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Abstract 
Increased resource efficiency in an energy system could result in large economic and environmental 

benefits. Tekniska verken i Linköping AB (Tekniska verken) is responsible for the district heating 

network in Linköping. Their vision is to create the world’s most resource efficient region. An 

important step towards this vision is more efficient usage of produced heat, something which could be 

achieved through integration of a seasonal heat storage in the energy system. The purpose of the 

Master’s thesis is therefore to explore the economic and technical potential for a seasonal heat storage 

in Tekniska verken’s energy system. The investigated technology is borehole thermal energy storage 

using two different kinds of borehole heat exchangers; u-pipe and annular coaxial heat exchanger.  

To evaluate how Tekniska verken’s energy system changes through integration of a seasonal heat 

storage a calculation model has been developed in MATLAB. The heat from the seasonal storage 

needs to be upgraded in order to be used in the ordinary district heating network. Therefore two kinds 

of heat pumps have been evaluated in the model; absorption heat pumps and compression heat pumps. 

The main method used for calculations on the heat transfer processes in the storage is the finite 

difference method. During economic calculations, the economic potential of the investment is 

expressed solely in relation to the scenario that the storage is not built. 

Four different combinations of borehole heat exchangers and heat pumps have been simulated over a 

twenty year period. The simulated storages have a depth of 200-250 meters and a radius of 

approximately 100 meters which relates to1500 boreholes. The result shows small differences between 

the two types of heat exchangers. The choice of heat pump has though a crucial importance of the 

economic result. The systems with absorption heat pumps uses drive heat from existing steam 

production and can cover a major part of the peak load during winter. Meanwhile the compression heat 

pumps have a large cost for electricity. This causes a negative net present value according to the result, 

while the systems with absorption heat pumps have a discounted pay-back time of 12 years. Another 

positive effect of the systems with absorption heat pumps is the decrease in carbon dioxide emissions 

from the heat production. 

The result of the Master thesis shows that both economic advantages and increased resource efficiency 

can be achieved through integration of a borehole thermal energy storage with absorptions heat 

pumps.  To further investigate this potential seems therefore beneficial.   
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Sammanfattning 
Att öka resurseffektiviteten i ett energisystem kan medföra stora ekonomiska och miljömässiga 

fördelar. Tekniska verken i Linköping AB (Tekniska verken) är ansvariga för Linköpings 

fjärrvärmeförsörjning. De har som vision att skapa världens mest resurseffektiva region. Ett viktigt 

steg på vägen för att nå detta är bättre utnyttjande av producerad värme, något som kan uppnås genom 

integrering av ett säsongsvärmelager i energisystemet. Syftet med detta examensarbete är därmed att 

utreda vilken ekonomisk och teknisk potential som finns för ett säsongsvärmelager i Tekniska verkens 

energisystem. Den lagerteknik som undersöks är borrhålslager med två typer av borrhålsvärmeväxlare; 

u-rör och ringformad koaxial borrhålsvärmeväxlare.  

För att utvärdera hur Tekniska verkens energisystem förändras vid integrering av ett 

säsongsvärmelager har en beräkningsmodell byggts upp i MATLAB. Två typer av värmepumpar har 

utvärderats i modellen; absorptionsvärmepumpar och kompressionsvärmepumpar. Anledningen till 

detta är att den säsongslagrade värmen behöver uppgraderas för att kunna användas i ordinarie 

fjärrvärmenät. Den huvudsakliga metoden som använts vid beräkning av värmeöverföringsprocesser är 

finita differensmetoden. Vid ekonomiska beräkningar uttrycks investeringens ekonomiska potential 

enbart i relation till scenariot att lagret inte byggs. 

Fyra system med olika kombinationer av borrhålsvärmeväxlare och värmepumpar har simulerats över 

en tjugoårsperiod. De simulerade lagren har ett djup på 200-250 meter och en radie på cirka 100 meter 

vilket motsvarar ungefär 1500 borrhål. Resultatet påvisar små skillnader mellan de två typerna av 

borrhålsvärmeväxlare. Vilken typ av värmepump som används har dock en avgörande betydelse för 

det ekonomiska resultatet. Systemen med absorptionsvärmepumpar drivs av värme från befintlig 

ångproduktion och klarar av att täcka en större andel av topplasten vintertid. Samtidigt medför 

användning av kompressionsvärmepumpar en stor kostnad för drivel. Detta medför ett negativt 

nettonuvärde enligt examensarbetets resultat, medan systemen med absorptionsvärmepumpar har en 

diskonterad avbetalningstid på 12 år. Ytterligare en positiv effekt av systemen med 

absorptionsvärmepump är minskade utsläpp av koldioxid.  

Utifrån examensarbetets resultat framstår det som att genom integrering av ett borrhålslager med 

absorptionsvärmepumpar uppnås både ekonomiska vinster och en ökad resurseffektivitet i Tekniska 

verkens energisystem. Att fortsätta utreda denna potential framstår därmed som fördelaktigt.  
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Ordlista 
Borrhålsområde Den berggrund som utifrån symmetri kan tilldelas ett borrhål, se Figur 

4-3. Modelleringen av värmeöverföringen i och kring borrhålen (den 

lokala processen) när samtliga borrhål var parallellkopplade 

genomfördes för ett borrhålsområde. 

