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Sammanfattning 
Föreliggande  projekt  syftar  till  att  utvärdera  funktionen  på  ett  bergvärmepumpsbaserat 

uppvärmningssystem för småhus med korta borrhål. För att kompensera för det korta borrhålet när 

en  ny  större och  effektivare  värmepump  installeras har  kollektorsystemet  (dvs. borrhålssystemet) 

kompletterats med en solfångare kombinerad luftkonvektor, ”energikollektor”. Energikollektorns syfte 

är att  tillföra energi  till  värmepumpens  kalla  sida,  så att energiuttaget ur borrhålet  inte ökar mot 

tidigare med den ersatta värmepumpen.  

Systemet har utrustats med flertalet energimätare samt en värmepumpsanalysator som samlar in och 

lagrar  driftdata  för  systemet.  Dessa  driftdata  visar  för  en  dag  i  april,  2016,  att  energiuttaget  ur 

kollektorsystemet  via  värmepumpen  helt  har  kompensats  av  tillförd  energi  från  energikollektorn. 

Dygnets medeltemperatur för detta dygn var 8.6 °C. Detta tyder på att syftet med systemet är uppfyllt 

och funktionen är den som initialt efterfrågades. 

Långtidsmätningar  har  inte  gått  att  genomföra  än,  då  installation  av  själva  energisystemet,  dvs. 

Värmestugan,  försenats. Det  intressantaste  för en  framtida  studie är att  se hur mycket energi, på 

årsbasis,  som  energikollektorn  tillför  kollektorsystemet,  i  förhållande  till  bortförd  energi  via 

värmepumpen. Det kunde noteras för undersökt dygn att temperaturen av vätskan in i värmepumpen 

signifikant ökade då energikollektorn tillförde energi. Kan detta även noteras sett över en årscykel? 

Solenergi som tillförs under varma tiden på året måste finnas kvar under uppvärmningssäsongen (dvs. 

ge en höge kollektorsystemtemperatur). 

 

 

 





   

Förord 
Detta projekt är finansierat av Energimyndigheten, projekt ” Värmestugan – effektiviseringskoncept av 

bergvärme/solpanel/energilager  ‐  Utvärdering  KTH”,  diarienummer  2013‐006655.  Projektägare  är 

Professor Folke Björk – KTH Byggvetenskap, och utförare är Docent Joachim Claesson och Civ.Ing. Peter 

Hill,  båda  vid  KTH  Energiteknik.  Projektet  är  ett  systerprojekt  till  ett  övergripande  projekt,  där 

föreliggande  projekt  skall  undersöka  installationens  funktion.  Det  större  projektet, 

”Värmestugan  ‐  effektiviseringskoncept  av  bergvärme/solpanel/ 

energilager”  med  diarienummer  38299‐1  är  det  övergripande  där  utveckling,  projektering  och 

installationer har utförts av själva boden med dess tekniska system. Projektledare i det större projektet 

har varit Thomas Sundén på SUST (Sustainable Innovation AB). 

 

Joachim Claesson 

Stockholm, 2016‐04‐29 
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Introduktion 
Bergvärme är ett sedan många år ett av de vanligaste uppvärmningssystemen för villor. Många har 

installerats sedan mitten av åttitalet då de började bli vanliga. Eftersom berget håller hög och jämn 

temperatur  året  runt passar marken perfekt  som  värmekälla  till  värmepumpar. Under  vintern  tar 

värmepumpen energi hur borrhålet, som sedan återfylls, i alla fall delvis, av naturlig införsel av energi 

från omgivande mark. Denna energi är i huvudsak solenergi som infaller runt hålet på markytan under 

hela  året.  Endast  en  viss mindre  del  av  energin  kommer  underifrån.  Efter  ett  antal  års  drift  av 

värmepumpen  har  balans mellan  energiuttag  (genom  värmepumpen)  och  den  naturligt  tillförda 

energin åstadkommits. Efter detta (typiskt 10 år) minskar temperaturen ytterst lite för varje ytterligare 

år som energi tas ur borrhålet. 

Då  livslängden av värmepumpar är begränsad behöver nu många behövas bytas ut. Marknaden har 

skiftat till att mer och mer inrikta sig mot utbytesmarknaden snarare än ny‐installationer. Borrhålets 

livslängd är mycket längre än värmepumpen, vilket innebär att nya värmepumpar installeras i befintliga 

hål. 

Nya värmepumpar dimensioneras numera att vara större än tidigare. En värmepump består egentligen 

av  två delar, dels  värmepumpsenheten  (dvs.  kylmaskinen) och dels  en  kompletteringsvärmeenhet 

(ofta en elektrisk tillsats). Det är då kylmaskinenheten som dimensioneras att avge mindre effekt än 

vad huset behöver vid dimensionerande utetemperatur. Resterande effekt fås från el‐tillsatsen. Detta 

kan synas vara ineffektivt, och bättre effektivitet fås givetvis om värmepumpen är tillräckligt stor. Det 

handlar dock om ett ekonomiskt avvägande, eftersom en större värmepumpsenhet är dyrare än en 

mindre, och tillsatsenheten är billig. Det handlar alltså om hur många kWh värme som  levereras av 

värmepumpsenheten  kontra  hur  många  kWh  värme  som  levereras  av  tillsatsenheten. 

Värmepumpsenheten har högre effektivitet (värmefaktor) än tillsatsenheten, åtminstone 3 ggr bättre. 

 

Figur 1: Effekttäckning av liten (vänster) och stor (höger) värmepumpsenhet. 



 

Figur 2: Effekt och energi tillförd av enbart värmepumpsenheten (grön yta) och av båda enheterna (röd yta). 

Figur  1  illustrerar  olika  storlekar  på  värmepumpsenheten,  medan  Figur  2  illustrerar  detta  i  ett 

varaktighetsdiagram  för  ortens  utetemperatur.  Vid  en  viss  utetemperatur  kommer  inte  enbart 

värmepumpen att vara tillräckligt stor, utan el‐tillsatts behövs. Det inses att ju lägra balanstemperatur, 

där tillsats behövs, desto mindre yta av tillsats behövs. De kallaste timmarna på året är inte många och 

det lönar sig då inte att köpa för står enhet, då inbesparad kostnad inte är större än inköpet av el till 

el‐patronen, jämfört med elkostnaden som skulle skett till en större värmepumpsenhet. Det visar sig, 

att  även  vid  en  tillsynes  liten  effekttäckning,  fås  en  relativt  står  energitäckning  (av 

värmepumpsenheten).  

 

Figur 3: Typiskt förhållande mellan effekttäckning och energitäckning (av värmepumpsenheten).  
Källa: Björk E, m.fl., Bergvärme på djupet. 

Dock har  förutsättningarna, eller kanske snarare praxis, delvis ändrats. Från att på 80 och 90‐talet 

typiskt  installera  en  värmepumpsenhet  som  har  en  effekttäckning  på  50  %,  numera  installeras 

värmepumpsenheter som har effekttäckning på över 70 %. 

För borrhålet innebär detta, vid ersättning av en gammal värmepump, att den nya värmepumpen är 

större än den gamla. Dessutom är nyare värmepumpar effektivare än äldre, från 1995 fram till 2013 

har värmefaktorn ökat från ca 2.5 till 3.5, vid standarddriftpunkten1, motsvarande 40 % förbättring. 

