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Sammanfattning 
Sverige har en hög andel installerade bergvärmepumpar, som är en typ av vätska-vatten 
värmepump. Ett problem som finns för befintliga bergvärmesystem är att berget med tiden 
kyls ned då returslangen till borrhålet konstant levererar kyla till berget. Till följd av detta 
mister systemet en betydande del av sin verkningsgrad samtidigt som det i extrema fall kan 
leda till permanent isbildning i borrhålet. 

Ett sätt att motverka detta problem är att tillämpa termisk energilagring i bergvärmesystemets 
borrhål. Den internationella benämningen för denna teknik är ”Borehole Thermal Energy 
Storage, BTES”.  

Rapporten har behandlat en friliggande enplansvilla med ett befintligt bergvärmesystem som 
tillämpar termisk energilagring i bergvärmesystemets borrhål med solvärme. Två 
beräkningsfall har gjorts och resultatet från simuleringarna i en upprättad beräkningsmodell 
visar att en temperaturhöjning i borrhålet inte alltid innebär en årlig energibesparing.  

Vid varje grads temperaturhöjning sker en ökning av värmepumpens COP med ca 1,85 % 
enligt ett linjärt samband för höga temperaturdifferenser över värmepumpen. Detta motsvarar 
en kostnadsbesparing på 1,02 %/°C. Detta gäller för normala förhållanden med en 
framledningstemperatur för tappvarmvatten och rumsvärmare på 55 ⁰C. Med en högre 
energiförbrukning finns alltså större besparingar att göra. Vid mycket låga 
temperaturdifferenser mellan förångare och kondensor sker dock större procentuella 
förändringar, vilket medför att lågtemperatursystem kan bidra till en större energibesparing. 

I normalfallet är dessa system svåra att räkna hem för småhus. För en god lönsamhet krävs en 
optimerad systemlösning och effektiv styrning av cirkulationspumpar och andra samspelande 
komponenter med en PLC. I framtiden kommer dock sannolikt värmepumparnas mekaniska 
verkningsgrad att öka med bättre teknik och även energipriset som följd av politiska beslut, 
tillgång etc. Detta innebär att varje besparad kilowattimme kommer att bli mer värd. 

Nyckelord: 

Termisk energilagring, BTES, solfångare, solcell, borrhål, värmepump, värmefaktor, COP 
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Abstract 

Sweden has a high proportion of installed geothermal heat pumps, which are a type of liquid -
water heat pump. One problem that exists for existing geothermal heating systems is that the 
rock in time cool down when the return hose to the borehole constantly supply cooling to the 
rock. As a result of this the system loses a significant portion of their efficiency while in 
extreme cases has led to the permanent ice in the borehole. 

One way to counter this problem is to apply thermal energy storage in the geothermal heating 
systems borehole. The international term for this technique is "Borehole Thermal Energy 
Storage, BTES". 

This report has analyzed a detached single storey house with an existing geothermal heating 
system utilizing thermal energy storage in the geothermal heating systems borehole with solar 
heating. Two calculation cases has been made and the results of the simulations in an 
established computational model shows that an increase in temperature in the borehole does 
not always result in an annual energy savings. 

Each degree of increased temperature is an increase in the heat pumps COP of 1.85 %, 
according to a linear relationship for high temperature differences across the heat pump. This 
results in a cost saving of 1.02 %/°C. This applies to normal conditions with a radiator 
temperature at 55 ⁰ C. With higher energy consumption can greater savings be made. At very 
low temperature differences between the evaporator and condenser is however larger 
percentage changes made, which means that low temperature systems can lead to greater 
energy savings. 

Typically, these systems are difficult to recoup for small detached houses. For a good 
profitability requires an optimized system solution and efficient control of circulation pumps 
and other interacting components with a PLC. In the future the heat pump mechanical 
efficiency will probably increase with better technology and even energy prices as a result of 
political decisions, access, etc. This means that each spared kilowatt hour will be worth more. 

Keywords: 

Thermal energy storage, BTES, solar collectors, solar cell, boreholes, heat pump, COP 
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Förord 
Denna rapport är resultatet av ett examensarbete på 15 högskolepoäng som avslutar vår 
högskoleutbildning ”Byggteknik och Design” på Kungliga Tekniska Högskolan.  

Examensarbetet har utförts under vårterminen 2014 i ett samarbete med Automatech Sweden 
AB. Vi vill passa på att tacka vår handledare Leif Holmström, VD på företaget för den 
praktiska vägledningen i att få examensarbetet mer verklighetsförankrat.  

Vår akademiska handledare, Peter Kjaerboe, på Kungliga Tekniska Högskolan vill vi också 
tacka för en värdefull vägledning under arbetets gång samt för de rekommendationer han har 
givit oss. 

Vi vill även tacka Sven Dahlström på Kungliga Tekniska högskolan för vägledningen i 
examensarbetets idéstadie.  

Avslutningsvis vill vi tacka Jose Acuna för verifiering av teorier och beräkningar. 

 

Victor Peterson                                                              Marcus Raschke 
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Begreppslista 
Aktivt borrhål Aktivt borrhål är den totala längd på bergvärmesystemet s 

borrhål som är i kontakt med grundvatten. 
 

Anisotropi Anisotropi innebär att materialet har olika egenskaper i olika 
riktningar. 

Atemp Den yta som skall värmas till en temperatur om minst 10 ⁰C. 
 

Bar Enhet för tryck. 
 

Bentonit Är ett geologiskt material som kan klassas både som jordart 
och sedimentär bergart.  
 

Brinekrets Den krets som transporterar värme från berget via borrhål till 
värmepumpens upptagande sida. 
 

Brinevätska Är den vätska som innehåller ett frysmedel och som tar upp 
bergets värmeinnehåll.   
 

Borrhålsvägg Är omslutande arean för borrhålet som är i kontakt med berg. 
 

Borrkrona Den roterande delen på borren som har samma diameter som 
det slutliga borrhålet. 
 

BTES Borehole Thermal Energy Storage. Internationell benämning 
på termisk energilagring i borrhål. 
 

Börvärde Ett värde av en storhet som värmesystem regleras mot, som 
ofta är konstant under längre tidsperioder.  
 

COP Coefficient of Performance (värmefaktor). Ett mått hur effektiv 
en pump är. COP talar om hur mycket värmeenergi som 
genereras per tillförd energi. Exempelvis om 1 kW tillförd 
energi genererar 3 kW värmeenergi är pumpens COP-tal 3/1 = 
3 
 

DIT Dimensionerande innelufttemperatur. Denna temperatur väljs i 
bostäder ofta till 20 ⁰C. I byggnader med tungt arbete kan DIT 
med fördel exempelvis väljas till 14 ⁰C. Värmesystem 
dimensioneras efter DIT. Ett undantag är värmeavgivande 
element av typ golvvärme. Då används operativ temperatur för 
dimensionering. 
 

DVUT Dimensionerande vinterutetemperatur. Lägsta 
medeltemperaturen under ett dygn. Denna varierar med det 
geografiska läget och byggnadens tidskonstant. 
 

Eldningssäsong Används synonymt med uppvärmningssäsong, något 
generaliserat. 
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Empiri Empiri bygger på erfarenhet från vetenskapliga undersökningar 
av verkligheten. 
 

Fluid Är ett begrepp inom fysik som motsvarar en vätska eller en 
gas. 
 

Förnyelsebar energi Syftar i denna rapport till solenergi, men kan även i andra fall 
syfta till exempelvis vind, biogas, vågenergi etc. 

Geoenergi Syftar till lagrad solenergi i marken. 
 

Geotermisk energi Är i strikt mening sådan energi som i huvudsak uppstår vid 
sönderfall av naturligt förekommande radioaktiva ämnen i 
jordskorpan.  

Gradtimmar Summering under ett år av dygnsmedeltemperaturens 
avvikelser från referenstemperatur. 
 

Gratisvärme Med gratisvärme avses summan av internvärme och 
solinstrålningsvärme.  
 

Infiltration Syftar i denna rapport till luftläckage. 
 

Internvärme Internvärme är den energi som genereras av personer och 
hushållsapparater. 
 

K-märkning Är en äldre beteckning i Sveriges stads- och detaljplaner för 
kulturskydd av ett markområde eller ett byggnadsverk. 
 

Kelvinskala Absolut temperaturskala som utgår från den absoluta 
nollpunkten. Den absoluta nollpunkten motsvarar den 
teoretiskt lägsta temperaturen som går att uppnå. Förhållandet 
mellan Celsius och Kelvin är: 273,16 [K] = 0 ⁰C  
 

Klimatzon Boverkets Byggregler ställer krav på energiförbrukning. 
Indelning av Sverige utförs därför i zonen baserat på utomhus 
temperaturer 
 

Kollektor Utformning av borrhålsvärmeväxlaren, kan vara u-rör, dubbelt 
u-rör eller koncentriskt rör. 
 

Kollektorslang Den slang fylld med vätska i ett borrhål som värms upp av 
grundvattnen och berg som sedan överför energi till 
värmepumpen. 
 

Kollektortyp Se kollektor. 
 

Kollektorvätska Se brinevätska. 
 

Kombisystem Ett system för solfångare, där genererad solvärme lagras i en 
ackumulatortank för beredning av tappvarmvatten och 
rumsvärme. 
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Kulturskydd Innebär enligt lag att en byggnad inte får rivas eller förändras 
på sådant sätt att det kulturhistoriska värdet minskar. 
 

Köldbärare Se kollektorvätska. 
 

Köldbärarkrets Se brinekrets. 
 

Lambda-värde Se värmeledningsförmåga. 
 

Magmatisk bergart Är en bergart som bildats genom att magma stelnat i eller 
ovanför jordskorpan. 
 

Metamorf bergart Bildas då en tidigare bergart genomgår en vis typ av 
omvandling, då tryck och temperatur ökar. 
 

Normalmånadstemperatur Genomsnittlig utomhustemperatur månadsvis. 
 

Normalårstemperatur Genomsnittlig utomhustemperatur årligen. 
 

Operativ temperatur (To) Medelvärdet av omgivande ytors temperatur och luftens 
temperatur i rummet. Den operativa temperaturen varierar i 
olika delar av rummet. Ju närmare en kall yta mätningen utförs 
desto lägre blir den operativa temperaturen. 
 

Ostörd bergtemperatur Temperatur hos berg där inget effektuttag gjorts. 
 

Permafrost Permanent isbildning i borrhålet som är permanent. 
 

Permeabilitet Vattengenomsläppligheten i berg och jord. 
 

PLC ”Programmable logic controller”. Digitalt programmerbart 
styrsystem. 
 

Porositet Porositet är kvoten mellan porvolym och totalvolym. En låg 
porositet innebär en kompakt bergart. 
 

Rumsvärmare Värmeavgivande komponenter i byggnaden, t.ex. golvvärme 
eller radiator. 
 

Rumsvärmartemperatur Temperatur på framledningen till rumsvärmare. 
 

Sedimentär bergart Bildas vid jordytan genom sedimentation eller avsättning av 
vittringsprodukter från andra bergarter, vanligtvis granit eller 
sandsten. 
 

Solcell En anordning som genererar elektrisk ström av solenergi. 
 

Solfångare En anordning som genererar värme av solenergi. 
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Solvärmeanläggning En anläggning av flera solfångare som är kopplade till samma 
krets. 
 

Specifikt energibehov Byggnadens specifika energibehov och anges i kWh per m2 
och år. 
 

Temperaturgradient Temperaturförändring per längdenhet. Anges oftast i °C per 
meter 
 

TES Thermal Energy Storage. Internationell benämning på termisk 
energilagrig. 
 

Tidskonstant Ett mått på byggnadens värmetröghet. Tidskonstanten avgörs 
av stommens tunghet. Stommens tunghet kan förenklat delas in 
i lätt eller tung stomme. En tyngre stomme (exempelvis 
betongstomme) har större förmåga att lagra värme än en lätt 
stomme (exempelvis trästomme). I en lätt stomme märks ett 
väderomslag snabbt på inomhustemperaturen. Detta gör att 
byggnadens värmesystem måste dimensioneras för ett kallare 
klimat, även om det kalla väderomslaget endast varar en kort 
tid. 
 

Transmission Avser värmeflöde genom golv, tak, fönster, väggar etc. 
  

Transmissionsförlust Energiförlusten som sker till följd av transmission. 

U-värde Värmegenomgångstal för byggnadsdel. Ett mått på hur god 
isolering en byggnadsdel har. Ett hög U-värde ger dålig 
isolering. Anges i enheten W/(m2 K). 
 

Ventilationsförlust Energiförlust som sker till följd av ventilation. 
 

Värmebärare Vätska som förser rumsvärmare med värme. 

Värmefaktor Se COP. 
 

Värmekapacitet Ett materials förmåga att magasinera termisk energi. Anges i 
enheten kJ/(kg K). 
 

Värmeledningsförmåga Även kallat λ-värde. Ett mått på hur väl ett material leder 
värme. Anges i enheten W/(m K). 
 

Vätska-vatten värmepump Värmepump som använder ett slutet system med cirkulerande 
vätskor. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
År 2011 stod bostads – och servicesektorn för 40 % av Sveriges totala energiförbrukning. Av 
denna andel användes 60 % av energin till värme och varmvatten (Energimyndigheten, 2012). 
Med detta i åtanke är det naturligt att byggsektorn alltmer strävar åt att minska samhällets 
energiförbrukning, både av miljömässiga och ekonomiska skäl. 

Den vanligaste uppvärmningsformen för småhus är direktverkande el. I takt med att fler 
värmepumpar installerats så har elanvändningen för uppvärmning av småhus minskat under 
2000-talet (Katarina Abrahamsson, 2012). Figur 1 visar fördelningen av antal sålda 
värmepumpar i Sverige under 4:e kvartalet för åren 2011 till 2013 (SVEP, 2014). 