 

Borrhålsserie  

 

Ett antal seriekopplade borrhål med deras tillhörande borrhålsområden. 

Modelleringen av värmeöverföringen i och kring borrhålen (den lokala 

processen) när samtliga borrhål var seriekopplade genomfördes för en 

borrhålsserie.  

  

Effektöverskott (hos 

Tekniska verken) 

Skillnaden mellan producerad värmeeffekt i Tekniska verkens 

avfallspannor på Gärstadverket och fjärrvärmebehovet. 

  

Framledning 

 

Transport av värmebäraren till värmeväxling. 

Isentropverkningsgrad för 

en kompressor 

Förhållandet mellan det kompressorarbete som krävs för att höja trycket 

i en adiabatisk och internt reversibel (isentrop) process jämfört med i 

verkligheten (Çengel et al., 2008). 

  

Kraftvärmesystem Ett energisystem där el och värme samproduceras.  

 

Returledning 

 

Transport av värmebäraren från värmeväxling. 

Säsongslagring Lagring av värme över årstider. 

 

Topplast (på Tekniska 

verken) 

Producerad värmeeffekt från kol, gummi och olja på Kraftvärmeverket 

samt från olja och biobränsle på hetvattenscentraler.  

  

  

  



viii 

 

  



ix 

 

Nomenklatur 

  Area [m
2
] 

   Annuitet [kr] 

  Årligt inbetalningsöverskott [kr] 

      Värmefaktor för värmepump [-] 

   Specifik värmekapacitet [J/kgK] 

  Halva skänkelavståndet mellan rören [m] 

   Jorddjup [m] 

d Diameter [m] 

   Hydraulisk diameter [m] 

   Diameter på inre rör [m] 

   Diameter på yttre rör [m] 

  Energi [J] 

     Geometrisk faktor för kocentrisk cylinder [-] 

  Friktionsfaktor [-] 

   Grashofs tal [-] 

  Tyngdacceleration [m/s
2
] 

  Djup i borrhålet [m] 

  Värmeövergångskoefficient [W/m
2
K] 

    Värmeövergångskoefficient annulär rörströmning vid inre cylinders vägg [W/m
2
K] 

    Värmeövergångskoefficient annulär rörströmning vid yttre cylinders vägg [W/m
2
K] 

   Värmeövergångskoefficient på insidan av röret [W/m
2
K] 

  Investeringskostnad [kr] 

  Nominell kalkylränta [%] 

L Längd på rör [m] 

   Karaktäristisk längd  [m] 

m Massa [kg] 

 ̇ Massflöde [kg/s] 

NNV Nettonuvärde [kr] 

   Nusselttal [-] 

NV Nuvärde [kr] 

O Omkrets [m] 

  Kostnad värmeproduktion [kr/MWh] 

   Cirkulationspumpens effekt [W] 

   Prandtltal [-] 

PT Paybacktid [år] 

    Friktionsförluster vid rörströmning  [Pa] 

  Värmeenergi [J] 

 ̇ Värmeeffekt [W] 

 ̇  Värmeeffekt från absorbatorn i en absorptionsvärmepump [W] 

 ̇  Värmeeffekt till desorbatorn i en absorptionsvärmepump [W] 

 ̇  Värmeeffekt från kondensorn i en kompressionsvärmepump [W] 

 ̇  Värmeeffekt från kondensorn i en absorptionsvärmepump  [W] 

 ̇  Värmeeffekt till förångaren i en kompressionsvärmepump [W] 

 ̇  Årsmedelvärde på förluster till lagrets omgivning vi stationärt tillstånd  [W] 

 ̇   Årsmedelvärde på förluster till lagrets omgivning innan stationärt tillstånd  [W] 

 ̇ Värmeeffekt  [W/m] 

 ̇  Värmeeffekt från värmebärare i rör n [W/m] 

  Resistans [mK/W] 

   Konduktivt värmemotstånd [mK/W] 

   Kontaktmotstånd  [mK/W] 

     Konvektivt värmemotstånd vid annulär rörströmning vid inre cylinders 

vägg  

[mK/W] 



x 

 

     Konvektivt värmemotstånd vid annulär rörströmning vid yttre cylinders 

vägg 

[mK/W] 

    Konvektivt värmemotstånd vid cirkulär rörströmning [mK/W] 

   
  Se ekvation (3.48)  [mK/W] 

   Termiskt motstånd mellan värmebärare och fyllnadsmaterial [mK/W] 

  
  Konduktivt värmemotstånd i rörväggen  [mK/W] 

    
  Konduktivt värmemotstånd i liner [mK/W] 

  
  Termisk resistans mellan rör 1 och borrhålsväggen [mK/W] 

  
  Termisk resistans mellan rör 2 och borrhålsväggen [mK/W] 

   
  Termisk resistans mellan rör 1 och rör 2 [mK/W] 

   Rayleightal [-] 

   Reynoldstal [-] 

r Radie [m] 

   Borrhålsradie [m] 

   Radie på lagret i dess helhet [m] 

    Innerradie på rör [m] 

    Ytterradie på rör [m] 

  Temperatur [K] 

   Medeltemperatur vid borrhålsvägg [K] 

    Berggrundens ostörda temperatur [K] 