Detta överförs inte direkt till samma ökning av årsvärmeeffektiviteten, men ger ändå en fingervisning 

av  förbättringen  som  skett. Eftersom nya  värmepumpar är mer effektiva än de gamla de ersätter 

                                                            

1 Karlson, F., m.fl., 2013, Nuvarande status och framtidsutsikter för värmepumpar, solvärme och pellets på den 
svenska värmemarknaden. 



   
innebär detta, om samma värmeeffekt/energi skall avges från värmepumpen, att en allt större andel 

värme tas från berget. 

Detta  innebär att två faktorer samverkar som båda  leder till ökat energi‐ och effektuttag ur berget. 

Ökat energiuttag ur berget leder till att berget blir kallare, och att temperaturen som värmepumpen 

känner av minskar, dels sett ur årscykeln, dels ur fortfarighet. 

Eftersom en värmepumps kapacitet och effektivitet är starkt kopplat till temperaturnivån i vätskan i 

kollektorslangen,  som  kommer  upp  ur  borrhålet,  leder  lägre  inkommande  temperatur  till 

värmepumpen till lägre än förväntat effektavgivning och sämre än väntad värmefaktor. 

Olika  lösningar  till  att  motverka  lägre  borrhålstemperaturer  kan  t.ex.  vara  att  använda  en 

värmepumpsenhet med  samma  kyleffekt  som  den  gamla.  Detta  innebär  att  avgiven  värmeeffekt 

minskar och att större andel tillsatsel behöver tillföras. Detta leder till försämrad årsvärmefaktor. För 

att avgöra optimal storlek behöver detaljerad energianalys av hela systemet, dvs. hus, värmepump och 

borrhålet.  

En annan åtgärd kan vara att aktiv återladdning av borrhålet, genom att komplettera värmepumpen 

med solfångare. Solenergin kan givetvis användas på många olika sätt, varav ett är att alltid tillföra 

solvärmen  på  ”kalla”  sidan  av  värmepumpen.  Är  värmepumpen  i  drift  fås  högre  inkommande 

temperatur  till värmepump,  som  leder  till minskat energiuttag ur berget och högre effektivitet på 

värmepumpen momentant. Då värmepumpen inte är i drift men solenergi fortfarande finns tillgänglig 

tillförs  detta  till  borrhålet,  som  leder  till  förhöjd  temperatur  till  värmepumpen  eftersom 

nettoenergiuttaget ur borrhålet minskar.  

Ett  tredje  sätt  ökar  inte  egentligen  värmepumpens  prestanda,  men  minskar  husets  (eller 

värmepumpens) elbehov, genom att installera solceller. Kombinerat med elfasbalancering kan detta 

leda  till  ökad  totaleffektivitet  och  minskade  fasta  kostnader,  då  minskad  säkringsstorlek  kan 

åstadkommas.  

I  det  parallella  projektet  till  detta  installeras  dessa  båda  system.  I  föreliggande  projekt  skall 

energiflöden  för dessa båda  lösningar utvärderas och därigenom kunna  få en uppfattning om dess 

årliga effektivitet.  

 





   

Teori 
I detta avsnitt gås kortfattat igenom teori kring relevanta komponenter.  

Värmepumpar 
Värmepumpar består av en kylmaskin och en  tillsatsenergikälla, oftast  (alltid) elektrisk  i  flera  steg. 

Kylmaskinen,  eller  värmepumpsenheten,  drivs  också  av  elektricitet  som  tillförs  kompressorn. 

Kompressorn  suger  i  sig  det  gasformiga  köldmediet,  som  har  lågt  tryck  och  låg  temperatur,  och 

komprimerar detta  till högre  tryck och högre  temperatur. Eftersom  temperaturen är hög kan dess 

energiinnehåll överföras till radiatorkretsen (som har en  lägre temperaturnivå) via en värmeväxlare 

(kondensor). Köldmediet överför sin värme och kondenserar därigenom. Vätskan  leds vidare  till en 

expansionsventil som har två uppgifter i köldmediekretsen. Den ena är att upprätthålla tryckskillnaden 

mellan lågtrycksnivån (förångaren) och högtrycksnivån (kondensorn). Den andra är att tillföra precis 

lagom mängd köldmedie  till  förångaren,  i  förhållande  till  rådande kyleffekt. Eftersom  ingen energi 

varken tillförs eller bortförs i expansionsventilen, kommer energiinnehållet att vara oförändrat efter 

ventilen.  Dock  innebär  den  lägre  trycknivån  att  viss  andel  av  vätskan  övergår  till  gas.  Denna 

gas/vätskeblandning tillförs sedan förångaren, där energi från kollektorvätskan som cirkulerar mellan 

förångaren och borrhålet avges till köldmediet, som därmed helt övergår till gas. Cykeln är därmed 

sluten och gasen sugs därefter återigen in i kompressorn. 

Kollektorslangen,  som  tillför  energi  till  förångaren,  cirkulerar  en  frysskyddat  vätska  som  växelvis 

befinner sig  i förångaren och borrhålet.  I borrhålet upptar kollektorvätskan energi från berget, som 

pumpas tillbaka till förångaren. 

 

Figur 4: Köldmediekretsen för en kylmaskin/värmepump. 

I kondensorn avger köldmediet energi till radiatorkretsen, bestående av vatten. Vattnet värms upp och 

pumpas sedan ut till de olika rummen i huset av avger där i sin tur sin energi till rummets luft.  

Upptagen effekt i förångaren kan beskrivas genom följande samband: 

 
∙  (1)

och avgiven (från kollektorvätskan) effekt i förångaren är 

 
∙ ∙  (2)



 

Avgiven värmeeffekt till radiatorkretsen kan på samma sätt beskrivas genom 

 
∙  (3)

och tillförd värmeeffekt till radiatorkretsen i kondensorn är 

 
∙ ∙  (4)

 

Eftersom för ett termodynamisk i fortfarighet är summan av tillförd effekt lika med bortförd effekt, så 

kan  kompressoreffekten  skillnaden mellan  avgiven  värmeeffekt  till  radiatorkretsen  och  upptagen 

effekt från kollektorkretsen. Dessutom kan den beräknas enligt 

 
∙  (5)

Massflödet, som  ingår  i alla ovanstående ekvationer, bestäms av kompressorns storlek samt aktuell 

driftpunkt, enligt 

 
∙ ∙  (6)

  är  kompressorns  teoretiska  volymflöde,  medan    är  den  volymetriska  verkningsgrad,  dvs. 

produkten  av  dessa  båda motsvara  det  faktiska  volymflödet  in  i  kompressorn.  Den  volymetriska 

verkningsgraden  beror  på  kompressortyp,  samt  tryckförhållande mellan  hög‐  och  lågtryckssidan. 

Densiteten  i  kompressorinloppet  är  helt  beroende  på  trycket  och  temperatur  i  inloppet  till 

kompressorn. Detta är  ju dessutom  samma  tillstånd  som ut ur  förångaren, dvs. det är kopplat  till 

förångarens  tillstånd.  Densiteten  sjunker  med  sjunkande  tryck,  vilket  innebär  att  när 

förångningstrycket  sjunker, minskar densiteten  i  inloppet  till  kompressorn  vilket  i  sin  tur  leder  till 

minskat massflöde genom kretsen, som leder till minskad kapacitet. 

