 
6.1 Resultat _________________________________________________________ 48 
6.2 Analys __________________________________________________________ 51 

6.2.1 Variationer av beräkningsmallens parametrar ________________________ 53 

7. Diskussion och slutsatser ______________________________________________ 55 
7.1 Diskussion _______________________________________________________ 55 

7.1.1 Beräkningsmallen ______________________________________________ 55 

7.1.2 Miljöpåverkan _________________________________________________ 56 

7.1.3 Förslag till modellförbättringar ____________________________________ 57 

7.2 Slutsatser ________________________________________________________ 57 

8. Referenser __________________________________________________________ 59 

9. Bilagor _____________________________________________________________ 64 
 
 
 

 



  
 

  
1 

Erika Abrahamsson & Joel Milesson 

Ordlista 
Akvifer Geologisk bildning, som till exempel rullstensåsar 

och grusavlagringar, med ett grundvattenmagasin som 
kan utvinnas. 

Anergi Lågkvalitativ energi som inte kan användas för att 
utföra mekaniskt arbete.  

ATES  Aquifer Thermal Energy Storage, akviferlager. 

BHE Borehole Heat Exchanger, borrhålsvärmeväxlare.  

BTES  Borehole Thermal Energy Storage, borrhålslager.  

COP Coefficient of Performance, värmepumpens 
värmefaktor. 

EER  Energy Efficiency Ratio, kylmaskinens köldfaktor. 

EED Earth Energy Design, simuleringsprogram för 
optimering av borrhålslagers funktion och 
konstruktion. 

Exergi Högkvalitativ energi som kan användas för att utföra 
mekaniskt arbete.  

HT-BTES High Temperature Borehole Thermal Energy Storage. 
Värmelager i borrhål med hög temperatur. 

UTES Underground Thermal Energy Storage, samlingsnamn 
för akvifer- och borrhålslager. 

TRT Thermal Response Test, test som används för att 
bestämma bergets termiska egenskaper. 
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Beteckningslista 
η Borrhålslagrets verkningsgrad  [%] 

θ Borrhålslagrets relativa värmeförlust  [%] 

λ Bergets värmekonduktivitet  [W/(m∙K)] 

λi Isolermaterialets värmekonduktivitet  [W/(m∙K)] 

Φ Värmepumpens COP-värde 

τ Elkomponentens driftstid   [h/år] 

a Årligt inbetalningsöverskott  [kr] 

Ah Arean av den horisontella isoleringen  [m2] 

Av Arean av den vertikala isoleringen  [m2] 

C Kostnaden för anläggning av borrhålslager [kr] 

cp Bergets volumetriska värmekapacitet   [MJ/(m3∙K)] 

Di Djupet av den vertikala isoleringen  [m] 

di Isoleringens tjocklek   [m] 

E+ Energi som inlagras i borrhålslagret  [MWh/år] 

E- Energi som återvinns från borrhålslagret  [MWh/år] 

EFV Den mängd energi som leds direkt ut på det interna  [MWh/år] 
fjärrvärmenätet utan att lagras i borrhålslagret  

Ei Uppvärmningsbehov i den aktuella månaden [MWh/år] 

En Nettobehov    [MWh/år] 

ETOT Total mängd nyttig energi   [MWh/år] 

Euppv Totalt uppvärmningsbehov   [MWh/år] 

fp Andel av märkeffekt 

G Grundinvestering   [kr] 

Gdi Graddagar i den aktuella månaden 

H Lagrets djup    [m] 
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h Dimensionslös värmeförlustfaktor 

nm Paybacktid med hänsyn till ränta  [år] 

nu Paybacktid utan hänsyn till ränta  [år] 

Pmärk Elkomponentens märkeffekt  [kW] 

Qbortf Bortförd värmemängd värmepump  [MWh/år] 

Qgr Värmeförluster genom berget  [W] 

Qins Värmeförluster genom isolering  [W] 

Qk Spillvärme tillgänglig för korttidslagring [MWh/år] 

Qs Totala värmeförluster i borrhålslager  [W] 

Qspill Total tillgänglig spillvärme  [MWh/år] 

Qtillf Tillförd spillvärme värmepump  [MWh/år] 

QTOT Elkomponentens energiförbrukning  [kWh/år] 

Qö Totalt energiöverskott för inlagring i borrhålslager [MWh/år] 

r Diskonteringsränta   [%] 

ΔT Temperaturdifferens mellan lagrets högsta och  [˚C] 
lägsta medeltemperatur    

T0 Ortens årliga medeltemperatur  [˚C] 

Tm Medeltemperatur vid lagerytan  [˚C] 

V Borrhålslagrets volym   [m3] 

W Elförbrukning värmepump   [MWh/år] 
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1. Introduktion 
 

1.1 Bakgrund 

Klimatförändringarna är en av vår civilisations stora ödesfrågor. Ökningen 
av koldioxidutsläpp går hand i hand med en ökande medeltemperatur i både 
atmosfär och hav. Med den ökande temperaturen kommer smältande 
glaciärer, höjda havsnivåer, nya väderförhållanden och därmed förändrade 
villkor för livet på jorden. (European Environment Agency, 2012). Genom 
att effektivisera vår nuvarande energianvändning och samtidigt kraftigt öka 
andelen energi från förnybara källor kan koldioxidutsläppen skäras ned för 
att minimera klimatförändringarna. (Brown, 2009). 

I enlighet med EU-direktiv 2009/28/EG har Sverige ingått bindande avtal för 
att främja användningen av förnybar energi och har som mål att uppnå en 
andel av minst 49 % till 2020. (Sveriges riksdag, 2008). Sedan 2007 har 
Energimyndigheten klassat geoenergi som en förnybar energikälla vilket 
tillsammans med ekonomiska fördelar, kort paybacktid och ett ökat 
oberoende från externa leverantörer gjort geoenergi till ett intressant 
alternativ till övriga energislag. (SWECO, 2013). 

I Sverige har användningen av geoenergi ökat kraftigt sedan 70-talet och 
Sverige är idag det land i världen med störst användning geoenergi per 
capita. Av de cirka 1500 större akviferlager som är i drift i världen ligger 
runt 70 i Sverige. Sverige har också en stor användning av 
värmepumpsanslutna borrhålssystem, både i liten skala där antalet överstiger 
300 000 stycken och i stor skala där antalet är cirka 300 stycken. (Geotec, 
2012). Andersson et al (20091), uppskattar att mellan 12 och 15 procent av 
lokal- och bostadsuppvärmning kommer från geoenergi vilket motsvarar 10-
12 TWh per år men potentiellt skulle denna siffra kunna vara upp mot 25 
TWh per år år 2020. 

På grund av de aktiva geoenergisystemens förmåga att säsongslagra termisk 
energi är borrhålslager mycket intressant för exempelvis industrier med stora 
mängder spillvärme från sina processer där ett värmeöverskott kan lagras 
från sommar till vinter. (Andersson et al, 20091). Systemen görs dock 
vanligen för att kunna tillgodose både värme- och kylbehovet, men då främst 
för kommersiella fastigheter. (Andersson, 2013). 

Sveriges berggrund består till största delen av urberg, mest granit, gnejs och 
granodiorit, vilken lämpar sig väl för system med borrhålslager på grund av 
den låga hydrauliska konduktiviteten och förhållandevis små värmeförluster 
i lagret. (Andersson et al, 20091). Borrhålslager utnyttjar berggrundens 
förmåga att lagra värme. Hål borras genom lagringsvolymen och 
värmeväxlare som utnyttjar temperaturdifferensen mellan värmebäraren och 
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berggrunden installeras. Borrhålet laddas då värmebäraren som cirkulerar i 
systemet är varmare än berget och då avger sin värme till berget, när lagret 
laddas ur råder istället det omvända förhållandet och värmebäraren återtar 
lagrad värme från berget. (Geotec, 2012). 

I sammarbete med Xylem, Emmaboda, utfördes detta examensarbete. I juli 
2010 tog Xylem sitt borrhålslager i drift. Lagret består av 140 stycken, 150 
meter djupa hål med en diameter på 11 centimeter. Med hjälp av spillvärme 
från gjutprocesser och provbassäng ska berggrunden värmas från 8˚C till 
60˚C innan man börjar plocka ut den lagrade energin från berget. Målet är 
att minska det externa fjärrvärmebehovet med 50 %, från 5 GWh/år till 2,5 
GWh/år. (Rydell, 2013). 

Emmaboda energi som levererar fjärrvärme till Xylem kommer därför 
minska sin försäljning med 2,5 GWh fjärrvärme per år. Emmaboda energi 
har fått svara på om detta kommer påverka dem, vilket de anser att det inte 
kommer göra. (Karlsson, 2013). 

 
1.2 Syfte  

Syftet med detta examensarbete är att utforma en Excel-fil där olika 
parametrar kan varieras och på så sätt se hur mycket spillvärme som behövs 
för att ett borrhållslager ska vara lönsamt enligt Payback-metoden. Excel-
filen ska på ett överskådligt sätt visa storleken på de ingående samt utgående 
energiflödena i systemet i form av en energiflödeskarta. Energiflöden ska 
anges i MWh/år. 

 
1.3 Mål 

Målet för arbetet är att leverera en Excel-fil där energiflödena in och ut från 
ett borrhålslager tydligt åskådliggörs. Xylem ska utifrån beräkningsmallen 
kunna se hur borrhålslagrets lönsamhet påverkas när indata varieras. 
Beräkningsmallen ska utformas för att i framtiden även kunna utvärdera hur 
spillvärmen från nya poster i systemet påverkar energiflödena. 
Förhoppningen är att mallen även ska kunna tillämpas på andra 
anläggningar. Rapporten kommer beskriva beräkningsmallens funktion, 
förenklingar samt antaganden som gjorts under dess utformning.  

 
1.4 Avgränsningar 

Insamling av data sker inom den valda systemgränsen. Systemgränsen 
innefattar ingående samt utgående poster från borrhålslagret. De ingående 
posterna utgörs av spillvärmen från processer och provbassäng. Utgående 
poster utgörs av lokalen som ska använda värmen från borrhålslagret för 
uppvärmning samt komponenter som krävs för att driva detta, exempelvis 
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värmeväxlare och pumpar. Borrhålslagret är anslutet till den interna 
fjärrvärmekretsen, övriga poster i den interna fjärrvärmekretsen som inte är 
viktiga för den dynamiska processen i borrhålslagret utesluts.   
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2. Geoenergi 
I marken finns naturlig värme som härstammar från tre källor, jordens inre, 
radioaktivt sönderfall samt solenergi. Temperaturen i jordens inre är cirka 
7000°C och härstammar från jordens bildning. Temperaturen uppehålls 
genom att det kontinuerligt sker en värmeproduktion på grund av radioaktivt 
sönderfall i jordskorpan av främst torium-232, uran-238 och kalium-40. På 
grund av den massiva temperaturskillnaden mellan jordens inre och yttre 
delar strömmar värme med hjälp av konvektionsrörelser från jordens inre för 
att utjämna temperaturskillnaden. Värmeeffekten avtar kontinuerligt och 
skapar en temperaturgradient som innebär att temperaturen blir högre ju 
längre in mot jordens mitt man kommer. Temperaturgradienten, som kallas 
den geotermiska gradienten, är 7-22˚C/km i Skandinavien. Detta ger upphov 
till ett värmeflöde som globalt sett är cirka 75 mW/m2. Värmetillförseln från 
solen är störst vid markytan och avtar sedan. Solarkonstanten, 1,34 kW/m2, 
anger den maximala strålningseffekten till jorden utanför atmosfären. En 
stor del av detta reflekteras samt absorberas, och endast cirka 30-40 % når 
jordytan. Andra faktorer så som latitud och väder påverkar även intensiteten 
av solinstrålningen. (Naturhistoriska riksmuseet, 2012; Zethræus, 2011; 
Boyle, 2004; Henkel, 2006).  

Geotermisk energiutvinning innebär att man utnyttjar värmeflödet från 
jordens inre, medan geoenergi definieras som energiutvinning från 
solenergin som finns lagrad i marken. För det mesta är bidraget från 
geotermisk energi i geoenergisystem mycket litet, ofta mindre än 5 %. 
(Andersson et al, 20091; Hallström, 2011). 

 

Figur 2-1 Temperaturen i marken beror på solinstrålningen samt den 
geotermiska gradienten. (Bildkälla: Henkel, 2006). 
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Geoenergi är ett samlingsnamn för utvinning och lagring av solenergi i 
mark, berg och vatten. Markens temperatur beror på ett flertal faktorer, 
bland annat markens struktur, vad som finns på ytan, luftens temperatur och 
luftfuktighet. Mängden nederbörd och vind påverkar också 
marktemperaturen, exempelvis kan snö fungera som ett isolerande täcke 
vilket minskar den avgivna värmen från marken när luften är kall. (Florides 
& Kalogirou, 2007). Lokala sol- och väderförhållanden påverkar marken 
direkt ner till ett djup av ungefär tio meter. Det betyder att det geografiska 
läget har stor påverkan på temperaturen i marken ner till tio meters djup för 
att där ungefär motsvara luftens medeltemperatur under året. Därefter är 
temperaturen konstant året om men ökar på grund av den geotermiska 
gradienten med ökande djup. (Geotec, 2012). Temperaturförändringen i de 
översta marklagren är lite fördröjd jämfört med den omgivande atmosfärens 
och detta medför att marken är kallare än luften på sommaren och varmare 
än luften på vintern (Henkel, 2006).  

 
Figur 2-2 Marktemperatur på 100 meters djup i Sverige. (Bildkälla: Nordell, 
2008). 
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2.1 Geologiska och hydrogeologiska egenskaper 

De geologiska förutsättningarna på platsen ger en indikation på hur 
geoenergisystemet kommer att prestera. Egenskaper som är av vikt för 
geoenergisystem kan delas in i termiska och hydrogeologiska. Till de 
termiska hör bergets värmekapacitet och dess termiska konduktivitet. 
Värmekapaciteten anger den värmemängd som måste tillföras ett system för 
att temperaturen ska öka en grad. Denna anges under vissa fastställda villkor 
som exempelvis då det råder ett konstant tryck, vilket kallas isobar 
värmekapacitet. Isobar värmekapacitet betecknas cp och anges i J/(kg∙K). 
(Nationalencyklopedin, 20131). En hög värmekapacitet medför att det krävs 
mer energi för att höja temperaturen i materialet. Värmetransporten genom 
ett material är beroende av temperaturdifferensen. Detta innebär att 
värmetransporterna i ett material med hög värmekapacitet sker långsammare 
eftersom temperaturdifferensen blir mindre per tillförd energimängd. 
(Hallström, 2011).  