      Bulktemperatur [K] 

   Temperatur på värmebärare [K] 

      Filmtemperaturen [K] 

    Fluidtemperaturen i flödesrör m [K] 

   Temperatur på lagrets yta [K] 

   Temperatur vid markytan ovanför lagret [K] 

   Temperatur på vägg [K] 

   Omgivningstemperatur [K] 

  Tid [s] 

  Specifik inre energi [J/kg] 

 ̇ Volymflöde [m
3
/s] 

  Hastighet [m/s] 

  Mekaniskt arbete [J] 

   

  Diffusivitet [m
2
/s] 

    Alfavärde för kraftvärmeverk [-] 

  Volymutvidgningskoefficient [1/K] 

  Avstånd mellan inre och yttre rör [m] 

   Djup på skrovlighet [m] 

  Ekvivalent ytråhet [m] 

  Värmekonduktivitet [W/mK] 

   Värmekonduktivitet för fyllnadsmaterialet [W/mK] 

     Effektiva värmekonduktiviteten [W/mK] 

   Värmekonduktivitet för berg [W/mK] 

   Värmekonduktivitet för rörets material [W/mK] 

   Värmekonduktivitet för material i gap mellan tätningsmaterial och 

borrhålsvägg 

[W/mK] 

  Engångsförlustkoefficienten [-] 

  Verkningsgrad [%] 

  Densitet [kg/m
3
] 

  Dynamisk viskositet [kg/ms] 

  Kinematisk viskositet [m
2
/s] 



xi 

 

Innehållsförteckning 

 

1. Introduktion ..................................................................................................................................... 1 

1.1 Syfte ........................................................................................................................................ 1 

1.2 Avgränsningar ......................................................................................................................... 2 

2. Bakgrund ......................................................................................................................................... 5 

2.1 Borrhålslager ........................................................................................................................... 5 

2.2 Företagsbeskrivning ................................................................................................................ 7 

2.3 Geologi och geohydrologi ....................................................................................................... 8 

3. Teoretisk referensram .................................................................................................................... 11 

3.1 Grundläggande termodynamiska principer ........................................................................... 11 

3.2 Allmän värmeöverföringsteori .............................................................................................. 11 

3.3 Termiskt motstånd i borrhål .................................................................................................. 18 

3.4 Värmeutbyte mellan lagret och dess omgivning ................................................................... 22 

3.5 Strömningsförluster ............................................................................................................... 23 

3.6 Värmepumpar ........................................................................................................................ 23 

3.7 Investeringskalkylering ......................................................................................................... 27 

4. Metod............................................................................................................................................. 29 

4.1 Modellering av värmeöverskott och topplastbehov ............................................................... 31 

4.2 Modellering av borrhålslager ................................................................................................ 32 

4.3 Ekonomiska beräkningar ....................................................................................................... 44 

4.4 Beräkning av förändringar i koldioxidutsläpp ....................................................................... 46 

4.5 Val av dimensioner och driftstrategier för systemen ............................................................. 46 

4.6 Metodkritik ............................................................................................................................ 48 

5. Resultat .......................................................................................................................................... 53 

5.1 Energisystemet – överskott och topplasteffekt ...................................................................... 53 

5.2 Dimensioner och driftstrategier för borrhålslagersystemen .................................................. 55 

5.3 Teknisk prestanda för borrhålslagersystemen ....................................................................... 56 

5.4 Ekonomisk prestanda för borrhålslagerssystemen ................................................................ 77 

5.5 Koldioxidutsläppberäkningar för borrhålslagersystemen ...................................................... 78 

5.6 Känslighetsanalys .................................................................................................................. 78 

6. Diskussion och analys av resultaten .............................................................................................. 91 

6.1 Modelluppbyggnad ................................................................................................................ 91 

6.2 Systemjämförelse .................................................................................................................. 93 

7. Slutsats och Rekommendationer ................................................................................................... 97 

8. Fortsatt Arbete ............................................................................................................................... 99 



xii 

 

9. Referenser .................................................................................................................................... 101 

9.1 Artiklar och böcker .............................................................................................................. 101 

9.2 Elektroniskt tillgängliga källor ............................................................................................ 103 

9.3 Personlig kontakt ................................................................................................................. 103 

Appendix A - Härledning finita differensmetoden .............................................................................. 105 

Appendix B - Indata ............................................................................................................................ 107 

Appendix C - Simuleringsresultat ....................................................................................................... 109 

 

 

 

  



xiii 

 

Figurlista 

Figur 2-1. Principskiss över en koaxial ringformig borrhålsvärmeväxlare.. ........................................... 6 

Figur 2-2. Principskiss över ett u-rör.. ..................................................................................................... 7 

Figur 2-3. Temperaturvariation över året i Linköping. ......................................................................... 10 

Figur 3-1. Illustrering av beräkningspunkterna i cylindriska koordinater ............................................. 12 

Figur 3-2. Ett tvärsnitt av borrhålet vid användning av u-rör och den motsvarande värmekretsen. ..... 20 

Figur 3-3. Tvärsnittsarea för ett borrhål med koaxial geometri.). ......................................................... 21 

Figur 3-4. Värmekrets för borrhål med koaxial geometri.. ................................................................... 21 