Eftersom kompressionen omöjligen kan genomföras utan förluster  införs en  isentropverkningsgrad. 

Denna relaterar tillståndet in i kompressorn och det ideala förlustfria tillståndet till det faktiska enligt 

 ,  (7)

Både  isentropverkningsgraden  och  den  volymetriska  verkningsgraden  är  kopplad  till  den  specifika 

kompressorn som används, samt aktuell driftpunkt. Den kompletta kylcykeln är indikerad i Figur 5.  



   

 

Figur 5: Kylcykeln inritat i h‐log(p)‐diagram. Cykeln går mot‐urs i diagrammet. 

För att kunna överföra energi i förångare och kondensor krävs en temperaturdifferens. Tillsammans 

med värmeväxlarens överföringskapacitet, kan båda generellt beskrivas enligt  

 
∙ ∙ Δ  (8)

Värmepumpens effektivitet beskrivs ofta genom värmefaktorn. Denna beräknas enligt 

 
 (9)

som gäller enbart för kylmaskinens prestanda. Tas hänsyn till tillsatsen skrivs detta istället 

 
 (10)

Eftersom  alla  dessa  ingående  parametrar  varierar  från minut  till minut,  säger  detta  lite  om  hela 

värmepumpens effektivitet över hela året. Till detta används istället årsvärmefaktorn 

 
 (11)

Till skillnad från verkningsgrad så säger värmefaktorn inget om hur bra värmepumpen är jämfört med 

det teoretiskt möjliga. Det är enkelt att termodynamisk visa att för en värmepumpsenhet så är det 

teoretisk möjliga värmefaktorn (enligt Carnot) 

 
 (12)



där  och   är kondenserings‐ och förångningstemperaturerna, uttryckta i Kelvin. För en värmepumps 

är det inte intressant att jämföra med dessa båda temperaturer, utan snarare de temperaturer som 

omgiver värmepumpen, t.ex. inkommande temperaturer till värmepumpen från radiatorkretsen och 

kollektorkretsen. 

Kvoten  mellan  den  faktiska  värmefaktorn  och  den  teoretiska  möjliga  kan,  något  slarvigt,  kallas 

Carnotverkningsgraden2 

 
 (13)

Som kan synas, så är det viktigt att hålla varm och kall temperatur så nära varandra som möjligt, för 

att erhålla hög effektivitet. Detta åstadkoms bl.a. genom att ha stora värmeväxlare som kräver små 

temperaturdifferenser vid en given överförd värmeeffekt. Detta gäller hela kedjan,  från borrhålet, 

förångaren  och  kondensorn  i  värmepumpen,  till  radiatorsystemet  som  till  sist  avger  värmen  till 

rummen. Det är därför golvvärme ofta sägs vara speciellt gynnsamt att kombinera med värmepump, 

då  en  låg  radiatorkretstemperatur  behövs,  eftersom  ”radiator”‐ytorna  är  stora,  se  Figur  6  för 

illustration av detta. 

 

Figur 6: Bättre värmepumpseffektivitet med lågtemperatursystem. 

Det är radiatorkretsen som styr hur mycket och hur länge värmepumpen skall gå varje gång. Eftersom 

större delen av årets  timmar är värmepumpenheten  större än vad huset behöver,  innebär det att 

kompressorn kommer att gå i intermittent drift. Endast nära och under balanstemperaturen kommer 

kompressorn  att  arbeta  längre  tider. Drifttiden  för  kompressorn  i  förhållande  till  stilleståndstiden 

bestäms  givetvis  i  första  hand  av  värmepumpsenhetens  värmeeffekt  i  förhållande  till  husets 

värmeeffekt,  i  kombination med  den  termiska massan  i  radiatorkretsen  (dvs.  vattenvolymen  plus 

material  i systemet). När värmepumpen värmt upp radiatorkretsen en viss nivå över radiatorkurvan 

för aktuell utetemperatur kommer den att stängas av. När sedan radiatorkretsen sedan succesivt kyls 

av till en viss temperaturnivå under radiatorkurvan kommer kompressorn att starta. Ett tumvärde på 

vattenvolym  är  ca  15liter/kW  installerad  värmeeffekt  (vid  DVUT3).  Figur  7  visar  ett  exempel  på 

cykeltider för en typisk värmepumpinstallation. Diagrammet är en teoretisk betraktelse där en ytterst 

enkel transient modell för värmesystemet använts. 

                                                            

2 Mer traditionellt används kvoten mellan köldfaktorerna istället,  /  och  / . 
3 Dimensionerande VinterUteTemperatur. 



   

 

Figur 7: Cykeltider för en typisk värmepumpsinstallation. 

 

Borrhål 
Bergvärmepumpars lågtempererade energitillförsel får från berget, där ett relativt långt hål har borrats 

i berget. Längden på detta hål påverkar i första hand vilken temperatur som värmepumpen kommer 

att arbeta med. Denna  temperatur är en balans mellan kompressorns storlek  i värmepumpen, dvs. 

dess  kylkapacitet  vid olika  temperaturnivåer,  förångarstorlek,  samt  temperaturen  som  råder  kring 

kollektorslangen  i hålet. Ju större kompressor (kyleffekt)  i förhållande borrhålslängden,  leder till allt 

lägre förångningstemperaturer. Detta eftersom den totala temperaturdifferensen mellan berget och 

köldmediet i förångaren kan skrivas 

 Δ Δ Δ å  (14)

Eftersom borrhål  i  Sverige uteslutande  är  fyllda med  grundvatten,  kan man  betrakta  två  delar  av 

temperaturdifferensen i borrhålet, dels den från vattnets/isens temperatur i hålet till kollektorslangen, 

dels den från bergets temperatur till vattnet/isen  i borrhålet. Dessa båda delar har signifikant olika 

tidskonstanter,  dvs.  vattnet  i  borrhålet  reagerar  relativt  snabbt, medans  bergets  tidskonstant  är 

betydligt längre. Detta betyder att bergets temperatur i huvudsak bestäms av nettoenergiuttaget ur 

berget  och  att  vattnets/isens  temperatur  i  borrhålet mer  bestäms  av  effektuttaget  ur  hållet.  Ett 

långt/djupt hål betyder större värmeväxlaryta, och därmed högre temperatur i kollektorslangen. Det 

är nog så att under flera värmepumpscykler kan man betrakta bergets temperatur nära borrhålet att 

vara konstant. Under detta antagande kan vattnets temperatur i borrhålet uppskattas, se Figur 8 och 

Figur 9. Det är tydligt att det är stor skillnad mellan den cykliska kollektortemperaturen och om det 

antas att kompressorn går kontinuerligt. 

Eftersom energi kontinuerligt tas ur berget, kommer de första 10 åren av borrhålets liv innebära en 

rejäl  temperatursänkning av  temperaturen  runt borrhålet. Först efter ca 10 år kommer  inflödet av 

solenergi i stort sett att kompensera för upptaget av energi. Figur 10 visar en simulerad temperatur 

för bergets temperatur vid borrhålsväggen för ett 70 meters och ett 100 meters djupt hål. Man ser hur 

berget naturligt återladdas under den varmare perioden för att sedan sjunka under värmesäsongen. 

En marginellt högre ingångstemperatur till värmesäsongen kan noteras mellan dessa båda hål. 