Den termiska konduktiviteten är ett materials förmåga att leda värme, 
betecknas λ och anges i W/(m∙K). (Nationalencyklopedin, 20132). 
Tillsammans med bergets värmekapacitet ger den termiska konduktiviteten 
en bild över hur den termiska energin sprider sig i berget. Den termiska 
konduktiviteten beror på mineralernas sammansättning och struktur i första 
hand men påverkas även av sprickor och porer i berget samt förekomst av 
grundvatten och grundvattnets beteende. (Cho et al, 2009). Är 
kvartsinnehållet högt betyder det generellt hög termisk konduktivitet. 
(Hellström, 2009). 

De hydrogeologiska egenskaperna hos berget är de som rör förekomsten av 
grundvatten och dess beteende. Porositeten är hålrumsfaktorn, det vill säga 
den andel av berget som består av hålrum eller öppningar. Kristallina 
bergarter, som exempelvis granit, har inga porer men kan innehålla vatten i 
sprickor. (Plummer et al, 1999).  

Permeabiliteten är ett mått på bergets förmåga att släppa igenom vatten 
mellan håligheter i materialet och anges i m2. Tar man dessutom hänsyn till 
vätskans viskositet och temperatur kan man använda begreppet hydraulisk 
konduktivitet. Den hydrauliska konduktiviteten betecknas K och anges i m/s. 
(Knutsson & Morfeldt, 2002). 

Den hydrauliska gradienten är skillnaden i potential per längdenhet. Punkter 
med högre tryck har större potential och genom att känna till grundvattnets 
nivålinjer kan man förutse grundvattenströmning. Strömningens riktning 
bestäms av den hydrauliska gradienten och rör sig från punkter med högt 
tryck till punkter med lägre tryck. Strömningens hastighet drivs av både den 
hydrauliska gradienten och den hydrauliska konduktiviteten. (Knutsson & 
Morfeldt, 2002; Lindqvist, 2006). 
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Tabell 2.1-1 Vanliga bergarter och jordmåner i Sverige och deras 
hydrauliska konduktivitet, termiska konduktivitet samt värmekapacitet. 
(Knutsson & Morfeldt, 2002). 

  K λ 𝑐𝑝 
  [µm/s] [W/(m2∙K)] [MJ/(m3∙K)] 

Kristallint urberg 0,00003–0,2 1,4–3,8 2,1 
Sandsten 0,3–6000 2,2–5,4 1,9 
Sand 200–60000 1,0–2,4 2,8 
Morän 0,001–2 1,5–2,5 2,7 

 
2.2 Geoenergisystem 

Ett geoenergisystem ska dimensioneras så att uttag och återladdning av 
värme är i balans. Värmeuttaget vintertid leder till nedkylning av berget eller 
marken, vilka under sommarhalvåret kan återladdas. Om ett för stort uttag 
av värme sker, bildas en avvikande temperatur i berget som sprider sig till 
omgivningen, och den temperaturen man tänkt nyttja förändras. (Geotec, 
2012). Energiutvinningen leder således till en förändrad temperatur mot den 
naturligt omgivande temperaturen. Eftersom den termiska energin i berget 
eller marken strävar efter jämvikt med omgivningen så återladdas energin 
naturligt, om uttaget inte är för stort. (Hallström, 2011). Därför krävs en 
noggrann dimensionering av systemet för att uttaget inte ska överstiga 
omgivningens passiva återladdning. Om uttaget av värme är större än det 
som återladdas kan man aktivt återladda systemet. Geoenergisystem delas 
därför in i passiva samt aktiva system beroende på hur återladdningen sker. 
(Geotec, 2012). 

Figur 2.2-1 Begreppet förnyelsebar geoenergi kan delas upp i geotermi samt 
geoenergi. Geoenergi fördelas sedan i undergrupper i detta arbete enligt 
figuren.  
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2.2.1 Passiv geoenergi 

Passiv geoenergi innebär att man endast tar tillvara på den värme som finns 
naturligt i marken och den som lagrats från solinstrålningen. När systemet 
utnyttjas vintertid kyls marken ned, återladdning sker sedan genom 
energitillförseln från solen sommartid samt från omgivningen. Det 
vanligaste passiva systemet är bergvärme. Andra passiva system är 
ytjordvärme samt utnyttjande av värmen i grundvattnet. (Geotec, 2012). 

 
2.2.1.1  Bergvärme 

Bergvärme innebär att en slangförsedd energibrunn, så kallad kollektor, 
borras ned i berget mellan 100-200 meter. Själva energikällan vid bergvärme 
är den termiska energin som finns lagrad i berget. Ett köldmedium cirkulerar 
i den slangförsedda brunnen och upptar den termiska energin från berget via 
värmeväxling. (Hallström, 2011). Borrhålen placeras 20-30 meter från 
varandra för att undvika termisk kortslutning. Borrhålens diameter är 
vanligtvis 115 mm alternativt 140 mm, beroende på vilken hammare som 
används vid borrningen. (Geotec, 2012). Bergvärme kan även användas till 
komfortkyla under sommarhalvåret genom att komplettera värmepumpen 
med en kylmodul, vilket då ger ett extra tillskott av värme till berget som 
återladdas. (Hallström, 2011). Utvinning av kyla sker genom att driva 
värmepumpen åt motsatt håll, och således upptar köldmediet värme från 
huset och avger detta till berget. Bergvärmesystemet kan även användas för 
passiv komfortkyla. Passiv kyla innebär att temperaturen i det kallare 
köldmediet direkt växlas över mot husets kylkrets. (Thermia, 2013). 

 
2.2.1.2 Ytjordvärme 

Vid ytjordvärme utnyttjas temperaturdifferensen mellan markens ytskikt och 
köldmediet som strömmar i kollektorerna. Energikällan i systemet utgörs av 
termiskt lagrad energi i marken samt den värmemängd som frigörs när 
fukten i marken fryser runt kollektorerna, så kallad isbildningsvärme. 
Kollektorerna placeras horisontellt cirka en meter under marknivån.  
(Hallström, 2011). 

 
2.2.1.3 Grundvattenvärme 

Det effektivaste sättet att utnyttja geoenergi är att använda grundvattnet som 
värmebärare. Grundvattnet har en högre temperatur än ytvatten och påverkas 
inte lika mycket av variationer i luftens temperatur. (Henkel, 2006). 
Grundvattnet pumpas från en brunn installerad i ett grundvattenmagasin och 
vidare till en värmeväxlare där värmen eller kylan i grundvattnet utvinns. 
Grundvattnet återförs sedan till magasinet eller en recipient. 
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Värmeöverföringen till grundvattnet sker då det rör sig genom porer och 
sprickor i berget eller jorden. (Hallström, 2011). 

 
2.2.2 Aktiv geoenergi 

Aktiv geoenergi innebär att värmen som plockas ut återladdas via samma 
system genom att skapa förutsättningar för lagring av både värme och kyla. 
Genom detta förstärks därför den naturliga återladdningen. (Hallström, 
2011). Aktiv geoenergi är så kallade UTES-system och finns som 
borrhålslager, BTES, samt akviferlager, ATES. Dessa system används i 
storskaliga projekt och är effektivare än passiva system. (Andersson et al, 
2003). Energin kan lagras samt utvinnas växelvis under perioder när det 
föreligger olika värme- samt kylbehov och då det finns en tidsskillnad 
mellan tillgång på energi och efterfrågan på densamma. (Saito, 2001). 
Energilagringen kan ske som säsongslagring över längre perioder som 
mellan sommar och vinter, men kan även förekomma som korttidslager över 
exempelvis ett dygn. När ett värmebehov föreligger kyls energikällan. Under 
nästkommande period då ett kylbehov förekommer finns därmed lagrad kyla 
och energikällan nyttjas för utvinning av komfortkyla. Samtidigt sker det en 
aktiv återladdning av värme. (Hallström, 2011).   

Lagring av termisk energi möjliggör således en effektivare 
energianvändning där energisystemens förluster totalt sett minskar. 
Värmelagring medför en rad fördelar och förutom rena energibesparingar 
kan effekttoppar i både elnät och uppvärmning kapas vilket i sin tur frigör 
högkvalitativ elernergi som istället kan användas i industriella processer 
samtidigt som detta minskar utsläppen av växthusgaser. (Nielsen, 2003). 

UTES-system har stadigt ökat på marknaden i Sverige de senaste 10-15 
åren. Systemen som installerats används främst för kombinerad 
uppvärmning och kylning i kommersiella byggnader. I Sverige finns cirka 
60 stycken ATES-system för både uppvärmning och kylning och cirka tio 
stycken ATES-system för enbart uppvärmning eller kylning. Det finns ingen 
officiell statistik på antalet BTES-system, men utifrån uppskattningar från 
antalet sålda stora värmepumpar, U-rör, och statistik från utförda 
bergsborrningar över sammanlagt 1000 meter uppskattas antalet system till 
400 stycken i slutet av 2011. Det största BTES-systemet finns i Lund och 
består av 163 stycken borrhål med djupet 230 meter. Lagret togs i drift 2004 
och förser Lunds universitet med 1800 kW värme och 1100 kW frikyla. 
(Andersson & Bjelm, 2013).  
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2.2.2.1 Borrhålslager  

Tekniken vid borrhålslager bygger på samma princip som vid bergvärme. 
Skillnaden är att borrhålen ligger mycket tätare och därför skapar bättre 
förutsättningar för samverkan mellan varandra för att berget både ska kunna 
värmas samt kylas. Värmen eller kylan från berget överförs via en 
värmebärare som cirkulerar i kollektorer placerade i borrhålen. (Hallström, 
2011). Under vinterhalvåret används berget för att värma fastigheten via en 
värmepump, vilket innebär att berget kyls. När kylbehovet blir aktuellt under 
sommaren, sker samma process omvänt och värmen från fastigheten 
används för att återladda berget. (Geotec, 2012). Istället för en värmepump 
används en kylmaskin eller vanlig värmeväxling när det föreligger ett 
kylbehov. Det är vanligt att man använder en reversibel värmepump vilken 
även kan fungera som en kylmaskin.  I Sverige är klimatet tillräckligt kallt 
för att köldbärarvätskan ska kunna användas i direkt värmeväxling, det vill 
säga som frikyla. (Andersson et al, 2003).  

Borrhålen ligger med cirka 4-6 meters avstånds från varandra och är mellan 
60-200 meter djupa. En stor fördel med borrhålslager är dess låga 
underhållsbehov samt långa livslängd. (Geotec, 2012; Andersson et al, 
20092). Ett borrhålslager har en förväntad livslängd på 50-100 år. 
(Andersson & Bjelm, 2013). Borrhålslager kan även användas som 
högtemperaturlager, HT-BTES och används för att exempelvis kopplas in på 
fjärrvärmenätet eller vid industrier som har stora mängder spillvärme. 
(Geotec, 2012; Andersson et al, 20092). Gränsen mellan högtemperaturlager 
och lågtemperaturlager är flytande men ligger mellan cirka 40-60°C. 
Lågtemperaturlager används till exempelvis bostadsområden och kontor. Ett 
lågtemperaturlager arbetar med temperaturnivåer mellan 10-40°C medan ett 
högtemperaturlager arbetar mellan 40-75°C. (Edstedt & Nordell, 1994).  

Antalet energibrunnar i ett borrhålslager, deras djup och avstånd mellan 
varandra beror på vilken temperatur och energibehov som behöver utvinnas 
från borrhållslagret. Bergets termiska egenskaper och geologin, det vill säga 
berg- samt jordart, är även avgörande för dimensioneringen. Vid anläggning 
av ett energilager i form av ett borrhålslager är därför kunskap om områdets 
termiska egenskaper av största betydelse. (Hallström 2011, Hellström 2009). 

Grundvattenrörelser kan påverka temperaturen i borrhålet genom att 
grundvattnet ges möjlighet att strömma vertikalt i borrhålet. Sprickor 
innehållande grundvatten som inte är i hydrostatisk jämvikt kan samverka 
mellan varandra så att ett flöde från sprickorna sker via borrhålet. Flödet 
från sprickorna kan bidra till att kallare eller varmare vatten strömmar in till 
borrhålet och därmed höjer eller sänker temperaturen i borrhålet. (Hellström, 
2009). 

Värmeöverföringen i ett borrhål sker endast i den delen av borrhålet som 
fylls med grundvatten. Denna del av borrhålet kallas för aktivt borrhålsdjup. 
(Gustafsson & Westerlund, 2010). Temperaturskillnaden mellan berget och 
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värmebärare, tillsammans med borrhålsmotståndet, ger det specifika 
värmeflödet, d.v.s. effektuttaget. Borrhålsmotståndet beror på 
värmeöverföringen mellan borrhålets periferi och värmebäraren. (Zeng, 
2003). 

Värmetransporten i berget utanför borrhålet är en tidsberoende faktor av 
bergets värmeledningsförmåga. (Hellström, 2009). 

 
Figur 2.2.2.1-1 Principskiss över ett borrhålslager. (Bildkälla: Geotec, 
2012). 

Under tiden energin lagras i berget uppkommer värmeförluster i 
värmelagret. Värmeförlusterna kan påverkas av hur lagret är utformat men 
generellt gäller att ju större lagringsvolym desto mindre blir den relativa 
värmeförlusten till omgivningen. Storleken på förlusterna beror på lagrets 
mantelarea, lagrets temperatur och de termiska egenskaperna i marken, där 
lagringsvolymens mantelarea är den faktor som dominerar. (Edstedt & 
Nordell, 1994).  