Figur 3-5. Lagrets placering i marken. .................................................................................................. 22 

Figur 3-6. Principskiss för en värmepump ............................................................................................ 24 

Figur 3-7. Principskiss över en absorptionsvärmepump.. ..................................................................... 26 

Figur 4-1. Principskiss över energisystemet under inladdning.............................................................. 30 

Figur 4-2. Principskiss över energisystemet under urladdning. ............................................................ 30 

Figur 4-3. Illustrering av symmetri mellan borrhålsområden.. .............................................................. 33 

Figur 4-4. Flödesschema över värmeöverföringsberäkningarna. .......................................................... 34 

Figur 4-5. Principskiss över radiella indelningar i den lokala processen.. ............................................ 35 

Figur 4-6. Cylinderapproximation av u-rören. ...................................................................................... 36 

Figur 4-7. Principskiss av borrhålsområdet. .......................................................................................... 37 

Figur 4-8. Principskiss över borrhålslager. ............................................................................................ 39 

Figur 4-9. Principskiss över samverkan mellan borrhålslagret och ett system med 

kompressionsvärmepumpar.. ......................................................................................................... 42 

Figur 4-10. Principskiss över samverkan mellan borrhålslagret och ett system med 

absorptionsvärmepumpar .............................................................................................................. 43 

Figur 5-1. Värmeeffektbehov och – produktion under ett normalår i Tekniska verkens energisystem 

från och med 2016.. ....................................................................................................................... 53 

Figur 5-2. Varaktighetsdiagram över effektöverskottet i Tekniska verkens energisystem under april till 

oktober år 2016. ............................................................................................................................. 54 

Figur 5-3. Varaktighetdiagram över topplasten i Tekniska verkens energisystem under november till 

mars år 2016. ................................................................................................................................. 55 

Figur 5-4. Maximal önskad besparad ångproduktion från respektive panna att ersätta med 

säsongslagrad värme. ..................................................................................................................... 55 

Figur 5-5. Varaktighetsdiagram för effektöverskottet i Tekniska verkens energisystem under april till 

oktober det tionde driftåret för System A ...................................................................................... 56 

Figur 5-6. Varaktighetsdiagram över topplasten i Tekniska verkens energisystem under november till 

mars det tionde driftåret för System A. ......................................................................................... 57 

Figur 5-7. Inbesparad ångproduktion från respektive panna för System A det tionde driftsåret. ......... 57 

Figur 5-8. Inladdad och levererad effekt år 10 för System A.. .............................................................. 58 

Figur 5-9. In- och urladdad energi för System A .................................................................................. 58 

Figur 5-10. Temperatur i berget under driftsår ett till tre för System A. ............................................... 59 

Figur 5-11. Temperaturfördelning i borrhålsområdet efter urladdning år tre för System A.. ............... 59 

Figur 5-12. Returledningstemperatur från lagret under urladdning för System A. ............................... 60 

Figur 5-13. Värmeutbyte mellan lagret och dess omgivning i radiell riktning samt i höjdled för System 

A .................................................................................................................................................... 60 

Figur 5-14. Procentuella totala förluster för System A. ........................................................................ 61 

Figur 5-15. Temperaturfördelning i omgivningen. ................................................................................ 62 

Figur 5-16. Varaktighetsdiagram för effektöverskottet i Tekniska verkens energisystem under april till 

oktober det tionde driftåret för System B. t. .................................................................................. 63 



xiv 

 

Figur 5-17. Varaktighetsdiagram för topplasten i Tekniska verkens energisystem under november till 

mars det tionde driftåret för System B.. ........................................................................................ 63 

Figur 5-18. Inbesparad ångproduktion från respektive panna för System B det tionde driftsåret. 

Systemet ersätter kol, biobränsle och olja.. ................................................................................... 64 

Figur 5-19. Inladdad och urladdad effekt under det tionde driftsåret för System B.. ............................ 64 

Figur 5-20. In- och urladdad energi från lagret för System B. .............................................................. 65 

Figur 5-21. Temperatur i berget under driftsår ett till tre för System B. ............................................... 65 

Figur 5-22. Returledningstemperatur från lagret under urladdning för System B.. .............................. 66 

Figur 5-23 Värmeutbyte mellan lagret och dess omgivning i radiell riktning samt i höjdled för System 

B .................................................................................................................................................... 66 

Figur 5-24. Procentuella totala förluster för System B .......................................................................... 67 

Figur 5-25. Varaktighetsdiagram för effektöverskottet i Tekniska verkens energisystem under april till 

oktober det tionde driftåret för System C. ..................................................................................... 67 

Figur 5-26. Varaktighetsdiagram över topplasten i Tekniska verkens energisystem under november till 

mars det tionde driftåret för System C. ......................................................................................... 68 

Figur 5-27. Inbesparad ångproduktion för System C det tionde driftsåret. ........................................... 68 

Figur 5-28. Inladdad och levererad effekt driftår tio för System C.. ..................................................... 69 

Figur 5-29. In- och urladdad energi för System C. ................................................................................ 69 

Figur 5-30. Temperatur i berget under driftsår ett till tre för System C.. .............................................. 70 

Figur 5-31. Procentuella temperaturskillnader mellan borrhålsområden i en borrhålsserie för System C.