 

Figur 8: Utvecklingen av vattnet i borrhålet, dels under cyklisk drift, dels under balanstemperaturen, 10 minuter är 
kompressorn på, 5 minuter av. 

 

 

Figur 9: Utvecklingen av vattnet i borrhålet, dels under cyklisk drift, dels under balanstemperaturen, 5 minuter är 
kompressorn på, 15 minuter av. 



   

 

Figur 10: Temperaturutveckling vid borrhålsväggen under 15 år.  
Borrhålet till vänster är 70 meter, det till höger 100 meter. 

Precis som för effekttäckningen för värmepumpar har borrhålets djup ökat med åren, i förhållande till 

värmepumpens kyleffekt. Rekommendationen4 nu är att dimensionera för 30 W kyleffekt per meter 

borrhål. Problemet är att  tidigare  var effektuttaget mycket högre. Korta borrhål, där en ny  större 

effektivare värmepump installeras, kommer att ge en kraftig temperatursänkning i borrhålet, se Figur 

11. Den nya lägre bergväggstemperaturen efter ytterligare 15 år drift syns tydligt, samt den betydligt 

kallare bergvägstemperaturen under värmesäsongen. Detta betyder betydligt sämre förutsättningar 

för  den  nya  större  och  effektivare  (under  lika  temperaturnivåer)  värmepumpen.  Den  förväntade 

effektivitetshöjningen av ersättningsvärmepumpen kommer delvis att utebli. 

 

Figur 11: Installation av ny större  och effektivare värmepump efter 15 år i gammalt 100 meters borrhål. 

För att kunna uppskatta bergets temperaturrespons, som  i huvudsak är energiuttagsberoende finns 

flera modeller att tillgå. Enklast är att använda en modell för ett enskilt hål utan några grannar. Berget 

kan  anses  bestå  av  granit med  termisk  diffusivitet  α  =  0.128 m²/dag  och  värmeledningsförmåga 

                                                            

4 Se Björk E, m.fl., Bergvärme på djupet. 



λ = 2.9 W/(m∙K). Borrhålets diameter är i storleksordningen 100 mm. Bergets ostörda temperatur kan 

ofta sättas  till ortens medeltemperatur plus någon grad. Pumpen som cirkulerar den  frysskyddade 

vätskan i berget och konvektorn (i föreliggande fall) har ansats använda 40 W vid drift enbart av berget 

som värmekälla och 60 W då både berget och solfångaren används som värmekälla till värmepumpen. 

Enligt  Björk m.fl.  (2013)  och Madani  (2012)  så  är  en  rimlig  effekt  på  denna  pump  relaterat  till 

kyleffekten i värmepumpen (dvs. vid enbart borrhåls drift, uttagen värmeeffekt ur berget) 1 % till 3 %. 

Effektiviteten på denna är viktig då den påverkar effektiviteten på dels värmepumpen vid drift (se t.ex. 

Björk  m.fl.  (2013)  och  Madani  (2012)),  dels  indirekt  vid  återladdning.  Vid  återladdning  måste 

vätskepumpen  gå och på  så  sätt minskar nyttan med  återladdning,  sett ur ett  årsperspektiv. Mer 

elektricitet  behöver  köpas  och  drivenergin  till  värmepumpssystemet  ökar.  Vid  normal  drift  utan 

återladdning stängs pumpen av i samband med att kompressorn i värmepumpen stängs av.  

Allmänt beräknas temperaturen vid borrhålsväggen med hjälp av  lämplig  lösningsapproximation av 

den  transienta  tredimensionella  värmeledningsekvationen  och  eftersom  energiuttaget  ur  berget 

varierar med  tiden  används  superpositionering  av  hålets  respons  på  energipulser,  normalt  enligt 

Yavuzturk & Spitler (1999). Den resulterande modellen ses i nedanstående ekvation. 

 å , ö ∑ ∙   (15) 

För  ett  enskilt  hål  är  lämplig  G‐funktion  den  som  beskriver  den matematiska  lösningen  av  finita 

linjekällmodellen enligt 

 1
4

∙

2
2 ∙ √ ∙

2

2
2 ∙ √ ∙

2

 (16)

där   är radien vid vilket temperaturen beräknas. Denna sättes lämpligen till borrhålets radie,  . 

Från  bergväggen  leds  sedan  värmen  in  till  kollektorslangvätskan  (Brine)  via  det  grundvattenfyllda 

borrhålet. Den  temperaturdifferens  som uppstår över vätskepelaren,  från bergväggen  till vätskan  i 

kollektorslangen modelleras enligt: 

 T T å Q ∙ R   (17) 

Qn är värmepumpens kyleffekt för aktuellt tidssteg, per meter borrhål. 

Borrhålsmotståndet, RB,  kan  antas  variera beroende på  temperaturen  av  grundvattnet  i  borrhålet 

enligt Figur 12. I temperaturintervallet mellan 0 °C och 10 °C används värden från Gustafsson (2010), 

under  0  °C  antas  borrhålsresistansen  vara  0.09  m∙K  /  W  och  temperaturoberoende.  För  högre 

temperaturer  (över 10  °C)  används  resultat  från Acuña  (2010).  Ingen hänsyn har  tagits  till  att  vid 

brinetemperaturer strax under noll börjar grundvattenpelaren i borrhålet att partiellt frysa till is, vilket 

är ett konservativt antagande. 



   

 

Figur 12: Borrhålsmotståndet för olika borrhålstemperaturer. (Gustafsson, 2010; Acuña, 2010) 

Radiatorsystem 
Radiatorsystemets  uppgift  är  att  dels  distribuera  värmen  avgiven  av  värmepumpen  till  de  olika 

rummen  i  byggnaden  och  där  avge  denna  värmemängd.  Temperaturdifferensen  som  behövs  i 

kondensorn är, under antagandet att köldmediet kondenserar, enklast uppskattat med  

 
1 ∙  (18)

där   definieras enligt 

 
	

ö 	  (19)

På motsvarande sätt kan även ett uttryck för värmetransporten för radiatorerna skrivas.  

 1 ∙  (20)

där det antagits att  rumsluften  som  radiatorsystemet avger  sin  värme mot är  ”konstant” när den 

”passerar”  radiatorn.  Detta  är  inte  egentligen  helt  korrekt  men  används  som  en  tillräcklig  god 

approximation. Skillnaden mellan överförd värme i kondensorn och överförd värme i radiatorerna är 

eventuell tillsatsenergi, vid de tillfällen den behövs.  

 
 (21)

vilket ger 



  (22)

där  , eftersom tillsatspatronen sitter efter kondensorn, för att få högre effektivitet. 

Solfångare 
Solfångare består av en yta som värms upp av solens strålar, samt kanaler där solvärmen transporteras 

bort från solfångaren till avnämaren av solvärmen. I själva solfångaren finns alltså inga rörliga delar, 

bortsett från vätskan som flödar igenom. Då solfångaren uppvärms av solen strålar, blir den normalt 

sett varmare än omgivande  luft. Därför kommer viss energi att  lämna solfångaren utan att tillföras 

vätskan.  Detta  är  en  energiförlust.  Ju  varmare  solfångaren  blir,  desto  större  blir  denna  förlust. 