Värmeförlusterna vid lagring av termisk energi i borrhålslager delas ofta in i 
tre olika kategorier: 

• Periodiska förluster 

• Transienta förluster 

• Stationära förluster 

Periodiska förluster är de förluster som är säsongsberoende. På grund av att 
borrhålslager till största delen befinner sig på ett sådant djup att 
årstidsvariationerna i den omgivande temperaturen är mycket små eller nära 
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obefintliga spelar denna typ av värmeförluster en liten roll. (Johansson, 
1999). 

Transienta förluster förändras med tiden. I borrhålslager används marken 
runt lagret som isolering vilket medför att det under anläggningens första 
driftår bildas en ”värmekudde” runt lagret på grund av den stora 
temperaturdifferensen mellan värmebäraren och den omgivande 
berggrunden. Viss del av den tillförda energin går åt för att värma upp 
värmekudden men mängden energi som går åt minskar i takt med att 
temperaturdifferensen blir mindre, vilket medför att de transienta förlusterna 
minskar med tiden. (Johansson, 1999). Värmekudden börjar byggas upp 
efter den första lagringscykeln då värmeflödet från borrhålslagret höjer det 
omgivande bergets temperatur något. När den andra lagringscykeln startar, 
blir därför temperaturdifferensen mellan lagret och omgivningen inte lika 
hög som under den första lagringscykeln och därför minskar också 
värmeförlusterna. Värmeförlusterna kommer därför minska efter varje 
lagringscykel. (Nordell, 1994). 

När värmelagret passerat det transienta stadiet uppstår ett stationärt tillstånd 
där förlusterna över tid är i stort sett konstanta. (Johansson, 1999). De 
stationära värmeförlusterna används när värmelager jämförs och används 
även när förlusterna i värmelager ska uppskattas. (Nordell, 1994). 

Vid beräkning av förlusterna kan endast värmeledningen i berget beaktas. 
Berget förutsätts ha en konstant värmeledningsförmåga. Försök visar att 
temperaturfälten kring ett värmelager inte ändras nämnvärt om berget 
utanför lagret består av olika skikt, med olika värmeledningsförmågor.  
(Claesson et al, 1985). Den hydrauliska konduktiviteten i svenskt berg är 
mycket låg, i storleksordningen 10-8 m/s och därför påverkas de termiska 
egenskaperna hos berget mycket lite av grundvattenrörelserna. Stora 
sprickor i berget kan tätas och dessutom visar erfarenhet att den hydrauliska 
konduktiviteten minskar i berget när det värms upp. (Nordell, 1994).  

Ett borrhålslager i storleksordningen 100 000 m3 kostar ungefär 40 kr/m3. I 
denna kostnad ingår förutom borrning även alla övriga kostnader som 
slangar, samlingsrör, värmeväxlare och installationer och så vidare. Ökar 
storleken kommer kostnaderna för borrning och slangar öka proportionerligt. 
Övriga kostnader, som till exempel installationskostnaderna, kommer bli 
mindre relativt totalkostnaden ju större borrhålslagret är. Ett lager på 200 
000 m3 uppskattas kosta ungefär 35 kr/m3 medan ett lager på 400 000 m3 
uppskattas kosta ungefär 30 kr/m3 att anlägga. (Nordell, 2006 citerad av 
Sandborg, 2006). 

Inför projektering av ett borrhålslager är det vanligast använda 
simuleringsprogrammet Earth Energy Designer, EED. Andra 
siumleringsprogram som används är Duct Storage, DST. (Andersson & 
Bjelm, 2013). 
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Det första borrhålslagret i Sverige byggdes vid Luleå universitet 1982-83 
och var i drift fram till 1990. Lagret var 120 000 m3 och bestod av 120 
stycken 65 meter djupa borrhål. Lagret laddades med en temperatur om 70-
82˚C och 35-55˚C kunde tas upp från lagret. Cirka 1200 MWh värme per år 
återvanns från borrhålslagret med en förlust på 40 %. Vid uppstart hade 
lagret problem med att gas frigjordes från vatten när berget värmdes upp, 
vilket löstes med en pump. Lagrets investeringskostnad, 6,3 Mkr, hade 
kunnat minska med 13 % om borrhålsdjupet ökat till 120 meter istället. 
Detta hade inneburit en minskning av antalet borrhål till 64 stycken. Den 
termiska resistansen i borrhålen var väldigt hög, genom att centrera 
borrhålsvärmeväxlarna tillsammans med ett ökat vattenflöde hade 
energiuttaget kunnat öka med 30 % och återvunnen energi med 51 %.  
(Nordell, 1994). 

Även andra borrhålslager har haft problem med att luft frigörs från vattnet 
när berget värms upp, vilket sänker effektiviteten på systemet. Detta löses 
numera med vakuumpumpar som automatiskt tar bort luften. (Andersson & 
Bjelm, 2013). Gasinnehållet i vatten är beroende av tryck och temperatur 
enligt Henrys lag. Henrys lag säger att vid konstant temperatur är lösligheten 
av en gas i en vätska proportionell mot gasens partialtryck. 
(Nationalencyklopedin, 20133). 

Enligt Andersson (2013) urlakas inga salter eller mineraler som ingår i 
kristallint berget när det värms upp under 100˚C. Detta fastställdes vid 
urlakningsförsök i laboratorieskala inom ramen för ett IEA-projekt (IEA-
ECES-Annex 6) under 1990-talet. De kemiska effekterna på grundvattnet 
fastställdes även under samma forskning, vilket visar att grundvattnets 
löslighet av kalk minskar när temperaturen höjs. Detta gör att vattnet 
avkalkas, vilket också var den enda kemiska förändringen som forskningen 
påvisade. Effekterna på det mikrobiella innehållet i grundvattnet undersöktes 
under samma forskningsprojekt, och vid en temperatur på 70˚C slås alla 
naturliga bakterier ut. Vid lägre temperaturer i lagret, omkring 45˚C, 
anpassar sig bakteriefaunan, främst järn- svavel, metan- och kvävebakterier. 
Bakterierna återkommer dock då temperaturen återgår till det normala. Den 
viktigaste slutsatsen från forskningsprojektet var att temperaturhöjningen 
inte ledde till någon ökat bakterietillväxt. 

 
2.2.2.2. Akviferlager 

Ett akviferlager utnyttjar den lagrade energin från solen i marken genom att 
använda grundvattnet som värmebärare. Oftast finns två sektioner av 
akviferlagret, en kall och en varm sida, vilket gör att systemet kan användas 
både då det föreligger ett kylbehov samt värmebehov. (Geotec, 2012). De 
två sektionerna bidrar till en temperaturfront som förflyttas beroende på om 
akviferen utnyttjas för uppvärmning eller nedkylning.  Vid ett värmebehov 
pumpas det varma vattnet upp från akviferen, genom ett brunnssystem, 
värmen växlas över och grundvattnet pumpas sedan ned i den kalla delen av 
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akviferen. Då det föreligger ett kylbehov drivs systemet åt motsatt håll. Inget 
nettouttag av grundvattnet sker därför. Den varma sidan håller en temperatur 
om 12-15°C och den kalla sidan 5-7°C. (Anderssson et al, 20091).  
Akviferlager är ett av de mest effektiva sätten att utnyttja geoenergi och 
innebär även lägre investeringskostnader än ett borrhålslager. Dock krävs ett 
tillräckligt stort grundvattenmagasin och tillräckligt genomsläpplig jord- 
eller bergart för vatten, vilket endast finns på 10-15 % av Sveriges 
geografiska yta. (Geotec, 2012). 

Dimensionering av ett akviferlager baseras utifrån effekt- och energibehovet 
på den fastighet akviferlagret är tänkt för. Fastighetens energibehov avgör 
vilken temperatur som krävs i akviferlagret samt hur mycket grundvatten 
som behöver pumpas upp och tillbaka från akviferen. Avgörande 
förutsättningar för att tillgodose fastighetens energibehov är de geologiska 
samt hydrogeologiska egenskaperna. Den mest essentiella egenskapen för ett 
akviferlager är att det innehåller tillräckligt med vatten samt har god 
permeabilitet så att grundvattnet kan pumpas upp och tillbaka till akviferen. 
I Sverige finns de bästa förutsättningarna för akviferlager i rullstensåsar, 
randdeltan och i porösa sedimentbergarter så som sand- och kalksten. 
(Hallström, 2011). Även i kristallint berg, granit och gnejs, förekommer 
vatten, trots att dessa bergarter är mycket täta. Vatteninnehållet i kristallint 
berg avgörs av hur sprickrikt berget är samt hur dessa sprickor hänger 
samman. (Sveriges geologiska undersökning, 2008). 

Genomströmning av grundvatten, vilket beror på bergets hydrauliska 
konduktivitet och gradient, kan ha en negativ påverkan på akviferlagret då 
energi kan transporteras bort från lagret. (Hallström, 2011; Hellström, 2009).  

 
Figur 2.2.2.2-1 Principskiss över ett akviferlager. (Bildkälla: Geotec, 2012). 
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2009 stod världens största energilager färdigt vid Arlanda flygplats utanför 
Stockholm. (Swedavia, 2013). Akviferlagret ska minska flygplatsens 
elförbrukning med 4-5 GWh/år och minska det externa värmebehovet med 
10-15 GWh/år. Den högsta effekten som kan plockas ut ur lagret är 8 MW. 
Totalt räknar man med att detta kommer minska koldioxidutsläppen med 
7000 ton/år. (Wigstrand, 2009). 

 
2.2.3 Termiskt responstest (TRT) 

Med hjälp av data som framkommer av TRT kan man optimera antalet 
borrhål, storlek, djup samt lagrets utformning. Ett termiskt responstest avser 
att undersöka formationens värmeledningsförmåga, värmeväxlarens 
värmeöverföringsegenskaper, eventuellt vattenflöde samt temperaturen som 
råder i marken. (Raymond et al, 2010). Testet utförs i ett testborrhål försett 
med den kollektor som ska användas till energilagret, då kollektorns 
utformning har betydelse för värmeöverföringen. Testet genomförs i 50 
timmar och under testet tillförs energi till borrhålet med konstant effekt. Ju 
snabbare temperaturen stiger i borrhålet, desto större termiskt motstånd i den 
omgivande formationen. För att bestämma markens begynnelsetemperatur 
inleds testet med att cirkulera en köldbärarvätska i borrhålet utan att tillföra 
energi. En viss effekt tillförs dock i form av spillvärme från 
cirkulationspumpen samt i form av friktionsförluster när kölbärarvätskan 
strömmar i kollektorerna. (Hellström, 2009).  

 
2.2.4 Borrhålsvärmeväxlare (BHE) 

Den lagrade energin i berget kan extraheras genom att använda 
borrhålsvärmeväxlare, BHE. Dess uppgift är att överföra värme mellan 
berget och värmebäraren så effektivt som möjligt, samt att även möjliggöra 
själva värmeväxlingen. Då en värmepump används i systemet, strömmar 
värmebäraren från förångaren i värmepumpen, ned i borrhålet och tillbaka. 
Värmeväxlingen i borrhålslager kan antingen vara ett öppet eller ett slutet 
system. I det öppna systemet cirkulerar värmebäraren i kontakt med 
borrhålsväggarna medan värmebäraren i det slutna systemet alltid befinner 
sig i ett rörsystem i borrhålet. (Nielsen, 2003). Fördelen med ett öppet 
system är en bättre värmeöverföring till lagringsvolymen. Eftersom 
cirkulationsvattnet blandas med grundvatten är det dock viktigt att 
undersöka grundvattenkemin så att material i exempelvis värmeväxlare väljs 
så att problem med korrosion undviks. (Edstedt & Nordell, 1994). 

Köldmedier och grundvattnet kan användas som värmebärare. I Sverige 
används främst grundvatten med inblandning av 15-27 % bioetanol, vilket 
ger ett frysskydd mellan -8˚C till -17˚C. (Andersson & Bjelm, 2013).  Den 
mest använda tekniken för borrhålsvärmeväxlare är enkla och dubbla U-rör 
av polyeten, där värmebäraren cirkulerar i en sluten krets längs borrhålet. 
Det dubbla U-röret installeras i ett borrhål för antingen serie- eller 



  
 

  
19 

Erika Abrahamsson & Joel Milesson 

parallellflöde. När värmebäraren strömmar i U-röret uppstår förluster bland 
annat då det skapas en termisk kortslutning genom att kallare värmebärare 
strömmar nedåt i röret och möter varmare värmebärare som strömmar uppåt 
i röret på motsatt sida. (Zeng, 2003). I Sverige fylls borrhålen med vatten, i 
andra länder används fyllnadsmaterial såsom sand, cement eller bentonit. 
(Gustafsson & Westerlund, 2010).  

I Sverige används endast fyllnadsmaterial om lagret exempelvis finns i 
anslutning till vattenskyddsområden. Den främsta anledningen till att inte 
använda fyllnadsmaterial är att detta minskar den termiska effektiviteten 
samt gör systemet mindre kostnadseffektivt. Eftersom fyllnadsmaterial 
sänker den termiska effektiviteten har ett alternativ till detta utvecklats i 
form av en kapsyl. Kapsylen trycks mot borrhålsväggen genom att utnyttja 
ett högre hydrostatiskt tryck i jämförelse med borrhålet, vilket därmed tätar 
borrhålet. (Andersson & Bjelm, 2013).   

Värmeväxlingen beror till stor del på fyllnadsmaterialet, typ av värmebärare 
och dess strömningshastighet, borrhålsmotståndet, samt materialet i U-röret. 
Det är även viktigt att vattennivån är tillräckligt hög, för att därmed öka ytan 
på borrhålet där temperaturöverföringen sker. (Acuña et al, 2009).   

 

Figur 2.2.4-1 Från vänster till höger: dubbelt U-rör respektive enkelt U-rör. 
(Bildkälla: Zeng, 2003).  

 
2.3 Komponenter 

 
2.3.1 Värmepump 

I de flesta fall är den termiska energin som tas via geoenergisystem 
lågvärdig och har därmed för låg temperatur för uppvärmningsändamål. 
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Gemensamt för dessa geoenergisystem är att det krävs en värmepump för att 
högvärdig värmeenergi ska uppnås. (Hallström, 2011). 

Värmepumpen består primärt av fyra delar: kompressor, kondensor, 
strypventil och förångare. Dess uppgift är att transportera värme till en högre 
temperaturnivå vilket sker genom upptag av en värmemängd vid lägre 
temperaturnivå samt ett tillfört arbete. (Alvarez, 2006). 

