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I Sammanfattning 
Idag finns det många alternativ för uppvärmning av fastigheter, till exempel oljebrännare, elpanna 
och fjärrvärme. Det som har blivit populärt på senare tid är de energieffektiva värmepumparna, 
framförallt bergvärmepumpar. En bergvärmepump tar till vara på värmen som finns lagrad i 
berget som sedan används till husets värmesystem. I de flesta fall fungerar ett sådant system 
felfritt, men när allt fler fastighetsägare i tätbebyggda områden installerar bergvärmepumpar finns 
det risk att berget inte hinner återhämta sig under sommarhalvåret. Följderna blir att 
medeltemperaturen i berget sjunker och sänker prestandan på bergvärmepumpen och i värsta fall 
orsakar driftstopp.  

Projektets syfte är att ta reda på om det är ekonomiskt och energimässigt försvarbart att återladda 
bergvärmepumpens borrhål med en uteluftkonvektor vid varma perioder under året då 
effektuttaget är lågt. Uteluftkonvektorn sitter på köldbärarslingan och värmer upp 
köldbärarvätskan innan den återförs ner i berget. Studien inriktar sig på en normalvilla med en 
värmeförbrukning på ca 19 000 kWh/år exklusive 5000 kWh/år i tappvarmvatten och som har 
ett befintligt borrhål som är 100 meter djupt.  Systemet arbetar enligt fyra olika driftfall: 

1. Då utomhustemperaturen är högre än returtemperaturen från berget, och uteluftdelen 
spetsar borrhålskretsen. 

2. Då utomhustemperaturen är tillräckligt hög för enbart drift av uteluftdelen. 
3. Då utomhustemperaturen är låg, endast borrhålet används. 
4. Då utomhustemperaturen är hög och borrhålet kan återladdas med energi 

Projektmålet är att skapa en fungerande modell för en jämförelsestudie. Den ska baseras på de 
fyra driftfallen och ge ett resultat på hur ett referenshål påverkas av återladdning eller inte. 
Modellen ska också se hur ett borrhålskluster i Bromma påverkas av återladdning eller inte. 

Problemet angrips med en modell som använder superpositionering för beräkning av 
temperaturförändringen i borrhålet. Resultatet visar att borrhålets medeltemperatur kan sjunka till 
-10°C vilket påverkar värmepumpens driftsäkerhet och effektivitet. När uteluftkonvektorn är 
inkopplad och arbetar enligt de fyra driftfallen understiger borrhålstemperaturen inte 0°C. Att 
återladda ett enskilt borrhål med en uteluftskonvektor är inte energimässigt och ekonomiskt 
försvarbart. Om borrhålet däremot har sex kringliggande borrhål med lika stort effektuttag så är 
det både energimässigt och ekonomiskt försvarbart att installera en uteluftskonvektor.



 

II Abstract 
Today there are many options for building heating, for example distric heating and oil burners. 
What has become popular in these days is the energy-efficient heat pumps, particularly ground 
source heat pumps. A ground source heat pump uses the heat stored in the ground which is then 
used in the heating system of the house. In most cases, these systems operates flawlessly, but as 
more and more property owners are installing geothermal heat pumps, there is a risk that the 
ground does not have time to recover during the summer months. The consequences are that the 
average temperature in the ground decreases and lowers the performance of the heat pump and 
at worst causes a downtime. 

The project aims to find out whether it is economically and energetically feasible to recharge the 
ground source heat pump boreholes with a outdoor air convector the warm periods during the 
year when the power output is low. The outdoor air convector is coneccted on the brine circuit 
and heating the brine before it is returned into the ground. The study focuses on a normal house 
with a heat consumption of around 19 000 kWh/year, excluding 5000 kWh/year in hot water and 
have an existing borehole that is 100 meters deep. The system operates according to four 
different operating modes: 

1. When the outdoor temperature is higher than the return temperature from the borehole, 
and the outdoor convector boost the borehole circuit. 

2. When the outdoor temperature is high enough, only the outdoor convector is used. 
3. When the outdoor temperature is low, only the borehole is used. 
4. When the outdoor temperature is high and the borehole can be recharged with energy 

The project goal is to create a working model for a comparison study. It will be based on the four 
modes of operation and give a result of how a reference hole is affected if it recharges or not. 
The model will also see how borehole clusters in Bromma is affected if it recharges or not. 

The problem is solved with a model that uses superposition to calculate the temperature change 
in the borehole. The result shows that the borehole average temperature may drop to -10°C, 
which affects the heat pump reliability and efficiency. When the outdoor air convector is 
connected and working according to the four modes of operation below, the borehole 
temperature is over 0°C. To recharge a single borehole with a outdoor air convector is not 
energetically and economically feasible. If the borehole, however, has six surrounding boreholes 
with equal power output, it is both energetically and economically feasible to install a outdoor air 
convector. 
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1. Introduktion 
Vid ett byte av en ca 20 år gammal bergvärmepump till en nyproducerad kommer den nya 
värmepumpen dimensioneras mot ett större effektuttag ur det befintliga borrhålet. Dagens 
värmepumpar dimensioneras till att täcka 70% av värmeeffektbehovet vid den dimensionerande 
utomhustemperaturen jämfört med den gamla värmepumpen som dimensionerades till att täcka 
50%. Resterande värmeeffekt kommer i de flesta fall från direktverkande el. Eftersom samma 
borrhål används till den nya pumpen kan det leda till att borrhålet på lång sikt kyls ned och ett 
komplement kan behöva tillsättas för att värma upp köldbäraren innan det återförs ned i berget. 

I Bromma kommun finns det i dagsläget ett stort antal installerade bergvärmepumpar och tätt 
borrade borrhål. Risken finns att medeltemperaturen i berget sjunker på grund av detta, vilket kan 
påverka drift och omkringliggande miljö. En lösning till den sjunkande medeltemperaturen i 
berget kan vara att återladda berget med energi då effektuttaget är lågt.  

Projektets syfte är att skapa en modell som undersöker om det är ekonomiskt och energimässigt 
försvarbart att återladda borrhålet med en uteluftkonvektor, framförallt under varma perioder på 
året då effektuttaget ur borrhålet är lågt. Studien avgränsar sig dels till en uteluftskonvektor som 
komplement till bergvärmepumpen samt till Bromma kommun och dess tätbebyggda 
villaområden där bergvärme i vissa fall är installerat med en radie på ca 20 meter. Risken med tätt 
borrade hål är att de motverkar varandra och systemen hamnar ur balans vilket kan medföra 
minskad effektivitet och driftstörningar på värmepumpen (Björk, o.a., 2013). Beräkningarna utgår 
från ett exempelhus med antagna värden, som ska motsvara en normalvilla med 
värmeförbrukning på ca 19 000 kWh/år exklusive 5000 kWh/år i tappvarmvatten och som har 
ett befintligt borrhål som är 100 meter djupt.  Det nya systemet ska arbeta enligt fyra olika 
driftfall: 

1. Då utomhustemperaturen är högre än returtemperaturen från berget, och uteluftdelen 
spetsar borrhålskretsen. 

2. Då utomhustemperaturen är tillräckligt hög för enbart drift av uteluftdelen. 
3. Då utomhustemperaturen är låg, endast borrhålet används. 
4. Då utomhustemperaturen är hög och borrhålet kan återladdas med energi 