Förlusten  består  i  huvudsak  av  konvektiv  värmeförlust  och  värmestrålning mot  omgivningen. Det 

innebär att  ju  lägre temperatur solfångaren kan hållas vid, desto mindre blir dessa förluster. Det är 

alltså fördelaktigt, ur solfångareffektivitetssynpunkt, att låta värmepumpens kollektorvätska cirkulera 

genom solfångaren. Denna vätska kan ofta vara när eller lägre än luftens temperatur, vilket innebär 

att  förlusterna  kommer  vara  betydligt  mindre  än  om  solfångaren  är  kopplad  till 

tappvarmvattenproduktion,  som  håller mycket  högre  temperaturnivå.  Om  kollektorvätskan  håller 

lägre  temperatur  än  omgivande  luft  kan  solfångaren  till  och med  uppta  energi  från  luften,  vilket 

innebär inga förluster förekommer. Snarare kommer viss konvektiv värmeupptagning från omgivande 

luft att ske. 

För aktuell solfångare i föreliggande projekt är det tänkt att solfångaren också är en luftkonvektor, som 

del av tiden också upptar energi från uteluften. Solfångaren/konvektorn (energikollektorn) kommer 

alltså att vara betydligt kallare än dedikerade solfångare, eftersom den är kopplad till kalla sidan på 

värmepumpen, dvs. till borrhålet. Solinstrålningen som blir värme i energikollektorn, kan skrivas 

 
∙ ∙  (23)

Det konvektiva värmeflödet från energikollektorn till omgivande luft är 

 
∙ ∙ ̅  (24)

där   är energikollektorns medeltemperatur. Denna kan antas vara nära medelvärdet av vätskans 

temperatur som genomströmmar panelen, dvs. 

 ̅
2

 (25)

Utöver  konvektiv  värmetransport  från  energikollektorn  sker  också  ett  strålningsutbyte  mellan 

energikollektorn och himmeln. Denna strålningstransport från energikollektorn kan skrivas  

 
∙ ∙ ∙ ̅ 273.15 273.15  (26)



   
där   är den ”effektiva” strålningstemperaturen som himmeln har. Denna beror till största delen av 

uteluftens  temperatur,  men  också  av  vatteninnehåll  (daggpunkt)  och  molnighet.  En  modell  för 

uppskatta denna har utvecklats, baserat på klimatdata för USA, enligt5 

 273.15 ∙ ∙ / 273.15 (27)

där  

 
0.711 0.56 ∙

100
0.73 ∙

100
0.013 ∙ cos 2 ∙

24
 (28)

och 

 
1 0.022 ∙

8
0.0035 ∙

8
0.00028 ∙

8
 (29)

Upptagen värmeeffekt i den genomströmmande vätskan kan skrivas 

 ∙ ∙  (30)

Eftersom  inkommande temperatur till panelen är samma som kommer upp ur borrhålet kan denna 

temperatur relateras till borrhålets prestanda över värmesäsongen. Det är nu bekvämt att relatera 

temperaturdifferensen av den flödande vätskan till panelens medeltemperatur, vilket är 

 
2 ∙ ̅  (31)

Bortses från den långvågiga strålningsförlusten från energikollektorn kan en energibalans nu tecknas 

enligt 

 
∙ ∙

̅
∙ ∙ ∙ ∙ ̅ 2 ∙ ∙ ̅  (32)

vilket är en relativt enkel ekvation att lösa analytiskt. Om den långvågiga strålningsförlusten inkluderas 

blir balansen istället 

 ∙ ∙
̅

∙ ∙ ∙ ∙ ̅ 2 ∙ ∙ ̅

∙ ∙ ∙ ̅ 273.15 273.15  
(33)

Ekvationen kan användas  för att studera panelens dynamiska beteende då någon eller några av de 

ingående  variablerna  ändras,  t.ex.  solinstrålning,  utelufttemperatur  eller  inkommande 

                                                            

5 Martin M., Berdahl P., 1984, Characteristics of infrared sky radiation in the United States, Solar Energy, vol. 33, 
No. 3/4, pp. 321 – 336. 



brinetemperatur  från borrhålet. Om dynamiken bortses  ifrån  (dvs.  ̅ / 0)  fås den  stationära 
lösningen där värmeenergi som kan nyttiggöras är 

 
∙ ∙ ∙ ∙ ̅  (34)

För att kunna prediktera solinstrålning behövs även solens position på himlen, vilket är väl definierad. 

Eftersom jordens rotationsaxel är vinklad i förhållande till jorden bana runt solen uppstår de årstider 

vi har. Drags en  linje mellan centrum på  jorden och solen, kommer  linjens position på  jordytan att 

avvika från ekvatorn. Den vinkel som uppstår mellan centrumlinjen och motsvarande linje till ekvatorn 

kallas deklination. Den kan beräknas enligt 

 
23.45 ∙

360° ∙ 284
365

 (35)

där   är dag på året. Longituden där centrumlinjen skär jordytan uppskattas enligt 

 15°
∙ 12  (36)

där   motsvaras av att solen står i söder kl 12:00. Klocktid måste korrigeras till soltid. Detta kan 

göras enligt 

 
∙
4

 (37)

där    är  klocktid,  justerad  för  eventuell  sommartid,    är  ortens  longitud,    är  tidszonens 

longitud.   är ”Tidsekvationen” och korrigerar för jordens något oregelbundna rörelse kring solen. 

Den kan beräknas enligt 

 2.2918 0.0075 0.1868 cos Γ 3.2077 sin
1.4615 cos 2 4.089sin 2Γ

 (38)

där 

 
Γ

360° ∙ 1
365

 

Solvinkeln, solens höjd över horisonten, kan bestämmas enligt 

 
sin sin ∙ sin cos ∙ cos ∙ cos  (39)

Där   är ortens latitud. Solens azimut, dvs. vinkeln mellan solens strålar och rakt söder, bestäms enligt 

 
∙ acos

cos 90° ∙ sin sin
sin 90° ∙ cos

 (40)

För att kunna bestämma solens vinkel relativt en godtycklig orienterad yta skall solvinklarna relateras 

till riktningen av ytans normal. Vinkeln mellan solens strålar och ytans normal är 



   

 
cos cos ∙ cos ∙ sin sin ∙ cos  (41)

där   är ytans lutning. En vertikal yta har lutningen 90° och en horisontell yta har lutningen 0°. För ett 
högt bidrag av direktstrålningen skall alltså infallsvinkeln,  , vara låg. En infallsvinkel på 0° innebär att 

ytan är orienterad vinkelrät solens strålar och maximal direktstrålning erhålls.  

 

Figur 13: Solvinklar och riktning av ytans normal. 

Om  ingen  solarimeter  används måste  solstrålningen  uppskattas  på  annat  sätt.  På  SMHIs  hemsida 

(www.smhi.se)  kan  vädret  för  ett  antal månader  tillbaka  laddas ner  gratis6.  Skulle detta  inte  vara 

tillräckligt kan det köpas via SMHI. Vädret som finns tillgängligt är bl.a. temperatur, relativ fuktighet, 

vindriktning, vindhastighet, globalstrålning och diffus  strålning av  solenergi på horisontell yta  samt 

molnmängd.  Globalinstrålningen  på  horisontell  yta  är  inte  alltid  användbar,  speciellt  inte  på  en 

solfångare, då den inte har den orienteringen. Alltså måste den information konverteras till de olika 

solkomponenterna  (direkt,  diffus,  reflekterad)  relativt  ytans  orientering.  Eftersom  SMHI  redovisar 

strålning mot horisontell yta ingår ingen reflekterad strålning. Kvar finns de två komponenterna direkt 

och diffus strålning. I STRÅNG (SMHI) fås två komponenter, dels globalstrålning på horisontell yta, dels 

direktstrålningen på vinkelrät yta mot solstrålningen. 