 

  Figur 1. Värmepumpförsäljningen i Sverige under 4:e kvartalet för åren 2011 till 2013 (SVEP, 2014). 

Sverige har en hög andel installerade bergvärmepumpar (Hendriks, Snijders, & Boid, 2008) 
som diagramet även påvisar. En bergvärmepump är en typ av vätska-vatten värmepump, som 
genom borrhål tar upp solenergi som har lagrats i berget. Det finns även ett geotermiskt 
värmebidrag som dock är mindre än 5 procent av det totala värmeflödet (Svenskt 
Geoenergicentrum). Den energimängd som kan förväntas upptas ur berget varierar geografiskt 
men generellt har Sverige väldigt goda geologiska förutsättningar (Lillhonga-Åberg, 2009). 

Ett problem som dessvärre finns i dagens bergvärmesystem är att berget med tiden kyls ned 
då returslangen till borrhålet konstant leverarar kyla till berget. I extrema fall har borrhål frusit 
som följd av detta (Holmström, 2014). 
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Ett sätt att motverka detta problem är att tillämpa termisk energilagring i bergvärmesystemets 
borrhål. Den internationella benämningen för denna teknik är ”borehole thermal energy 
storage, BTES”. Tekniken bygger på ett kombinerat berg- och solvärmesystem. Där 
solfångare sommartid genererar ett värmeöverskott som växlas över till bergvärmesystemets 
brinekrets, för att därefter lagras i berget.  Denna process medför en succesivt ökad 
temperatur i bergvärmesystemets borrhål och minskar därmed mängden tillförd el för 
bergvärmepumpens kompressor. Samtidigt som borrhålets termiska dräneringsprocess, det 
vill säga avkylningen av borrhålet bromsas (Acuna, 2014). 

BTES är en typ av säsongslagring och innebär att förnyelsebar energi lagras i 
bergvärmesystemets borrhål för senare användning (Skogsäter & Landergren, 2011). Lyckas 
detta på ett effektivt sätt kan även den mörkaste och kallaste dagen dra nytta av att det tidigare 
varit en varm och ljus dag, som genererat energi till det lager där energin har sparats. Termisk 
energilagring används inte bara för att öka tillgängligheten av förnyelsebar energi, utan även 
för att minska värmesystemets topplast. Detta genom att den termiska energin lagras då 
belastningen är låg.  

1.2 Syfte 
Syftet med denna rapport är att belysa möjligheterna med termisk energilagring i borrhål 
”BTES” för ett befintligt bergvärmesystem samt hur denna lagringsprocess påverkar 
bergvärmepumpens värmefaktor (COP) och byggnadens energikostnader. 

1.3 Mål 
Målet med denna rapport är att analysera lönsamheten för termisk energilagring i borrhål för 
befintligt bergvärmesystem i ett småhus.  
 
För att besvara målformuleringen enligt ovan redovisas nedan ett antal delmål som skall 
undersökas. 
 

• Hur påverkas COP av en temperaturhöjning i borrhålet? 
• Vilken kostnadsförändring per grad kan förväntas? 
• Vilken typ av systemlösning krävs för att tillämpa BTES för ett småhus? 
• Hur påverkar bergets egenskaper förutsättningarna för BTES? 
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1.4 Avgränsningar 
• Rapporten behandlar ett kombinerat berg- och solvärmesystem med termisk 

energilagring i ett borrhål, med avseende på huvudkomponenterna ackumulatortank, 
bergvärmepump, solfångare, cirkulationspump samt styr- och reglerutrustning med en 
PLC. 

 
• Som mått på värmesystemets effektivitet används värmepumpens värmefaktor (COP). 

Där den mekaniska verkningsgraden antas vara 60 %.  
 
• Vid beräkningar och illustrationer som visar borrhålets möjliga effektuttag utan BTES 

kommer enbart värmeledningsförmågan för berget att beaktas. Detta betyder att de 
linjära samband som antas inte är fullständigt korrekt, utan visar snarare principen 
något förenklat. Grundvattenrörelser i bergets sprickor har en viss inverkan på 
värmeledningen, detta behandlas inte i rapporten. 
 

• Hur möjlig lagrad överskottsenergi påverkar bergets temperatur behandlas inte i 
rapporten, istället redovisas teoretiskt hur en temperaturhöjning i berget påverkar 
uppvärmningskostnaderna. 

 
• För beräkningar av energi- och effektbehov beaktas inte fastighets- eller hushållsel.  

 
• Lönsamheten för BTES analyseras i två beräkningsfall på ett småhus som redan har ett 

befintligt bergvärmesystem. I dessa beräkningsfall antas framledningstemperaturen till 
rumsvärmare och tappvarmvatten vara 55 ⁰C. 
 

• I Payback-analysen för BTES-systemet beaktas inte drift - och underhållskostnader för 
solvärmesystemet.  
 

• Tillkommande cirkulationspump antas ha en effekt på 160 W. 
 

• Rörligt elpris antas ha ett värde på 0,80 kr/kWh. 
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1.5 Lösningsmetoder 

1.5.1 Litteraturstudier 
Det har skrivits många artiklar, rapporter, produktbroschyrer och doktorsavhandlingar som 
behandlar ämnet termisk energilagring i borrhål. Majoriteten av insamlad litteratur har varit 
användbar referenslitteratur för rapportskrivningen och utgör därmed en stor del av de totala 
källorna för rapporten. Litteraturen har varit ett stöd för de teorier och teoretiska modeller som 
presenteras i rapporten. 

För att besvara de mål som rapporten inrymmer så har flertalet faktakällor använts. Detta för 
att ge arbetet en kvalitetssäkring samt en kritisk och objektiv granskning av det fortskridande 
arbetet. 

1.5.2 Intervjuer 
Parallellt med det fortskridande arbetet har regelbundna möten och intervjuer med handledare 
ägt rum. Forskare i ämnet har även intervjuats för att verifiera beräkningar och teorier samt 
erhålla verklighetsförankrade indata för beräkningsmodellen. 

1.5.3 Beräkningsmodell 
En grundpelare för rapporten utgörs av en upprättad beräkningsmodell i Excel. Som med 
hjälp av teoretiska beräkningar och modeller analyserar lönsamheten för BTES.  

Med hänsyn till rapportens validitet har denna beräkningsmodell som enbart behandlar 
teoretiska värden, kritiskt granskats av alla inblandade i rapportens arbete.  

1.5.4 Systemlösning för BTES 
För att erhålla en tydlig bild över hur ett uppvärmningssystem som behandlar BTES kan 
utformas, har en beskrivning av detta upprättats. Det finns många leverantörer som idag 
erbjuder färdiga lösningar av uppvärmningssystem som kombinerar sol- och bergvärme. 
Inspiration har inhämtats från dessa och utvärderats till en egen tolkning om hur utformning 
av ett uppvärmningssystem som behandlar BTES kan se ut. Denna tolkning har kritiskt 
granskats av handledarna för att bekräfta dess validitet.  

1.6 Målgrupp 
Rapporten vänder sig i första hand till uppdragsgivaren för rapporten som i detta fall är 
Automatech Sweden AB. 

Rapporten vänder sig även till villaägare med redan installerade bergvärmeanläggningar och 
som har ett intresse av att effektivisera denna. Men även för personer som överväger till att 
investera i ett nytt uppvärmningssystem som värnar om miljön. 
 
Rapporten skall också vara betydelsefull och väcka intresse för andra personer som är 
intresserade av energi- och miljöfrågor inom uppvärmningssystem för byggnader. 
  

8 
 



 

1.7 Tidigare forskning 
Framgångrika forskningsarbeten och projekt har genomförts som behandlar termisk 
energilagring i bergvärmesystemets borrhål. I de flesta fall tillämpas tekniken på större 
kommersiella fastigheter eller flerbostadshus där belastningen på bergvärmeanläggning och 
energikostnaden är hög. 

Elisabeth Kjellsson, forskare vid Lunds universitet, har i sin rapport analyserat 
lagringseffekten och hur mycket denna höjer förångartemperaturen när en värmepump är i 
drift. I det simulerade fallet som inriktar sig på villor har höjningen varit mellan 1,3 – 3,5 ⁰C, 
vilket motsvarar en höjning av årsvärmefaktorn för värmepumpen på ca 2 – 5 % (Kjellsson, 
2004). 

Signhild Gehlin har även skrivit en rapport om ”Thermal Response Test”. Rapporten baseras 
på responsmätningar av temperaturen i borrhål (Gehlin, 1998). 
 
Termisk energilagring i borrhål tillämpas internationellt, där av har många studier gjort i 
andra länder med deras rådande förutsättningar. Marcel Hendriks, Aart Snijders och Nick 
Boid antyder dock i deras rapport ”Underground thermal energy storage for efficient heating 
and cooling of buildings” (Hendriks, Snijders, & Boid, 2008), att Sverige har en hög densitet 
av installerade bergvärmepumpar jämfört med andra länder.  
 
I denna rapport kommer en Payback-analys illustrera vad en temperaturhöjning kan leda till 
för lönsamhet för en enplansvilla. Denna Payback-analys återfinns i avsnitt 6.4. 
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2. Nulägesbeskrivning 

2.1 Automatech Sweden AB 
Denna rapport utförs i samarbete med företaget Automatech Sweden AB som är ett 
konsultföretag mot projektledning inom fastighetsstyrning och energioptimering. Företaget 
drivs av Leif Holmström som tidigare arbetat på Siemens och TAC. TAC är numera är känt 
som Schneider Electric.  
 
Företaget arbetar med modern fastighetsstyrning samt försäljning av bergvärme, solfångare 
och solceller. Inom företaget utförs även experiment inom energioptimering med syfte att leda 
till patentering. 
 
Automatech Sweden AB har utfört flera lyckade projekt av BTES på olika orter i Sverige. På 
ett flerbostadshus i Stockholm som tillämpar BTES har företaget lyckats höja temperaturen i 
borrhålet med 2,4 ⁰C på 3 år. Detta med hjälp av ett styr- och reglersystem som optimerade 
uppvärmningssystemet (Holmström, 2014). 
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3. Teoretisk referensram 
I detta avsnitt presenteras de begrepp, teorier och modeller som är relevanta för rapportens 
karaktär och resultat.  

3.1 Termisk energilagring i borrhål 
Termisk energilagring i borrhål eller ”BTES” innebär att förnyelsebar energi lagras i berg. 
Byggnader med bergvärmeanläggningar utan termisk energilagring och hög 
energiförbrukning belastar borrhålet mycket med de effektuttag som erfordras för att täcka 
byggnadens effekt- och energibehov. Med termisk energilagring minskas denna belastning för 
borrhålet då förnyelsebar energi låter berget återladda sig. Samtidigt som bergtemperaturen 
succesivt ökar underlättas arbetet för kompressorn i bergvärmepumpen. 

Värmeöverföringen som gör den termiska energilagringen möjlig, sker genom en 
borrhålsvärmeväxling där värmeinnehållet i kollektorslangen avges till berget. Värmeförluster 
sker på vägen ner till berget men figur 2 visar en skiss på hur denna värmeöverföring går till 
med hänsyn till olika marklager. Höjdnivåerna för dessa marklager varierar geografiskt, som 
därmed påverkar dimensioneringen av borrhålet. 

 

Figur 2. Visar termisk energilagring i borrhål i berg med en enkel u-rörs värmeväxling (Björck, o.a., 2013).  

För att åstadkomma en god termisk kontakt med omgivande mark och berg så injekteras ett 
fyllnadsmaterial med hög värmeledningsförmåga intill borrhålsväggen (Hendriks, Snijders, & 
Boid, 2008). I Sverige utgörs detta fyllnadsmaterial av grundvatten men i andra länder fylls 
borrhålen ofta av sand, bentonit, cement eller blandningar av dessa (Westin, 2012). Hur 
effektivt värmeöverföringen sker beror på ett antal faktorer som redovisas i avsnitt 3.11. 
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Av säkerhetsskäl så förstärks borrhålets konstruktion med ett foderrör. Då de översta skikten 
oftast består av lösa jordlager. Foderröret som består av stål borras sedan ned till fast berg, 2 
m ned i detta berg tätas foderröret med cement för att hindra att ytvatten förorenar 
grundvattnet. Enligt bestämmelser krävs även att erforderlig foderrörslängd minst skall vara 6 
m från markytan (Björck, o.a., 2013). 

En eventuell risksituation som kan uppkomma i samband med förläggning av ett borrhål 
illustreras i figur 3. 

 

Figur 3. Visar en skiss på ett kritiskt tillstånd för en bergvärmeanläggning. 

Denna situation uppstår då borrkronan kommer i kontakt med en väldigt hård bergart som ger 
ett större motstånd för borrkronan. Vanligtvis uppkommer situationer som denna efter 80 
meters djup, då borren har tappat en viss del av sin vertikala stabilitet och styvhet. Vid 
förläggning av nya borrhål bör denna situation beaktas och en kraftig borrmaskin bör 
användas som kan stå emot det motstånd som uppstår då borrkronan kommer i kontakt med 
de hårda bergarterna (Holmström, 2014). 
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3.2 Värmepump 
En värmepump utvinner värme från olika energikällor. Det kan vara från mark, berggrund, 
sjövatten, grundvatten, eller luft.  

Investeringskostnaden för värmepumpar varierar. Det gäller att se till den enskilda 
värmepumpen och hur denna skall arbeta optimalt. En väl optimerad värmepump kan vara 
lönsam, trots en hög investeringskostnad. Vissa typer av värmepumpar kan halvera 
elanvändningen för värme och varmvatten i ett eluppvärmt hus (Katarina Abrahamsson, 
2012). 

En värmepump består av en kall- och en varm sida. Den kalla sidan ansluts till en lämplig 
energikälla som värmeinnehåll hämtas ifrån. Den varma sidan ansluts till byggnadens 
värmesystem som är luft- eller vattenburet.  