I värmepumpen cirkulerar ett köldmedium som förångas vid lågt tryck och 
temperatur och kondenserar vid högt tryck och hög temperatur. Köldmediet 
tillförs primärt anergi från en energikälla med låg temperatur och övergår till 
ånga i förångaren. För att höja kokpunkten på köldmediet förs det genom en 
eldriven kompressor. I kondensorn avges energin i form av 
kondensationsenergi då ångan övergår till vätska. Vätskan passerar slutligen 
strypventilen och tryck samt temperatur sjunker. (Warfvinge, 2010).  

 

Figur 2.3.1-1 Beskrivning av en värmepump: 
A: Köldmediet är i flytande form efter att ha passerat strypventil, och har 
lågt tryck.  
B: Köldmediet tillförs energi i form av värme från exempelvis ett 
geoenergisystem. Köldmediet övergår till ånga.  
C: Den eldrivna kompressorn höjer trycket och därmed även temperaturen 
på köldmediet. 
D: Ångan kondenserar till vätska och avger kondenseringsenergi till 
värmesystemet. Den varma vätskan passerar strypventilen och tryck samt 
temperatur sjunker. 
(Bildkälla: Petersson, 2012). 
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2.3.1.1 Värmefaktor (COP) 

Om värmepumpen används för uppvärmning är den nyttiga energin det som 
avges som värme vid kondensorn. Värmen som avges vid kondensorn är 
summan av den upptagna värmeenergin vid förångaren och den tillförda 
elenergin till kompressorn. (Warfvinge, 2010).  Värmefaktorn, Ф, som även 
kallas COP, Coefficient Of Performance, anger förhållandet mellan effekten 
som avges i kondensorn och den tillförda eleffekten. COP anger således 
värmepumpens effektivitet, se ekvation 1. Den teoretiskt maximala 
värmefaktorn är endast temperaturberoende och beräknas som den varma 
sidans temperatur dividerat med temperaturskillnaden för den varma och 
kalla sidan. I praktiken är värmefaktorn alltid lägre, maximalt halva den 
teoretiska värmefaktorn kan uppnås. (Areskoug, 2006).  

𝛷 = 𝑄𝑏𝑜𝑟𝑡𝑓
𝑊

= 𝑄𝑏𝑜𝑟𝑡𝑓
𝑄𝑏𝑜𝑟𝑡𝑓−𝑄𝑡𝑖𝑙𝑙𝑓

 (1) 

Där Qtillf är den tillförda effekten vid förångaren, W är den tillförda 
eleffekten och Qbortf är den avgivna effekten vid kondensorn. 

 
2.3.2 Kylmaskin 

En kylmaskins uppgift är att transportera bort värme från en låg 
temperaturnivå och avge den igen där temperaturen är högre. För att kunna 
överföra värme från låg temperatur till hög temperatur krävs att exergi 
tillsätts processen. Arbetet i en kylmaskin utförs ofta av en kompressor.  
Kylmaskinen arbetar således enligt samma princip som värmepumpen men i 
motsatt riktning. (Alvarez, 2006).  

 
2.3.2.1 Köldfaktor (EER) 

Effektiviteten för en kylmaskin anges som köldfaktorn, εk, som även kallas 
EER, Energy Efficiency Ratio. (U.S. Department of Energy, 2013). 
Köldfaktorn är den kyleffekt som levereras av förångaren dividerat med det 
arbete som förbrukas för att driva processen, det vill säga den eleffekt som 
tillförs i kompressorn, se ekvation 2. Köldfaktorn minskar således då 
temperaturskillnaden mellan förångare och kondensorn ökar. (Warfvinge, 
2010). 

𝜀𝑘 = 𝑄𝑡𝑖𝑙𝑙𝑓
�𝑄𝑏𝑜𝑟𝑡𝑓�−𝑄𝑡𝑖𝑙𝑙𝑓

 (2) 

Där Qtillf är den upptagna effekten vid förångaren och Qbortf är den avgivna 
effekten vid kondensorn. 
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2.3.3 Kompressor  

En kompressors uppgift är att höja trycket hos en gas, vilket även medför att 
gasens densitet ökar. När en gas komprimeras av en kompressor, stiger 
temperaturen både av själva kompressionen samt att gasen upptar 
värmeförluster från kompressorn. Kompressorns verkningsgrad anges ofta 
förenklat som isentropverkningsgraden, vilket innebär att man jämför 
temperaturen på en gas i en ideal kompressor med temperaturstegringen i en 
icke ideal kompressor. En isentropisk process innebär att kompressionen 
sker adiabatiskt och reversibelt, det vill säga utan värmeutbyte med 
omgivningen samt förlustfritt. (Alvarez, 2006). Kompressorns drivmotor är 
vanligtvis en elmotor. Kompressorns förmåga att avge en viss trycksatt 
luftmängd till kompressorsystemet mäts i fri avgiven luftmängd, FAL, och 
anges i liter per tidsenhet eller volym per tidsenhet. (Kaeser, 2010). 

 
2.3.4 Värmeväxlare och värmeöverföring 

Vid energiutvinning i geoenergisystem behövs ofta värmeväxling i flera steg 
och ett transportmedium med vilket energin transporteras mellan systemets 
värmeväxlare. Är det nödvändigt att använda slutna system som är åtskilda 
från varandra är värmeväxling en nödvändighet. (Henkel, 2006). 

Termodynamikens andra huvudsats ger att entropin i ett isolerat system 
aldrig minskar. Istället tenderar systemet att gå mot termodynamisk jämvikt 
där ett tillstånd av maximal entropi råder. I praktiken medför detta att en 
temperaturdifferens mellan två kroppar eller inom en och samma kropp 
strävar efter att jämnas ut med tiden. Utjämningen sker på grund av en 
transport av värmeenergi från den höga till den låga temperaturen genom 
värmeledning, värmestrålning och konvektion. (Alvarez, 2006).  

Värmeledning är en av de mekanismer som överför värmen i en 
värmeväxlare och den uppstår på grund av att partiklar med hög temperatur 
har högre rörelseenergi än partiklar med låg temperatur. När partiklarna 
kolliderar förs en del av rörelseenergin vidare till den partikeln med lägre 
rörelseenergi. (Alvarez, 2006). 

Värmeväxlare drar nytta av termodynamikens andra huvudsats när värme 
överförs från ett medium till ett annat. Dessa medium är ofta skilda från 
varandra med en skiljevägg, genom vilken värmeledning från det varma till 
det kalla mediet sker. (Alvarez, 2006). Mellan skiljeväggarna transporteras 
värmen istället med konvektion. Konvektion är en rörelse i en fluid som 
orsakas av densitetsskillnader och därmed en differens i temperatur hos olika 
delar av fluiden. Konvektion kan vara naturlig eller påtvingad. Den naturliga 
konvektionen uppstår på grund av temperaturskillnaden medan den 
påtvingade konvektionen uppstår då en pump eller fläkt sätter fluiden i 
rörelse. Påtvingad konvektion är effektivare än naturlig på grund av den 
högre hastigheten. (Nationalencyklopedin, 20134; Çengel & Boles, 2002). 
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Plattvärmeväxlare är uppbyggda av en mängd stålplattor vars korrugerade 
utformning medför att det uppstår kanaler mellan plattorna. Utformningen 
medför också att plattorna vilar på varandra i ett stort antal punkter vilket 
stöder dem mot differenstryck samt att turbulensen i medierna ökar vilket 
förbättrar värmeväxlarens effektivitet. På varannan sida flödar det kalla 
mediet och mellan dem det varma. Värmen överförs på så sätt mellan 
kanalerna genom plattan. Plattorna är försedda med packningar som förutom 
att täta även leder medieflödet in i alternerande kanaler. På vardera sida om 
plattsatsen sitter två gavelplåtar som håller ihop konstruktionen. (Alvarez, 
2006).  
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3. Xylem 
 
3.1 Företagsbeskrivning 

Xylem Water Solutions är en avknoppning från vattenverksamheten inom 
det multinationella företaget ITT. Koncernen tillverkar produkter till energi-, 
transport- och industrimarknaden och bedriver sin verksamhet i över 150 
länder.  Xylem är världsledande inom tillverkning av dränkbara pumpar och 
omrörare. I Emmaboda ligger huvudfabriken med cirka 1200 anställda. Här 
tillverkas årligen 140 000 pumpar och 2500 mixers från grunden. 
Fabriksområdet är ca 300 000 m2 och innefattar gjuteri, verkstäder och 
kontor. (Rydell, 2013). 

Figur 3.1-1 Xylems industriområde i Emmaboda med det nyinstallerade 
borrhålslagret. (Bildkälla: Rydell, 2013). 

Produktionen är organiserad i ett gjuteri samt sex tillverkande verkstäder. I 
verkstäderna sker tillverkning av elektriska motorer, tillverkning av 
dräneringspumpar, avloppspumpar samt tillverkning av omrörare. (Rydell, 
2013). 

En stor del av den spillvärme som bildas i gjuteriet används för 
uppvärmningsändamål. Huvuddelen av uppvärmningen består dock i nuläget 
av fjärrvärme. Fjärrvärmenätet på fabriksområdet är uppdelat på två kretsar, 
en intern samt en extern som Emmaboda Energi AB tillhandahåller. Cirka 
8000 MWh fjärrvärme används på det interna fjärrvärmenätet, av detta är 
cirka hälften återvunnen energi från gjuteriet. (Rydell, 2013).  
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3.2 Borrhålslager 

För att ta tillvara på spillvärmen som tidigare kylts bort, ca 3 GWh/år, har ett 
högtemperaturlager i form av borrhål, HT-BTES, anlagts. Anläggningen har 
dubbel flödesriktning vilket innebär att borrhålslagret kommer kunna 
användas dels då det föreligger ett värmebehov, men även då det finns ett 
kylbehov. När det föreligger ett kylbehov utnyttjas värmebäraren för frikyla. 
Förhoppningen är att man genom detta kommer sänka behovet av inköpt 
fjärrvärme med ungefär hälften, från 5 GWh till 2,5 GWh. (Rydell, 2013). 
Det totala uppvärmningsbehovet uppgår till ungefär 8 GWh årligen. 
Utsikterna är att en tillräckligt hög temperatur har uppnåtts i berget fram till 
vintern 2013, för att man då ska kunna använda den lagrade värmen. 
(Andersson, 2008). 

Innan anläggning av borrhålslagret utfördes förundersökningar för att 
undersöka de geologiska samt hydrogeologiska förutsättningarna. 
Förundersökningarna innefattade bland annat två provborrningar där 
termiskt responstest utfördes. Undersökningarna visade att berget består av 
granodiorit med en genomsnittlig termisk konduktivitet på 3,2 W/m∙K och 
bergets volumetriska värmekapacitet beräknades till 0,6 kWh/(m3∙K). Den 
hydrauliska konduktiviteten i systemet är låg, cirka 1-2 µm/s. 
Begynnelsetemperaturen i berget är 8°C och den geotermiska gradienten 
1,5°C/100 m. (Andersson, 2008). 

Den beräknade kostnaden för anläggning av borrhålslagret var 10,6 Mkr. Ett 
finansiellt bidrag från KLIMP om 2,6 Mkr medför en nettoinvestering om 
8,0 Mkr. (Andersson, 2008). Enligt Algotsson (2011) blev 
grundinvesteringen istället cirka 13 Mkr vilket enligt Rydell (2013) till stor 
del berodde på problem vid borrning och uppstart. I den ekonomiska 
analysen som gjordes sattes priset på fjärrvärme till 470 kr/MWh och priset 
på el till 450 kr/MWh. (Andersson 2008). Enligt Nordell (2012) uppskattas 
driftkostnaderna till ungefär 35 kkr per år. Paybacktiden uppskattades till 5,5 
år. (Rydell, 2013). 

 
3.2.1 Funktionsbeskrivning 

Borrhålslagret får en behovsutjämnande funktion. Systemet är dimensionerat 
för tre driftfall under året; vinter, vår/höst samt sommar. (Andersson, 2008). 

Vinterdriftfall innebär att vid utelufttemperaturer under -5°C återförs all 
spillvärme direkt till interna fjärrvärmenätet. Övrigt behov täcks i första 
hand av borrhålslagret, och slutligen av extern fjärrvärme. Vid mildare 
väderlek används all den behövda spillvärmen i det interna fjärrvärmenätet, 
överskott korttidslagras i borrhålslagret. När ingen spillvärme produceras, 
under nätter och helger, används borrhålslagret för uppvärmning. 
(Andersson, 2008). 
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Under höst och vår täcks värmebehovet av direkt spillvärme, överskott 
lagras i borrhålslagret. Under nätter och helger täcks värmebehovet av 
borrhålslagret. (Andersson, 2008). 

Vid sommardrift föreligger inget värmebehov och all spillvärme lagras i 
borrhålslagret, som beräknas bli fulladdat under sommaren. (Andersson, 
2008). 

Totalt uppgår den tillgägnliga spillvärmen till 8000 MWh/år, varav cirka 
2800 är högvärdig värme från ugnarna. (Andersson & Rydell, 2012). Under 
sommardrift, produceras cirka 1600 MWh värme från ugnarna, av detta 
beräknas 1500 MWh kunna lagras i borrhålslagret per år. Värmepumpen i 
det interna fjärrvärmesystemet, som använder värme från ventilationen samt 
från en vattenbassäng med kyltorn, producerar på årsbasis 3000 MWh, av 
detta avses 1500 MWh lagras i borrhålslagret under maj-september. Under 
sommarmånaderna kan således 3000 MWh lagras i borrhålslagret. 
Korttidslagringen bedöms uppgå till 800 MWh per år, och utgörs av 
överskott som tillförs den interna fjärrvärmekretsen resterande månader av 
året. Utav de totalt 3800 MWh lagrad värme per år, förväntas cirka 2500 
MWh kunna återvinnas. Mellanskillnaden utgörs av lagringsförluster. 
(Andersson, 2008). 