 ....................................................................................................................................................... 70 

Figur 5-32. Returledningstemperatur från lagret under urladdning för System C. ............................... 71 

Figur 5-33. Värmeutbyte mellan lagret och dess omgivning i radiell riktning samt i höjdled för System 

C .................................................................................................................................................... 71 

Figur 5-34. Procentuella totala förluster för System C. ......................................................................... 72 

Figur 5-35. Varaktighetsdiagram för effektöverskottet i Tekniska verkens energisystem under april till 

oktober det tionde driftåret för System D. ..................................................................................... 72 

Figur 5-36. Varaktighetsdiagram för topplasten i Tekniska verkens energisystem under november till 

mars det tionde driftåret för System D. ......................................................................................... 73 

Figur 5-37. Inbesparad ångproduktion för System D det tionde driftsåret.. .......................................... 73 

Figur 5-38. Inladdad och urladdad effekt under det tionde driftsåret för System D. ............................ 74 

Figur 5-39. In- och urladdad energi från lagret för System D. .............................................................. 74 

Figur 5-40. Temperatur i berget under driftsår ett till tre för System D. ............................................... 75 

Figur 5-41. Procentuella temperaturskillnader mellan borrhålsområden i en borrhålsserie för System 

D.. .................................................................................................................................................. 75 

Figur 5-42. Returledningstemperatur från lagret under urladdning för System D. ............................... 76 

Figur 5-43. Värmeutbyte mellan lagret och dess omgivning i radiell riktning samt i höjdled för System 

D .................................................................................................................................................... 76 

Figur 5-44. Procentuella totala förluster för System D ......................................................................... 77 

Figur 5-45. Resultat av känslighetsanalys av hur konduktiviteten i berget påverkar in- och urladdad 

energi ............................................................................................................................................. 79 

Figur 5-46. Resultat av känslighetsanalys av hur konduktiviteten i berget påverkar de procentuella 

förlusterna från lagret. ................................................................................................................... 79 

Figur 5-47. Resultat av känslighetsanalys där specifika värmekapaciteten varierats. ........................... 80 

Figur 5-48. Resultat av känslighetsanalys över hur förlusterna påverkas av att variera specifika 

värmekapaciteten för berggrunden. ............................................................................................... 80 

Figur 5-49. Resultat av känslighetsanalys av hur specifika värmekapaciteten påverkar procentuella 

förluster. ........................................................................................................................................ 81 



xv 

 

Figur 5-50. Resultat av känslighetsanalys för indelningen i radiell riktning för den lokala processen. 81 

Figur 5-51. Resultat av känslighetsanalys för hur indelningen i omgivningen för den globala processen 

påverkar in- och urladdad energi. .................................................................................................. 82 

Figur 5-52. Resultat av känslighetsanalys för hur indelningen i omgivningen för den globala processen 

påverkar förlusterna. ...................................................................................................................... 82 

Figur 5-53. Resultat av känslighetsanalys för indelningen i höjdled. ................................................... 83 

Figur 5-54. Resultat av känslighetsanalys av hur tidsstegets längd påverkar in- och urladdad energi. 83 

Figur 5-55. Resultat av känslighetsanalys över hur temperaturen på värmebäraren påverkas av 

variationer i tidsstegets längd. ....................................................................................................... 84 

Figur 5-56. Resultat av känslighetsanalys av hur cylinderapproximationen av u-rör påverkar in- och 

urladdad energi. ............................................................................................................................. 84 

Figur 5-57. Resultat av känslighetsanalys av hur en lägre installerad värmepumpseffekt påverkar 

varaktighetsdiagrammet över Tekniska verkens topplasteffekt november till mars det tionde 

driftåret. ......................................................................................................................................... 86 

Figur 5-58. Resultat av känslighetsanalys av hur in- och urladdad energi påverkas av en 

värmepumpseffekt på 40 MW. ...................................................................................................... 87 

Figur 5-59. Resultat av känslighetsanalys av hur alternativ bestämning av önskade effekter påverkar 

returledningstemperaturen på lagret. ............................................................................................. 88 

Figur 5-60. Resultat av känslighetsanalys för globala processer. .......................................................... 89 

 

Tabellista  
Tabell 2-1. Sammanställning av data för Tekniska verkens pannor från och med 2016. ........................ 8 

Tabell 2-2. Prioriteringsordning för Tekniska verkens pannor. .............................................................. 8 

Tabell 2-3 Värmekonduktivitet hos granit, granodiorit och monzonit.. .................................................. 9 

Tabell 2-4. Egenskaper för granit (Nordell, 1994). ................................................................................. 9 

Tabell 2-5. Värmekapacitet och volymetrisk värmekapacitet för lera och morän................................... 9 

Tabell 4-1. De fyra system som modellerats. ........................................................................................ 29 

Tabell 4-2. Värmeeffekter från Tekniska verkens pannor. .................................................................... 31 

Tabell 4-3. Emissionsfaktorer för utsläppen av koldioxid per producerad MWh ånga i respektive 

panna. ............................................................................................................................................ 46 

Tabell 4-4. Emissionsfaktorer för koldioxidutsläpp från elproduktion. ................................................ 46 

Tabell 4-5. Definition av värmepumpseffekt i modelleringen .............................................................. 47 