I värmepumpen cirkulerar ett köldmedium. Då det iskalla köldmediet kommer i kontakt med 
upptaget värmeinnehåll i förångaren, så värms köldmediet upp och förångas. En eldriven 
kompressor ökar sedan trycket på köldmediet, som i sin tur får en ökad temperatur och höjt 
tryck. Via kondensorn överförs därefter köldmediets värmeinnehåll till byggnadens 
värmesystem. I samband med denna värmeöverföring återgår köldmediet till vätska och 
temperaturen sjunker. Köldmediet cirkulerar sedan vidare till expansionsventilen som sänker 
trycket och därmed sänker temperaturen ytterligare. Processen börjar sedan om då köldmediet 
kommer i kontakt med förångaren (Thermia).   

Se figur 4 nedan för en illustration av hur en värmepump principiellt fungerar. 

 

Figur 4. Illustration av hur en värmepump fungerar (Dahlblom & Warfvinge, 2012). 
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3.3 Värmepumpens värmefaktor 

3.3.1 COP-Carnot 
COP-Carnot avser den teoretiska maxverkningsgraden på en värmepump. COP-Carnot är en 
funktion av temperaturdifferensen mellan förångare och kondensor. Enligt termodynamikens 
lagar gäller följande:  

”Ingen värmepump-process som arbetar mellan två konstanta temperaturer kan 
ha en värmefaktor högre än Carnotprocesses” (Palm). 

För att komma nära maximal teoretisk verkningsgrad för en värmepump krävs att pumpen har 
hög mekanisk verkningsgrad. Med detta avses hur effektivt värmepumpen arbetar och hur 
små förlusterna är. Med högre verkningsgrad minskar pumpens mekaniska förluster som i 
huvudsak består av friktionsförluster. Vid 100 % verkningsgrad sker inga mekaniska förluster 
och hela pumpens utförda arbete går då till att värma fluiden i systemet. De flesta 
värmepumpar förr hade en verkningsgrad på ca 0,5. Idag har de flesta värmepumpar en 
verkningsgrad på ca 0,6 (Kjaerboe, 2014). Det är viktigt att vid beräkning av COP-tal 
använda sig av en absolut temperaturskala, som exempelvis kelvinskalan. I följande 
beräkningar har en förångartemperatur på 55 ⁰C antagits 

Nedanför redovisas formeln för beräkning av COP-carnot. 

COPcarnot  = T1 / (T1 - T2)     (enhetslös)  [3.1] 

T1 = Temperatur ut (K) 
T2 = Temperatur in (K) 

Ex: Om bergets temperatur antas till 6 ⁰C och varmvattnet skall ha en temperatur på 55 ⁰C 
blir beräkningen:  

 

 

Maximala teoretiska verkningsgraden blir alltså ca 6,7. I praktiken är denna verkningsgrad 
svår att komma nära då det alltid sker energiförluster vid utfört mekaniskt arbete. 

  

COPcarnot = 328 = 6,694 328-279 
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Figur 5. Redovisar förhållandet mellan COPcarnot och bergets temperatur vid 
antagen framledningstemperatur för rumsvärmare på 55 ⁰C. 
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3.3.2 Beräkning av verkligt COP 
Vid beräkning av verkligt COP-tal krävs kännedom om värmepumpens mekaniska 
verkningsgrad. Eftersom verkningsgraden för moderna pumpar som tidigare nämnt har ett 
värde på ca 60 procent kan verkligt COP med hjälp av en enkel formel räknas ut. 
 
 COP = COPcarnot * hmek  (enhetslös)  [3.2] 

 
hmek = Mekanisk verkningsgrad 

 

 

Figur 6. Visar verkligt COP som en funktion av bergets temperatur vid antagen framledningstemperatur 
för rumsvärmare på 55 ⁰C.  
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3.3.3 Förändring av COP  
Temperaturdifferensen mellan förångare och kondensor är den faktor som är mest avgörande 
för värmepumpens COP enligt COP-Carnotteorin.  

Vid en ökning eller minskning av temperaturen i kollektorslangen på 5 ⁰C ökar respektive 
minskar värmepumpens COP med 10 % (Energimyndigheten, 2014). Illustrationen av verkligt 
COP i föregående avsnitt 3.3.2 stödjer även dessa påståenden. Detta bekräftas även av Jose 
Acuña, då han vid intervju hävdade att COP ökar med 2-3 procent vid en ökning med 1 ⁰C i 
köldbäraren vid normala fall, men att COP inte är helt linjärt. Antas linjärt samband resulterar 
COP i följande värde då en ökning på 5 ⁰C i köldbäraren sker: 

1,02^5 = 1,104 = 10,4 % 
 
Denna beräkning av ovanstående uttalande bekräftar alltså energimyndighetens påstående. 
Detta samband gäller vid höga temperaturdifferenser mellan förångare och kondensor. Detta 
illustreras i figur 7. 

Ett sätt att förbättra COP är att ändra temperaturen på byggnadens rumsvärmare. I 
beräkningarna som gjorts i rapporten har en temperatur för rumsvärmare på 55 ⁰C antagits. 
Nedan redovisas hur COP varierar med rumsvärmartemperaturen vid ett antagande av en 
borrhålstemperatur på 5 ⁰C och mekanisk verkningsgrad på 60 %.  

 

Figur 7 Visar förhållande mellan COP och värmarnas temperatur vid en konstant borrhålstemperatur på 
5 ⁰C. 

Diagrammet visar att förändringen av COP vid olika rumsvärmartemperaturer (olika 
temperaturdifferens) inte är linjär. Vid en rumsvärmartemperatur mellan 50-80 ⁰C kan dock 
något förenklat ett linjärt samband antas. Diagrammet illustrerar tydligt att förändringen av 
COP mellan 20-30 ⁰C är betydligt större än förändringen av COP mellan 70-80 ⁰C.  
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Det är alltså mycket angeläget att vid energieffektivisering överväga en investering av 
rumsvärmare med lågtemperatursystem. 

Ett lågtemperatursystem kan exempelvis vara ett golvvärmesystem som kan ha en 
framledningstemperatur på 25-45 grader (Energimyndigheten, 2014). Detta kan jämföras med 
ett gammalt radiatorsystem som kan ha fram – och returledningstemperatur på 60/40 men 
även enda upp till 80/60 (Dahlblom & Warfvinge, 2012). 

Ett annat sätt att förbättra COP är att byta ut en gammal värmepump med låg verkningsgrad 
mot en modern värmepump med högre mekanisk verkningsgrad. Moderna värmepumpar har 
ofta en verkningsgrad på ca 60 % och äldre värmepumpar ca 50 % eller lägre (Kjaerboe, 
2014). Nedan visas hur den mekaniska verkningsgraden påverkar COP. Vid 100 % mekanisk 
verkningsgrad gäller att verkligt COP är det samma som COP-Carnot. 

 

Figur 8. COP-förändring vid olika mekanisk verkningsgrad vid antagen borrhålstemperatur på 5 ⁰C och 
rumsvärmartemperatur på 55 ⁰C. 

Diagrammet redovisar tydligt att den mekaniska verkningsgraden har en stor inverkan på 
COP. I framtiden kommer värmepumparna med största sannolikhet att ha en högre mekanisk 
verkningsgrad vilket kommer att minska energiförbrukningen för byggnader med 
värmepumpbaserade uppvärmningssystem. 
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3.3.4 Borrhålstemperaturer under 0⁰C 
I vattenburna system där en köldbärare används skall det strävas efter att aldrig låta systemet 
arbeta med en köldbärartemperatur under 0 ⁰C. Detta beror på att värmepumpens 
verkningsgrad drastiskt förändras negativt och närmar sig 0 vid temperaturer under 
fryspunkten. Vid temperaturer under 0 ⁰C gäller inte längre det sambandet mellan COP och 
temperaturdifferens som illustreras i avsnitt 3.3.2 . Detta för att köldbäraren kan bli något seg 
och trögflytande vilket påverkar flödet i köldbäraren (Holmström, 2014). Vid minusgrader i 
borrhålet finns även en risk för permafrost vilket innebär att borrhålet drabbas av permanent 
isbildning. En viss isbildning i borrhålet bildas normalt under årets kallaste månader men tinar 
upp framåt våren (Wikipedia, 2014). Vid permafrost hinner dock inte borrhålet att tina under 
de varma månaderna då belastningen under året på borrhålet varit för hög. Isbildningen byggs 
därmed på varje år och kommer så småningom att påverka flödet genom borrhålet. I och med 
detta kommer trycket på borrhålet att öka och kollektorslangarna kan ”klämmas ihop” vilken 
minskar flödet genom kollektorslangarna (Ahlström, 2004). En god flödesgenomströmning i 
systemet är en förutsättning för en god effektivitet på bergvärmesystemet (Wikipedia, 2014). 

Över 0 ⁰C gäller dock ett samband som förenklat kan ses som linjärt. Detta visas även genom 
beräkningar som gjorts i Excel där COP är en funktion av COPcarnot och mekanisk 
verkningsgrad. Energimyndigheten redovisar dock på sin webbplats jämförelser av COP där 
köldbäraren är 0 ⁰C och -5 ⁰C för olika pumpar. Värdet för -5 ⁰C bör alltså betraktas som 
gravt missvisande med hänsyn till texten ovan. 

Ovanstående samband vid temperaturer under 0 ⁰C är exklusivt för vattenburna system och 
gäller inte för luftburna system som exempelvis använder en luft-luft värmpump. Där 
fortsätter luftvärmepumpens COP att avta då temperaturen passerar 0 ⁰C i det närmsta linjärt 
(Holmström, 2014). 

Eftersom att det inte går att anta ett samband baserat på COP-carnot för bergvärmepumpens 
COP under 0 ⁰C redovisas detta inte i diagrammet ”Verkligt COP”.  
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3.4 Varför termisk energilagring i borrhål 
Syftet med termisk energilagring är att minska temperaturdifferensen över värmepumpens 
förångare (upptagande sida) och kondensor (avgivande sida) för att erhålla ett högre COP för 
värmepumpen. Ett högre COP innebär ett minskat behov av tillförd el. Detta kan uppnås på 
olika sätt, exempelvis genom att införa ett lågtemperatursystem, eller att höja temperaturen i 
energikällan. I denna rapport behandlas det senare alternativet. 

Med termisk energilagring förhindras, alternativt bromsas den termiska dräneringsprocessen 
av bergets värmelager som förklaras senare i 3.10. Under väldigt gynnsamma förhållanden 
med ett kraftfullt och optimerat uppvärmningssystem kan även temperaturer högre än ostörd 
mark (8 ⁰C) erhållas i borrhålet och köldbäraren. Ett exempel på detta är Richard Stockton 
College, New Jersey. Där har det med 400 borrhål om ett djup på 132 meter/st. belägna under 
en parkering lyckats höja temperaturen till 29 ⁰C (Wikipedia). Detta är dock en väldigt 
kostsam investering om ca 5 miljoner dollar. Investeringen hade inte varit möjlig att 
finansiera utan bidrag från olika myndigheter (Clean Energy). 

Nedanstående beräkningar utförs med hjälp av formel [3.1] och [3.2]. 
Vid antagen temperatur för varmvatten om 55 ⁰C får Richard Stockton Colleges värmepump 
följande COP: 

COPcarnot = 328 = 12,61 328-302 
   

COP = 12,61 * 0,6 = 7,57 
 

Uträkningen visar tydligt hur COP förändras och kan nå extrema värden under exceptionellt 
goda förutsättningar. Detta kan jämföras med COP under normala förhållanden som ofta är 
mellan 3-5 (Energimyndigheten, 2014). 

År 1982 – 83 lät Luleå Universitet utföra Sveriges första bergvärmeanläggning med syfte att 
lagra energi. Anläggningen var i drift fram till år 1990 och bestod av 120 stycken 65 meter 
djupa borrhål i ett 120.000 m3 stort berglager. Berglagret laddades med en temperatur om 70 
– 82 ⁰C där 35 – 55 ⁰C kunde tas upp från berget. Cirka 1200 MWh per åt återvanns från 
borrhålslagret med en förlust på 40 %. I efterhand kunde anläggningen ha effektiviserats 
ytterligare då en ökning av borrhålsdjupet skulle medfört en lägre investeringskostnad. 
Samtidigt som en centrerad förläggning av borrhålsvärmeväxlarna med ett ökat vattenflöde 
hade ökat återvunnen energi med 51 % (Abrahamsson & Milesson, 2013). 
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3.5 Systemlösning som behandlar termisk energilagring i borrhål 
På grund av miljö- och hållbarhetsskäl har det utvecklats ett antal miljömässigt hållbara 
systemlösningar för uppvärmning av byggnader. Det som vanligen styr valet av 
uppvärmningssystem är ekonomiska faktorer som installations-, underhålls- och 
driftkostnader. Även kunskapen och svårighetsgraden att driva systemet spelar in vid valet av 
uppvärmningssystem (Skogsäter & Landergren, 2011). 

Gemensamt för respektive uppvärmningssystem är att distribuera värme från en central 
uppvärmningsenhet i byggnaden till byggnadens lokala rumsvärmare (Armacell, 2012). I ett 
kombinerat berg- och solvärmesystem med termisk energilagring utgörs den centrala 
uppvärmningsenheten av en ackumulatortank och bergvärmepump. Valet av rumsvärmare för 
ett kombinerat berg- och solvärmesystem med termisk energilagring kan variera.  

En byggnad kräver även en varm- och kallvattenförsörjning. Behoven varierar kraftigt 
beroende på att den styrs av antal boende i byggnaden, brukarnas vanor samt den installerade 
teknik som finns i byggnaden beträffande kranar och duschmunstycken (Energimyndigheten, 
2011).  