 
3.2.2 Borrhålslagrets utformning 

Lagret togs i drift i juli 2010 och består av 140 stycken, 150 meter djupa 
borrhål, vart och ett med en diameter på 11 centimeter. Berget värms upp till 
cirka 60-65°C sommartid och kyls till cirka 40°C när lagret töms vintertid. 
Borrhålslagrets lagringsvolym är 300 000 m3 och är placerat under en yta av 
52∙36 m2. (Andersson, 2008). Borrhålen är placerade med ett inbördes 
avstånd av fyra meter. Borrhålslagret är täckt med 40 cm skumglas för att 
minimera värmeförlusterna. Lagret med skumglas är täckt med ett tunnare 
lager naturjord. (Rydell, 2013).  

Borrhålslagret är sektionerat i sju delar, varav tre centrala delar och fyra i 
periferin. Den centrala kärnan ska fungera som korttidslager och 
temperaturen kommer här vara högst, cirka 65-70°C. Den centrala delen av 
lagret kommer främst att användas då värmebehovet är som högst, i övrigt 
utnyttjas de perifera delarna av lagret. Reglerventiler och temperaturgivare 
på de olika sektionernas stamledningar gör att användning av de olika 
sektionerna i lagret kommer kunna styras beroende på värmebehovet. Lagret 
laddas successivt från botten och uppåt. Uttaget kommer även ske från 
botten och uppåt, detta för att lagringsförlusterna ska bli så små som möjligt. 
(Rydell, 2013).  
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Figur 3.2.2-1 Skiss över borrhålslagrets sektioner.  

Eftersom inga borrhålsvärmeväxlare för höga temperaturer fanns på den 
svenska marknaden, togs en prototyp fram av Pemetec AB. De plastmaterial 
som annars används, polyeten, börjar förlora hållfastheten runt 20°C. 
(Andersson, 2010) 

Borrhålsvärmeväxlarna är konstruerade av PP-H100, ett plastmaterial som är 
temperaturbeständigt till 80°C. För att maximera värmeväxlingen mellan 
borrhålet och värmebärare, i detta fall vatten, behövs direktkontakt. Med 
hjälp av flänsar längs borrhålsvärmeväxlarna skapas ett turbulent flöde som 
ökar värmeöverföringen mellan berget och värmebäraren. (Andersson, 
2008). Simulering i EED visar att den termiska resistansen för 
borrhålsvärmeväxlarna kan antas till 0,02 K/(W/m). Borrhålsvärmeväxlarna 
är installerade till ett djup av 146 meter för att expansion av materialet ska 
kunna vara möjlig. (Andersson, 2013). 
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Figur 3.2.2-2 Borrhålsvärmeväxlarens konstruktion. Prototypen är tre-fyra 
gånger mer effektiv än slutna U-rör. (Bildkälla: SWECO, 2008). 

 
3.2.3 Spillvärmekällor 

Spillvärmen från processen kommer från ett flertal olika källor med olika 
temperaturer. Den största delen spillvärme som produceras i gjuteriet 
kommer från två smältugnar med en effekt på 5 MW. Om det föreligger ett 
värmebehov på den interna fjärrvärmekretsen kan värmen överföras direkt 
till kretsen genom värmeväxling. Om detta behov inte föreligger kan värmen 
istället ledas till en kylbassäng med tillhörande kyltorn. Även värmen från 
ett antal mindre kylprocesser från gjuteriet leds till kylbassängen. (Rydell, 
2013). 

Lösningsmedel från målningsprocessen ackumuleras i en absorbatorbädd 
och förbränns i en förbränningsbädd på natten. Denna anläggning kallas 
Zeotec och värmen som frigörs vid förbränningen överförs till kylbassängen 
via en värmeväxlare. Detta sker dock ej då utomhustemperaturen är under 
fem grader, då värms istället i första hand processluften. (Rydell, 2013). 

Värmen från kylbassängen leds sedan till den kalla sidan på en värmepump. 
Till samma värmepump leds återvunnen värme från gjuteriets 
ventilationsluft. Luften i gjuteriet omsätts 10 gånger per timma, vilket med 
gjuteriets volym på 70 000 m3, ger en omsättning på 700 000 m3/h. 
Värmeåtervinning används i ventilationssystemet för att man inte ska 
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ventilera med kall uteluft vintertid. Sommartid när tilluften inte behöver 
värmas leds värmen istället direkt till värmepumpen. (Rydell, 2013). 

I värmepumpen höjs temperaturen från 20-35˚C till 55-60˚C och leds sedan 
ut på den interna fjärrvärmekretsen. Värmepumpens värmefaktor bedöms 
vara i genomsnitt fem. Då returtemperaturen på fjärrvärmekretsen är 
tillräckligt hög laddas borrhålslagret upp. Sommartid finns det ibland inte 
möjlighet att lagra all tillgänglig spillvärme i borrhålslagret vilket medför att 
en del kyls bort i kyltornet. (Rydell, 2013). 

Figur 3.2.3-1 Spillvärmekällor samt förenklat flödesschema till 
borrhålslagret. (Bildkälla: Rydell, 2013). 

 
3.2.4 Bonuseffekter  

Tillvaratagandet av spillvärme på det sätt som görs på Xylem skapar ett 
antal bonusfördelar, vilka inte alla går att kostnadsberäkna. Bland dessa 
framhålls följande som de viktigaste. (Rydell 2013). 

 
• Minskad drift av kyltornet med minskad vattenförbrukning och el till 

pumpar som följd. 
 

• Tillgång till komfortkyla från de kyl- värmepumpar som ingår i systemet, 
vilket skapar en bättre arbetsmiljö med högre produktivitet och kanske 
även färre arbetsolyckor.  
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4. Metod 
Detta examensarbete inriktade sig på framtagandet av en beräkningsmall för 
att kunna uppskatta potentialen för inlagring av spillvärme i borrhålslager. 
Beräkningsmallen som skapats har till syfte att industrier som tillhandahåller 
spillvärme ska kunna analysera potentialen för anläggning av borrhålslager, 
alternativt att befintliga systems energiflöden enkelt ska kunna åskådligöras.  

För att kunna skapa en beräkningsmodell över ett borrhålslager utformades 
först en solid teoretisk grund att bygga beräkningsmallen utformning på. De 
uppsatta målen och syftet krävde således att hela systemets ingående 
komponenter analyserades för uppbyggnad av teoriavsnittet.  

 
4.1 Tillvägagångssätt 

För att kunna skapa beräkningsmallen analyserades först ett befintligt 
system för inlagring av spillvärme i berggrunden. Detta skedde hos Xylem, 
Emmaboda, som har ett högtemperaturlager i berggrunden för inlagring av 
spillvärme från olika industriprocesser. Systemet analyserades med avseende 
på de komponenter som stod för bildandet av spillvärme, hur flödet av 
värme till och från borrhålslagret skedde samt förlusterna i systemet. Andra 
aspekter som analyserades bestod av borrhålslagrets karaktär i form av dess 
geologiska samt hydrogeologiska egenskaper. Analysen av 
högtemperaturlagret skedde med befintlig data som företaget tillhandahöll, 
intervjuer samt genom en okulär granskning av systemet.  

 
4.2 Beräkningsmallen 

Beräkningsmallen skapades i Microsoft Office Excel 2010. Mallen ska 
kunna användas som en första uppskattning av lönsamheten inför 
kommande projekteringar. Eftersom mallen ska kunna användas inför 
projekteringar kommer föreslagna värden att ges på bergets termiska 
egenskaper för att man enkelt ska kunna uppskatta energiflödena in samt ut 
från systemet. Beräkningarna bygger på att ingående och utgående poster 
samt förlusterna i systemet analyseras. För att kunna se systemets lönsamhet 
finns även ett kalkylblad för beräkning av systemets ekonomiska aspekter.  

För skapandet av beräkningsmallen fastställdes vissa parametrar som alltid 
kommer gälla. Beräkningsmallen förutsätter att uppgradering av spillvärmen 
alltid sker i en värmepump samt att energin som finns tillgänglig efter 
uppgradering i värmepumpen alltid sker med värmeväxling mot 
borrhålslagret. Således kommer beräkningsmallen endast kunna användas 
för högtemperaturlager, eftersom värmepumpen uppgraderar värmen innan 
den laddas i borrhålslagret. 
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För att kunna motivera om ett borrhålslager är lönsamt eller ej krävs att 
förlusterna i systemet analyseras då detta är en mycket viktig parameter. 
Förlusterna i ett borrhålslager beror främst på lagrets begränsningsarea, 
temperaturen i lagret samt markens beskaffenheter, varvid proriteten kring 
beräkning av lagringsförlusterna endast kretsar kring dessa parametrar. 
Uppskattning av förlusterna tar således endast hänsyn till de 
värmetransporter som sker i berggrunden och exempelvis inte 
värmeförluster i borrhålsvärmeväxlarna och rördragningarna. Förlusterna 
uppskattas även utifrån att värmelagret har uppnått stationärt tillstånd samt 
att de termiska egenskaperna för berget anses vara konstanta. 
Uppskattningarna och förenklingarna för beräkning av förlusterna grundar 
sig på tidigare studier samt erfarenhet från verkliga borrhålslager.  

Avgörande för anläggning av ett borrhålslager är även de ekomoniska 
aspekterna i systemet. Beräkningsmallen beräknar paybacktiden för systemet 
utifrån den årliga besparingen som erhålls vid anläggning av ett 
borrhålslager samt investeringskostnaden.  

För att se hur lönsamheten påverkas när parametrar så som el- och 
fjärrvärmepris, antalet graddagar,  och isolermaterialets tjocklek varieras, 
hölls övriga parametrar konstanta. Endast en parameter åt gången varierades, 
och på så sätt kunde lönsamhetens förändring avgöras. Isolermaterialets 
tjocklek valdes då det är tekniskt möjliga att förändra. Antalet graddagar 
valdes att varieras då de gäller för en referenstemperatur vid 17˚C. El- och 
fjärrvärmepriset valdes då det naturligt sker en prisförändring.  

  
4.3 Kritik till vald metod 

I all modellering används approximationer vilkas giltighet kan ifrågasättas. 
De mest kritiska parametrarna i ett borrhålslager är förlusterna, 
värmeväxlarens verkningsgrad samt värmepumpens COP-värde. 
Beräkningsmallen uppskattar förlusterna i systemet förutsatt att systemet har 
uppnått stationärt tillstånd. Eftersom beräkningsmallens huvudsakliga syfte 
inte är att beräkna förlusterna i ett borrhålslager accepteras dessa 
approximationer.  

Beräkningsmallen beräknar paybacktiden utifrån en uppskattad 
investeringskostnad, samt den årliga besparingen företaget kan göra i och 
med minskat behov av inköpt fjärrvärme. Då ett borrhålslager förväntas ha 
en livslängd på 50-100 år, samt är relativt underhålsfria hade en 
livscykelkostnad för borrhålslagret på ett mer tillförlitligt sätt visat 
kostnaden och förtjänsten för ett borrhålslager på lång sikt. En analys av 
livscykelkostnaden hade även tagit hänsyn till eventuella 
avvecklingskostnader.  
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5. Funktionsbeskrivning beräkningsmall 
Under denna rubrik presenteras beräkningsmallen och dess funktion beskrivs 
grundligt. Beräkningsmallen gjordes i Microsoft Office Excel 2010 och 
består av fem kalkylblad: 

• Spillvärme 

• Fördelning av spillvärme 

• Borrhålslager 

• Energiflödeskarta 

• Ekonomi 

Varje kalkylblad består av ett antal underrubriker där cellerna som används 
för beräkningar har två olika färger. Blå celler ska fyllas i manuellt och röda 
celler fylls i automatiskt, se figur 5-1. 

 
Figur 5-1 Cellerna i beräkningsmallen är blå för manuell inmatning och 
röda för automatisk inmatning.  

För att underlätta användning av beräkningsmallen har flödespilar ritats in i 
mallen för att tydliggöra funktionen och enkelt åskådliggöra energiflödena. 
Kommentarer med förklaringar hur användaren ska gå tillväga har lagts till 
flera av både cellerna och rubrikerna, se figur 5-2. De celler som har en 
kommentar har en liten röd markering i övre högra hörnet. Kommentaren 
visas då markören förs över cellen. 

 
Figur 5-2 För vissa celler samt rubriker i beräkningsmallen finns 
kommentarer för att förklara samt underlätta ifyllnaden av mallen.  
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Alla energiflöden ska anges på årsbasis. Beräkningarna syftar att ta fram en 
årlig kostnadsbesparing varför samtliga energiflöden anges över en period 
på ett år. 

 
5.1 Spillvärme 

I kalkylbladet Spillvärme beräknas total mängd tillgänglig spillvärme från 
olika spillvärmekällor. I figur 5.1-1 ses en översikt av kalkylbladet. 

Figur 5.1-1 Översikt av kalkylbladet Spillvärme.  

 
5.1.1 Funktionsbeskrivning spillvärme 

Spillvärmekällorna är uppdelade i två olika kategorier; lågvärdig samt 
högvärdig spillvärme.  

Den lågvärdiga spillvärmen är den spillvärme som måste uppgraderas i 
värmepump innan den håller tillräckligt hög temperatur för att antingen 
användas direkt på det interna fjärrvärmenätet eller lagras i borrhålslagret. 
Den lågvärdiga spillvärmen har delats in i tre olika kategorier, se figur 5.1.1-
1. 
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Figur 5.1.1-1 Lågvärdiga spillvärmekällor till värmepump. 

Under Spillvärme från processer skrivs de spillvärmekällor in som kommer 
från till exempel kylning av maskiner i processen. 

Spillvärme från kontor inbegriper sådan spillvärme som tillvaratas i 
värmeåtervinning av ventilationsluft, kylning av serverhallar och liknande.  

Under rubriken Annan spillvärme anges de spillvärmekällor som inte faller 
under övriga rubriker. 

Som flödespilarna visar i figur 5.1.1-1 går samtliga ovanstående 
spillvärmekällor till värmepumpen. Där skrivs värmepumpens COP-värde 
in. 

För att beräkna energin ut från värmepumpen används ekvation 1 där Qtillf  
(MWh/år) är den tillförda energimängden på värmepumpens kalla sida, det 
vill säga summan av all lågvärdig spillvärme. Qbortf (MWh/år) är den 
värmemängd värmepumpen levererar. Qbortf–Qtillf är således den elektriska 
energi som tillförs för att uppgradera spillvärmen till högvärdig värme. 
Vidare i rapporten betecknas differensen Qbortf–Qtillf, värmepumpens 
elförbrukning, med W (MWh/år). 