Projektmålet är att skapa en fungerande modell för en jämförelsestudie. Den ska baseras på de 
fyra driftfallen och ge ett resultat på hur ett referenshål påverkas av återladdning eller inte. 
Modellen ska också visa hur ett borrhålskluster i Bromma påverkas av återladdning eller inte.  
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2. Metod  
För att beräkna hur mycket de olika borrhålen påverkar varandra används en modell som med 
superpositionering visar hur värmen sprider sig i berget och kan tillämpas på hur flera 
kringliggande borrhål påverkar ett referenshål vid tät borrning. Modellen beskriver hur 
temperaturen i berget påverkas med och utan återladdning av energi. Modellen försummar 
grundvattenpåverkan och superpositionerar med en generell medeltemperatur i hålet samt 
konstant värmeledningstal i berget. Medeltemperatursänkningen är som störst under det första 
året då borrhålet används för att sedan gå mot en konstant temperatur efter ca 20 år (Björk, o.a., 
2013). Modellen används på två fall, där det första fallet är ett enskilt borrhål och det andra fallet 
är ett borrhål med sex stycken omkringliggande hål med lika effektuttag. Alla beräkningar görs 
med en timmes tidsintervall under ett år i programvaran MATLAB (MathWorks, 2013) all 
beräkning i MATLAB finns i bilaga 2. MATLAB används för att effektivisera beräkningsgången, 
men även för att underlätta visualiseringen av resultatet. Utomhustemperaturdatan som används i 
beräkningarna är från år 2010 i Bromma kommun (www.temperatur.nu). Eftersom projektet är 
en jämförelsestudie försummas cirkulationspumparnas effektförbrukning, köldbärarvätskans 
temperaturförändring och det termiska motståndet mellan berg och köldbärare. Metodkapitlet 
innehåller en kortfattad litteraturstudie för att ge en kort intro vid varje underrubrik och alla 
ingående parametervärden för metodkapitlet finns tabellerade i bilaga 1. Modellens uppbyggnad 
visas i Figur 1 och ger en överblick av metodiken. 

 
Figur 1. Modellvisualisering 
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2.1.         Husets energiförbrukning 
Huset är en enplansvilla på 170 m2. Huset har en nyinstallerad bergvärmepump och uppvärmning 
av huset sker med radiatorer. Effektvärmebehovet för huset är beroende av antalet boende 
personer, soluppvärmning, hushållsel, värmesystem, tappvarmvatten samt övriga interna laster. 
Effektbehovet multipliceras med en faktor 1.1, (Höglund & Olsson, 2009) för att kompensera 
mot 10% övriga effektförluster. Det totala effektbehovet beräknas enligt 

 Ptot = Ptrans + Pvent( ) ⋅1,1( ) + PVV,   (1) 
 

där Pvent   är husets ventilationsförluster och Ptrans  , är transmissionsförlusterna som bland annat 

är värmeförluster genom väggar, fönster och tak och Pvv  , är effektförlusten för tappvarmvatten. 
Energiförbrukningen för varmvatten är uppskattad enligt en av energimyndighetens 
undersökning till ca 5000 kWh/år (Energimyndigheten, 2009). Transmissionsförlusterna tar även 
hänsyn till värmetillförseln av boende personer samt elektronik  som antas vara 3°C 

(Claesson & Lundqvist, Beräkningsmetoder för årsmedelfaktorn för värmesystem för jämförelse, 
systemval och dimensionering, 2011). Inomhustemperaturen tinne , är konstant 20°C enligt 
antagande och utetemperaturen tute , är data från år 2010 (www.temperatur.nu). Den faktiska 
inomhustemperaturen tvärme , som värmesystemet måste arbeta mot är istället 

 tvärme = tinne − tgratis .   (2) 
  
Transmissionsförlusterna beräknas med 

 Ptrans = UA ⋅ tvärme − tute( ),∑   (3) 
 

där UA är konstanten som beräknas genom (4) för det givna huset. Huset approximeras till en 
bredd på 10 m, takhöjd 2,7 m och huslängd på 17 m. Areorna för väggar samt tak beräknas och 
andelen area för fönster sätts till 15% av väggarean, (Höglund & Olsson, 2009). Det ger UA-
värdet enligt 

 UA∑ = Uvägg ⋅Avägg +Ufönster ⋅Afönster +Utak ⋅Atak .   (4) 
 

Husets ventilationsförluster beräknas genom 

  Pvent = !m ⋅Cpluft ⋅ tvärme − tute( ),   (5) 
  
där  !m  är massflöde för ventilationsluften Cpluft  är den specifika värmekapaciteten för luft. 
Massflödet i ventilationen beräknas enligt  

 
 
!m = ρluft ⋅Vhus ⋅0,5

3600
,   (6) 

  
med en normalvillas luftomsättningsfaktor på 0.5 över 3600 sekunder motsvarande en timme. 
Vhus  är husets totala volym och ρluft  är luftens densitet, (Höglund & Olsson, 2009).  

  

tgratis
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Radiatorkretsen är vattenbaserad och värms upp av bergvärmepumpen. Radiatorsystemet 
dimensioneras efter DVUT, vilket är den dimensionerande vinterutetemperaturen. I Bromma är 
den -17,3°C enligt standarden SS-EN ISO 15927-5 (Boverket, 2009). Det aktuella huset anses 
vara ett lätt hus eftersom det är byggt i trä och isolerad enligt standard. Det motsvarar att DVUT 
reduceras med 0,2°C och det ger den dimensionerande utetemperaturen DUT, -17,1°C för huset. 
Värmesystemets radiatorkurva visar hur framledningstemperaturen och returtemperaturen 
förändras med utetemperaturen. Syftet med radiatorkurvan är att bestämma de värmeavgivande 
komponenternas effektivitet (Claesson & Lundqvist, Beräkningsmetoder för årsmedelfaktorn för 
värmesystem för jämförelse, systemval och dimensionering, 2011). Effektiviteten bestäms med 
initiering av konstanterna   

 K1 =

tfram − tretur

ln tfram − tinne
tretur − tinne

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟

⎛

⎝

⎜
⎜
⎜
⎜

⎞

⎠

⎟
⎟
⎟
⎟

1+n

tfram − tretur

DUT

,   (7) 

där n=0.3 och motsvarar radiatorkonstanten samt  

 K2 =
tinne − tute
tfram − tretur DUT

.   (8) 

 

Konstanterna K1 och K2 från (7) och (8) används för att bestämma hjälpkonstanterna α   och β   
enligt 

 α = K2 ⋅e

ln
K1⋅ tinne−tute( )

K2

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟

1+n ,   (9) 
och 

 β = e
tinne−tute

α .   (10) 
 

Med hjälp av K1 och K2 samt hjälpvariablerna α  och β  beräknas framlednings- och 
returledningstemperaturen för värmeemissionssystemet enligt 

 

 tfram =
β ⋅ tinne − tute( ) +K2 ⋅ tinne ⋅ β −1( )

K2 ⋅ β −1( ) ,   (11) 

och 

 tretur =
tinne − tute( ) +K2 ⋅ tinne ⋅ β −1( )

K2 ⋅ β −1( ) .   (12) 
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2.2. Bergvärmepumpen 
Bergvärme tar tillvara på geotermisk energi samt solenergi lagrad i berggrunden. Ur ett eller flera 
borrhål tas den lagrade energin upp från berget och den lågvärdiga upptagna energin blir 
högvärdig energi med hjälp av bergvärmepumpen enligt Figur 2. Hålen förses med en 
värmeupptagande kollektor, vilket består av ett långt plaströr i U-form. I kollektorn strömmar en 
köldbärarvätska som transporterar värmeeffekten Q2_VP  , från berget till värmepumpen. 
Köldbärarvätskan passerar cirkulationspumpen till förångaren med en tilloppstemperatur tin_brine , 
och en utloppstemperatur tut_brine , där en värmeväxlare gör att vätskan i förångaren hettas upp 
och övergår i gasform. Gasen komprimeras i kompressorn med en tillförd eleffekt EVP  och ett 
högre tryck genereras vilket får gasen att bli het. Gasen kondenseras sedan i kondensorn och 
värmeeffekten Q1_VP  , överförs genom en värmeväxlare ut i radiatorsystemet, som har en 
returledningstemperatur tretur , och en framledningstemperatur tfram. Bergvärmepumpen kräver att 
huset har ett vattenburet värmesystem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Principskiss bergvärmepump. 
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För att bestämma bergvärmepumpens storlek ska den dimensioneras så att den täcker 70% av 
husets värmeeffektbehov vid den dimensionerande utetemperaturen tDUT . 