För att öka förståelsen vid val av ett miljövänligt uppvärmningssystem redovisas här ett 
kombinerat sol- och bergvärmesystem med termisk energilagring i borrhål och hur detta kan 
installeras. På grund av rapportens begränsade tidsram beskrivs enbart huvudkomponenterna i 
uppvärmningssystemet. För att upprätthålla ett kombinerat sol- och bergvärmesystem med 
termisk energilagring krävs ett antal övriga komponenter och kopplingsanordningar 
(Kjellsson, 2004).  
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3.5.1 Ackumulatortank 
En ackumulatortank är en isolerad behållare för vatten, där värme kan lagras för att sedan 
användas vid behov. Denna komponent kan efterlikna en stor termos (Henning, 2005). 
Ackumulatortankar ansluts till värmesystemet för att upprätthålla en varmvattenbuffert till 
centralvärmeanläggningen, som förser byggnaden med rumsvärme och tappvarmvatten.  

Principen bakom en ackumulatortank är en skiktning av ett varmt och kallt lager. Det kalla 
vattnet som är tyngst sjunker ned mot botten, med denna funktion tas varmt vatten längst upp 
och returtemperaturer kommer in i tankens nedre del. På detta sätt kyls tanken inte ned 
(Novator Media, 1996). Vid behov installeras en elpatron som höjer temperaturen i tankens 
övre del. 

Genom att lagra värme i en ackumulatortank får det installerade värmesystemet lättare att 
anpassa sig till en ojämn energiförbrukning. Att arbeta mot en ackumulatortank leder därför 
till att värmesystemet klarar korta och höga effekttoppar utan att komforten blir lidande 
(Bengt-Erik Löfgren, Äfab).  

Ackumulatortanken dimensioneras genom att tankens volym anpassas till husets energibehov 
(Energimyndigheten, 2013). Vilka kopplingsanordningar tanken skall förses med och hur den 
skall utformas varierar med ackumulatortankens ändamål.  Det vill säga, skall 
ackumulatortanken lagra tappvarmvatten och rumsvärme eller enbart tappvarmvatten eller 
rumsvärme.  
 

3.5.2 Solfångare 
Det finns flera typer av solfångare som idag används som värmekälla. Rapporten avgränsas mot att 
beskriva plana solfångare, eftersom de är den mest beprövade typen i Sverige och har installerats 
sedan 1980-talet (Energimyndigheten, 2013).  

 

Figur 9. Visar en plan solfångarmodul (Skogsäter & Landergren, 2011). 
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En plan solfångarmodul består av en glasad låda med en transparent täckskiva av glas (F), en 
absorbatoryta (A) med kopparrör samt två isoleringsskikt av mineralull (C) och 
högtemperaturtålig isolering (D). Täckskivan av glas tätas med silikon (E) mot ramens (B) 
överkant. Undertill förstärks konstruktionen med en robust baksida av aluminium (G). 

 

 

Solinstrålningen som träffar täckskivan absorberas av absorbatorbeläggningen och omvandlas 
till värme. Som sedan upptas av det cirkulerande mediet i kopparrören och leds vidare till 
nästa komponent i värmesystemet (Solenergiteknik AB, 2014). Denna komponent är 
vanligtvis en ackumulatortank med ändamål att lagra värmen. När behov av energi uppstår 
skall denna lagrade värme distribueras vidare i värmesystemet.  

Under perioden då solen tillför mycket energi, genereras mer solvärme än vad byggnadens 
energibehov är. Händelseförloppet när detta inträffat beskrivs i avsnitt 3.5.6. 

De plana solfångarmodulerna seriekopplas med varandra på plats. En plan solfångarmodul har 
dock en tålig konstruktion och en teknisk livslängd på normalt 30 år och är i princip 
underhållsfri (Skogsäter & Landergren, 2011).  

Köldbäraren som används i solfångarsystem är vanligen propylenglykol blandat med vatten 
(Kjellsson, 2004). 

Vid dimensionering av en solvärmeanläggning fastläggs först vilket ändamål solenergin skall 
användas till. Det vill säga till ett kombisystem med beredning av tappvarmvatten och 
rumsvärme eller för separat beredning av tappvarmvatten eller rumsvärme. 
Solvärmeanläggningens orientering efter väderstreck, lutning och storlek är de avgörande 
parametrarna som påverkar vilken energimängd som kan genereras (Solenergiteknik AB, 
2014). Hur ett småhus dimensioneras med en solvärmeanläggning förklaras djupare i avsnitt 
5. 

  

Figur 10. Visar ett tvärsnitt av en plan 
solfångarmodul (Solenergiteknik AB, 2014). 
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3.5.3 Bergvärmepump 
En bergvärmepump är en typ av vätska-vatten värmepump som består av separata kretsar, 
anslutna till varandra med värmeväxling (Vaillant). Dessa kretsar är: 

- Brinekretsen som transporterar värme från berget till köldmediekretsen. Brinevätskan 
som cirkulerar i denna krets består av vatten och en frostskyddsvätska i form av 
bioetanol. Bioetanol används som frostskyddsmedel av miljö- och säkerhetsskäl och 
utgör 28 % av köldbäraren i brinekretsen (Holmström, 2014).  

- Köldmediekretsen som överför värme till värmebärarkretsen genom förångning, 
kompression, kondensation och expansion. Köldmediet består vanligvis av en 
frostskyddande vätska som vanligtvis är freoner. R407C och R134A är vanligt 
förekommande typer av freonbaserade köldmedievätskor (Holmström, 2014). 

- Värmebärarkretsen som förser byggnadens uppvärmningssystem med värme. 

Bergvärmepumpen har som andra värmepumpar en kall och en varm sida, det vill säga en 
upptagande och en avgivande sida, se figur 11.  

 

 

Förångaren (1) i köldmediekretsen är ansluten till brinekretsen och tar upp köldbärarens 
värmeenergi. Köldmediet i form av ånga strömmar från förångaren till den eldrivna 
kompressorn (2) och komprimeras. Tryck och temperatur hos det förångade köldmediet stiger 
då kraftigt. Köldmediet strömmar därefter genom kondensorn (3) och avger dess värmeenergi 
till värmekretsen genom kondensation. I vätskeform strömmar köldmedlet vidare till 
expansionsventilen (4), där tryck och temperatur sjunker kraftigt. Temperaturen för 
köldmediet är nu lägre än inkommande köldbärare från borrhålet som strömmar genom 
förångaren. Detta är en förutsättning för att köldmediet på nytt skall kunna ta upp ny 
värmeenergi i förångaren, som sedan genomgår samma process (Vaillant). 

Figur 11. Visar en erforderlig bergvärmepump med inbyggd 
varmvattenberedare (Nibe). Figuren återfinns i bilaga 2. 
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För att bestämma rätt dimension för bergvärmepumpen måste husets maximala effektbehov 
vara känt, eftersom värmepumpen ska klara 50 – 80 procent av husets maximala effektbehov. 
Om detta effektbehov tillfredställs klarar bergvärmepumpen 95 procent av husets årliga 
energibehov. Det är även viktigt att borrhålet, vilket energi tas ifrån inte är 
underdimensionerat (Energimyndigheten, 2014).  

Som komplement till att klara husets maximala effektbehov installeras oftast en elpatron i 
bergvärmepumpen. Detta för att inte överdimensionera bergvärmepumpen som skulle 
medföra onödigt många start- och stopprocesser. Att elda med ved är ytterligare ett 
komplement för att klara det maximala effektbehovet. 

En bergvärmepumps effektivitet mäts i årsvärmefaktor (SCOP) eller värmefaktor (COP). 
Tillverkare lyfter ofta fram värmefaktorn som enbart visar effektiviteten under bestämda 
förhållanden, till exempel en viss temperatur på vattnet till golvvärmen eller radiatorerna, 
vilket inte ska förväxlas med årsvärmefaktorn som visar bergvärmepumpens effektivitet under 
ett helt år (Energimyndigheten, 2014). I avsnitt 3.3 redogörs hur värmefaktorn beräknas och 
hur denna kan variera. 
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3.5.4 Cirkulationspump 
Cirkulationspumpen ingår som en viktig del i ett vattenburet värmesystem. Dess primära 
uppgift är att transportera det uppvärmda vattnet till byggnadens lokala rumsvärmare. De 
används också i värmepumpar där cirkulationspumpens energianvändning kan ha en stor 
påverkan på värmepumpens totala effektivitet (Energimyndigheten, 2009).  

Det finns två grundtyper av cirkulationspumpar på marknaden, standardpumpar med manuellt 
inställbara hastigheter och tryckreglerade pumpar med automatisk hastighetsreglering 
(Energimyndigheten, 2009).  

Majoriteten av de äldre cirkulationspumpar som är installerade är överdimensionerade, vilket 
leder till en högre energiförbrukning. Som funktion av detta kommer cirkulationspumpar med 
3-fas på 400 volt att förbjudas år 2015 (Holmström, 2014). 

Vid byte av en befintlig cirkulationspump bör förändringar som påverkat byggnadens 
uppvärmningssystem noteras. Det kan vara förändringar som omfattar en ytterligare 
installerad värmekälla i form av solvärme eller värmepump (Grundfos, 2008). 

Genom att tillämpa termisk energilagring i ett kombinerat berg- solvärmesystem krävs en 
cirkulationspump som gör det möjligt för solvärmeöverskottet att ta sig ned till berggrunden. 
För lämplig placering av cirkulationspumpen se avsnitt 3.5.6. 

Dimensionering och utformning av denna cirkulationspump kan variera, men en miljömässigt 
hållbar installation kan vara att tillföra cirkulationspumpen med genererad elkraft från en 
solcell (Holmström, 2014). Den ekonomiska lönsamheten för detta analyseras i avsnitt 6.3. 

3.5.5 Styr- och reglersystem med en PLC 
Om dessa komponenter skall samspela med varandra och fungera optimalt krävs en PLC 
(Programmable Logic Controller) som övervakar värmesystemet så det arbetar korrekt. 
Generellt ser PLC:n till att rätt enhet arbetar vid rätt tillfälle. 

En PLC reglerar och följer upp händelseförlopp i värmesystemet genom att arbeta mot 
angivna börvärden. Ett börvärde kan vara att tappvarmvattnet skall vara 55 °C, när det senare 
tappas varmvatten så följer PLC:n med och reglerar ny energilagring proportionellt med 
varmvattenuttaget. Med andra ord ser PLC:n till att det alltid finns lagrad energi att använda 
(Holmström, 2014). 

När systemet avviker från angivet börvärde så åtgärdar PLC:n detta genom att reglera 
avvikelsen mot de angivna börvärdet. PLC:n kan även slå larm när större avvikelser från 
angivet börvärdet noterats. Då krävs ett fysiskt ingrepp (Holmström, 2014). 
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3.5.6 Principiell systemlösning för BTES 
Upptaget värmeinnehåll från borrhålet cirkulerar i brinekretsens framledning (1) och ansluts 
till bergvärmepumpen, där värmeinnehållet växlas över till köldmediekretsen. Efter 
värmeöverföringen återvänder brinekretsens köldbärare till borrhålet via brinekretsens 
returledning (2). 

Den överförda värmen i bergvärmepumpen distribueras vidare i värmesystemet och lagras i 
en kombinerad ackumulatortank som utgör värmesystemets hjärta. Tanken förser 
värmesystemet med tappvarmvatten och rumsvärme. Ackumulatortanken används för att 
minska belastningen på bergvärmepumpen. Ett samspel mellan växelventilerna (V1,V2) och 
cirkulationspumparna (CP3,CP4) ser till att köldbäraren går i rätt riktning, beroende på om 
bergvärmepumpen är i drift eller ej. 

Genererad solvärme från solfångaren växlas över i ackumulatortanken för uppvärmning av 
tappvarmvatten. När ackumulatortanken uppnått en tillräcklig hög arbetstemperatur styr 
växelventilen (V3) värmeinnehållet mot brinekretsen. Värmeinnehållet växlas över till brine-
kretsens framledning som tar upp dess värmeinnehåll. I samband med denna värmeväxling, 
startar cirkulationspumpen (CP1) och det är viktigt att denna pump ger samma tryck som 
cirkulationspumpen (CP2). Bergvärmepumpen är i detta skede avstängd så förångaren tar inte 
upp något värmeinnehåll. Solvärmeöverskottet cirkulerar då enbart genom förångaren och 
vidare ned till berget via brinekretsens returledning (Holmström, 2014). Den termiska 
lagringsprocessen beskrivs djupare i avsnitt 3.10.3. 

 
Figur 12. Visar principiellt hur ett kombinerat berg- och solvärmesystem med termisk energilagring kan 
utformas (Holmström, 2014). Figuren återfinns i bilaga 3. 
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3.6 Bergrundens termiska egenskaper 
Vid beräkning och uppskattning av möjlig lagring och utvinning av energi från 
bergvärmesystemets borrhål är det viktigt att känna till bergets termiska egenskaper. Bergets 
termiska egenskaper påverkar borrhålets effektivitet och det är därför viktigt att känna till vad 
som påverkar detta och i vilken utsträckning. I detta avsnitt kommer de viktigaste faktorerna 
för möjligt effektuttag att behandlas.  

Av dessa egenskaper är värmeledningsförmågan och värmekapaciteten av största vikt. Vid 
beräkningar och illustrationer i diagram kommer bara värmeledningsförmågan att tas hänsyn 
till av bergets termiska egenskaper. 

3.6.1 Värmeledningsförmåga (λ)  
Värmeledningsförmågan (λ-värdet) är det som i huvudsak avgör hur väl värme transporteras 
från berget till grundvattnet och från grundvattnet till kollektorslangens plast i borrhålet. 
Plasten blir varm och värmer i sin tur köldbäraren i kollektorslangen. (Avanti System AB, 
1996).  

Vid normal marktemperatur och låg temperaturgradient är värmeledning den dominerande 
mekanismen av värmetransport i jord och berg. Denna typ av värmetransport och dess 
betydelse är det som i denna rapport i huvudsak kommer att behandlas. 