I omskriven version ser ekvation 1 ut enligt följande: 

𝑄𝑏𝑜𝑟𝑡𝑓 = 𝑄𝑡𝑖𝑙𝑙𝑓∙𝛷
𝛷−1

     

Den högvärdiga spillvärmen håller redan tillräckligt hög temperatur för att 
kunna användas direkt på det interna fjärrvärmenätet eller för inlagring i 
borrhålslagret, se figur 5.1.1-2. Överföringen antas ske med en värmeväxlare 
vars verkningsgrad ska anges. Om värmeväxlaren saknas kan 
verkningsgraden sättas till 100 %.  
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Figur 5.1.1-2 Högvärdiga spillvärmekällor som via en värmeväxlare direkt 
kan användas till det interna fjärrvärmenätet eller laddas i borrhålslagret.  

Den totala mängden spillvärme, Qspill (MWh/år), är summan av energin ut 
från värmepumpen och den överväxlade högvärdiga spillvärmen, se figur 
5.1.1-3. 

 
Figur 5.1.1-3 Total tillgänglig spillvärme. 

 
5.2 Fördelning av spillvärme 

I kalkylbladet Fördelning av spillvärme beräknas den andel av den 
tillgängliga spillvärmen som laddas i borrhålslagret. Övrig spillvärme kan 
exempelvis gå direkt ut på ett internt fjärrvärmenät eller kylas bort i kyltorn. 
Hur mycket spillvärme som ska lagras in i borrhålslagret är av yttersta vikt 
för dimensioneringen av borrhålslagret vilket i sin tur påverkar 
anläggningskostnaderna, mer om detta i avsnitt 5.3 och 5.5. En översikt av 
kalkylbladet ses i figur 5.2-1. 
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Figur 5.2-1 Översikt av kalkylbladet Fördelning av spillvärme. 

Om anläggningen av borrhålslagret även inbegriper installation av ny 
värmepump finns möjligheten att en större del av spillvärmen kan användas 
direkt på det interna fjärrvärmenätet vilket bidrar till att minska behovet av 
inköpt fjärrvärme. Hur stor denna besparing är beror på en mängd faktorer 
som värmepumpens effekt, det lokala klimatet och så vidare. 

Den andel spillvärme som leds till kyltornet avges till atmosfären och 
kommer därför inte till användning. Det är alltså en ren energiförlust men 
under vissa förutsättningar finns det inte avsättning för all spillvärme. Under 
varma sommardagar då det inte finns något uppvärmningsbehov kan 
effekten på spillvärmen vara för stor för att värmeväxlaren mot 
borrhålslagret ska kunna överföra all energi.  

 
5.2.1 Funktionsbeskrivning fördelning av spillvärme 

I beräkningsmallen fördelar sig den tillgängliga spillvärmen antingen direkt 
till det interna fjärrvärmenätet eller för inlagring i borrhålslagret. 
Fördelningen beräknas under rubriken Fördelning av tillgänglig spillvärme, 
se figur 5.2.1-1. 

Figur 5.2.1-1 Under rubriken fördelning av tillgänglig spillvärme beräknas 
hur mycket spillvärme som finns som ett överskott under året, och därmed 
kan användas för att ladda borrhålslagret.  
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För att beräkna fördelningen krävs att det årliga uppvärmningsbehovet, Euppv 
(MWh/år), anges. Uppvärmningsbehovet inbegriper såväl inköpt värme som 
tidigare återvunnen värme. Dessutom krävs att det normala antalet graddagar 
för varje månad fylls i. Sådan information kan SMHI tillhandahålla. 

För att beräkna det månatliga uppvärmningsbehovet, Ei (MWh/år), beräknas 
uppvärmningsbehovet per graddag vilket multipliceras med antalet 
graddagar för den specifika månaden, Gdi. För detta används ekvation 3: 

𝐸𝑖 = 𝐸𝑢𝑝𝑝𝑣
∑𝐺𝑑𝑖

∙ 𝐺𝑑𝑖 (3) 

Nettobehovet, En (MWh), är differensen mellan den tillgängliga mängden 
spillvärme varje månad och uppvärmningsbehovet. Mallen tar inte hänsyn 
till variationer av spillvärmemängd mellan olika månader utan fördelar den 
tillgängliga spillvärmen jämnt under året. 

Det beräknade överskottet, Qö (MWh/år), är summan av de månader med 
positivt nettovärde. Viss variation i processen kan dock medföra att en viss 
mängd spillvärme kommer vara tillgänglig för korttidslagring, Qk (MWh/år), 
under årets kallare månader med negativt nettovärde. Detta beräknas ej utan 
fylls i manuellt. 

Nettobehovet beräknas med ekvation 4: 

𝐸𝑛 = 𝑄𝑠𝑝𝑖𝑙𝑙
12

− 𝐸𝑖 (4) 

En värmeväxlare växlar ner överskottet samt den korttidslagrade energin i 
borrhålslagret, se figur 5.2.1-2. 

 
Figur 5.2.1-2 Den totalt tillgängliga spillvärmen, används antingen direkt på 
det interna fjärrvärmenätet eller för att ladda borrhålslagret.  



  
 

  
38 

Erika Abrahamsson & Joel Milesson 

Värmeväxlarens verkningsgrad anges och den inlagrade energimängden är 
summan av överskottet och den korttidslagrade energin enligt ekvation 5: 

𝐸+ = (𝑄ö + 𝑄𝑘) ∙ 𝜂𝑣𝑣𝑥 (5) 

Där E+ är den inlagrade energimängden (MWh/år) och ηvvx är 
värmeväxlarens verkningsgrad. 

Resterande mängd används direkt på det interna fjärrvärmenätet för att täcka 
en del av uppvärmningsbehovet. Även där anges värmeväxlarens 
verkningsgrad. Energimängden ut på det interna fjärrvärmenätet beräknas 
med ekvation 6: 

𝐸𝐹𝑉 = �𝑄𝑠𝑝𝑖𝑙𝑙 − 𝑄ö − 𝑄𝑘� ∙ 𝜂𝑣𝑣𝑥 (6) 

Där EFV är den mängd energi som används direkt på det interna 
fjärrvärmenätet (MWh/år). 

 
5.3 Borrhålslager 

I kalkylbladet Borrhålslager beräknas hur mycket energi som kan 
nyttiggöras och hur stora lagringsförlusterna i borrhålslagret är. Även 
elförbrukningen för borrhålslagret beräknas. I figur 5.3-1 ses en översikt 
över kalkylbladet Borrhålslager. 

 

 
Figur 5.3-1 Översikt av kalkylbladet Borrhålslager. 
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5.3.1 Funktionsbeskrivning borrhålslager 

Kalkylbladet Borrhålslager är uppdelat i rubrikerna Elförbrukning 
borrhålslager och Beräkning av förluster i berggrunden samt lagrets volym.  

Under rubriken Elförbrukning borrhålslager beräknas elförbrukningen för 
borrhålslagret, se figur 5.3.1-1. Elförbrukningen i borrhålslagret består bland 
annat av elanvändningen för värmepumpen, W, som är placerad innan 
borrhålslagret, vilken beräknas av kalkylbladet enligt ekvation 1. 

Elanvändningen för övriga komponenter tillhörande borrhålslagret kartläggs 
genom att varje ingående komponents märkeffekt, andel märkeffekt och 
drifttid per år ifylles under rubriken Elförbrukning borrhålslager. Den totala 
elanvändningen för respektive komponent i kWh per år beräknas sedan av 
kalkylbladet, se figur 5.3.1-1. 

Komponenternas märkeffekt anger den effekt de drar vid sin maximala 
belastning, och är således ett gränsvärde som inte bör överskridas. Av bland 
annat driftsäkerhetsskäl är överdimensionering mycket vanligt. Om de 
eldrivna komponenternas märkeffekt skulle användas för beräkning av 
elanvändningen per år, skulle detta leda till en, i vissa fall, kraftig 
överskattning. Dessutom belastades vissa komponenter olika mycket vid 
olika lastfall och detta bör, i den mån det är rimligt och möjligt att räkna på, 
också vägas in. För beräkning av komponenternas elförbrukning per år krävs 
därför att en andel av märkeffekten per år anges. Denna faktor, multiplicerat 
med märkeffekten, ska beräknas eller uppskattades för att ge den 
genomsnittliga effekten per år. Andelen av märkeffekt kan generellt sättas 
till 0,5 för mindre pumpar och fläktar. För mindre elmotorer kan ett generellt 
värde på 0,6 användas. 

För att beräkna de enskilda komponenternas elförbrukning använder 
kalkylbladet ekvation 7: 

𝑄𝑇𝑂𝑇 = 𝑃𝑚ä𝑟𝑘 ∙ 𝑓𝑝 ∙ 𝜏 (7) 

Där QTOT är den enskilda komponentens elförbrukning (kWh) under ett år. 
𝑃𝑚ä𝑟𝑘 är den enskilda komponentens märkeffekt (kW) och fp är den enskilda 
komponentens andel av märkeffekten mellan 0-1. Den enskilda 
komponentens driftstid i timmar under ett år betecknas τ. 
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Figur 5.3.1-1 Under rubriken Elförbrukning borrhålslager kartläggs 
elförbrukningen för komponenter tillhörande borrhålslagret. Värmepumpens 
elförbrukning visas även. 

För beräkning av lagringsförlusterna antas lagret ha uppnått stationärt 
tillstånd.  

Vid beräkning av de stationära förlusterna approximeras lagret med en 
cylinderform. Värmelagrets överyta antas ligga i marknivå. Överytan samt 
övre delen av den vertikala kanten av lagret antas vara isolerade, se figur 
5.3.1-2.  

 
Figur 5.3.1-2 Cylinderformat värmelager med överytan vid marknivå. 
Överytan samt övre delen på den vertikala kanten är värmeisolerade. 
(Bildkälla: Claesson et al, 1985). 

De totala värmeförlusterna från lagret betecknas Qs och består av två 
komponenter; värmeförlusterna genom den isolerade delen, Qins, och 
värmeförlusterna genom berget, Qgr. (Claesson et al, 1985) 

Värmeförlusterna genom den isolerade delen ges av ekvation 8: 

𝑄𝑖𝑛𝑠 = 𝜆𝑖∙(𝑇𝑚−𝑇0)
𝑑𝑖

∙ (𝐴ℎ + 𝐴𝑣) (8) 

(Claesson et al, 1985) 

Där 𝜆𝑖 är isoleringens värmekonduktivitet, (W/(m∙K)) Tm är den årliga 
medeltemperaturen i lagret och T0 är ortens årsmedeltemperatur. Ah är arean 
av den horisontella isoleringen enligt 𝐴ℎ = 𝜋 ∙ 𝑟2 och Av är arean av den 



  
 

  
41 

Erika Abrahamsson & Joel Milesson 

vertikala isoleringen enligt 𝐴𝑣 = 𝜋 ∙ 𝑟 ∙ 𝐷𝑖. Arean av den horisontella och 
vertikala isoleringen beräknas av kalkylbladet. Djupet av den vertikala 
isoleringen betecknas Di medan isolerlagrets tjocklek betecknas di. 

Värmeförlusterna genom berget beräknas enligt ekvation 9: 

𝑄𝑔𝑟 = 𝜆 ∙ (𝑇𝑚 − 𝑇0) ∙ 𝑟 ∙ ℎ (𝐻/𝑟,𝐷𝑖/𝐻) (9)
  

(Claesson et al, 1985). 

Där 𝜆 är bergets värmekonduktivitet, (W/(m∙K)). r är värmelagrets radie och 
h är en dimensionslös värmeförlustfaktor. Radien samt värmeförlustfaktorn 
beräknas av kalkylbladet. För uppskattning och beräkning av den 
dimensionslösa värmeförlustfaktorn, se Bilaga 1. 

Utifrån ekvation 8 och 9 uppskattas förlusterna under rubriken Beräkning av 
förluster i berggrunden samt lagrets volym, se figur 5.3.1-3. 

 
Figur 5.3.1-3 Under rubriken Beräkning av förluster i berggrunden samt 
lagrets volym anges parametrar som krävs för uppskattning av 
lagringsförlusterna.  

Lagrets volym uppskattas utifrån bergets volymetriska värmekapacitet, cp, 
samt hur mycket spillvärme som ska lagras i borrhålslagret, E+, enligt 
ekvation 10: 

𝑉 = 𝐸+
𝐶𝑝∙∆𝑇

 (10) 

Där E+ är mängden energi som laddas i borrhålslagret enligt ekvation 5. ΔT 
är temperaturskillnaden mellan lagrets högsta och lägsta medeltemperatur.  

Utifrån beräkningarna summeras hur mycket av energin som laddas i 
borrhålslagret som blir förluster samt resterande del som via en 
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värmeväxlare kan växlas över till det interna fjärrvärmenätet, se figur 5.3.1-
4. 

 
Figur 5.3.1-4 Av den energin som laddas i borrhålslagret blir en viss del 
förluster, övrig energi kan tas upp och överföras via en värmeväxlare till det 
interna fjärrvärmenätet.  

Mängden energi som kan återvinnas från borrhålslagret, E- (MWh/år), 
beräknas med ekvation 11: 

𝐸− = (𝐸+ − 𝑄𝑠) ∙ 𝜂𝑉𝑉𝑋 (11) 

 
5.4 Energiflödeskarta 

I kalkylbladet Energiflödeskarta sammanställs de tre föregående 
kalkylbladen på ett schematiskt sätt. I figur 5.4-1 visas kalkylbladets 
utformning. 

Figur 5.4-1 Energiflödeskartan sammanfattar de tre kalkylbladen 
Spillvärme, Fördelning spillvärme samt Borrhålslager.  
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5.4.1 Funktionsbeskrivning energiflödeskarta 

Energiflödeskartan omfattar den totalt tillgängliga spillvärmen, inlagring i 
borrhålslager, borrhålslagrets förluster samt den totala mängd energi som 
kan tillgodose värmebehovet. 