Transmissionsförlusten Ptrans_dim  vid  beräknas enligt 

 Ptrans_dim = UA∑ ⋅ tvärme − tDUT( ),   (13) 
 

och ventilationsförlusten vid  är  

  Pvent_dim = !m ⋅Cpluft ⋅ tvärme − tDUT( ).   (14) 
 

Med hjälp av ekvation (13) och (14) beräknas bergvärmepumpens effektkrav med ett påslag av 
10% för oberäknade effektförluster. Värmepumpen ska dimensioneras till 70% av effektbehovet 
vid  och därför multipliceras effektbehovet med en faktor 0,7 enligt projektbeskrivning. Det 
ger den dimensionerande värmepumpseffekten Pumpdim, enligt 

 Pumpdim = Ptrans_dim + Pvent _dim + PVV( ) ⋅1,1⋅0,7.   (15) 
 

Bergvärmepumpens effektuttag ur borrhålet är beroende av husets effektförbrukning, Ptot  och 
värmefaktorn, COP. Den valdes utifrån den dimensionerande pumpeffekten i (15), Veissman 
(343-G Veissman, 2014). Värmepumpens COP1 varierar starkt beroende av vilken 
köldbärartemperatur och vilken framledningstemperatur som krävs vid den specifika tidpunkten. 
I databladet för värmepumpen finns ingen komplett COP-matris och därför linjärinterpoleras 
och extrapoleras en COP-matris fram som en funktion av köldbärartemperaturen samt 
framledningstemperaturen.  Interpoleringsvärden finns i Figur 3.  

 

 
Figur 3 Tekniskdata för bergvärmepump (343-G Veissman, 2014). 

  

tDUT

tDUT

tDUT
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Den valda bergvärmepumpen Veissman, Vitocal 343-G kan maximalt leverera 6 kW vid en 
köldbärartemperatur runt 0°C enligt märkdata (343-G Veissman, 2014). Bergvärmepumpens 
genererade värmeeffekt Q1_VP  , vid olika tidpunkter beräknas genom (1) och enligt villkor 

 

 
Q1_VP = Ptot ,Ptot ≤ 6kW
Q1_VP = 6kW ,Ptot > 6kW.

  (16) 

  
 

Det resterande effektbehovet täcks av direktverkande el genom (1) och märkdata 6kW på 
bergvärmepumpen enligt 

 Pel = Ptot − 6kW , Ptot > 6kW.   (17) 
 
Den upptagna effekten ur borrhålet Q2_VP  blir då 

  

 Q2_VP = Q1_VP ⋅ 1−
1

COP1

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟

⎛

⎝⎜
⎞

⎠⎟
,   (18) 

 

där  är avgiven effekt hos bergvärmepumpen. Värmepumpens elförbrukning fås utifrån 

(18) och (1) enligt  

 EVP = Q1_VP −Q2_VP .   (19) 
 

  
  

Q1_VP
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2.3. Uteluftskonvektor 
Uteluftskonvektorn är en utomhusdel från en luftvärmepump och fungerar som en värmeväxlare. 
I detta system sitter den kopplad på värmepumpens köldbärarkrets enligt Figur 4. Utomhusluften 
blåses genom konvektorn med hjälp av en fläkt och överför luftens värme till köldbäraren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Effekten som uteluftskonvektorn ska ersätta är samma effekt som borrhålet vanligtvis generar. 
Eftersom den effektivaste energikällan ska användas beräknas eleffektsförbrukningen på 
uteluftskonvektorn för att veta när den skall arbeta. Inloppstemperaturen på köldbäraren är 
okänd vilket innebär att LMTD, som är den logaritmiska medeltemperaturen, beräknas genom 

 LMTD =
Q2_VP

UAluftkonvektor

.   (20) 

  
  
Värmemotståndskoefficienten det vill säga UAluftkonvektor-värdet på uteluftkonvektorn antas till 750 
W/K (Claesson, Bergvärme kombinerat med uteluftkonvektor, 2011). Där LMTD från (20) är 

 LMTD =
tut _ luft − tin_brine( )− tute − tut _brine( )

ln
tut _ luft − tin_brine( )
tute − tut _brine( )

⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟

,   (21) 

Figur 4: Kopplingschema för bergvärmepumpen och uteluftskonvektorn. 

BV 

LK 

BV=Bergvärmepump 
Pump 1 

 

Pump 2 

 

3-vägsventil 

LK=Uteluftskonvektor 

Borrhål 

3-vägsventil 
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och tut _ luft  är temperaturen ut från luftkonvektorn vilket är utomhustemperaturen minus 

temperaturdifferensen som är antaget till 4°C på uteluftkonvektorn.   blir då 

 tut _ luft = tute − 4.   (22) 
   
Inloppstemperaturen tin_brine , beräknas utifrån (20), (21)  och (22) enligt 

 

 tin_brine =
tut _ luft + Δtbrine( )− tute ⋅e

tut _ luft+Δtbrine−tute
LMTD

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟

⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟

1− e
tut _ luft+Δtbrine−tute

LMTD
⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟

,   (23) 

 

där Δtbrine  är temperaturskillnaden på köldbäraren före och efter värmepumpen. Utifrån 

inloppstemperaturen på köldbärarkretsen samt COP1 beräknas elförbrukningen , för 
uteluftskonvektorn enligt 

 Eluft =
Q2_VP

COP1
+ Efläkt ,   (24) 

  
där Q2_VP är den värmeeffekt uteluftskonvektorn ska generera och  , är data från (200-S 
Veissman, 2014) som beskriver eleffektförbrukningen på fläkten i uteluftskonvektorn. 
Brytpunkten där uteluftkonvektorn ska användas istället för borrhålet är beräknad genom den 
utetemperatur som genererar den minsta differensen mellan eleffektförbrukningen på 
uteluftkonvektorn Eluft , och bergvärmepumpens eleffektförbrukning EVP . Differensen Ediff , 
beräknas med (24) och (19) enligt 
  

 Ediff = EVP − Eluft .   (25) 
 

Differensens tidpunkt matchas med berörd utomhustemperatur. Utifrån detta görs den mest 
effektiva kombinationen av bergvärmepump eller uteluftskonvektor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

tut _ luft

Eluft

Efläkt
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2.4. Borrhålsmodellering 
 

Optimering på ett borrhålssystem baseras huvudsakligen på köldbärarens utloppstemperatur, 
tin_brine , från systemet se Figur 2. Temperaturen beror av borrhålet som i sin tur är beroende av den 
omgivande marktemperaturen. Eftersom den omgivande markens termiska massa är stor medför 
det att temperaturändringarna i berget är en långsam process. Förändringen kan beräknas med 
den analytiska modellen ”Cylinderkälla”, vilket innebär att den U-formade kollektorn 
approximeras till en cylinder med ekvivalent borrhålsradie R0 och ett medelvärde av in- och 
utloppstemperaturen (Javed & Fahlén, 2011). 