Det finns även andra värmetransportmekanismer som kan vara av intresse. I permeabla och 
porösa jordarter kan konvektion få en mycket betydande roll i värmetransporten. Ångdiffusion 
blir först av växande betydelse för porösa material (jord och sedimentärt berg) och vid höga 
temperaturer. Bergets höga densitet, och låga porositet gör dock att ledning blir den 
avgörande transportmekanismen. 

För värmeledningens effektivitet är porositet och vattenhalt två viktiga parametrar. Vid låg 
densitet (hög porositet) hamnar mineralkornen som leder värme bra, långt ifrån varandra. Då 
krävs en hög vattenhalt, helst vattenmättnad, för att effektivt leda värmen mellan kornen 
eftersom att vatten är en 20 gånger bättre värmeledare än luft. (Sundberg, 1991). En bergart, 
med hög densitet leder värme bra då kornen kommer nära varandra. 

Olika mineralsammansättningar generar olika värmeledningsförmågor. För kristallint berg är 
mineralsammansättningen av stort intresse. Mineralsammansättningens inverkan på 
värmeledningsförmågan i jordarter har mindre betydelse. Generellt sett minskar 
värmeledningsförmågan med ökad porositet. Värmekapaciteten påverkas i mindre 
utsträckning av porositeten men blir viktigare om berget eller jordarten är vattenmättad.  

För värmeledningsförmågan har det bergartsbildande mineralet kvarts störst betydelse. En 
hög kvartshalt i bergarten innebär en mycket god värmeledningsförmåga. Kvarts har en 
värmeledningsförmåga på 7,7 (W/m C⁰) (Sundberg, 1991). Granit, som är den vanligaste 
bergarten i Sverige har ett kvartsinnehåll på mellan 20-40 % 
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Figur 13. Illustration av sambandet mellan kvartshalt och värmeledningsförmåga 
 hos bergarter. (Sundberg, 1991). 

Temperaturen i berget har en viss inverkan på värmeledningsförmågan. Vid ökad temperatur i 
berget minskar värmeledningsförmågan. När temperaturen går från 0 ⁰C till 100 ⁰C minskar 
värmeledningsförmågan med 5-15 % (Sundberg, 1991). Detta gör att vid tal om termisk 
energilagring är denna förlust i det närmaste försumbar. Detta för att temperaturen i berget 
sällan går över 10 ⁰C i Sverige på de borrhålsdjup som används i dagens bergvärmesystem. 

Värmeledningsförmågan kan även påverkas av anisotropi i form av sprickor i berget. Stora 
sprickor som hamnar vertikalt mot värmeflödet kan fungera som barriärer för värmeflödet 
(Sundberg, 1991). 

3.6.2 Värmekapacitet (C1) 
Värmekapaciteten anger bergets förmåga att lagra värme och är därför en betydande 
egenskap. Värmekapaciteten för olika bergarter är relativt konstant. För porösa material och 
bergarter blir dock materialets täthet och vattenhalt av större betydelse för värmekapaciteten. 
En jordart med hög porositet (låg densitet), och hög vattenhalt är bäst ur 
värmelagringssynpunkt. En sådan jordart fungerar som ett värmelagrande batteri. (Sundberg, 
1991). 

För temperaturens inverkan på värmekapaciteten gäller en motsatt effekt mot 
värmeledningsförmågan. När temperaturen ökar i berget ökar även värmekapaciteten. 
(Sundberg, 1991). Värmekapaciteten ökar ca 5 % mellan 25 ⁰C och 50 ⁰C och 10 % mellan 
100 ⁰C och 200 ⁰C. Detta visar att värmekapaciteten i normalfallet inte påverkas nämnvärt av 
temperaturen i berget. Slutsatsen av temperaturens inverkan på bergets termiska egenskaper 
är att den är försumbar och inte behöver medräknas i normala fall.  

En jord – eller bergarts anisotropi påverkar inte värmekapaciteten eftersom att 
värmekapaciteten inte är riktningsberoende (Sundberg, 1991). 
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3.7 Bergarters förekomst och dess egenskaper 
Det svenska urberget, som täcker ca 75 % av Sveriges yta (Sundberg, 1991) är den bergrund 
som är äldre än 570 miljarder år (Jägryd, 2012). Urberget utgörs till största del av magmatiska 
och metamorfa bergarter. Bland de magmatiska bergarterna förekommer oftast granit och 
bland dem metamorfa bergarterna förekommer vanligen olika typer av gnejser. Även yngre 
och äldre inslag av sedimentär berggrund förekommer. Den yngre sedimentära bergrunden 
finns i första hand på Gotland, Öland och i Skåne. Begränsade områden i Dalarna, Öster – och 
Västergötland samt Jämtland innehåller även sedimentär berggrund. Den sedimentära 
bergrunden utgörs av olika typer av skiffrar samt sand – och kalkstenar. 

3.7.1 Sedimentärt berg 
Sedimentärt berg finns i första hand på Öland, Gotland, Skåne och inom fjällkedjan. Det som 
påverkar denna typ av bergs termiska egenskaper kan jämföras med jord. Avgörande är 
porositet, vattenhalt och mineralinnehållet. För att en hög ledningsförmåga skall erhållas i 
sedimentärt berg krävs vattenmättnad och bra värmeledande mineraler som exempelvis 
kvartsit. Kalksten och skiffer har vanligtvis lambdavärden på 1,5 W/(m C⁰) och kvartsitisk 
sandsten kan ha värden på 6,5 W/(m C⁰). I och med den sedimentära bergartens porositet är i 
allmänhet dess värmekapacitet hög. Porositeten hos sedimentära bergarter varierar mellan 5 
och 15 %. 

3.7.2 Kristallint berg 
För värmeledningsförmågan i kristallint berg är mineralinnehållet den viktigaste faktorn. Högt 
kvartsinnehåll ger en hög värmeledningsförmåga. Kristallint berg indelas i magmatiska och 
metamorfa bergarter. För kristallina bergarter är porositeten mycket låg, endast någon procent 
vilket i allmänhet ger god värmeledningsförmåga (Sundberg, 1991). 

För den vanligaste bergarten i Sverige, granit, är värmeledningsförmågan normalt inom 
intervallet 3-4 W/(m ⁰C) (Sundberg, 1991). Vid beräkningar av den potentiella effekt ett 
borrhål kan ge är alltså 3,5 W/(m ⁰C) ett bra uppskattat värde om man inte vet hur bergrunden 
ser ut. Detta för att Sverige täcks till stor del av urberg som domineras av granit men även 
innehåller gnejs till stor del. Även gnejs har ett medellambdavärde på ca 3,5 W/(m ⁰C) 
(Sundberg, 1991). Det bör dock understrykas att hela Sverige inte täcks av urberg där granit 
och gnejs dominerar. I fjällkedjan dominerar andra bergarter med andra egenskaper. 

Syenit som är en mer basisk bergart, har ett lambdavärde på mellan 2 och 3 W(m ⁰C). 
(Sundberg, 1991). För mycket basiska bergarter ökar värmeledningsförmågan då ett ökat 
innehåll av pyroxen eller olivin bidrar till bättre värmeledningsförmåga.  

För metamorfa bergarter varierar värmeledningsförmågan mer på grund av en ökad spridning 
i mineralsammansättningen. För majoriteten av de metamorfa bergarterna varierar 
lambdavärdet mellan 2 till knappt 5 W/(m ⁰C). Kvartsit som nästan uteslutande består av det 
bergartsbildande mineralet kvarts har en mycket hög värmeledningsförmåga på ca 7 W/(m 
⁰C) (Sundberg, 1991). 
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I tabell 1 nedan redovisas påverkande faktorer för värmetransport i berg och till vilken grad 
faktoren påverkar transporten. 

Faktor Sedimentärt 
berg 

Kristallint 
berg 

Vattenhalt Medel-Stor Liten 
Porositet Medel Liten 
Mineralsammansättning Stor Mycket stor 
Temperatur Medel Stor 
Anisotropi Liten-stor Liten-stor 

Tabell 1. Beskriver bergegenskapernas påverkan på värmetransporten (Sundberg, 1991) 
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3.8 Möjligt effektuttag för olika bergarter 
Eftersom att möjligt effektuttag från berget i grunden är beroende av bergartens 
värmeledningsförmåga redovisas nedan olika diagram som illustrerar möjligt effektuttag för 
olika bergarter. 

Ju högre den specifika värmekapaciteten och värmeledningsförmågan är desto långsammare 
sjunker temperaturen kring borrhålet (Björck, o.a., 2013). Värmekapaciteten är relativt 
konstant i de flesta bergarter i Sverige (Sundberg, 1991), vilket leder till att bergarters 
värmeledningsförmåga blir avgörande för effektuttaget. Genom att bryta ut effekten genom 
enhetsanalys av λ-värdet med följande formel erhålls ett diagram som redovisar möjligt 
effektuttag hos vanliga bergarter i Sverige. 

P = λ * h * ΔT   (W) [3.1]  
 

P = Möjligt effektuttag [W] 
λ = Värmeledningsförmåga [W/(m ⁰C] 
h = Borrhålsdjup [m] 
ΔT = Temperaturdifferens, borrhål - köldbärare [⁰C] 

 

För diagrammet nedan har följande data legat till grund: 

h = 150 m 
Tkb = 0 ⁰C 
Tbh = 6 ⁰C 
ΔT = Tbh - Tkb = 0 ⁰C 

 
Bergarternas värmeledningsförmåga är följande: 

Bergart λ 
Kalksten 2 
Skiffer 3 
Granit/Gnejs 3,5 
Kvartsit 6,5 

Tabell 2. Värmeledningsförmåga för olika bergarter (IVT, 2008)  
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Figur 14. Redovisar möjligt effektuttag för olika bergarter enligt tidigare  givna förutsättningar 

Diagrammet redovisar tydligt att kvartsit som till största del består av det bergartsbildande 
mineralet kvarts har en mycket bra värmeledningsförmåga (Sundberg, 1991), och med detta 
ett stort möjligt effektuttag. I Sverige är det dock till fördel att räkna med ett lambda-värde på 
ca 3,5 [W/(m K)], då Sverige som tidigare nämnt täcks till 75 % av urberg som till största del 
består av gnejs och granit. 

För nedanstående diagram har värmeledningsförmåga för granit/gnejs antagits. Diagrammet 
visar hur effektuttaget är beroende av temperaturdifferensen mellan köldbärare och borrhål 
enligt ett linjärt samband. 

 

Figur 15. Illustrerar hur möjligt effektuttag är beroende av temperaturdifferens mellan köldbärare och 
berg enligt ett linjärt samband. 
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3.9 Termisk responstest  
Termisk responstest är en mätning som utförs för att bestämma borrhålets effektivitet, med 
hänsyn till berggrundens värmeledning och temperaturförlusterna i borrhålet.  

Mätningen utförs med hjälp av ett testborrhål försedd med en kollektortyp, exempelvis U-rör. 
Sedan förses denna kollektortyp med en cirkulationspump, en elektrisk värmare och 
temperaturgivare för ingående och utgående temperaturer till borrhålet. Köldbäraren i 
kollektorslingan skall minst cirkulera 50 timmar, medan en datalogger registrerar 
temperaturförändringen hos köldbäraren samt den tillförda värmeeffekten (SVEP, 2002). 
Signhild Gehlin rekommenderar i hennes rapport om termisk responstest, att köldbäraren skall 
cirkulera i 72 timmar och att de första 12 till 20 timmarna är oväsentliga för testets validitet 
(Gehlin, 1998). 

 

Figur 16. Visar mätningsredskapet för termisk responstest (Gehlin, 1998). 
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3.10 Den termiska dräneringsprocessen 
I samma tid som bergvärmpumpen startar och börjar pumpa värme ur berget, påbörjas även 
en dräneringsprocess av bergets värmemagasin. Denna process innebär att temperaturen i 
berget sjunker lokalt kring borrhålet som en funktion av drifttiden. Om man antar att berget 
har en temperatur på 8 °C i ostört berg i Stockholm, kommer en dräneringsprocess att starta 
där den temperaturen flyttar sig bort från borrhålet (Holmström, 2014) (Acuna, 2014). Efter 
några år när ostörd marktemperatur flyttat sig bort från borrhålet kommer temperaturen kring 
borrhålet ha sjunkit med flera grader. Temperaturen kommer att sjunka likt en logaritmisk 
funktion av typen finite källa (Acuna, 2014) där temperaturen med tiden stabiliserar sig. Med 
finite källa funktion menas att dräneringen inte är oändlig. Det sker en viss återladdning under 
sommarhalvåret där solen värmer marken och även geotermisk återladdning från jordens inre. 
Detta förhindrar en oändlig dränering där temperaturen konstant sjunker. 

 

Figur 17. Visar principen för hur den termiska energidräneringsprocessen. 
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Figur 18. Värmedränering enligt finite-källa modellen. 

Bilden speglar inte verkligheten helt och hållet. Temperaturen i borrhålet kommer alltid att 
variera under året då en viss återladdning sker naturligt under sommarhalvåret. Däremot visar 
illustrationen på ett förenklat sätt hur temperaturen sjunker då värme kontinuerligt pumpas ut 
ur borrhålet utan återladdning. Temperaturen kommer slutligen att stabilisera sig och inte 
fortsätta att sjunka i all oändlighet (Acuna, 2014). Detta eftersom att det sker en viss 
geotermisk återladdning. Vilken temperatur som borrhålet stabiliserar sig på beror på 
geologiska förutsättningar, borrhålets belastning med mera. I särskilt ogynnsamma fall går 
temperaturen under fryspunkten och permafrost bildas. Permafrostens inverkan på borrhålets 
effektivitet behandlas i avsnitt 3.3.4. Denna värmedräneringsprocess är möjlig att förhindra 
alt. bromsa med termisk energilagring. 