Tabell 4-6. Parameterar som varierades vid testsimuleringarna ............................................................ 47 

Tabell 5-1. Effekter som önskas laddas in i och ur lagret. .................................................................... 54 

Tabell 5-2. Parameterinställningar för de fyra borrhålssystem som resultatet grundar sig på. ............. 56 

Tabell 5-3. Resultat från investeringskalkylering för de fyra olika systemen. ...................................... 77 

Tabell 5-4. Förändring i koldioxidutsläpp för de fyra systemen under det tionde driftåret .................. 78 

Tabell 5-5. Investeringskalkylering för ett lager med 60 MW installerad värmepumpseffekt när u-rör 

används som borrhålsvärmeväxlare.. ............................................................................................ 85 

Tabell 5-6. Resultat av känslighetsanalys över hur investeringskalkyleringen påverkas av en 

värmepumpseffekt på 40 MW när u-rör används som borrhålsvärmeväxlare............................... 86 

Tabell 5-7. Resultat av känslighetsanalys av hur en lägre installerad värmepumpseffekt påverkar 

koldioxidutsläpps-förändringen.. ................................................................................................... 86 

Tabell 5-8. Resultat av känslighetsanalys över hur investeringskalkyleringen påverkas av en 

värmepumpseffekt på 30 MW när u-rör används som borrhålsvärmeväxlare............................... 87 



xvi 

 

Tabell 5-9. Resultat av känslighetsanalys över hur investeringskalkyleringen påverkas av en 

värmepumpseffekt på 40 MW när koaxial borrhålsvärmeväxlare används. ................................. 88 

Tabell 5-10. Resultat av känslighetsanalys över elkostnaden.. ............................................................. 90 

Tabell 5-11. Resultat av känslighetsanalys över oljepriset .................................................................... 90 

Tabell 5-12. Resultat av känslighetsanalys över kol- och gummipriset. ............................................... 90 

Tabell 5-13. Resultat av känslighetsanalys över investeringskostnaden. .............................................. 90 

 

  



1 

 

1. Introduktion 
I kapitlet introduceras ämnesområdet för examensarbetet. Vidare presenteras syfte, mål och 

frågeställningar. Kapitlet avslutas med en beskrivning av de avgränsningar som gjorts.  

Trender som stora svängningar i priset på olja och en mer uppmärksammad risk för utarmning av 

fossila bränslen har lett till att intresset för att öka effektiviteten i dagens energisystem är större än 

någonsin (Xu et al., 2014; Lee, 2013). Ett sätt att öka systemverkningsgraden i ett energisystem är 

användningen av kraftvärmeverk för samproduktion av el och värme (Zinko & Gebremedhin, 2006). 

En viktig förutsättning för detta är dock förekomsten av en lämplig värmelast, såsom ett fjärrvärmenät. 

Då värmebehovet i ett fjärrvärmesystem kan variera kraftigt över säsonger finns inte alltid avsättning 

för värmen; under sommaren uppstår ett värmeeffektöverskott. Detta medför antingen att 

kraftvärmeverk stängs av eller om elpriset är tillräckligt högt i relation till bränslepriset att producerad 

värme kyls bort.     

Säsongslagring av värme kan vara ett sätt att hantera variationer i värmebehov över året (Lee, 2013). 

Ett säsongsvärmelager klarar under en längre tidsperiod av att hålla kvar inlagrad värme av god 

kvalitet (Zinko & Gebremedhin, 2008). I dagsläget finns inte många säsongsvärmelager i drift, men 

intresset för denna lagringsteknik har ökat de senaste åren (Lee, 2013). En förutsättning för 

säsongslagring av värme är tillgång till stora lagringsvolymer. Berggrund och grundvatten är därför 

lämpliga som lagringsmedium. De två mest lovande teknikerna för storskalig säsongslagring av värme 

är lagring i borrhål och i akviferer. I akviferer är det den volym vatten och sand som de består av som 

agerar lagringsmedium (Nordell, 1994) medan det för borrhålslager är berggrunden (Lee, 2013).  

Drygt en femtedel av all fjärrvärme i Sverige kommer från eldning av avfall (Avfall Sverige, 2013). 

Ett energibolag som eldar avfall får betalt både för producerad el och värme och för att de tar hand om 

avfallet (Holm, 2014). Tekniska verken i Linköping AB (Tekniska verken) är ett kommunalägt bolag 

med ansvar bland annat för Linköpings fjärrvärmeförsörjning. En stor del av värmeproduktionen sker i 

kraftvärmeverk med avfall som bränsle. Tekniska verkens avfallspannor körs, med undantag för under 

revision, alltid på maximaleffekt. Under sommaren uppstår ett värmeeffektöverskott, vilket i dagsläget 

kyls bort och som från och med 2016 då ytterligare en avfallspanna tas i drift kommer att bli ännu 

större. Samtidigt finns ett behov av topplastproduktion vintertid; kraftvärmeproduktionen från avfall 

räcker inte till för att täcka värmebehovet utan måste kompletteras med produktion av värme från 

biobränsle, kol, gummi och olja.  Att integrera ett säsongsvärmelager skulle därmed kunna medföra 

fördelar ur ett ekonomiskt och miljömässigt perspektiv. Lagret skulle i så fall laddas med 

överskottsvärme från kraftvärmeproduktion från avfall under sommarhalvåret och under vintern skulle 

den lagrade värmen nyttjas i fjärrvärmenätet. Ett säsongsvärmelager skulle kunna vara ett viktigt steg 

för att uppnå Tekniska verkens vision; att skapa världens mest resurseffektiva region.  