Borrhålet dimensioneras utifrån temperaturförloppet i hålet. Den transienta nedkylningen TR har 
störst påverkan de första 20 åren. Medeltemperaturen i borrhålsväggen beräknas med  

 TR = Tomg −
Q2_medel

2 ⋅ π ⋅λ ⋅H
⋅ 1
2
⋅ ln 4 ⋅α t ⋅ t

R0
2

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟
− γ

⎛

⎝⎜
⎞

⎠⎟
⎡

⎣
⎢
⎢

⎤

⎦
⎥
⎥
,   (26)  

 

enligt (Nordell & Söderlund, 1991) där Tomg är den omgivande temperaturen i berget H är 
borrhålets djup, λ  är bergets värmekonduktivitet,  γ  är en konstant, α t  är diffusionskonstanten 
i berget, t är den valda referenstiden och R0  är borrhålsradien. Medeleffektuttaget Q2_medel  

beräknas genom 

  

 Q2_medel =
Q2_VPi

i=1

n

∑
n

.   (27) 

 
 
Den termiska responsen enligt (Nordell & Söderlund, 1991) på ett borrhål från omkringliggande 
borrhål kan beskrivas med den dimensionslösa funktionen kallad g-funktionen som motsvarar 
temperaturresponsen i borrhålsväggen per tidsenhet. Värmeflödena är olika mellan borrhålen och 
varierar i tid radiellt och vertikalt. Det ger en metod som kallas superpositionering som består av 
en tvådimensionell numeriskt beräkning i ett omgivande homogent material (Eskilson & 
Claesson, 1988). g-funktionen tas fram för att beräkna medeltemperaturen för borrhålet som 
funktion av tiden. g-funktionen baseras på avancerade beräkningar och varierar i vilken geometri 
de omkringliggande borrhålen befinner sig. Figur 5 beskriver g-funktionen för aktuell 
borrhålsgeometri med sex stycken kringliggande borrhål (Nordell & Söderlund, 1991). 
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Figur 5, g-funktion på 6 omkringliggande borrhål i en cirkel (Nordell & Söderlund, 1991). Den övre linjen beskriver 

borrhålskombinationen i aktuellt fall med 0° borrvinkel, det vill säga vertikal borrning. Den streckade linjen är referenslinjen för ett 
enskilt borrhål. 

I Figur 5 är t den aktuella referenstiden och ts bryttiden som beräknas enligt 

  

 ts =
H2

9 ⋅α t

,   (28) 

specifikt för borrhålet är följande 

 
R0

H
= 0.00055,   (29) 

  
och 

 
B
H

= 0.2.   (30) 

 

Eftersom värdena i (29) och (30) inte stämmer överens med data i Figur 5 så måste g-funktionen 
korrigeras, (Nordell & Söderlund, 1991) enligt 

 gfunktion = ggraf − ln
R0

H ⋅0.00050
⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟ .   (31) 
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Den transienta nedkylningen beroende på fler borrhål beräknas med superpositionering som 
beror av ett stationärt årsmedeleffektuttag , som i sin tur är beroende av den transienta 

nedkylningen som sker de första 20 åren. Detta beräknas med hjälp av (31)  och (27) enligt 

 TR_flerborrhål = Tomg −
Q2_medel

N ⋅2 ⋅ π ⋅λ ⋅H
⋅gfunktionen .   (32) 

 

där N är antal borrhål, Tomg är den omgivande temperaturen i berget, H är borrhålets djup och  
är bergets värmekonduktivitet. 

 

2.5.   Återladdning av borrhål 
Återladdning av borrhålet ska enbart ske när effektbehovet är noll. Det resulterar i ett negativt 
effektuttag ur borrhålet, vilket innebär att det återförs energi. Qåter   , är effektuttaget ur borrhålet 
med uteluftkonvektorn inkopplad som är styrd enligt de fyra driftfallen. Detta beskrivs genom 
(25) och (18) enligt  

 Qåter

= 0 , −1≤ tute <16 & Q2_VP ≠ 0
= −UAluftkonvektor ⋅LMTD , Q2_VP = 0
= Q2_VP , −1> tute ≥16,

⎧

⎨
⎪

⎩
⎪

  (33) 

 

  
där hänsyn till brytpunkterna för den mest effektiva värmekällan är medtagen. Den 
temperaturmässiga återladdningen i borrhålet beräknas genom (26) och (33) med ett 
medeleffektuttag av Qåter  istället för Q2_medel  vilket skapar ett genomsnittligt mindre effektuttag i 
hålet som medför att hålet får en mindre temperatursänkning.    

2.6. Kostnadsberäkning 
Den energi som sparas Espar , genom att använda uteluftkonvektorn som komplement kan 

beräknas genom (25) enligt  

 Espar = Ediff , Ediff ≥ 0∑ .   (34) 
 

Den ekonomiska vinsten Sspar, som teoretiskt sätt kan uppnås genom att installera och använda en 
luftkonvektor som komplement till bergvärmepumpen beräknas genom 

 

 Sspar = Espar ⋅Elpris .   (35)  

Q2_medel

λ
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2.7. Känslighetsanalys 
Den största påverkan på systemet är köldbärarvätskans förändring i inloppstemperatur, vilket kan 
jämföras med hur mycket pengar villaägaren kan spara. Därav analyseras förändringen av 
köldbärarvätskans inloppstemperatur för att se den ekonomiska effekten för nedkylning av 
borrhålet. En annan faktor som påverkar systemets effektivitet är hur utomhustemperaturen 
varierar över året. Se Figur 6 för grafisk översikt över temperaturskillnaden för år 2009 och 2010.  

 

 
Figur 6, Utetemperaturskillnad mellan år 2009 och 2010. 

 

I Figur 6 kan det ses att år 2009 är ett genomsnittligt varmare år än år 2010 under 
vintermånaderna då borrhålet påfrestas som mest. Genom att ändra in-parametern av 
utomhustemperaturen tute , med data från 2010 till data för år 2009 (www.temperatur.nu) 
analyseras förändringen av effektförbrukningen för huset.  
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3. Resultat och Diskussion 
Figur 7 visar radiatorkurvan och hur framledningstemperaturen samt returledningstemperaturen 
varierar beroende av utetemperaturen. 

 
Figur 7, Radiatorkurva. 

Med hjälp av radiatorkurvan går det att ta fram en framledningstemperatur som beror av 
utetemperaturen vilket ger ett COP1 för värmepumpen. Detta avgör hur mycket effekt som ska 
tas upp ur borrhålet, vilket resulterar i ett energiuttag genom (18) utan återladdning på 19 000 
kWh/år. Med uteluftkonvektorn inkopplad kommer energiuttaget att vara 12 000 kWh/år ur 
borrhålet, oberoende av borrhåls konfiguration. Detta innebär att borrhålet avlastas med 7000 
kWh/år. Med en uteluftskonvektor minskas den totala elförbrukningen, och (34) visar att det går 
att spara ungefär 60 kWh/år om köldbärarens inloppstemperatur är ca 0°C. 60 kWh/år 
motsvarar enligt (35) ca 60 kr/år.  

Resultatet visar en liten ekonomisk vinst och det är därför svårt att motivera en installation av en 
uteluftskonvektor utifrån det. Eftersom installationskostnaden är mycket högre än vad som kan 
sparas in ekonomiskt så innebär det en lång återbetalningstid. Det är däremot ur en energimässig 
analys försvarbart att installera en uteluftkonvektor eftersom den avlastar borrhålet med 7000 
kWh/år. 
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Figur 8 visar en jämförelse av energiförbrukningen för de olika systemen. 