3.11 Den termiska magasineringsprocessen 
Värmeöverföringen som gör den termiska magasineringen möjlig, sker genom en 
borrhålsvärmeväxling där värmeinnehållet i köldbäraren avges till berget. Värmeväxlaren kan 
vara ett enkelt U-rör, dubbelt U-rör eller ett koncentriskt rör. Hur effektivt värmeöverföringen 
sker beror i synnerhet på utformningen av dessa värmeväxlare (Miedaner, 2012). Faktorer 
som även påverkar värmeöverföringen är val av köldbärare, flödeshastighet, rörmaterial och 
borrhålets fyllnadsmaterial med dess specifika värmeledningsförmåga, densitet och 
värmekapacitet (Westin, 2012).  

Rapporten ”Värmeöverföring i bergvärmesystem av Rasmus Westin” belyser omfattningen 
med dåligt utformade borrhålsvärmeväxlare. Rasmus Westin har simulerat ett sammantaget 
resultat för en koaxial utformning av värmeväxlaren. Denna utformning kan öka 
uppvärmningssystemet årsvärmefaktor (SCOP) med 10 – 19 % i jämförelse med ett U-rör, 
vilket motsvarar 10 – 19 % lägre elförbrukning. Uppskattningsvis skulle detta leda till en 
energibesparing på minst 360 GWh elenergi varje år för Sveriges bergvärmeinstallationer 
(Westin, 2012).  
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4. Faktainsamling & Genomförande 
Faktainsamlingen som ligger till grund för beräkningar och slutsatser i denna rapport har 
bestått av studier av ämnesbehandlande litteratur och intervjuer. Viss empirisk datainsamling 
har gjorts i form av data från tidigare studier och intervjuer. Dessa data har sedan bearbetats i 
en beräkningsmodell som beräknar energi – och effektbehovet för en fristående enplansvilla 
belägen i Stockholm. Värmepumpens COP kommer sedan att förändras när 
temperaturdifferensen mellan förångare och kondensor minskar, d.v.s. då temperaturen i 
berget ökar. Då COP förändras, förändras även mängden tillförd energi till värmepumpen. 
Detta analyseras senare i rapporten. 

4.1 Litteratur 
En av grundpelarna för rapporten har varit faktakällor i form av litteratur. Indata och formler 
till energiberäkningsmodellen har i första hand inhämtats från ämnesbehandlande litteratur 
och till viss del från intervjuer. Litteratur och tidigare gjorda rapporter som behandlar BTES 
har även legat till grund för antaganden och slutsatser i arbetet.  

4.2 Intervjuer 
En betydande faktakälla för arbetet har varit muntliga källor i form av intervjuer. Dessa 
intervjuer har genomförts med personer som antingen arbetar praktiskt med termisk 
energilagring i borrhål eller forskar i ämnet. På detta sätt har teori och praktik sammanfogats 
för att ge arbetet olika perspektiv och bekräfta dess validitet. 

För att erhålla tillräcklig kunskap och kunna genomföra en objektiv kvalitetsanalys av BTES 
har regelbundna möten och intervjuer med handledare hållits under arbetets gång.  
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5. Energiberäkningsmodell 
För att kunna beräkna möjlig sparad energi krävs ett specifikt energibehov att arbeta emot. 
För detta ändamål har en energiberäkningsmodell i Excel utvecklats. Denna beräkningsmodell 
räknar ut energi – och effektbehov, möjlig lagrad energi och energikostnader för ett hus med 
specifika förutsättningar som matas in i modellen. Modellen tar i energibehovsberäkningarna 
hänsyn till solfångarna som försörjer tappvattnet och räknar ut eventuellt överskott som blir 
möjlig lagrad energi. Energiberäkningsmodellen är utformad för att behandla enplansvillor i 
olika dimensioner. Detta avsnitt kommer att beskriva hur modellen fungerar och i avsnitt 6 
”Resultat & Analys” kommer två olika typhus med olika byggtekniska egenskaper att testas 
och resultaten kommer att analyseras. 

5.1 Energi – och effektbehov 
För att med hjälp av energiberäkningsmodellen räkna ut energi – och effektbehovet för varje 
månad har följande formel används: 

Ptot = Ptrans + Pvent + Pinf + Pgratis – (Pvvb – Psolfångare) (W) [5.1 ] 

Notera: Psolfångare kan endast minska behovet för Pvvb. Detta innebär att Psolfångare-Pvvb som 
minst kan bli 0 W. Detta eftersom att solfångarna endast försörjer tappvattenbehovet, och allt 
eventuellet överskott går till termisk energilagring. 

Ptrans = Transmissionsförluster[W] 
Pvent = Ventilationsförluster [W] 
Pinf = Infiltrationsförluster [W] 
Pvvb = Tappvattenbehov [W] 
Pgratis = Gratiseffekt [W] 
Psolfångare = Solfångarenergi [W] 

 
Dessa beräkningar av energibehovet har gjorts genom att beräkna effektbehovet ”Ptot” för 
varje månad med normalmånadstemperaturen för Stockholm. Medeleffektbehovet för 
uppvärmning och tappvarmvatten för varje månad multipliceras med drifttiden enligt 
följande: 

Emånad = Ptot * t   (kWh) [5.2] 

Ptot = Totalt effektbehov för månaden [W] 
t = Antal timmar för månaden [h] 
 
Energibehovet för varje månad adderas sedan för att erhålla årlig energiförbrukning. För att 
validera dessa beräkningar har även energibehovet räknats ut med hjälp av metoderna för 
gradtimmar och normalårstemperatur. Då resultaten av de båda beräkningssätten stämmer 
bra överens med varandra kan en god trovärdighet antas. 
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5.3 Dimensionering av solvärmesystem 
Beräkningsmodellen dimensionerar även solvärmesystemet som en funktion av antal boende i 
hushållet. Solvärmesystemet står i möjlig utsträckning för tappvarmvattenförsörjning och 
termisk energilagring. På vintern då solen inte genererar tillräcklig effekt kan inte solfångarna 
försörja tappvarmvattnet på egen hand. Då måste bergvärmen alternativt en elpatron 
kompensera för detta. På sommarhalvåret kan dock solvärmen generera tillräckligt med energi 
för att försörja en stor del av tappvarmvattenbehovet. Vissa sommarmånader kan solfångarna 
ge gratis tappvarmvatten och även ge ett överskott av energi då tappvarmvattenbehovet är 
tillfredställt. Denna överskottsenergi är den energi som kan användas för termisk 
energilagring. För beräkningarna i modellen har normal användning av tappvarmvatten 
antagits. Erforderlig solfångarea är 1,5 m2/person. Detta har beräknats enligt följande formel: 

Erf. Solfångararea = 1,5 * Solfyta * Vpers  (m2) [5.3] 

Vpers = Antal boende [st] 
Solfyta = 2,1 [m2/st] 

Energiåtgång för uppvärmning av varmvatten, sparsam användning : 500 kWh/pers år 
Energiåtgång för uppvärmning av varmvatten, normal användning : 1150 kWh/pers år 
Energiåtgång för uppvärmning av varmvatten, hög användning : 1800 kWh/pers år 

Tabell 3 Visar tappvarmvattenförbrukning för småhus (Energimyndigheten, 2011). 

 
5.4 Möjlig lagrad energi 
Möjlig lagrad energi är enligt ovan den energi som blir över efter att solfångarna uppfyllt 
tappvattenbehovet. Möjlig lagrad energi räknas ut månadsvis enligt:  

 Plagring = Psolfångare-Pvvb   (W) [5.4] 

Då Plagring blir positivt betyder det att tappvattenbehovet är tillfredställt och övrig 
överskottsenergi kan lagras i borrhålet. Blir däremot Plagring negativt, innebär detta att 
tappvattenbehovet inte är tillfredställt och måste stöttas av bergvärmesystemet eller en 
elpatron. Vid ett sådant tillfälle blir ingen termisk energilagring möjlig. 

5.5 COP 
Ett separat kalkylblad behandlar temperaturdifferensen i systemets inverkan på COP, se 
bilaga 1. Grunden för att erhålla ett bra COP är att ha en liten temperaturdifferens mellan 
varm och kall sida i värmepumpen. Den kalla sidan är den upptagande sidan i värmepumpen, 
förångaren. Den varma sidan syftar till den avgivande sidan, kondensorn. Genom att höja 
temperaturen på den kalla sidan eller sänka temperaturen på den varma sidan erhålls en lägre 
temperaturdifferens som resulterar i ett högre COP. Termisk energilagring syftar till att höja 
temperaturen på den kalla sidan genom att värma borrhålet. Beräkningar av COP med 
härledning redovisas i avsnitt 3.3. 
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5.6 Energikostnader 
Energikostnaderna är en funktion av energiförbrukningen i byggnaden. Med ökat COP 
minskar energiförbrukningen och därmed energikostnaderna. I beräkningsmodellen har 
energiförbrukningen testats med olika borrhålstemperaturer. Nedan visas en figur som 
beskriver sambandet mellan borrhålstemperatur och energikostnader. 

 

Figur 19. Visar hur borrhålstemperaturen påverkar energikostnaderna i olika steg.  

För beräkning av energikostnader används följande formel: 

K = Etot * Epris  (kr) [5.5] 

K = Kostnad [kr] 
Etot = Total energiförbrukning [kWh] 
Epris = Elpris [kr] 
 
Energipriset kan anta olika värden i modellen. Energipriset påverkas av ett antal olika faktorer 
såsom, tillgänglighet, inflation, politiska beslut etc. Därför kan det vara av intresse att testa 
olika energipriser för att testa fler möjliga utfall. I modellens energipris tas det endast hänsyn 
till det rörliga energipriset då abonnemangsavgiften är ofrånkomlig då byggnaden använder 
hushållsel, fastighetsel etc. 
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6. Resultat och Analys 
I följande avsnitt redovisas och analyseras de resultat som erhållits från de test som gjorts i 
beräkningsmodellen.  
 
Värmefaktorns förändring vid en temperaturökning i borrhålet från 0 till 1 ⁰C har genom 
simuleringar i beräkningsmodellen visat sig vara 1,85 % vid en framledningstemperatur till 
rumsvärmare på 55 ⁰C. Vid ytterligare ökning av temperaturen i borrhålet följer COP inte ett 
helt linjärt samband. Vid antagen framledningstemperatur till rumsvärmare på 55 ⁰C och vid 
varje grad Celsius temperaturökning i borrhålet i intervallet 0 till 10 ⁰C, sker en ökning av 
COP på ca 2 %/⁰C. Viktigt är dock att observera att ju mindre temperaturdifferensen är 
mellan förångare och kondensor, desto mer ökar COP för varje grad Celsius 
temperaturökning. Detta illustreras tydligt i figur 7. 

Prisförändringen per grad är en funktion av värmefaktorns förändring och visar på en 
förändring med 1,02 % vid en temperaturökning från 0 till 1 ⁰C i borrhålet. Detta vid en 
framledningstemperatur till rumsvärmare på 55 ⁰C. Vid antagen framledningstemperatur till 
rumsvärmare på 55 ⁰C och vid varje grad Celsius temperaturökning för borrhålet i intervallet 
0 till 10 ⁰C, blir energikostnadsbesparingen ca 1,02 %/⁰C. Detta innebär att möjlig besparad 
energi ökar med ökad energiförbrukning. Alltså, en större byggnad som gör av med mycket 
energi kommer tjäna mer pengar på en temperaturhöjning i borrhålet än en mindre, energisnål 
byggnad.  
 
Som tidigare nämnt används BTES för att höja temperaturen i borrhålet. Vilka 
temperaturhöjningar som är rimliga är svårt att avgöra, men det finns flertalet lyckade projekt 
där en höjning på 1-3 ⁰C har varit möjlig. 

Två typhus med olika byggtekniska och byggfysiska egenskaper har testats i 
beräkningsmodellen för att jämföra den termiska energilagringens effektivitet. Det enda som 
skiljer de två typhusen åt är deras byggfysiska standard som definieras genom dess lufttäthet 
och u-värden. Detta ger typhusen olika energiförbrukning. Detta är nödvändigt då den 
termiska energilagringens effektivitet är beroende av energikostnaderna. 

Cirkulationspumpen som krävs för laddning av borrhålet antas arbeta med en effekt på 160 W 
(Holmström, 2014). I verkligheten tillkommer även ökad drifttid för borrhålets 
cirkulationspump och solfångarens cirkulationspump. Detta beaktas inte i beräkningarna. För 
att kompensera för detta har en ökad drifttid hos den tillkommande cirkulationspumpen 
antagits. Drifttiden för cirkulationspumpen som tillkommer kommer att ha exakt samma värde 
som antal soltimmar för de månader då ett överskott från solfångare generas. Detta stämmer 
inte överens med verkligheten då ”laddningspumpen” först startar då tappvattenbehovet är 
tillfredställt. Då de bortses från övriga cirkulationspumpars drifttid för laddning i systemet 
hamnar beräkningarna närmare verkligheten. 
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Typhusen har följande gemensamma förutsättningar: 

- Klimatdata med avseende på DVUT, soltimmar etc. baseras på Stockholm 
- A-temp för typhusen är 120 m2 
- 2 badrum, 1 tvättstuga och 1 kök 
- Elpris: 0,80 kr/kWh (Elprisguiden) 
- Tappvattenbehov: 1150 kWh/m2 (medelbehov från tabell) 
- Solfångarsystem dimensionerat enligt avsnitt 5. 
- Gratisvärme baserat på samma yta och antal boende 
- Borrhålstemperatur: 5 °C. Detta för att ett lämpligt COP skall kunna beräknas och 

användas i energibehovsberäkningarna.  

Ovanstående data ligger tillsammans med de specifika förutsättningarna för de olika typhusen 
till grund för senare energibehovs – och lönsamhetsberäkningar. 