Den totala mängden tillgänglig spillvärme hämtas från kalkylbladet 
Spillvärme, se avsnitt 5.1, den inlagrade mängden spillvärme hämtas från 
kalkylbladen Fördelning av spillvärme, se avsnitt 5.2. Förlusterna hämtas 
från kalkylbladet Borrhålslager, se avsnitt 5.3. Den totala mängden nyttig 
energi, ETOT (MWh/år), är differensen mellan total tillgänglig spillvärme och 
förlusterna i borrhålslagret. 

Borrhålslagrets verkningsgrad beräknas enligt ekvation 12: 

𝜂 = 𝐸−
𝐸+

 (12) 

Borrhålslagrets relativa värmeförlust beräknas enligt ekvation 13: 

𝜃 = 1 − 𝜂 = 𝐸+−𝐸−
𝐸+

 (13) 

 
5.5 Ekonomi 

I kalkylbladet Ekonomi beräknas paybacktiden och den årliga 
kostnadsbesparingen som kan göras i och med anläggning av ett 
borrhålslager. I figur 5.5-1 ses en översikt av kalkylbladet.  

Figur 5.5-1 Översikt över kalkylbladet Ekonomi. 
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Paybacktiden används för att räkna ut hur snabbt en investering betalar sig 
själv och är en enkel metod för att jämföra olika investeringsalternativ.  

Paybackmetoden är ett vanligt sätt att beräkna hur lång tid det tar innan en 
investering har betalat tillbaka det satsade kapitalet. I metodens 
grundutförande tas ingen hänsyn till ränta. (Ljung & Högberg, 1996). 
Paybacktiden beräknas enligt ekvation 14: 

𝑛𝑢 = 𝐺
𝑎
 (14) 

Där nu är tiden det tar innan investeringen återbetalat sig utan hänsyn till 
ränta, G är grundinvesteringen och a är den årliga (konstanta) 
inbetalningsöverskottet. 

Om hänsyn tas till en kalkylränta diskonteras beloppen till nuvärden. Om 
inbetalningsöverskottet är konstant beräknas tiden det tar för investeringen 
att bli återbetald enligt ekvation 15: 

𝑛𝑚 = −
𝑙𝑛�1−𝐺𝑎∙𝑟�

𝑙𝑛(1+𝑟)  (15) 

Där nm är återbetalningstiden med hänsyn till ränta och r är 
diskonteringsräntan. (Yard, 2001).  

För beräkning av paybacktiden, med eller utan hänsyn till ränta, krävs att 
investeringskostnaden och uppvärmningskostnaden innan samt efter 
anläggning av borrhålslagret är kända. Det årliga inbetalningsöverskottet är 
skillnaden mellan anläggningens uppvärmningskostnad innan och efter 
anläggning av borrhålslagret.  

Inbetalningsöverskottet i kalkylbladet Ekonomi beräknas således utifrån 
besparingen företaget gör när det inköpa fjärrvärmebehovet minskar. 
Hänsyn tas även till kostnader för det nya systemet när 
inbetalningsöverskottet beräknas. 

 
5.5.1 Funktionsbeskrivning ekonomi 

Kalkylbladet Ekonomi är uppdelat i rubrikerna Investering, Innan 
anläggning av borrhålslager, Efter anläggning av borrhålslager, Rörliga 
kostnader samt Återbetalningstid. 

Under rubriken Investering, se figur 5.5.1-1, uppskattas den totala 
investeringskostnaden utifrån kostnaden för ett borrhålslager per m3. 
Kostnaden utgår från siffror från 2006 och hänsyn tas till att inflationen från 
2006 till januari 2013 var 9,78 %. De inflationsjusterade värdena redovisas i 
tabell 5.5.1-1. (Statistiska centralbyrån, 2013) 
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Tabell 5.5.1-1 Anläggningskostnad för borrhålslagret som funktion av dess 
storlek efter inflationsjustering. Värden från Nordell, 2006 citerad av 
Sandborg, 2006.  
Borrhålslagrets storlek Kostnad 
[m3] [kr] 
100 000 4 391 200 
200 000 7 684 600 
400 000 13 173 600 

Funktionen som beskriver kostnaden för borrhålslagret per m3 ges då enligt 
ekvation 16: 

C = 731 866,67 + 38,42 ∙ V + (−1,83 ∙ 10−5) ∙ V2 (16) 

För beräkning av ekvation 16, se Bilaga 2. 

Under rubriken investeringar redovisas även eventuella bidrag företag har 
fått eller kan tänkas få för den nya investeringen. Utifrån detta beräknas en 
nettoinvestering, G, som används i ekvation 14. Kalkylbladet beräknar 
paybacktiden både med och utan hänsyn till kalkylränta och därför krävs 
således att en kalkylränta anges, r enligt ekvation 15.  

 
Figur 5.5.1-1 Under rubriken Investering beräknas den totala 
investeringskostnaden samt nettoinvesteringen. Bidrag och 
kostnadsreduceringar samt en räntesats ifylles manuellt.  

För att kunna beräkna uppvärmningskostnaderna för anläggningen innan 
samt efter den nya investeringen ska ett fjärrvärmepris samt elpris anges. 
Detta anges under rubriken Rörliga kostnader, figur 5.5.1-2.  

 
Figur 5.5.1-2 Under rubriken Rörliga kostnader ska ett elpris samt 
fjärrvärmepris anges per kWh.  
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Anläggningens totala uppvärmningsbehov är detsamma innan som efter 
anläggning av borrhålslagret. Skillnaden är behovet av inköpt fjärrvärme. 
Under rubriken Innan anläggning av borrhålslager anges det totala inköpta 
fjärrvärmebehovet, se figur 5.5.1-3. Kalkylbladet beräknar kostnaden för det 
inköpta fjärrvärmebehovet utifrån fjärrvärmepriset som angavs under 
rubriken Rörliga kostnader. 

 
Figur 5.5.1-3 Under rubriken Innan anläggning av borrhålslager anges 
behovet av inköpt fjärrvärme. Kostnaden för fjärrvärmen beräknas av 
kalkylbladet.  

Uppvärmningskostnaderna efter anläggning av borrhålslagret beräknas av 
kalkylbladet under rubriken Efter anläggning av borrhålslager, figur 5.5.1-
4. Den nyttiga energin som kan användas från borrhålslagret hämtas från 
kalkylbladet Borrhålslager. Skillnaden mellan anläggningens 
uppvärmningsbehov och den nyttiga energin från borrhålslagret är det nya 
behovet av inköpt fjärrvärme. För att slutligen kunna beräkna den årliga 
besparingen företaget gör i och med den nya investeringen krävs att hänsyn 
tas till den totala driftkostnaden för borrhålslagret. Den totala driftkostnaden 
består av elförbrukning för borrhålslagret samt en allmän driftkostnad. 
Elförbrukningen kartläggs under kalkylbladet Borrhålslager, se avsnitt 
5.3.1, och hämtas till kalkylbladet Ekonomi. Driftkostnaden för 
borrhålslagret består bland annat av service, underhåll och 
personalkostnader och anges som en klumpsumma. Utifrån det nya 
fjärrvärmebehovet och den totala driftkostnaden per år för borrhålslagret 
beräknas en ny uppvärmningskostnad per år, benämns total kostnad i figur 
5.5.1-4. 

 
Figur 5.5.1-4 Under rubriken Efter anläggning av borrhålslagret beräknas 
den totala kostnaden för uppvärmning av anläggningen.  
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Utifrån fjärrvärmekostnaden innan anläggning av borrhålslagret samt den 
totala uppvärmningskostnaden efter anläggning av borrhålslagret beräknas 
den årliga besparingen företaget kan göra. Slutligen beräknas paybacktiden 
med och utan hänsyn till ränta under rubriken Återbetalningstid, figur 5.5.1-
5. 

 
Figur 5.5.1-5 Under rubriken Återbetalningstid beräknas den årliga 
besparingen samt paybacktiden med och utan hänsyn till ränta. 
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6. Resultat och analys 
I detta avsnitt presenteras beräkningsmallens resultat då uppgifterna i avsnitt 
3 tillämpats samt en analys av resultatet.  

 
6.1 Resultat 

Den totala mängden tillgänglig spillvärme sattes till 8000 MWh/år varav 
2800 MWh är högvärdig värme från ugnarna. Värmepumpens värmefaktor 
sattes till fem. Det årliga uppvärmningsbehovet är 8000 MWh/år och cirka 
800 MWh/år beräknas vara tillgängligt för korttidslagring, se figur 6.1-1. 

Antalet graddagar som använts för beräkningen redovisas i figur 6.1-1. 
Dessa gäller för Växjö och referenstemperaturen är satt till 17˚C. (Zethræus, 
2011). 

Figur 6.1-1 Graddagar per månad, årligt uppvärmningsbehov och energi 
tillgänglig för korttidslagring. 

Ett uppskattat värde för värmeväxlarnas verkningsgrad sattes till 98 %. Detta 
medförde att spillvärmen som lagras i borrhålslagret uppgår till 3380 MWh 
och resterande mängd, 4454 MWh, används direkt på det interna 
fjärrvärmenätet, se figur 6.1-2.  
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Figur 6.1-2 Fördelning av spillvärme. 

Värmepumpens elförbrukning beräknades till 1050 MWh/år och bergets 
samt lagrets egenskaper sattes enligt uppgifter i avsnitt 3 och redovisas i 
figur 6.1-3.  

Figur 6.1-3 Bergets termiska egenskaper används för att uppskatta en 
lagervolym samt för att beräkna förlusterna.  

Modellen uppskattar lagervolymen till 281 644 m3 och lagringsförlusterna 
till 1170 MWh/år. Flödesschemat presenteras i figur 6.1-4. 



  
 

  
50 

Erika Abrahamsson & Joel Milesson 

Figur 6.1-4 Den totalt tillgängliga spillvärmen fördelas till det interna 
fjärrvärmenätet och borrhålslagret enligt figuren.  

Av de cirka 8000 MWh/år lagras 3380 MWh/år. Förlusterna uppgår till 1170 
MWh/år vilket ger borrhålslagret en verkningsgrad på 65 %. 

Då borrhålslagret beräknas omfatta 281 644 m3 beräknas den totala 
anläggningskostnaden uppgå till 10,1 Mkr. Ett KLIMP-bidrag om cirka 2,6 
Mkr medför att den beräknade nettoinvesteringen uppgår till 7,5 Mkr, se 
figur 6.1-5.  

 
Figur 6.1-5 Den totala investeringskostnaden uppskattas utifrån 
lagervolymen. Xylem fick ett KLIMP-bidrag för borrhålslagret på 2,6 Mkr.  

Elpriset sattes till 0,45 kr/kWh och fjärrvärmepriset till 0,47 kr/kWh i 
enlighet med Xylems förundersökningar. 

Innan anläggning av borrhålslagret var behovet av inköpt fjärrvärme ungefär 
5000 MWh/år vilket medför en årlig kostnad om 2350 kkr, se figur 6.1-6. 

 
Figur 6.1-6 Innan anläggning av borrhålslagret köpte Xylem in 5 GWh 
fjärrvärme, vilket kostade 2350 kkr per år.  
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Efter anläggning av borrhålslager blev det beräknade behovet av inköpt 
fjärrvärme 1380 MWh/år vilket motsvarar 649 kkr per år. Värmepumpens 
elförbrukning beräknades till 473 kkr årligen och med driftkostnader som 
uppskattades till 50 kkr om året beräknades den årliga totala kostnaden till 
1171 kkr, se figur 6.1-7. 

  
Figur 6.1-7 Efter anläggning av borrhålslagret beräknades den totala 
uppvärmningskostnaden till 1171 kkr per år.  

Detta gav en besparing om 1179 kkr om året. En rak paybacktid beräknas till 
6,4 år, se figur 6.1-8. Paybacktiden med hänsyn till ränta beräknas ej, varför 
beräkningsmallen anger den till noll år.  

 
Figur 6.1-8 Efter anläggning av borrhålslagret beräknas den årliga 
besparingen uppgå till 1179 kkr, vilket ger en återbetalningstid utan hänsyn 
till ränta på 6,4 år.  

 
6.2 Analys 

Enligt Xylems förprojektering beräknades den inlagrade energin uppgå till 
3800 MWh/år medan beräkningsmallen beräknar denna till 3380 MWh/år, 
en differens på 420 MWh/år vilket motsvarar ungefär 11 %. Se figur 6.2-1. 
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Figur 6.2-1 Jämförelse av energimängd tillgänglig för inlagring i 
borrhålslager samt uppskattade förluster mellan Xylems beräkningar och 
beräkningsmallen 

På grund av denna differens kalkylerar beräkningsmallen för en mindre 
volym på borrhålslagret vilket i förlängningen medför en lägre 
investeringskostnad. 

Den mindre volymen medför också större relativa förluster, se figur 6.2-1. 
Beräkningsmallen beräknar borrhålslagrets verkningsgrad till 65 % vilket 
kan jämföras med de 68 % Xylem beräknat. 

Den från borrhålslagret återvunna energimängden uppgår enligt 
beräkningsmallen till 2166 MWh/år. Enligt Xylems beräkningar skulle den 
återvunna energimängden motsvara cirka 2600 MWh/år, en differens på 434 
MWh/år vilket motsvarar ungefär 17 %. 

Den årliga besparingen som är möjlig i och med anläggning av ett 
borrhålslager beräknas till 1179 kkr vilket motsvarar en kostnadsreducering 
om 50 %. 

Paybacktiden beräknas till 6,4 år av beräkningsmallen, en ökning med 0,9 år 
jämfört med Xylems egna beräkningar. Värt att notera är att vid båda dessa 
beräkningarna har investeringskostnaderna underskattats. Ingen paybacktid 
med hänsyn till ränta beräknas eftersom Xylem inte gjort detta själva, och 
därför finns inget att jämföra med. Se figur 6.2-2. 
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Figur 6.2-2 Jämförelse av beräknad investeringskostnad och paybacktid 
mellan Xylems beräkningar och beräkningsmallens samt den verkliga 
investeringskostnaden 

 
6.2.1 Variationer av beräkningsmallens parametrar 

Under denna rubrik varieras olika parametrar. Om inget annat anges är 
utgångsvärdena för samtliga variabler satta som i avsnitt 6.1. 