 

Figur 8, Jämförelse effektförbrukning på luftkonvektor och bergvärmepump. Tidsstegen i simuleringen är en timme. 

Effektförbrukningen är stor för uteluftkonvektorn när det är kallt ute eftersom COP1 blir lågt. 
Även under sommarhalvåret kan det vara effektivare att använda borrhålet, vilket Figur 8 visar. 
Uteluftkonvektorn kopplas enbart in då den är effektivare att använda än borrhålet. 
Brytpunkterna då uteluftkonvektorn blir effektivare är beräknad till en utetemperatur mellan -1°C 
och 16°C genom (25). Luftkonvektorn är som effektivast under sommarhalvårets dagar, dock 
inte de varmaste dagarna över 16°C för då är effektförbrukningen på fläkten större än om 
borrhålet används. Detta skulle dock kunna avhjälpas med en varvtalstyrd fläkt men det är inget 
som tagits hänsyn till. 

 

Det ska inte läggas för stor vikt på brytpunkten vid 16°C eftersom huset knappt är i behov av 
uppvärmning vid de höga temperaturerna. Borrhålet ska inte användas när utetemperaturen är 
över 16°C, eftersom det hämmar bergets naturliga återladdning. Eftersom effektförbrukningen på 
bergvärmepumpen och luftkonvektorn har en mycket liten differens under sommarhalvåret 
spelar det ingen större roll vilken av dem som används ur en energimässig analys, dvs det kan 
vara bättre att använda uteluftkonvektorn för att avlasta borrhålet helt. 

 



16 

Figur 9 visar en jämförelse av sparad energi Espar , och elförbrukning, Eel , vid användning av 

systemet mellan år 2009 och 2010. Enligt Figur 6 så är år 2009 ett mycket varmare år än 2010 
vilket resulterar i att uteluftskonvektorn är mer effektiv. Villaägaren sparar mer på att ha en 
uteluftskonvektor installerad om utomhustemperaturen är hög som år 2009. 

 

 
Figur 9, Jämförelse av sparad effekt och elförbrukning mellan år 2009 och 2010. 

Vid en analys av Figur 10 där effektiviteten på systemet jämförs mellan 2009 och 2010 så är 
resultatet att effektbehovet för 2009 är lägre än 2010. Det intressanta är att Eeffektiv som motsvarar 
den effektivaste kombinationen av uteluftskonvektorn och borrhålet är lägre än om endast 
borrhålet EVP används. 

 
Figur 10, Jämförelse av effektförbrukning på effektivitet, värmepump och totala förbrukningen mellan år 2009 och 2010. 

I slutändan är det ändå ur villaägarens synpunkt viktigast vad som kan sparas ekonomiskt på att 
göra installationen av en uteluftkonvektor och därför är det Espar från Figur 9 som tas hänsyn till 
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mest. Dock så ska det beaktas att utomhustemperaturen är något som alltid förändras från år till 
och år och Figur 10 visar att systemet är effektivt även ett kallt år såväl som ett varmt år. Figur 10 
visar att EVP är större än Eeffektiv vilket innebär att årsmedelfaktorn är något högre för systemet 
med inkopplad uteluftskonvektor vilket talar för att göra installationen av uteluftkonvektorn.  

Temperaturen i borrhålet efter lång tid blir olika beroende på antal närliggande borrhål och om 
det återladdas eller inte. Figur 11 visar resultatet av ett borrhål med och utan återladdning samt 
om sex stycken borrhål påverkar referenshålet med och utan återladdning.   

 
Figur 11, Borrhålstemperaturen beroende på ett eller fler hål samt om de återladdas 

För sex omkringliggande borrhål som alla återladdas medför det att energiförbrukningen sänks 
med ca 34% för villaägaren jämfört med att inga borrhål återladdas. Figur 11 visar dessutom att 
det inte är stor skillnad på om ett enskilt borrhål återladdas eller inte. 

Eftersom installationen av en uteluftskonvektor inte anses vara ekonomiskt försvarbart för 
villaägaren så bör det tas hänsyn till den positiva miljöaspekten, samt hur driftsäkerheten på 
bergvärmepumpen påverkas. Detta innebär att om borrhålet inte har några omkringliggande 
borrhål så finns ingen märkbar vinst i att återladda borrhålet.  
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Figur 11 visar att borrhålets temperatur kan sjunka till så mycket som – 10 °C. När köldbärarens 
inloppstemperatur är låg så kommer värmepumpens COP att minska och det blir effektivare att 
använda uteluftkonvektorn vid lägre utomhustemperatur än den tidigare beräknade brytpunkten  
-1 °C. Figur 12 visar sparad energi om uteluftskonvektorn kopplas in när temperaturen i hålet 
sjunker.  

 
Figur 12, Sparad energi vid inkopplad uteluftskonvektor om temperaturen i borrhålet sjunker 

Om köldbärartemperaturen ökar från –10°C till -3°C, vilket motsvarar med och utan  
återladdning  med sex stycken kringliggande borrhål enligt Figur 11, så kommer villaägaren att 
spara ungefär 3100 kWh/år, vilket enligt (35) visar att villaägaren kan spara runt 3100 kr/år. Det 
är däremot ekonomiskt försvarbart jämfört med 60kr/år som motsvarar hur mycket en villaägare 
sparar vid inkopplad uteluftskonvektor med ett borrhål utan omkringliggande hål.  
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4. Slutsatser och framtida arbete 
Studien visar att det ekonomiskt och energimässigt inte är försvarbart att installera en 
uteluftkonvektor som komplement till bergvärmepumpen om det endast finns ett enskilt borrhål. 
Medeltemperatursänkningen i borrhålet är för låg, även efter lång tids användning av systemet, 
vilket innebär att det befintliga systemet, med enbart borrhålet som energikälla, fungerar bra. 
Skulle effektbehovet till huset vara större än i studien, men med samma borrhålsdjup, skulle 
driftproblem kunna uppstå. Om dessa driftproblem är återkommande skulle en uteluftkonvektor 
kunna avlasta borrhålet redan på våren så att borrhålet får en längre naturlig återladdningstid. 

 

Vid flera borrhål som är tätt belagda visar studien att det finns en stark anledning att återladda 
borrhålen. Om borrhålen tar upp lika stor effekt som under 2010 kan borrhålstemperaturen 
sjunka ner till närmare -10°C inom 20 år. När köldbärartemperaturen blir så låg finns det risk att 
bergvärmepumpen stannar. Stannar pumpen går den enbart på direktverkande el som vid många 
driftstopp blir mycket dyrt. Detta talar för att borrhålet ska återladdas för att minska sänkningen 
av borrhålstemperaturen. Eftersom borrhålets medeltemperatur blir väldigt låg efter många år 
kommer effektiviteten på bergvärmepumpen att minska markant. Det innebär att besparingen på 
att installera en uteluftkonvektor som komplement till värmepumpen kan uppgå till 3100 kWh/år 
och effektförbrukningen minskar med 34% jämfört med ett system som inte återladdas. Det gör 
också att investeringen återbetalar sig, även om återbetalningstiden är lång.  

 

Eftersom detta projekt är en jämförelsestudie finns det antaganden och uppskattade siffror som 
inte stämmer helt överens med verkligen. För att göra denna undersökning helt rätt bör den göras 
empiriskt där systemet byggs upp, helst i en normalvilla, och alla parametrar går att mäta, samt 
ändras lätt, för att se hur alla parametrar påverkar systemet. Utan dessa resultat är det svårt att 
motivera någon att göra installationen utifrån denna teoretiska studie, då det finns risk att 
systemet inte fungerar likvärdigt i verkligheten.  