Nedan redovisas hur termisk energilagring i borrhål påverkar energikostnaderna för 
byggnaden. När värmepumpens COP ökar som en följd av minskad temperaturdifferens över 
värmesystemet minskar erforderlig tillförd energi. Den tillförda energin är den energi som 
krävs för att driva värmepumpens kompressor och det är också den energin som köps av 
elbolagen. I följande beräkningar har driftkostnader för tillkommande cirkulationspump 
räknats med. En avgränsning görs även där endast den tillkommande cirkulationspumpens 
drifttid räknas in. 

Beräkningsfall 1 - Passivhus 
Detta beräkningsfall har gjorts på ett modernt hus med hög lufttäthet och goda u-värden. 
Detta typhus har en låg energiförbrukning och därmed låg belastning på borrhålet. Huset är 
byggt i modern träregelstomme och har moderna dörrar och 3-glasfönster. 

Följande förutsättningar har legat till grund för energiberäkningarna: 

U-värden 
[W/m2*K] 

 qläckage:  0,1 oms/h 
Borrhålstemp: 5 °C 

Uvägg : 0,13    
Ufönster : 0,8   
Udörr : 0,8   
Ugolv : 0,13   
Utak : 0,08   

Tabell 4. (Energimyndigheten). 
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Beräkningsfallet får följande resultat för energi – och effektförbrukning vid test i 
beräkningsmodellen: 

Energiförbrukning, uppv : 13,4 kWh/(m2 år) 
Medeleffektbehov  : 15,57 W/(m2 år) 
Gränstemperatur : 8,42 ⁰C 

 
Passivhus har ofta ett medeleffektbehov på ca 15 W/m2 och en gränstemperatur på ca 10 ⁰C. 
Då typhusen stämmer relativt bra överens med dessa värden och har en mycket hög täthet kan 
typhuset gå under benämningen ”Passivhus”. Energiförbrukningen är alltså väldigt låg, vilket 
bådar för små eventuella energivinster i jämförelse till byggnader med hög energiförbrukning. 

 

 

Figur 21. Visar sambandet mellan energikostnader och borrhålstemperatur. 

Figuren visar tydligt att temperaturen i borrhålet inte påverkar energikostnaderna i någon 
större utsträckning. Där differensen är som störst mellan 10 ⁰C och 0 ⁰C i januari är 
kostnadsskillnaden endast ca 50 kr. Ju lägre energiförbrukningen och energikostnaderna blir, 
desto mindre blir vinsten av temperaturhöjningen i borrhålet. Det går även att utläsa att 
byggnadens energibehov maj-juni är obefintligt då gränstemperaturen underskrider 
normalmånadstemperaturen. Tappvarmvattenbehovet under denna period förses till 100 % av 
solfångarna. 
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Figur 22. Illustrerar sambandet mellan borrhålstemperatur och årskostnad. 

Diagrammet visar det sambandet mellan energikostnader och borrhålets temperatur. Mellan 0 
°C och 10 °C finns en differens av årkostnaderna på endast ca 200 kr. 
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I diagrammet tas det inte hänsyn till den tillförda energin till cirkulationspumparna som 
erfordras för att höja temperaturen i borrhålet. Diagrammet visar endast hur olika 
temperaturer i borrhålet påverkar energikostnaderna. 

Att kostnaderna minskar med höjd temperatur i borrhålet beror på att temperaturdifferensen 
mellan varm och kall sida i värmepumpen minskar och energikostnaderna följer därmed 
samma samband som COPcarnot. 

 

 

Figur 23. Illustrerar möjlig årlig kostnadsbesparing för olika temperaturhöjningar exklusive och 
inklusive driftkostnader för cirkulationspumpar. OBS: Diagrammet avser Δ°C, d.v.s. temperaturhöjning 
och inte absolut temperatur. 

Diagrammet ovan visar att en temperaturhöjning inte nödvändigtvis resulterar i en årlig vinst. 
Då energiförbrukningen är mycket låg som för passivhuset i denna beräkning är det stor risk 
att vinsterna ”äts upp” av cirkulationspumpen. För att överhuvudtaget gå med vinst måste 
passivhusets borrhålstemperatur höjas med 6 ⁰C. Detta är i de flesta fall en orimlig 
temperaturhöjning. Den temperaturhöjning som rimligen kan förväntas är ca 1-3 ⁰C. Detta 
behandlas i avsnitt 3.11. 
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Beräkningsfall 2 - Kulturbyggnad 
Detta beräkningsfall baseras på byggfysiska egenskaper från ett 1920-tals hus. Denna 
byggstandard resulterar i höga u-värden (dåliga) och högt luftläckage. Detta hus har en 
tidstypisk stomme av resvirke och är mycket otätt. Huset har även gamla tidstypiska 2-
glasfönster med mycket höga u-värden. 

En förutsättning för att göra dessa beräkningar relevanta och begränsa möjligheten för 
ombyggnad i form av tilläggsisolering och tätning, antar vi att huset är kulturskyddat. 
Kulturskyddade hus får oftast inte modifieras byggtekniskt i någon större utsträckning då 
detta skulle förstöra husets kulturhistoriska värde och karaktär. En tilläggsisolering och 
tätning av byggnaden skulle resultera i ett alltför stort ingrepp i husets karaktär. Ett 
kombinerat sol – och bergvärmesystem med termisk energilagring skulle därför kunna bli väl 
motiverat. 

Det kulturskyddade huset har följande byggfysiska egenskaper och förutsättningar: 

U-värden 
[W/m2*K] 

 qläckage: 0,6 oms/h 
Borrhålstemp: 5 °C 

Uvägg : 1,0    
Ufönster : 3,0    
Udörr : 3,0   
Ugolv : 0,8   
Utak : 0,6   

Tabell 5. (Energymyndigheten, 2009) 

Beräkningsfallet får följande resultat för energi – och effektförbrukning vid test i 
beräkningsmodellen: 

Energiförbrukning, uppv : 96 kWh/(m2 år) 
Medeleffektbehov  : 53,62 W/(m2 år) 
Gränstemperatur : 16,78 ⁰C 

 
Detta ger en mycket hög energiförbrukning och hög belastning på borrhålet. Med en hög 
energiförbrukning finns det mer pengar att spara då energibesparingen/⁰C höjning av 
temperaturen i borrhålet är en konstant procentsats om 1,02 %. I och med den höga 
belastningen på borrhålet finns även en risk ökad risk för permafrost i borrhålet. 
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Figur 24. Visar sambandet mellan energikostnader och borrhålstemperatur. 

Diagrammet ovan visar att borrhålets temperatur kan påverka energikostnaden i hus med hög 
energikostnad i stor utsträckning. Eftersom energikostnadsbesparingen per grad enligt tidigare 
nämnt är ca 1,02 % blir energikostnadsbesparingen per höjd grad större ju högre 
energiförbrukningen är. I diagrammet ovan kan det avläsas att då differensen är som störst, 
mellan 10 ⁰C och 0 ⁰C i januari är ca 300 kr.  

Det är tydligt att då byggnaden har en hög energiförbrukning, finns i jämförelse med 
passivhuset större besparingar att göra.  

 

Figur 25. Illustrerar sambandet mellan borrhålstemperatur och årskostnad. 

Detta diagram illustrerar att energikostnaderna i absoluta mått minskar mer än passivhuset. 
Mellan 0° och 10 °C är differensen av årskostnaden ca 1700 kr. 

  

 -   kr
 200 kr
 400 kr
 600 kr
 800 kr

 1 000 kr
 1 200 kr
 1 400 kr
 1 600 kr
 1 800 kr

Energikostnader vid olika borrhålstemperatur 
Borrhålstemp. 0 grader C Borrhålstemp. 5 grader C Borrhålstemp. 10 grader C

 7 000 kr

 7 500 kr

 8 000 kr

 8 500 kr

 9 000 kr

 9 500 kr

 10 000 kr

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

År
sk

os
tn

ad
 

Borrhålstemp [C°] 

Årlig energikostnad 

Energikostnad

51 
 



 

 

Figur 26. Illustrerar möjlig årlig kostnadsbesparing för olika temperaturhöjningar exklusive och 
inklusive driftkostnader för cirkulationspumpar. 

Ur diagrammet kan det utläsas att för att uppnå en energibesparing krävs endast en höjning 2 
⁰C i borrhålet.  Vid denna temperaturhöjning kan en besparing på ca 100 kr per år göras. 
Detta bör dock vägas mot att kalla borrhål där eventuell risk för permafrost finns kan en 
höjning från -1 ⁰C till 1 ⁰C vara avgörande för systemets funktion. Som tidigare behandlat i 
avsnitt 3.3.4 sjunker verkningsgraden på vattenburna värmesystem radikalt då de tvingas 
arbeta under fryspunkten. Den temperaturhöjning som rimligen kan förväntas är ca 1-3 ⁰C.   
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6.2 Möjlig lagring  
Den möjliga energilagringen är beroende av solinstrålning och tappvarmvattenbehovet. Då 
tappvattenbehovet har blivit tillfredställt av solfångarna kommer den termiska 
energilagringsprocessen att startas.  
 
Nedan visas ett diagram för årlig solinstrålning för olika lutningar på absorberande yta mot 
söder. Söder är det överlägset gynnsammaste vädersträcket i fråga om solinstrålning 
(Dahlblom & Warfvinge, 2012). Typhusen har en taklutning på 30 ⁰C, vilket även kan avläsas 
ur diagrammet som den mest gynnsamma lutningen på solfångare. Diagrammet visar dock 
inte det absolut gynnsammaste fallet, 45 ⁰C söder. Av estetiska skäl lutas sällan upp 
solfångarna för att öka solfångarnas effektivitet. För att optimera solfångarnas prestanda bör 
dock solfångarna vinklas i den mest lönsamma lutning och riktningen. 

Besparingen av tillförd el till tappvarmvatten blir i systemet enligt beräkningar 4064 kWh/år, 
vilket motsvarar ca 3250 kr årligen. Då tappvattenbehovet är tillfredställt går 
överskottsenergin till energilagring.  

 

Figur 27. Årlig solinstrålning mot olika lutningar på absorberande yta (Kjaerboe, 2014). 
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Figur 28. Redovisar möjlig lagrad energi då tappvattenbehovet är tillfredställt. 

I ovanstående diagram har 30 graders lutning för solfångare antagits och en god 
verkningsgrad på 80 %. Detta visar att tappvarmvattenbehovet är tillfredställt mellan mars-
oktober. Under denna period kommer allt överskott enligt ovan att magasineras i berget. De 
två typhusen antas ha samma tappvarmvattenbehov och har samma solvärmesystem. Möjlig 
lagrad energi blir då samma för de båda husen och totalt överskott blir då ca 8000 kWh/år. 
Hur mycket av detta som är möjligt att på eldningssäsongen hämta tillbaka är mycket svårt att 
avgöra.  

6.3 Solcellsdrift av cirkulationspump 
För att minska energiförbrukningen för cirkulationspumparna har ett alternativ till köpt el 
analyserats. Istället för att använda tillförd el till i den nya pumpen i form av köpt energi, 
analyseras här möjligheterna för drift med solenergi som energikälla. 

Solceller idag har kapacitet att momentant generera upp till 150 W/m2 och kan generera 
elenergi mellan 50 till 150 kWh/(m2 år) (Svensk Solenergi). I följande beräkningar kommer 
gynnsamma förutsättningar att antas. Eftersom att solcellen endast arbetar då solfångarna 
tillfredställt tappvarmvattenbehovet, d.v.s. då det är stark sol ute är det inte orimligt att anta 
att solcellen arbetar konstant med en avgivande effekt på 150 W. 

I följande exempel antas att det investerats i en solpanel på 1 m2, och att cirkulationspumpen 
som skall drivas har ett effektbehov på 150 W. Detta är de bästa tänkbara förhållanden då 
solcellens elproduktion används till 100 %. Investeringskostnaden per m2 är ca 3500 kr 
(Kjaerboe, 2014) och livslängden är 25 år (Energimyndigheten). 
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Nedan sammanställs givna förutsättningar i en tabell för att sedan användas i beräkningar vars 
resultat analyseras. 

Antal: 1 m2 
Investeringskostnad: 3500 kr 

Producerad energi: 150 kWh/år 
Livslängd: 25 år 

Elpris: 0,80 kr 
Tabell 4. Visar solcellens givna förutsättningar (Kjaerboe, 2014). 

Följande formel används för beräkning av återbetalningstid: 

 t = K/(Q*Epris)  (kr)  [11.1] 

K = Investeringskostnad [kr] 
Q = Genererad energi årligen [kWh] 
t = Återbetalningstid [år] 
Epris = Elpris [kr] 

Ur denna formel blir resultatet för återbetalningstid 29,2 år. Detta betyder att solcellen måste 
ha en livslängd på 29,2 år för att bli en lönsam investering. Då normal livslängd för solceller 
är 25 år, visar sig detta vara en förlustaffär ekonomiskt. Solenergi är dock en miljövänlig 
energikälla, och därför kan solcellen vara ett bra alternativ. 

Följande formel beräknar solcellens elpris om livslängden förutsätts vara 25 år: 

 Epris = K/(Q*T)  (kr)  [11.2] 

K = Investeringskostnad [kr] 
Q = Genererad energi årligen [kWh] 
t = Återbetalningstid [år] 
Epris = Elpris [kr] 

Energipriset blir vid en livslängd på 25 år blir 0,93 kr/kWh. Då detta jämförs med det rörliga 
elpriset på 0,80 kr/kWh visas det tydligt att det inte finns någon ekonomisk lönsamhet.  

Det finns dock en del solceller som har en beräknad livslängd på 35 år idag (Holmström, 
2014). Dessa solfångare skulle då ge ett elpris på 0,67 kr/kWh. Detta är intressant då 
elpriserna med största sannolikhet kommer att öka i framtiden på grund av politiska beslut, 
begränsad tillgång eller liknande. Om det rörliga elpriset då stiger och hamnar över 1 kr/kWh 
inom dessa 35 år kommer denna solcellsinvestering visa sig vara en mycket lönsam 
investering.   