Direktstrålningen infallande på en horisontell yta är, vid rådande molnighet M 
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Globalinstrålningen för en horisontell yta är, vid rådande molnighet M 

                                                            

6 Flera sätt finns, bl.a. Öppen Data (http://opendata‐catalog.smhi.se/explore/) och STRÅNG 
(http://strang.smhi.se/extraction/index.php). 
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varur diffus strålning på horisontell yta kan bestämmas. 

Direkt solstrålning på en godtycklig orienterad yta (t.ex. vägg eller lutande solpanel) är 
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där   är infallsvinkeln av solens strålar relativt ytans normal. Diffus solstrålning på ytan är 
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där  1370	 /  är solkonstanten. Den optiska luftmassan, m, är  
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I de ovanstående ekvationerna har skuggningseffekter inte beaktats. 

Totalt instrålad soleffekt på panelerna är då  
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Systemlösningar 
Syftet med de lösningar som installerats i projektet är att ersätta uttjänta bergvärmepumpar med en 

mer  effektiv  systemlösning.  Speciellt  adresseras  det  faktum  som  tidigare  diskuterats,  att  nya 

värmepumpar är mer effektiva och relativt sett större, vilket leder till att befintliga bergvärmepumpars 

borrhål  tenderar att bli  för  små.  I detta projekt utvärderas den  tekniska prestandan hos en  sådan 

lösning. Lösningen inbegriper flera aspekter, dels kompletteras den nya värmepumpen med solfångare 

och/eller solpaneler (PV‐celler), dels installeras detta i en extern byggnad (Värmestugan), antingen en 

Friggebod eller ett Attefallshus. Utöver en effektivare energilösning erhålls också utökad area, dels då 

befintligt ”pannrum” delvis kan användas till annat, dels att extra yta i ”boden” ges. I förlängningen, 

om detta attraherar kunderna, kan ”standardlösningar” erbjudas, som effektivt kan installeras i boden 

på  fabrik, vilken också minimerar det  störande moment som hantverkare som måste ha access  till 

bostadshuset under en längre tid. 

 

Figur 14: Bod (Värmestugan) med installerat system. 

Systemet kan summeras enligt figur ovan. Detta motsvarar principiellt systemlösning två  i Elisabeth 

Kjellssons doktorsavhandling7. Där identifieras denna lösning som lämplig för korta borrhål, vilket ju är 

vad som händer när en ny, större mer effektiv värmepump ersätter en gammal. Jämfört med ett enkelt 

system med bara bergvärme så ingår dessutom en solfångare, en pump och en backventil. Funktionen 

är att då solen tillför energi till vätskan som befinner sig  i solfångaren så kommer temperaturen att 

stiga över det som kommer upp ur borrhålet. Pumpen till energikollektorn startar då och transporterar 

                                                            

7 Kjellsson E., 2009, Solar Collectors Combined with Ground‐Source Heat Pumps in Dwellings – Analyses of System 
Performance, Report TVBH‐1018, Building Physics LTH, Lund University. 
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upptagen  energi  i  energikollektorn  till  värmepumpen/borrhålet.  Detta  resulterar  i  att  vätskans 

temperatur in i värmepumpen blir högre än det som annars skulle tillförts utan energikollektorn. 

Värmepumpens effekt ökar med ökad temperatur på tillförd vätska, men även vätskans temperatur ut 

från värmepumpen kommer att öka. Sammantaget leder detta till att borrhålets belastning minskar, 

samt under vissa  förhållande kan även borrhålet återladdas, vilket mestadels  förväntas  ske vid en 

avstängd kompressor. 

Ett komplement, eller alternativ, till solfångaren kan vara PV‐celler, som direkt omvandlar solljuset till 

elektrisk energi. Denna elektrisk används inte till att höja temperaturen på inkommande vätska eller 

att återladda borrhålet. Däremot kan det betraktas som en effektivitetshöjning av värmepumpen, då 

den  producerade  elektriska  energin  kan  tänkas  ersätta  inköpt  elektricitet  till  värmepumpens 

kompressor.  Dessutom  kan  elektriciteten  användas  oavsett  om  värmepumpen  går  eller  inte. 

Begränsningen är de tidpunkter då produktionen eventuellt överstiger byggnadens elbehov. Detta kan 

tänkas inträffa soliga varma dagar. Hur denna överskottsenergi bäst hanteras är en komplicerad fråga 

som också beror på kostnadsbilden för inkoppling som elproducent i det lokala elnätet, tillsammans 

med tarifferna och ersättningsnivåer som kan erhållas. I energiboden (den s.k. Värmestugan) kan även 

en elektrisk kompensationsutrustning (EnergyHub8) väljas till, som bäst fungerar som komplement till 

installerade solpaneler, men  fungerar även utan. Denna utjämnar  fasströmmar och ofta kan då en 

mindre säkring väljas. 

Värmepumpen 
Den  installerade  värmepumpen  är  Viessmann  Vitocal  343‐G  på  8  kW  nominell  effekt. 

Värmepumpsenhetens prestanda enligt de standardiserade testpunkterna ses i Figur 15. 

 

Figur 15: Värmepumpsenhetens prestanda enligt standardtester. 

Det kan ses att en ökning av inkommande vätsketemperatur till värmepumpens förångare ökar värme‐

effektavgivningen och marginellt minskar kompressorns effektbehov. Sammantagen leder detta till en 

                                                            

8 Se http://www.ferroamp.se/#!portfolio/cjg9. 



   
ökning  i  värmefaktorn  mellan  3  till  4  %  (den  högre  besparingen  fås  vid  låga  kondenserings‐

temperaturer). För samma levererade energimängd till huset kommer värmepumpen alltså att behöva 

3 % eller mindre drivenergi per höjd grad på inkommande brine. 

Solfångaren 
Solfångaren  som  används  är  Viessmann  SLK‐S  som  normalt  används  på  den  tyska  marknaden 

tillsammans med ett energilager i form av is. I föreliggande projekts installationer kommer mycket av 

funktionerna att vara likartade det som den normalt är inkopplad mot, även om temperaturnivåerna 

på brinevätskan i solfångaren kommer att vara högre, då den är kopplad mot borrhålet istället. I ena 

installationen  (Danderyd)  används  totalt  5  st.  solfångare,  i  den  andra  (Älvsjö)  används  fyra. 

Anledningen till färre solfångare i Älvsjö är att där används solceller på motsvarande yta som hos en 

av solfångarpanelerna. 

Solfångarna är oglasad öppen där den öppna konstruktionen syftat till att inte bara ta upp solvärme 

utan att också fungera som en konvektor. När lufttemperaturen är högre än vätskan inne i solfångaren 

tillförs konvektiv värme till solfångaren, även om det inte är soligt ute. Även termisk energi i regn som 

träffar solfångaren tas upp. Den öppna konstruktionen innebär i och för sig att som solfångare är den 

inte  lika  effektiv  som  andra mer  dedikerade  solfångarkonstruktioner.  Bruttoytan  per  sektion  hos 

panelerna är 2.61 m², effektiv solfångararea är 2.34 m², medans värmeupptagningsarean är 9.1 m². 