 

Den teoretiska studien skulle kunna göras annorlunda om det skulle gå att få tag på empirisk 
mätdata på till exempel värmepumpens COP1. COP-matrisen som är gjord i denna studie är en 
linjärinterpolerad matris utifrån några få värden och stämmer inte överens med verkligheten. 
Detta påverkar slutresultatet i studien och är en viktig parameter att ta hänsyn till i en framtida 
studie. 

 

Trots en förenklad modell visar den att en uteluftkonvektor som arbetar enligt de fyra driftfallen 
är ett system som fungerar. Borrhålstemperaturen och energiförbrukningen går att minska med 
en uteluftskonvektor som komplement till bergvärme. 
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BILAGA 1 

Benämning Tecken Värde Enhet 

Inomhustemperaturen   tinne  20 (°C) 

Radiatorexponenten n  0.3  

Dimensionerande vinterutetemperaturen, DVUT tDUT  -17,3 (°C) 

Godtycklig referenstid vid borrhålsdimensionering tp  3600 (s) 

Borrhålets omgivande temperatur Tomg  8 (°C) 

Antal borrhål  N  7  

Värmekonduktivitet i berget λ  3.5 (W/(mK)) 

Konstant till transienta nedkylningen γ  0.5772  

Medeldjupet av hålet z  50 (m) 

Diffusionskonstanten i berget α t  1.62*10-6 (m2/s) 

Hela borrhålets djup H  100 (m) 

Densiteten för luft ρluft  1.293 (kg/m3) 

Specifik värmekapacitet för luft Cpluft  1.01 (kJ/(kgK)) 

Värmegenomgångskoefficient vägg Uvägg  0,33 (W/(m2K)) 

Värmegenomgångskoefficient tak  Utak  0,17 (W/(m2K)) 

Värmegenomgångskoefficient fönster (3-glas) Ufönster  1,3 (W/(m2K)) 

Energibehovet för att värma upp varmvatten 
Pvv  5000 (kWh/år) 

Avgiven person- och elektronikvärme  tgratis  3 (°C) 

Värmemotståndskoefficienten UAluftkonvektor  750 (W/K) 

Temperaturdifferensen på köldbärarvätskan  3 (°C) 

Effektförbrukning fläkt Efläkt   60 (W) 

 

  
 
 
 
 
 

Δtbrine
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BILAGA 2 

 
clear all; close all; clc; 
  
%% Grundparametrar 
temperatur_ar=xlsread('Temp2010.xlsx');                                     
%Löser in temperaturer över 2013 
t_ute=temperatur_ar(:,3);                                                   
%Tar ut enbart temperaturerna 
  
t_medel=[];  
t_spann=1; 
for i=1:length(t_ute)/(t_spann) 
     
    t_medel_i=mean(t_ute((t_spann*(i-1)+1):i*t_spann,:));                   
%Plockar ut var 6 timme ur matrisen och gˆr ett medelvärde på detta 
    t_medel=[t_medel ;t_medel_i];                                           
%Lagrar dagstemperaturerna i en ny vektor    
end 
  
t_ute=t_medel; 
  
figure(1)                                                                   
%Plottar temperaturerna per timme 
plot(t_ute,'k','LineWidth',2) 
hold on 
xlabel('Tid (6h intervall','fontsize',30) 
ylabel('Temperatur (∞C)','fontsize',30) 
title('Radiatortemperatur s.f.a. utomhustemperaturen','fontsize',36); 
  
%% Beräkning av UA-värde 
  
b=10;                                                                       
%Husets bredd 
l=17;                                                                       
%Husets l‰ngd 
h=2.7;                                                                      
%Husets höjd 
  
A_vagg_tillf=(b*h*2)+(l*h*2);                                               
%Väggarea 
A_fonster=A_vagg_tillf*0.15;                                                
%Fönsterarea 
Avig=A_vagg_tillf-A_fonster;                                              
%Total väggarea med fönstrena borträknade 
A_tak=b*l;                                                                  
%Takarea 
  
U_vagg=0.33;                                                                
%U-värde för vägg 
U_tak=0.17;                                                                 
%U-värde för tak 
U_fonster=1.3;                                                              
%U-värde för fönster 
  
t_DUT=-17.1;                                                                
%Dimensionerande utetemperatur 
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t_gratis=3;                                                                 
%Gratis temperatur frÂn personer, lampor m.m. 
t_inne=20;                                                                  
%Inomhustemperatur som eftersträvas 
t_varme=t_inne-t_gratis;                                                    
%Temperatur som radiatorerna måste tillföra 
  
UA=U_vagg*A_vagg+U_tak*A_tak+U_fonster*A_fonster;                           
%Summan av alla UA-v‰rden 
  
%% Beräkning av effektförluster 
  
roh=1.293;                                                                  
%Densitet för luft kg/m^3 
luftomsattning=0.5;                                                         
%Luftomsättning m^3/h 
V_tot=b*l*h;                                                                
%Total volym av huset m^3 
t_massflow=3600;                                                            
%Tiden fˆr att bestämma massflödet i kg/s 
Cp_luft=1.01*10^3;                                                          
%Värmekapacitet för luft J/(kg*K) 
Q_vv=5000*10^3;                                                             
%Total energi för varmvatten på ett år kWh 
  
massflow=roh*V_tot*0.5/t_massflow;                                          
%Beräknas massflödet av luft 
  
P_trans=UA*(t_varme-t_ute);                                                 
%Beräknar effekten som förloras genom väggar,tak mm 
P_vent=massflow*Cp_luft*(t_varme-t_ute);                                    
%Beräknar effekten som går förlorad via ventilation 
P_vv=Q_vv/length(t_ute);                                                             
%Beräknar effekten som går förlorad pga varmvattenanvändning 
  
P_tot=(P_trans+P_vent)*1.1+P_vv;                                            
%Den totala effektförluften med ett tillägg pÂ 10% pga av övriga förluster 
  
%% Radiatorkurva 
  
n=0.3; 
t_fram_DUT=55;                                                              
%Dimensionerande framledningstemp 
t_retur_DUT=45;                                                             
%Dimensionerande returtemp 
t_DUT=-17.1;                                                                
%Grader celsius (-0.2 fˆr l‰tt hus) 
t_LMTD=((t_fram_DUT-t_retur_DUT)/log((t_fram_DUT-t_inne)/(t_retur_DUT-
t_inne))); %Den logaritmiska medeltemperaturen 
  