1.1 Syfte 

Syftet med examensarbetet är att utreda teknisk och ekonomisk prestanda för ett säsongsvärmelager i 

Tekniska verkens kraftvärmesystem.  

1.1.1 Mål 

Målet med examensarbetet är att ta fram en modell över hur Tekniska verkens energisystem påverkas 

av integreringen av ett säsongsvärmelager. I modellen ska hänsyn dels tas till 

värmeöverföringsprocesser inom lagret och dels till värmeutbyte mellan lagret och dess omgivning. 

Modellen ska användas vid dimensionering av lagret. Modellen ska även redovisa kostnader för att 

bygga och driva lagret, vilka kostnadsbesparingar som kan erhållas och vilken potential det finns för 

minskade koldioxidutsläpp. Modellen ska utgå från Tekniska verkens energisystem 2016.  
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1.1.2 Frågeställningar 

- Hur bör ett säsongsvärmelager utformas, dimensioneras och drivas för att kunna integreras i 

Tekniska verkens kraftvärmesystem?  

- Hur skulle Tekniska verkens värme- och elproduktion att påverkas vid integrering av ett 

säsongsvärmelager? 

- Vilka ekonomiska förutsättningar finns för integrering av ett säsongsvärmelager i Tekniska 

verkens energisystem? 

1.2 Avgränsningar 

För att begränsa omfattningen av examensarbetet kommer endast en teknik för säsongsvärmelagring 

att utredas. Som nämnts ovan är akviferlager och borrhålslager de två mest lovande teknikerna för 

säsongslagring av värme. Av dessa två har borrhålslager valts. Detta eftersom en förutsättning för att 

en akvifer ska kunna användas som värmelager är att det finns en lämplig akvifer i närheten som 

passar för detta ändamål (Lee, 2013). Akviferen måste vara tillräckligt stor och inte ha andra 

användningsområden, exempelvis vara en källa till dricksvatten. Att anlägga ett akviferlager är en 

tidskrävande process och att utreda om det överhuvudtaget är möjligt kan komma att kräva dyra 

förundersökningar (Lee, 2013). Säsongsvärmelagret måste vara placerat inom Linköpings 

fjärrvärmesystem. Dock har möjlighet till platsspecifika undersökningar inte givits under 

examensarbetet, varför ingen plats utsetts. Att under dessa förutsättningar förutse om de i området 

existerande akviferer har lämpliga egenskaper för säsongslagring av värme har därav inte varit möjligt. 

Borrhålslager däremot har fördelen att de kan installeras vid nästan alla markförhållanden och med 

Sveriges kristallina berggrund finns inga problem med att hitta en lämplig plats (Edstedt & Nordell, 

1994). Akviferlager lämpar sig dessutom bäst för lågtemperaturlager; det finns enligt Zinko & 

Gebremedhin (2006) en osäkerhet i om de överhuvudtaget kan användas till högtemperaturlagring. Ett 

säsongslager i Tekniska verkens energisystem kommer att laddas med vatten från 

kraftvärmeproduktion vid 90°C och bör således kunna klara av höga temperaturer. 

I borrhålen installeras ett rörsystem där en värmebärare cirkulerar för att kunna avge och uppta värme 

från berggrunden. Detta rörsystem kan utformas på olika sätt. För att begränsa examensarbetets 

omfattning har endast två typer av borrhålsvärmeväxlare modellerats. Ett vanligt förekommande 

system är ett där värmebäraren cirkulerar i borrhålet genom ett enkelt u-rör, varför detta valts. Det 

andra systemet som valdes består av en ringformig koaxial borrhålsvärmeväxlare (koaxial 

borrhålsvärmeväxlare), vilken enligt Hellström (1991) har bättre värmeöverföringsegenskaper än ett u-

rör. Detta system kan kompletteras med en liner, det vill säga en tunn kapsel i plast som används för 

att avskilja grundvatten från borrhålet (Andersson, 2010a). Då Andersson (2014) rekommenderar att 

en liner används i system med koaxial borrhålsvärmeväxlare, genomfördes modelleringen för detta.  

Vid de ekonomiska beräkningarna kommer enbart investeringskostnaden samt de kostnader och 

intäkter som förändras i och med integreringen av ett borrhålslager i kraftvärmesystemet att beaktas. 

Kostnader för att ansluta lagret till ordinarie fjärrvärmenät har dock inte medräknats. Detsamma gäller 

kostnader för underhåll och service på befintliga pannor i fjärrvärmesystemet, vilka bör förändras vid 

en integrering av ett säsongsvärmelager. Detta eftersom dessa kostnader ansågs svåra att uppskatta. 

Kostnader för att ansluta lagret till fjärrvärmenätet är dessutom starkt kopplade till var lagret placeras.  