Panelerna  kan  monteras  från  5°  till  90°  lutning.  I  detta  projekt  är  takets  lutning  och  därmed 

solfångarens  lutning  ca  6°  i  Älvsjö  och  16°  i  Danderyd,  dvs.  båda  energikollektorerna  är  nästan 

horisontellt  installerad.  Installationen  i Älvsjö är panelen  riktad 48°  sydväst.  I Danderyd är energi‐

kollektorn riktade i rakt sydlig riktning. 

 

Figur 16: Utformning av solfångaren. 



  

Figur 17: Energikollektorinstallation i Älvsjö. 

 

Figur 18: Solarimetern på installationen i Älvsjö. 

 

Figur 19: Pump upp till energikollektorn. 

Förutsättningarna  för  energikollektorn  ändras  relativt  snabbt,  de  beror  på  solinstrålningen, 

temperatur på vätskan in solfångaren samt på utetemperaturen. Eftersom den är i ständig förändring 

kan det vara intressant att studera dess respons på dessa variabler. Figur 20 illustrerar responsen vid 

en  plötslig  ändring  av  solinstrålningen,  från  0 W/m²  till  500 W/m².  Vätskan,  från  borrhålet,  in  i 



   
solfångaren  är  satt  till  0  °C  och  uteluften  är  10  °C.  Tidskonstanten  för  systemet  verkar  vara  i 

storleksordningen av 10 minuter. Det är ansatt i denna simulering att 80 % av solinstrålningen blir till 

värme i solfångaren. Vätskeflödet genom solfångaren är satt till nominellt flöde enligt katalogdatablad, 

0.25 m³/hr, samt att det konvektiva värmeövergångstalet till omgivande luft är ansatt till 15 W/m²∙K. 

Detta beror givetvis på bl.a. vindhastigheten. Massan av systemet är satt till 81 kg, enligt katalogblad, 

samt antaget att dess specifika värmekapacitet är samma som för vatten. 

 

Figur 20: Transient respons på solfångaren. 

Det kan ses att i detta fall kommer efter 40 minuter 99 % av det stationära tillståndet (1 100 W) att 

nåtts, varav det konvektiva bidraget är strax över 300 W. Strålningsförlusterna mot himmeln är ungefär 

100 W. Notera att en modul är simulerad, inte flera stycken. 

 





   

Mätuppställning 
I systemet har flertalet mätinstrument installerats. Speciellt används Climacheck9 för att snabbt och 

enkelt bestämma värmepumpens prestanda och effektivitet. Climacheck har utvecklat en algoritm som 

beräknar effektivitet och kapacitet från ett antal enkelt mätbara storheter. De storheter som behövs 

är  tillförd elektrisk effekt  till kompressorn,  tryck och  temperatur  före och efter kompressorn, samt 

temperaturen efter kondensorn. Genom ett väl genomtänkt antagande på värmeeffektförlust  från 

kompressorhöljet till omgivande luft kan sedan kyleffekt, värmeeffekt, köldmedieflöde, värmefaktorn 

och  kompressorns  verkningsgrader uppskattas,  se  Teoriavsnittet.  Systemet  är  väl  genomtänkt och 

används i många installationer, dels som kontinuerlig mätsystem, dels som felsökningsinstrument då 

det enkelt och snabbt går att tillfälligt installera på alla kyl‐ och värmepumpssystem10, se Figur 21 och 

Figur 22 för den centrala delen av mätloggern/prestandaanalysatorn. 

Utöver dessa standardinstrument kan man även komplettera med andra givare som också hanteras av 

loggern. Via uppringt  system kan dessa  sedan övervakas via ett webb‐baserat  system,  som  ingår  i 

tjänsten. Detta gör att systemet är flexibelt och enkelt att använda. 

I föreliggande projekt har utöver mätningar på själva kylcykeln även energimätare (se Figur 23) på sol‐

panelerna, tappvarmvatten, tillsatsvärme (elektrisk mätare), borrhålet, samt avgiven värmemängd till 

värmesystemet  installerats. Dessutom  har  solarimeter  och  utetemperaturgivare  installerats. Detta 

möjliggör fullständig överblick över energiflödet inne i värmesystemet (Värmestugan) och möjligheter 

att utvärdera effektiviteten av energikollektorn.  

 

Figur 21: Kärnmodulen i ClimaCheck.  

                                                            

9 http://home.climacheck.com/ 
10 Kanske då inte på hushållskylar eller –frysar. 



 

Figur 22: ClimaCheck installerad i Värmestugan för långtidsmätning. 

 

Figur 23: En av de installerade energimätarna. 

 



   

Mätresultat 
Det tekniska syftet med installationen är att hjälpa en stor värmepump att prestera bra i ett relativt 

kort borrhål. Detta görs på två sätt, dels genom att inkommande vätska till värmepumpen kan höjas 

något genom att tillgänglig solenergi tillförs vätskan efter det att den kommer upp ur borrhålet, innan 

det tillförs värmepumpens förångare, dels genom att solenergi kan ”pumpas” ned i borrhålet under de 

tider  värmepumpen  inte  går, men  solenergi  finns  tillgänglig. Båda  sätten  innebär  att  den  faktiska 

belastningen på borrhålet minskar. Minskar belastningen på hålet kommer borrhålstemperaturen inte 

att sjunka lika mycket under slutet av värmesäsongen. 

 

Figur 24: Inkommande vätsketemperatur till värmepumpens förångare och upptagen solenergi under ett dygn i april. 

En  relativt  fin  solig  dag  visas  i  Figur  24,  där  inkommande  brinetemperatur  till  värmepumpen  och 

upptagen ackumulerad värmeenergi i solfångaren visas för de båda installationerna. När solfångarens 

energi  kraftigt  stiger motsvaras det  signifikant  värmeeffektupptagning. Horisontell  solfångarenergi 

innebär  att  den  inte  tar  upp  någon  värmeeffekt. Det  syns  en  tydlig  korrelation mellan  upptagen 

solenergi och  inkommande brinetemperatur, vilket är extra  tydligt hos  installationen  i Älvsjö, men 

båda  installationerna verkar uppta ungefär samma mängd energi över dagen  sett per panel  (fyra  i 

Älvsjö,  fem  i  Danderyd).  Det  verkar  som  om  solfångaren  skapar  bättre  förutsättningar  för 

värmepumpen att gå mer energieffektivt. En värmepumps effektivitet är  inte enbart beroende på 

inkommande brinetemperatur, utan också till stor del av utgående vattentemperatur från kondensorn, 

radiatorkretsens framledningstemperatur. Radiatorkretsens framledningstemperatur styrs av husets 

inställda radiatorkurva. Ju kallare ute, desto varmare behöver framledningstemperaturen vara. Figur 

15  visar  leverantörens  uppfattning  av  hur  värmepumpen  förväntas  reagera  på  varierande 

framlednings‐ och inkommande brinetemperatur. Som synes förväntas kraftigt ökad värmeeffekt med 

ökande  brinetemperatur  och  bibehållen  framledningstemperatur  utan  att  nämnvärt  ändra 

kompressoreffekten. Detta  indikerar  att  värmepumpen,  i  en  riktig  installation  som här undersöks, 

kommer  att  leverera  högre  värmeeffekt  vid  ökande  brinetemperatur  utan  att  behöva  mer 

kompressoreffekt. 