K1=(t_LMTD^(1+n))/(t_fram_DUT-t_retur_DUT);                                 
%Konstanter för att beräkna VS-temp 
K2=(t_inne-t_DUT)/(t_fram_DUT-t_retur_DUT);                                                                      
alpha=K2*exp(log((K1*(t_inne-t_DUT)/K2))/(1+n));                            
%Hjälpvariabler för VS-temp                                                
beta=exp((t_inne-t_DUT)/alpha); 
  
t_fram=(beta*(t_inne-t_ute)+K2*t_inne*(beta-1))/(K2*(beta-1));              
%Funktion för att bestämma framledningstemperatur 
t_retur=((t_inne-t_ute)+K2*t_inne*(beta-1))/(K2*(beta-1));                  
%Funktion för att bestämma returledningstemp 
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for i=1:length(t_ute)                                                       
%Tar bort värden som är under 20∞C eftersom det ej ska skickas ut någon 
värme då 
    if t_fram(i)<20 
        t_fram(i)=20; 
        t_retur(i)=20; 
    else 
    end 
  
end 
  
plot(t_fram,'r','LineWidth',2);                                             
%Plottar framledningstemperatur 
hold on; 
plot(t_retur,'LineWidth',2);                                                
%Plottar returledningstemp i samma graf 
legend('Utomhustemperatur','Temperatur tillopp','Temperatur retur') 
  
t_intervall=[-30:0.1:30]';                                                  
%Bestämmer ett temperaturintervall  
t_fram_std=(beta*(t_inne-t_intervall)+K2*t_inne*(beta-1))/(K2*(beta-1)); 
t_retur_std=((t_inne-t_intervall)+K2*t_inne*(beta-1))/(K2*(beta-1)); 
  
for i=1:length(t_intervall)                                                 
%Tar bort värden som är under 20°C eftersom det ej ska skickas ut någon 
värme då 
    if t_fram_std(i)<20 
        t_fram_std(i)=20; 
        t_retur_std(i)=20; 
    else 
    end 
  
end 
  
figure(2);                                                                  
%Plottar fram/returledningstemperatur s.f.a. utomhustemperaturen 
plot(t_intervall, t_fram_std,'r','LineWidth',3); 
hold on; 
plot(t_intervall, t_retur_std,'LineWidth',3); 
xlabel('Utetemperatur (∞C)','fontsize',30) 
ylabel('Temperatur radiatorsystem (∞C)','fontsize',30) 
legend('Temperatur tillopp','Temperatur retur') 
title('Radiatorkurva','fontsize',30); 
axis([-30 30 15 100]); 
  
%% Dimensionering av pump 
  
P_trans_dim=UA*(t_varme-t_DUT);                                             
%Beräknar effekten som förloras genom väggar,tak mm 
P_vent_dim=massflow*Cp_luft*(t_varme-t_DUT);                                
%Beräknar effekten som går förlorad via ventilation 
  
pump_dim=(P_trans_dim+P_vent_dim+P_vv)*1.1*0.7;  
  
%% Beräkning av COP-matris 
  
t_brine_int=[0 15];                                                         
%Tabellvärden för brinetemp 
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t_fram_int=[35 55];                                                         
%Tabellvärden för framledningstemperatur 
  
[X,Y]=meshgrid(-30:65);                                                     
%Skapar en matris som går från -10°C till 65°C åt alla håll 
COP_1=[4.7 2.5                                                              
%Tabellvärden för COP för de olika temperaturerna 
       7.1 3.9]; 
  
COP_matris = interp2(t_fram_int,t_brine_int,COP_1,X,Y,'spline');            
%Interpolerar fram COP för olika kombinationer av brine och 
framledningstemperatur 
  
 
%% Beräkning av effektmix 
  
ntc=0.2;                                                                    
%Carnot-verkningsgraden som kan anses relativt konstant för en VP 
P_VP=P_tot;                                                                 
%Ansätter tomma vektorer 
P_EL=[];                                                 
  
for i=1:length(t_ute)                                                       
%Tar bort värden som är över 6 kW då pumpen bara leverar 6 kW. Resten är 
ren eleffekt                                                          
    P_tillf=P_tot(i);     
    if P_tillf>6*10^3 
        P_VP(i)=6*10^3; 
        P_EL=[P_EL ;(P_tot(i)-P_VP(i))];   
    elseif P_tillf<0 
        P_VP(i)=0; 
        P_EL=[P_EL ;0]; 
    else 
        P_EL=[P_EL ;0]; 
    end     
end 
  
COP_VP=[zeros(size(t_ute))];  
  
for i=1:length(t_ute)                                                       
%Skapar en COP-vektor och tar ut värden för alla beräknade värden på T_IN 
och t_fram 
     
    t_tillf_IN=0; 
    t_tillf_fram=round(t_fram(i)); 
     
    COP_VP(i)=COP_matris(t_tillf_IN+31, t_tillf_fram+31); 
     
end 
  
P_borr=P_VP.*(1-(1./COP_VP));                                               
%Beräknar vilken effekt som tas upp ur borrhÂlet för att täcka värmebehovet 
  
%% Beräkning luftkonvektor 
  
Qkonv=P_borr;                                                               
%Sätter att effekten på konvektorn måste vara samma som den som plockas upp 
ur borrhålet 
t2=t_ute-4;                                                                 
%Temperatur som kommer in i luftkonvektorn 
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UA_konv=750;                                                                
%Värmefaktor [W/K] 
t_delta=3;                                                                  
%Differensen i temperatur på brineslingan 
fel=1;                                                                      
%Ansätter fel till 1 för att komma in i while-loopen 
LMTD=repmat(5,length(t_ute),1);                                             
%Ansätter startvärden pÂ LMTD 
Q2_luftkonv=[zeros(size(t_ute))];                                           
%Ansätter en tom vektor 
  
for i=1:length(t_ute)                                                       
%Itererar fram ett LMTD-värde som gör att effekten matchar till 
värmepumpens behov med en felmarginal på 0.1 W 
  
    while fel > 0.1 
         
        Q2_luftkonv(i)=UA_konv.*LMTD(i); 
  
        fel=P_borr(i)-Q2_luftkonv(i); 
         
        Q2_luftkonv(i)=Q2_luftkonv(i)+fel; 
  
        LMTD(i)=Q2_luftkonv(i)./UA_konv; 
    end 
     
fel=1; 
     
end 
  
exponent=(t2+t_delta-t_ute)./LMTD; 
T_IN=(t2+t_delta-(t_ute.*exp(exponent)))./(1-exp(exponent));                
%Räknar ut vad tilloppstemperaturen blir till bergvärmepumpen 
  
COP_luft=[zeros(size(t_ute))];                                              
%Ansätter en tom vektor 
  
for i=1:length(t_ute)                                                       
%Skapar en COP-vektor och tar ut värden för alla beräknade värden på T_IN 
och t_fram 
     
    t_tillf_IN=round(T_IN(i)); 
    t_tillf_fram=round(t_fram(i)); 
     
    COP_luft(i)=COP_matris(t_tillf_IN+31, t_tillf_fram+31); 
     
end 
  
%% Beräkning av eleffekter 
E_flakt=60;                                                                 
%Fläkteffekten på uteluftkonvektorn                                                                   
E_luft=P_borr./COP_luft+E_flakt;                                            
%Den totala eleffekten på luftvärmepumpen 
E_VP=P_VP-P_borr;                                                           
%Eleffekten för värmepumpen när endast borrhålet används 
E_el=P_EL;                                                                  
%Eleffekten som behövs för att spetsa värmesystemet 
E_diff=E_VP-E_luft;                                                         
%Differensen mellan eleffekten för endast borrhålet och för enbart 
luftkonvektor 
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E_effektiv=[zeros(size(t_ute))];                                            
%Definerar en vektor för den eleffektivaste kompositionen av borrhål och 
luftkonvektor 
E_spar=[zeros(size(t_ute))];  
  
t_bryt1=-0.95;                                                                
%Temperaturen där luftkonvektorn blir effektivare än borrhålet 
t_bryt2=15.8; 
  
for i=1:length(t_ute)                                                       
%Itererar fram den effektivaste kompositionen av borrhål och luftkonvektor 
     
    if t_ute(i) >= t_bryt1 && t_ute(i) < t_bryt2 && P_borr(i)~=0 
        E_effektiv(i)=E_luft(i);  
    elseif t_ute(i) >= t_bryt2 && P_borr(i)~=0 
        E_effektiv(i)=E_VP(i); 
    elseif P_borr(i) == 0 
        E_effektiv(i)=E_luft(i);  
    else 
        E_effektiv(i)=E_VP(i);     
    end 
end 
  