 
6.2.1.1 Variationer i antal graddagar 

Om antalet graddagar minskar med 10 graddagar per månad, om antalet 
graddagar understiger 10 sätts antalet till 0, förskjuts fördelningen av 
spillvärme mot borrhålslagret. Mer spillvärme finns alltså tillgängligt för 
inlagring i borrhålslagret vilket ökar lönsamheten något. Då antalet 
graddagar ökar med 10 graddagar per månad förskjuts fördelningen mot den 
interna fjärrvärmekretsen vilket innebär att en mindre del spillvärme 
kommer vara tillgänglig för inlagring i borrhålslagret. 

 
6.2.1.2 Variationer i inlagrad spillvärme 

Om den inlagrade energimängden istället sätts till 3800 MWh/år men mallen 
i övrigt behåller samma värden medför det att förlusterna beräknas till 1232 
MWh/år. Detta ger en verkningsgrad på 68 % vilket alltså stämmer väl 
överens med Xylems beräkningar. Se figur 6.2.1.2-1. 
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Figur 6.2.1.2-1 Beräkningsmallen har modifierats så att den inlagrade 
energin uppgår till 3800 MWh/år för att jämföra de beräknade 
lagringsförlusterna för de olika modellerna. 

I detta fall uppgår den beräknade anläggningskostnaden till 11,1 Mkr vilket 
kan jämföras med de 10,6 Mkr som Xylem kalkylerat för år 2008. I dagens 
penningvärde motsvarar detta 11 Mkr vilket stämmer mycket bra överens 
med beräkningsmallen. Båda beräkningarna underskattar dock de verkliga 
investeringskostnaderna som uppgår till 13 Mkr.  

 
6.2.1.3 Variationer i el- och fjärrvärmepris 

Om både fjärrvärmepriset och elpriset höjs med 5 öre/kWh medför det att 
den årliga besparingen ökar med 130 kkr vilket motsvarar 11 %. Detta 
förkortar även paybacktiden med 0,7 år till 5,7. Ytterligare en höjning av el- 
och fjärrvärmepriset med 5 öre/kWh förkortar paybacktiden till 5,2 år.   

 
6.2.1.4 Variationer i isolermaterialets tjocklek 

Då isolermaterialets tjocklek ökar med 0,2 meter minskar förlusterna med 97 
MWh/år vilket höjer verkningsgraden till 68 %. Detta ökar den årliga 
besparingen med 44 kkr och förkortar paybacktiden med tre månader. Dock 
tar beräkningsmallen inte någon hänsyn till ökad anläggningskostnad för den 
extra isoleringen. 
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7. Diskussion och slutsatser 
 

7.1 Diskussion 

 
7.1.1 Beräkningsmallen 

Xylems borrhålslager är fortfarande under uppladdning och därför har ingen 
värme tagits upp från lagret. Resultatet kan därför endast jämföras med 
Xylems egna beräkningar och uppskattningar över hur mycket av värmen 
som laddas i berget som förväntas kunna återanvändas. Xylems beräkningar 
är dock baserade på simuleringsprogram och torde därför stämma relativt 
bra.  

Beräkningsmallen är baserad på en rad förenklingar, men eftersom mallen 
endast är till för en första uppskattning accepteras dessa förenklingar. Om ett 
företag bestämmer sig för att projektera ett borrhålslager finns 
simuleringsprogram för att bestämma specifika faktorer så som 
borrhålsdjup, flöde, avstånd mellan borrhål och antal borrhål. Vid 
projektering av ett borrhålslager utförs provborrningar för att bestämma 
termiska och geologiska egenskaper för berget. Beräkningsmallen är tänkt 
att kunna användas innan sådana tester och därför ges förslag på värden för 
dessa egenskaper för att underlätta ifyllnaden av beräkningsmallen.  

Ett borrhålslager kräver en relativt stor investering, men när lagret väl är 
anlagt och i drift är det nästintill underhålsfritt och kräver inga stora 
driftkostnader. Värmelager i berggrunden bygger dessutom på enkel och 
beprövad teknik med lång livslängd. Att beräkna paybacktiden för en sådan 
anläggning kan därför på många sätt vara missvisande. Ett mer berättigat sätt 
för ett borrhålslager är en livscykelkostnad, LCC. En livscykelkostnad ger 
totalkostnaden för en anläggning under hela dess livslängd, från installering 
till avveckling.  

Om ett företag funderar på inköp och installering av någon form av 
energibesparingsåtgärd är det viktigt att inte bara undersöka vilken åtgärd 
som är billigast i inköp. Av större betydelse är vilken produkt som har lägst 
driftkostnad och är billigast att underhålla.  Detta för att 
investeringskostnaden oftast har mindre betydelse än själva drift- och 
underhålskostnaderna för en produkt under dess livslängd. För ett 
borrhålslager är det därför viktigt att utvärdera investeringen, men 
framförallt dess låga drift- och underhålskostnad under hela den beräknade 
livslängden. 

Paybacktiden i mallen utgår från att lagret är uppvärmt, vilket innebär att 
tiden för återbetalning underskattas. Under denna period kan dessutom ingen 
besparing på grund av minskad inköpt fjärrvärme göras.  
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En viktig del att beakta vid projektering av ett borrhålslager är förlusterna i 
berggrunden. Eftersom beräkningsmallen utgår från att värmelagret är 
uppvärmt till önskad temperatur och därmed uppnått stationärt tillstånd 
försummas den transienta perioden helt. Detta är en förenkling som förkortar 
paybacktiden.  

Ett borrhålslager ger möjlighet till billig och säker produktion av värme, 
samtidigt som det på ett effektivt sätt tar tillvara på spillvärme. Borrhålslager 
ger möjlighet för företag att minska sina kostnader i och med det ett minskat 
behov av inköpt fjärrvärme. En viktig del att beakta med avseende på 
framtida kostnader för ett borrhålslager är elpriset. Borrhålslagret kan 
direktladdas med spillvärme, om den håller tillräckligt hög temperatur, men i 
de flesta fall krävs uppgradering av värmen i en värmepump. Sedan 
avregleringen i Sverige och Europa kan svenska kraftproducenter sälja sin 
producerade el till konsumenter i Europa. I framtiden kommer detta 
förmodligen leda till att elprisnivån i Sverige närmar sig europeiska elpriser, 
vilka är nästan dubbelt så höga.  

Samtidigt som högre elpriser kan leda till högre driftkostnader, leder ett 
högre pris på biobränslen till ett höjt fjärrvärmepris. Därmed ökar 
besparingen företaget kan göra i och med minskat behov av inköpt 
fjärrvärme. Framtida priser och tariffer från fjärvärmeproducenter är inget 
beräkningsmallen tar hänsyn till, men som bör beaktas vid kostnadsanalys 
av ett borrhålslager.  

Förutom de besparingar som beräknas finns ett antal som inte 
beräkningsmallen tar någon hänsyn till. På grund av att företaget får 
användning för mer spillvärme behöver kyltornet inte användas i lika hög 
grad som innan anläggning av borrhålslagret. Detta kan medföra sänkta 
underhållskostnader för kyltornet. Borrhålslagret kan också medföra ett 
minskat behov av inköpt kommunalt vatten för kylning.  

Dessutom kan anläggningen av ett borrhålslager medföra förbättringar i 
arbetsmiljön i exempelvis gjuteriet, samt ger företaget en starkare miljöprofil 
något som är svårt att värdera ekonomiskt. 

 
7.1.2 Miljöpåverkan 

Ett borrhålslager påverkar inte omgivningen nämnvärt. Mikroorganismer i 
berget hamnar i vila när det värms upp, och kommer sedan tillbaka när 
berget återgår till normal temperatur. Den hydrauliska konduktiviteten är låg 
i svenskt urberg, och den största risken med grundvattenrörelserna är att 
förlusterna i värmelagret ökar. Även om den hydrauliska konduktiviteten 
sammantaget är låg, bör sprickor i berggrunden utredas vid anläggning av ett 
borrhålslager. Sprickorna kan tätas för att minimera värmeförlusterna. Större 
sprickor kan även föra med sig kollektorvätska som kan kontaminera 
omgivningen. I de flesta fall används endast vanligt kranvatten som 
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kollektorvätska, vilket då inte ger någon kontamineringsrisk för 
omgivningen.  

I systemet sker heller inget nettouttag av vatten, utan en bestämd mängd 
cirkulerar i systemet. Dock kan intilliggande dricksvattenbrunnar få 
sjunkande vattennivå eftersom den hydrauliska gradienten förändras vid 
bergsborrning. 

 
7.1.3 Förslag till modellförbättringar 

Beräkningsmallen är tänkt som en enkel uppskattning och därför ska 
användaren inte behöva fylla i så många parametrar. Enkelheten och 
användarvänligheten har haft hög prioritet. För att säkerställa att det målet 
uppnåtts krävs synpunkter av den tilltänkta målgruppen. 

En faktor som beräkningsmallen skulle kunna uppskatta åt användaren är 
borrhålsdjupet, vilket i nuläget kräver att användaren fyller i. Detta skulle 
kunna uppskattas utifrån relativt borrhålsdjup som gäller för samma 
förhållanden men olika bergarter med skiftande värmeledningsförmågor, 
vilket Nordell (2008) ger förslag på.  

Investeringskostnaderna uppskattas i nuläget av en funktion som enbart tar 
hänsyn till borrhålslagrets volym. Då de verkliga kostnaderna även beror på 
saker som val av isolering, borrhålsdjup, antal borrhål och val av 
värmepump kan uppskattningen ibland bli missvisande. För att få en bättre 
uppskattning bör investeringskostnaderna bero på fler parametrar. Detta 
skulle dock kunna påverka användarvänligheten. 

 
7.2 Slutsatser 

Beräkningsmallens resultat stämmer väl överens med Xylems egna 
beräkningar med tanke på de uppskattningar och approximationer mallen 
bygger på. Beräkningsmallen underskattar den inlagrade energin med 11 %. 
Detta beror troligtvis på en felkalkylering i antal graddagar. Om 
referenstemperaturen satts lägre medför det att det främst under 
sommarmånaderna skulle finnas mer spillvärme tillgängligt för inlagring i 
borrhålslagret och därmed stämma bättre överens med Xylems beräkningar. 

Återbetalningstiden för lagret underskattas, likaså investeringskostnaden. 
Investeringskostnaden på grund av att volymen uppskattas utifrån mängden 
inlagrad energi. Om mängden inlagrad energi underskattas, innebär det att 
beräkningsmallen underskattar volymen på lagret och således även 
investeringskostnaden. 

Den beräknade investeringskostnaden stämmer dock väl överens med vad 
Xylem själva kalkylerat, att den verkliga investeringskostnaden blev högre 



  
 

  
58 

Erika Abrahamsson & Joel Milesson 

än beräknat beror till stor del på de problem som uppstod vidd borrning och 
uppstart. Både Xylems och beräkningsmallens uppskattade återbetalningstid 
underskattas främst på grund av att tiden för uppladdning av lagret till 
önskad temperatur försummas.  

För att kalibrera beräkningsmallens funktion krävs att den testas mot flera 
redan existerande borrhålslager för att säkerställa att den kan tillämpas med 
tillförlitlighet av de företag som önskar använda sig av den. 
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9. Bilagor 
Bilaga 1: Värmeförlustfaktor  

Bilaga 2: Kostnad för ett borrhålslager per m3 
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BILAGA 1  

Vid beräkning av värmeförlusterna till berget, betraktas den vertikala 
isoleringen som totalisolerad. h är en dimensionslös värmefaktor som beror 
av lagrets form och hur djupt isoleringen sträcker sig vertikalt längs lagrets 
djup.  Den dimensionslösa faktorn fås genom att lösa dem allmänna 
värmeekvationen för stationärt tillstånd, det vill säga δT/δt = 0:  

𝜆 ∙ 𝛻2 ∙ 𝑇 = 𝐶𝑝
𝛿𝑇
𝛿𝑡

 

Hellström (1991) ger följande beräknade värmeförlustfaktorer: 

Tabell 9-1 Värmeförlustfaktorer för ett cylindriskt lager där Di/H=0,1 
H/r 0,04 0,06 0,08 0,1 0,2 0,4 
h (H/r; 0,1) 19,7 19,1 18,7 18,6 18,1 18,0 

       H/r 0,6 0,8 1 2 4 6 
h (H/r; 0,1) 18,2 18,6 19,0 21,2 25,4 29,2 

       H/r 8 10 15 20 
  h (H/r; 0,1) 33 36,6 45,3 52,5 
  

 
Diagram 9-1 Värmeförlustfaktorn h som funktion av höjden genom radien, 
H/r, för ett cylindriskt lager där den vertikala isoleringen sträcker sig 10 % 
ned av lagrets totala djup. 
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BILAGA 2  

För beräkning av kostnaden för ett borrhålslager per m3 användes data från 
tabell 5.5.1-1. Detta kan beskrivas som ett andragradspolynom. Ett 
andragradspolynom kan generellt skrivas som: 

𝐶 = 𝑘1 + 𝑘2 ∙ 𝑉 + 𝑘3 ∙ 𝑉2 

Där C är i detta fall är kostnaden för borrhålslagret och V i detta fall är 
borrhålslagrets volym. k1, k2 och k3 är konstanter. 

Detta medför att vi har följande ekvationer: 

4 391 200 = 𝑘1 + 𝑘2 ∙ 100 000 + 𝑘3 ∙ 100 0002 

7 684 600 = 𝑘1 + 𝑘2 ∙ 200 000 + 𝑘3 ∙ 200 0002 

13 173 600 = 𝑘1 + 𝑘2 ∙ 400 000 + 𝑘3 ∙ 400 0002 

Där k1, k2 och k3 kan lösas ut med Gauss-elimination och fås då till: 

𝑘1 = 731 866,67 
𝑘2 = 38,42 
𝑘3 = −1,83 ∙ 10−5 

Funktionen som beskriver kostnaden för borrhålslagret per m3 ges då enligt: 

𝐶 = 731 866,67 + 38,42 ∙ 𝑉 + (−1,83 ∙ 10−5) ∙ 𝑉2 
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