Eftersom  husets  energibehov  per  tidsenhet  (t.ex.  kWh/h)  inte  ändras  av  inkommande  brine‐

temperatur,  innebär detta att värmepumpen kommer att på kortare tid  leverera nödvändig värme‐

energimängd till huset, vid ungefär konstant kompressoreffekt. Eftersom kompressorn kommer att gå 



kortare tid  innebär detta att för en given, till huset, tillförd energimängd åtgår mindre kompressor‐

energi. Detta kan, tillsammans med framledningstemperaturen, ses i Figur 25. Det framgår tydligt hur 

inställd radiatorkurva påverkar vid vilken framledningstemperatur som värmepumpen stoppar. Denna 

sluttemperatur  indikerar alltså hur utetemperaturen har ändrats. Radiatorkurvorna är  inte  lika  i de 

båda  husen,  vilket  inte  heller  är  att  förvänta.  Jämförs  kompressorns  gångtid  vid  ungefär  samma 

utetemperatur, kan de ses att under dagtid, när solfångaren tillför energi till brinekretsen, så kan det 

mycket riktigt observeras att kompressorns gångtid är kortare, vilket indikerar effektivare system och 

mindre köpt mängd energi för samma mängd uppvärmningsenergi. 

 

Figur 25: Framledningstemperatur och kompressoreffekt för en dag i april. 

Det  kan  också  vara  intressant  att  studera  hur  mycket  effekt  energikollektorn 

(solfångaren/luftkonvektorn)  upptar.  Detta  har  beräknats  från  installerad  energimätare  på 

kollektorkretsen och registrerad solstrålning på solarimetern. Eftersom dessa data är ”spretiga” och 

för att  få  fram kollektoreffekten har kollektorenergisignalen  filtrerats, se Figur 26. Sedan har dessa 

filtrerade datavärden numeriskt deriverats med avseende på tiden vilket då ger upptagen värmeeffekt, 

se Figur 27. 



   

 

Figur 26: Energikollektorns registrerade energiupptag från morgonen den 12:e till morgonen den 13:e april. 

 

Figur 27: Filtrerad och ofiltrerad derivering av filtrerad kollektorenergidata i Figur 26. 



 

Figur 28: Jämförelse mellan upptagen energi på sol/luftkollektorn och instrålad solenergi. 

Det kan noteras att under vissa tider, med låg solintensitet, upptas relativt sett en större andel energi 

från luften. Den är dock liten som kan ses, och den stora upptaget av värme sker vid hög solintensitet. 

Solfångare brukar karakteriseras genom att beräkna verkningsgraden, men detta koncept är i detta fall 

något missvisande eftersom sol/luftkonvektorn inte enbart arbetar med sol. I vilket fall som helst se 

verkningsgraden i Figur 29, och där solintensiteten är hög är solfångarverkningsgraden runt 40 %. 

 

Figur 29: ”Solfångarverkningsgrad”. 

Är det rimligt att anta att den mängd upptagen värmeenergi som upptas i energikollektorn faktiskt kan 

ge  sådan  ökning  i  inkommande  vätska  till  värmepumpen?  Energimängden  som  upptagits  i 

energikollektorn för det dygns som här redovisats indikerar att detta skulle motsvara en rejäl höjning 

av motsvaranden vätskevolym (vätskefyllt borrhål + kollektorvätskan) om ingen annan energi tillfördes 

eller  bortfördes.  Så  är  ju  inte  fallet,  då  värmepumpen  bortför  energimängder  ur  systemet  under 

samma  tidsrymd.  Energikollektorn  tillför  till  systemet  ca  27  kWh,  medans  energibortförseln  via 

värmepumpen  samma  tidsperiod var 28 kWh enligt  installerade energimätare. Detta dygn  var det 

alltså  helt  balanserat  energiflöde  till  systemet. Men  eftersom  solinstrålningen  huvudsakligen  var 



   
koncentrerad till ett par timmar mitt på dagen, så var det just då ett signifikant större tillförsel av energi 

än bortförsel. På kvällen och natten tillfördes marginell värme till kollektorsystemet och uttaget av 

energi dominerade denna tid på dygnet. När det är balans i energiuttaget så kommer berget att sträva 

efter sin ostörda temperatur, vanligen någon grad eller två högre än ortens årsmedeltemperatur. 

Man kan nog, utifrån denna hitintills mycket begränsade mätning, konstatera att balans i energiuttaget 

kan fås för huset i Danderyd då dygnsmedeltemperaturen är högre än ca 8 °C11. Eftersom huvudsyftet 

med att installerar energikollektorn är att kompensera för ett för kort hål, kan det nog anses som att 

systemet  fyller  sitt  syfte. Även  om  fullständig  balans mellan  uttag  och  tillförsel  kan  nås,  kommer 

systemet  i alla  fall ge ett klart  signifikant bidrag  till upptagen energi  i värmepumpen, och därmed 

minska belastningen på borrhålet. Tyvärr har  installationen  av  själva Värmeboden  försenats  vilket 

innebär att en mätperiod på ett år inte har kunnat göras. Det skulle vara oerhört intressant att se vilken 

effekt systemet har i fortfarighet.  

 

                                                            

11 Medeltemperaturen för Stockholm under motsvarande tidsperiod var 8.6 °C enligt SMHI. 





   

Diskussion och Slutsatser  
Föreliggande  projekt  syftar  till  att  utvärdera  funktionen  på  ett  bergvärmepumpsbaserat 

uppvärmningssystem för småhus med korta borrhål. För att kompensera för det korta borrhålet när 

en  ny  större och  effektivare  värmepump  installeras har  kollektorsystemet  (dvs. borrhålssystemet) 

kompletterats med en solfångare kombinerad luftkonvektor, energikollektor. Energikollektorns syfte 

är att  tillföra energi  till  värmepumpens  kalla  sida,  så att energiuttaget ur borrhålet  inte ökar mot 

tidigare med den gamla värmepumpen.  

Systemet har utrustats med energimätare samt en värmepumpsanalysator som samlar in och lagrar 

driftdata  för  systemet.  Dessa  driftdata  visar  för  en  dag  i  april,  2016,  att  energiuttaget  ur 

kollektorsystemet  via  värmepumpen  helt  har  kompensats  av  tillförd  energi  från  energikollektorn. 

Dygnets medeltemperatur för detta dygn var 8.6 °C. Detta tyder på att syftet med systemet är uppfyllt 

och funktionen är den som initialt efterfrågades. 

Långtidsmätningar  har  inte  gått  att  genomföra  än,  då  installation  av  själva  energisystemet,  dvs. 

Värmestugan,  försenats. Det  intressantaste  för en  framtida  studie är att  se hur mycket energi, på 

årsbasis,  som  energikollektorn  tillför  kollektorsystemet,  i  förhållande  till  bortförd  energi  via 

värmepumpen. Det kunde noteras för undersökt dygn att temperaturen av vätskan in i värmepumpen 

signifikant ökade då energikollektorn tillförde energi. Kan detta även noteras sett över en årscykel? 

Solenergi som tillförs under varma tiden på året måste finnas kvar under uppvärmningssäsongen (dvs. 

ge en höge kollektorsystemtemperatur). 

 