Detta visar sig alltså i normala fall vara en väldigt olönsam investering vid ovan angivna 
förutsättningar. Idag utförs dock experiment i optimering av solceller med olika tekniker. 
Automatech driver för tillfället en experimentell optimeringsprocess för solceller för att höja 
dess verkningsgrad. 
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6.4 Payback-analys av BTES-investeringar 
För att ytterligare analysera lönsamheten för den termiska energilagringen kommer i detta 
avsnitt en beräkning av återbetalningstiden göras enligt Payback-metoden. Beräkningarna 
utförs i ett kalkylblad i beräkningsmodellen. De investeringar som kommer att behandlas är: 

- Solfångare (inkl. tillhörande komponenter och installeringskostnader) 
- Tillkommande cirkulationspump för termisk lagring. 

Eftersom att dessa två BTES-komponenter samverkar i den termiska energilagringsprocessen 
kommer dessa investeringar att slås ihop och behandlas som en investering. 

Nedan redovisas investeringskostnaderna för varje komponent. I priset ingår installation och 
tillhörande bikomponenter. 

Komponent Inv.kostnad/st 
Solfångare 5000 
Cirk.pump 3000 
  

Följande formel ligger till grund för investeringarna: 

 T = G/a   (år)  [11.3] 

T = återbetalningstid [år] 
G = grundinvestering [kr] 
a = årlig besparing [kr] 

Årlig besparing räknas ut på följande sätt: 

 a = (Esolspar +Ebhspar - Ecirk )* Epris (kr)  [11.4] 

Esolspar = Energibesparing till följd av solfångares uppvärmning av tappvarmvatten [kWh] 
Epris = Elpris [kr] 
Ebhspar = Energibesparing till följd av höjd temperatur i borrhålet och ökat COP [kWh] 
Ecirk = Cirkulationspumparnas energiförbrukning [kWh] 
 
 
Grundinvesteringen är beräknad enligt följande: 
 
 G = G1 + G2   (kr)  [11.5] 
 
G1 = Solfångarnas grundinvestering 
G2 = Cirkulationspumpens grundinvestering 
 
Solfångarnas investeringskostnader är uträknade enligt följande: 
 
 G1 = 1,5 * Vpers * K   (kr)  [11.6] 
 
Vpers = Antal personer i hushållet 
K = Kostnad/st. 
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Av formeln går dimensioneringsprincipen för solfångarna. För varje person i hushållet krävs 
1,5 st. solfångare. 
 
Cirkulationspumpens investeringskostnad är beräknad enligt följande: 
 
 G2 = Vpump * K  (kr)  [11.7] 
 
Vpump = Antal pumpar 
K = Kostnad/st. 
 
Följande Payback-analys utförs på det gynnsammare fallet med den kulturmärkta byggnaden: 

 
 
Grundinvestering 
Grundinvesteringen räknas ut enligt formel [11.5] och blir följande: 
 
  G = G1 + G2 = (1,5 * 4 * 5000) + (1 * 3000) = 33.000 kr 
  

Årlig besparing 
Årlig besparing varierar med temperaturen i borrhålet. Vid en höjd temperatur i borrhålet 
kommer besparingen att öka. Besparingen räknas ut för olika temperaturhöjningar enligt 
formel [11.4]. Nedanstående värden är tagna ur beräkningsmodellen. 
 
 a1 = (4064 + (215 * 1) – 271) * 0,80 = 3206 kr 

a2 = (4064 + (215 * 2) – 271) * 0,80 = 3378 kr 
 a3 = (4064 + (215 * 3) – 271) * 0,80 = 3550 kr 

 
a1 = Årlig besparing för en temperaturhöjning på en grad 
a1 = Årlig besparing för en temperaturhöjning på två grader 
a1 = Årlig besparing för en temperaturhöjning på tre grader 
 
Ur ovanstående beräkningar kan det utläsas att i fall ”a1” blir driftkostnaderna för 
cirkulationspumparna större än den energin som sparas till följd av temperaturhöjningen i 
borrhålet. Detta illustreras i figur 26. Eftersom att belastningen på borrhålet i det kulturmärkta 
typhuset är hög till följd av den höga energiförbrukningen är det ändå intressant att eventuellt 
investera i BTES p.g.a. risken för permafrost. För varje grads temperaturökning görs en 
besparing på 215*0,8 =172 kr. Detta vid antaget linjärt samband. Detta bidrar då först till en 
besparing då Ebhspar > Ecirk. 
 
Eftersom att temperaturhöjningar över 3 ⁰C fortfarande är sällsynta vid normal 
dimensionering av BTES-system och normala geologiska förhållanden har inte beräkningar 
gjorts på högre temperaturhöjningar. 
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Payback 
Här utförs Payback-analyser för de olika temperaturfallen för det kulturmärkta typhuset. 
Payback-analysen utförs enligt formel [11.3]: 

 
T1 = 33.000/3206 = 10,3 år  

 T2 = 33.000/3378 = 9,8 år 
 T3 = 33.000/3550 = 9,3 år 
 
Dessa Payback-analyser visar att det skiljer mycket lite i fråga om återbetalningstid för olika 
temperaturhöjningar. Detta för att den största energibesparing som görs består av att 
solfångarnas energi minskar tillförd energi för tappvarmvatten avsevärt. Sker en 
temperaturhöjning på 2 ⁰C eller mer kommer dock en viss besparing att göras. I småhusfall 
där energiförbrukningen är förhållandevis liten jämfört med flerbostadshus och industrilokaler 
kan inte energibesparingen nå upp till samma nivåer. Som tidigare nämnt är 
temperaturhöjningen en kostnadsbesparing på 1,02 %/grad. 
 
Nedan redovisas kostnadsfördelningen för investeringen av BTES för ett befintligt 
bergvärmesystem. 
 

 
Tabell 29. Illustrerar kostnadsfördelningen för investeringen. 
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6.5 Vilka för- och nackdelar medför BTES 
Samhället förändras på sikt där miljö- och ekonomifrågor blir allt mer aktuella. Genom att 
investera i ett långsiktigt ekonomiskt och miljövänligt uppvärmningssystem som BTES, så 
främjas en god samhällsutveckling. 

Ett kombinerat sol- och bergvärmesystem med termisk energilagring medför ett antal för- och 
nackdelar, dessa listas här nedan. 

6.5.1 Fördelar: 
• Miljövänligt system för uppvärmning av bostaden och beredning av tappvarmvatten.  
• Långsiktigt lönsamt system med hänsyn till dess livslängd.  
• Lågt underhåll 
• Låg uppvärmningskostnad, då solenergi ackumulerar energi. 
• Jämnare energiförbrukning då värmen finns direkt tillgänglig i ackumulatortanken. 
• Förbättring av bergvärmepumpens COP-tal. 
• Ökad livslängd på bergvärmepumpen, då den ej behöver arbeta när solfångarna 

genererar tillräcklig värme. 
• Solfångare kan försörja tappvarmvattenbehov och eventuellt ge gratis tappvarmvatten 

under vissa månader. 
• Kan motverka permafrost i borrhål. 
• Solvärmeanläggningen genererar ett stort överskott av solenergi under de varma 

månaderna då tappvarmvattenbehovet är tillfredställt. 

6.5.2 Nackdelar: 
• Cirkulationspumpar som ingår i systemet drar el. 
• Hög investeringskostnad. 
• Hög kunskapsnivå för installation och tillämpning av systemet. 
• Risk för permafrost i borrhål. 
• Kräver goda geologiska förutsättningar. 
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7. Slutsatser 
Resultatet från simuleringarna i beräkningsmodellen visar att en temperaturhöjning i borrhålet 
inte alltid innebär en årlig energibesparing. Att använda ett bra styr – och reglersystem är av 
största vikt då cirkulationspumparnas ökade drifttid kan kräva mer energi än vad som sparas 
som följd av temperaturhöjningen.  

I beräkningsfallen för de olika typhusen räcker inte en temperaturhöjning på 1 °C för att ge en 
årlig besparing. I fallet med passivhuset krävs en höjning på 6 °C för att ge en årlig 
energibesparing och för det k-märkta huset krävs en temperaturhöjning på 2 °C. Vid varje 
grads temperaturökning för borrhålet sker en ökning av värmepumpens COP med ca 2 % som 
motsvarar en kostnadsbesparing om ca 1,02 %/°C. Detta gäller då framledningstemperaturen 
till rumsvärmare är 55 ⁰C och borrhålstemperaturen varierar mellan 0 till 10 ⁰C. Med en högre 
energiförbrukning finns alltså större besparingar att göra.  

Ett lågtemperatursystem skulle bidra till en mindre temperaturdifferens över värmepumpen 
och skulle därmed påverka energikostnaderna mer än en eventuell temperaturhöjning i berget 
på 1-3 ⁰C. Detta skulle även avlasta borrhålet och minska den termiska dräneringsprocessens 
inverkan på värmepumpens COP. 

Den årliga besparingen för ”Beräkningsfall 2 – Kulturbyggnad” blir enligt simuleringarna ca 
172 kr/°C temperaturökning för borrhålet brutto vid antaget linjärt samband. För passivhuset 
blir besparingen  ca 22 kr/°C temperaturhöjning brutto vid antaget linjärt samband. 
Driftkostnaden för cirkulationspumparna är en fast kostnad på 217 kr. Detta visar att en 
temperaturhöjning först blir lönsam ur driftkostnadssynpunkt efter 2 °C höjning. Det är dock 
viktigt att då risk för permafrost i borrhålet föreligger skulle ett negativt driftnetto vara 
motiverat om temperaturhöjningen lyckas avvärja permafrost. I tätbebyggda områden där 
borrhålen ligger tätt och risken för permafrost är större kan det vara angeläget att investera i 
BTES. 

Ur simuleringarna i beräkningsmodellen visas att då tappvarmvattenbehovet blivit tillgodosett 
sker ett årligt överskott på ca 8000 kWh. Överskottet motsvarar nästan dubbelt så mycket som 
tappvarmvattenbehovet är på. Detta överskott magasineras i borrhålet och det är svårt att 
avgöra hur stor del av dessa 8000 kWh som går att hämta tillbaka då uppvärmningssäsongen 
åter tar vid. Därför kan det vara av intresse att se över andra alternativ för att ta vara på detta 
överskott. Ett alternativ kan vara att använda ett kombisystem där solfångarna genererar 
värme till både tappvatten och rumsvärmare. 8000 kWh motsvarar ca 6400 kr och om denna 
energi även kan minska energibehovet för rumsvärme kan sannolikt större energibesparingar 
göras. Detta minskar även belastningen på borrhålet och minskar risken för permafrost samt 
bromsar den termiska dräneringsrocessen. Det eventuella överskottet kan då pumpas ned i 
berget. 

Återbetalningstiden för systemet är ca 10 år och betalas i huvudsak av genom solfångarnas 
förmåga att minska tillförd energi för tappvarmvatten. Solfångarnas årliga besparing är ca 
3250 kr. Temperaturhöjningen i berget bidrar endast till en liten del av återbetalningen. 
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I normalfallet är dessa system svåra att räkna hem för småhus. För en god lönsamhet krävs en 
optimerad systemlösning och effektiv styrning av cirkulationspumpar och andra samspelande 
komponenter med en PLC. I framtiden kommer dock sannolikt energipriset att öka som följd 
av politiska beslut, tillgång etc. Detta innebär att varje besparad kilowattimme kommer att bli 
mer värd. 
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8. Rekommendationer 
I detta kapitel ges rekommendationer utifrån de iakttagelser och slutsatser som gjorts under 
arbetets gång. 

8.1 Automatech Sweden AB 
• Se över de solinstrålningsdata som används i rapporten för dimensionering av 

solvärmeanläggningar för värmeproduktion. 
• Den begränsade tidsramen för rapporten har inneburit en avgränsning mot småhus.  

För flerbostadshus kan denna teknik vara mer lönsam, då belastningen på 
bergvärmesystemet är större och energiförbrukningen är större. 

• Vid befintliga bergvärmesystem där borrhålet riskerar permafrost bör BTES tillämpas.  
• För ett objekt likt beräkningsfallen 1 & 2 så rekommenderas det att genererad 

solvärme bereder tappvarmvatten och rumsvärme. Då storleken för detta överskott är 
8000 kWh och det inte finns någon försäkring av hur mycket av denna energi som 
återfinns efter lagringen. 

• Till följd av ovanstående punkt rekommenderas det att använda en kombitank för 
beredning av tappvarmvatten och rumsvärme, där värmen finns direkt tillgänglig 
genom korttidslagring. Det resterande värmeöverskott laddas i berget för 
långtidslagring. 

• Ett lågtemperatursystem skulle medföra större energibesparingar och samtidigt minska 
den termiska dräneringsprocessens inverkan på värmepumpens COP. Därför 
rekommenderas att lågtemperatursystem används i största möjliga utsträckning. 

• I fall då flera borrhål ligger tätt inpå varandra på en mindre yta kommer den termiska 
dräneringsprocessen att bli mer omfattande. Vid ett sådant fall är termisk energilagring 
i borrhål ett alternativ för att motverka denna process och att upprätthålla borrhålens 
effektivitet.  

8.2 Framtida studier 
• Vilken praktisk inverkan har en PLC som styr- och reglerutrustning för en fastighets 

uppvärmningssystem. 
• Vad finns det för ytterligare potentialer med termisk energilagring i borrhål. Blir 

tekniken mer lönsam då återladdning exempelvis också sker med hjälp av återvinning 
av frånluft. 

• För kommande studier som behandlar värmepumpens COP rekommenderas det att 
analysera lågtemperatursystems inverkan på COP närmare, då det har en stor 
betydelse för värmepumpens COP och byggnadens energiförbrukning. 
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