for i=1:length(t_ute)                                                       
%Tar fram hur mycket eleffekt som vi kan spara                  
     
    if E_diff(i) >= 0; 
        E_spar(i)=E_diff(i); 
    end 
end 
  
%% Beräkning av effektuttag och återladdning 
  
P_aterladdning=[zeros(size(t_ute))];                                        
%Ansätter en tom vektor 
  
for i=1:length(t_ute)                                                       
%Itererar fram en vektor där vi räknar in alla driftfall 
    
    if t_ute(i) >= t_bryt1 && t_ute(i) < t_bryt2 && P_borr(i)~=0                                   
%Om utetemperaturen är högre än bryttempen och pumpen går används 
luftkonvektorn 
        P_aterladdning(i)=0; 
    elseif round(P_borr(i)) == 0                                            
%Om pumpen inte går, dvs effekten är lika med noll, återladdas borrhålet 
med luftkonvektorn                                                            
        t_utb=t_ute(i)-3; 
        t_inb=t_utb-t_delta;  
        t_inl=t_ute(i); 
        t_utl=t_inl-4; 
        LMTD_borr=((t_utl-t_inb)-(t_inl-t_utb))/log((t_utl-t_inb)/(t_inl-
t_utb)); 
        P_aterladdning(i)=-UA_konv*LMTD_borr; 
    elseif t_ute(i) >= t_bryt2 && P_borr(i)~=0   
        P_aterladdning(i)=P_borr(i); 
    else                                                                    
%Annars sätts driften till enbart till användning av borrhålet 
        P_aterladdning(i)=P_borr(i);     
         
    end    
end 
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%% Beräkning av köldpulser 
t_0=8;                                                                      
%Sätter starttemperatur i berget 
lambda=3.5;                                                                 
%W/mK 
gamma=0.5772; 
H=100;                                                                      
%Borrdjup 
t=3600*t_spann;                                                             
%Tiden för en puls dvs ett Âr 
t_p=3600*t_spann; 
a=1.62*10^-6;                                                               
%m^2/h 
R0=0.055;                                                                   
%Radie för borrhÂlet vi tittar på                                                                      
%Radie för omkringliggande hål 
q2=P_borr/H;                                                                
%Effekten vi plockar ur per meter borrhål (W/m) 
q2_medel=mean(q2);                                                          
%Medeleffekten vi tar ut ur borrhålet 
q2_puls=q2-q2_medel;                                                        
%Effektpulserna som påverkar hålet 
y=[0:((8760/t_spann)-1)]; 
  
q2_ater=P_aterladdning/H;                                                   
%Effekten vi plockar ur per meter borrhål med återladdning (W/m) 
q2_medel_ater=mean(q2_ater);                                                
%Medeleffekten vi tar ut ur borrhålet med återladdning 
q2_puls_ater=q2_ater-q2_medel_ater;                                         
%Effektpulserna som påverkar hålet med återladdning 
  
t_s=(H^2)/(9*a);                                                            
%Beräknar livslängdstiden för borrhålet 
k=(log(4*a*t_p/(R0^2))-gamma)/(4*pi*lambda); 
x=log(t/t_s); 
  
%% Nedkylning av ett hÂl 
T_r=[8]; 
T_r2=[8]; 
  
for j=1:((8760/t_spann)-1) 
         
    t_tillf=t*j; 
    T_r_tillf=t_0-(q2_medel/(2*pi*lambda))*(0.5*(log((4*a*t_tillf)/(R0^2))-
gamma)); 
    T_r_tillf2=t_0-
(q2_medel_ater/(2*pi*lambda))*(0.5*(log((4*a*t_tillf)/(R0^2))-gamma)); 
     
    T_r=[T_r ; T_r_tillf]; 
    T_r2=[T_r2 ; T_r_tillf2];  
end 
  
figure(3) 
plot(y,T_r,'LineWidth',3) 
hold on 
grid on 
plot(y,T_r2,'r','LineWidth',3) 
title('Borrhålets temperatursänkning','fontsize',36) 
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xlabel('Tid (år)','fontsize',30) 
ylabel('Temperatur (°C)','fontsize',30) 
set(findobj('type','axes'),'fontsize',24) 
axis([0 1460 -12 12]); 
  
%% Nedkylning av borrhål med 6 st omkringliggande borrhål 
  
rb=0.055; 
R=20; 
  
konstant_1=rb/H; 
konstant_2=R/H; 
  
t_s_ar=t_s/(8760*3600); 
t_superpos=[1:50]; 
t_log=log(t_superpos/t_s_ar); 
  
t_log_int=[-4.5:0.5:3]; 
g_varde_int=[4.8 5.1 5.7 6.5 7.3 8.2 9.2 10.5 11.4 12.1 12.6 13 13.4 13.6 
13.7 13.8]; 
  
g_varde=interp1(t_log_int,g_varde_int,t_log,'spline'); 
g_varde_korr=g_varde-log(konstant_1/konstant_2); 
  
T_r_flerhal= t_0-((q2_medel)/(2*pi*lambda))*g_varde_korr; 
T_r_flerhal2=t_0-((q2_medel_ater)/(2*pi*lambda))*g_varde_korr; 
T_r_flerhal_int_tillf=[50/1460:50/1460:50-50/1460]; 
  
T_r_flerhal_int=interp1(t_superpos,T_r_flerhal,T_r_flerhal_int_tillf,'splin
e'); 
T_r_flerhal_int2=interp1(t_superpos,T_r_flerhal2,T_r_flerhal_int_tillf,'spl
ine'); 
  
T_r_tot=[8 T_r_flerhal_int]'; 
T_r_tot2=[8 T_r_flerhal_int2]'; 
  
plot(T_r_tot,'k','LineWidth',3) 
plot(T_r_tot2,'g','LineWidth',3) 
legend('Utan återladdning och ett enskilt borrhål','Med återladdning och 
ett enskilt borrhål','Utan återladdning och sex omkringliggande 
borrhÂl','Med Âterladdning och sex omkringliggande borrhål') 
  
  
%% Plottar 
  
E_spar_plot=[8 271 1202 3657 8419]; 
temp_spar=[5 0 -5 -10 -15]; 
temp_spar_int=[-15:0.1:5]; 
  
E_spar_plot=interp1(temp_spar,E_spar_plot,temp_spar_int,'spline'); 
figure(5) 
plot(E_VP) 
hold on 
plot(E_luft,'r') 
plot(E_effektiv, 'g') 
grid on 
title('Jämförelse av energiförbrukning','fontsize',36) 
xlabel('Månad','fontsize',30) 
ylabel('Effekt (kWh)','fontsize',30) 
set(findobj('type','axes'),'fontsize',24) 
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axis([0 length(t_ute) 0 5000]) 
legend('Effektförbrukning med enbart borrhål','Effektförbrukning med enbart 
utelufkonvektor','Den effektivaste kombinationen av uteluftkonvektorn och 
borrhålet') 
  
figure(6) 
plot(E_spar_plot,'g','LineWidth',3) 
grid on 
title('Sparad energi beroende på köldbärartemperaturen','fontsize',36) 
xlabel('Köldbärartemperatur (°C)','fontsize',30) 
ylabel('Sparad effekt (kWh/år)','fontsize',30) 
set(findobj('type','axes'),'fontsize',24) 
axis([0 200 0 8419]); 
 
  
  
 
 

 