Den värme som hämtas från lagret kommer inte att ha tillräckligt hög temperatur för att direkt kunna 

användas i fjärrvärmenätet. Två alternativ är därmed möjliga; antingen används lagret som 

förvärmning av fjärrvärmereturen eller så används värmepumpar för att uppgradera värmen. En högre 

returledningstemperatur in till pannorna medför enligt Holm (2014) att rökgaskondenseringen 

påverkas negativt. För att begränsa arbetets omfattning behandlas därmed inte detta.  
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För att uppgradera värmen med hjälp av värmepumpar finns ett antal olika tekniker som kan användas. 

Den vanligaste typen av värmepump idag är kompressorvärmepumpen vilken använder el som 

drivkälla för att flytta värme från kallt till varmt (Çengel et al., 2008). Ett alternativ till el är att 

använda värme av hög temperatur, något som sker vid användning av absorptionsvärmepump. Även 

andra tekniker använder värme som drivkälla, men absorptionstekniken är den vanligaste (Eriksson, 

2008). Baserat på detta gjordes valet att begränsa examensarbetet till att behandla absorptions- och 

kompressorvärmepumpar. Ytterligare en begränsning är att enbart system som klarar av att lyfta 

temperaturen på fjärrvärmereturen till 90˚C undersöks.  

Borrhålslagret kommer att ha höga operativa temperaturer då det laddas med framledningen från 

fjärrvärmenätet. Berggrunden som används för lagring samt dess omgivning kommer således att öka i 

temperatur. Hur en sådan temperaturökning kommer att påverka lagrets närmiljö har inte behandlats i 

examensarbetet. 

Vid beräkning av koldioxidutsläpp har endast skillnader under drift gentemot energisystemet 2016 

medtagits. Detta innebär att koldioxidutsläpp vid exempelvis byggnation av lagret inte medräknats.   
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2. Bakgrund 
Kapitlet syftar till att ge en introduktion till hur ett borrhålslager fungerar, hur Tekniska verken i 

Linköping ABs fjärrvärmeproduktion ser ut, samt till vilka geologiska förutsättningar som finns i 

Linköping för ett borrhålslager. Vidare presenteras information om kostnader och besparingar 

kopplade till byggnation och drift av ett borrhålslager. 

2.1 Borrhålslager 

Värmelagring i borrhål innebär att berggrunden används som lagringsmedium (Edstedt & Nordell, 

1994). För att värma upp berget och för att kunna ta upp den lagrade värmen borras ett antal borrhål i 

marken. I dessa borrhål installeras ett rörsystem med en värmebärare som avger värme till borrhålen 

under uppladdning, och tar värme från borrhålen under urladdning.  Borrhålslager är ofta dyra att 

installera på grund av att det är dyrt att borra, men har den fördelen att det går att installera nästan 

överallt (Lee, 2013). Detta gör tekniken flexibel vilket har gjort att den har blivit populär.  

Även om borrhålslager kan installeras i princip överallt kommer de geologiska och geohydrologiska 

förutsättningarna påverka konstruktionen och effektiviteten hos lagret (Lee, 2013).  Två av de 

viktigaste egenskaperna hos lagret är bergets värmekonduktivitet och specifika värmekapacitet. 

Värmekonduktiviteten påverkar vilket avstånd som är optimalt att ha mellan borrhålen samt vilka 

värmeförluster som sker från lagret (Nordell, 1994). En högre konduktivitet gör in- och urladdning 

lättare samtidigt som värmen mellan borrhålen sprids snabbare vilket möjliggör ett större avstånd 

mellan borrhålen. Däremot ökar även värmeförlusterna från lagret med en ökad värmekonduktivitet. 

En hög specifik värmekapacitet gör att en mindre lagringsvolym krävs för att lagra den tillgängliga 

värmen. Den specifika värmekapaciteten varierar inte mycket mellan olika bergarter varför denna inte 

påverkar lagrets effektvivitet lika mycket som värmekonduktiviteten. Ytterligare en aspekt som 

påverkar lagrets prestanda är grundvattenrörelser i området där lagret placeras (Lee, 2013). Vid stora 

grundvattenrörelser kan den lagrade värmen transporteras bort, och det är i dessa fall en viktig aspekt 

att beakta. 

Antalet borrhål, avståndet mellan dessa och hur djupt som ska borras avgörs för respektive fall 

(Erstedt och Nordell, 1994). En inverkande faktor är om lagret ska användas för att lagra höga eller 

låga temperaturer (Hellström, 1991). Värmeförlusterna från lagret kommer att öka vid högre 

temperaturer. Även lagrets utformning påverkar förlusterna. En högre volym-mantelarea kvot ger 

lägre förluster än en låg. För att minimera de relativa förlusterna är det därför viktigt att ha stora 

lagringsvolymer för lagring av värme. Lagret som helhet kan utformas på olika sätt, och beroende på 

vilken konfiguration som väljs påverkas storleken på värmeförlusterna (Erstedt och Nordell, 1994). 

Cylindriska och parallellepipediska lager är ofta lämpligast att installera. Om den tillgängliga 

markytan är begränsad kan lagret istället få en konisk cylinderform. Oavsett vilken geometri lagret får 

är det viktigt att placera borrhålen jämnt över lagrets yta och volym.  

Det första storskaliga borrhålslagret byggdes i Luleå 1982/83 och laddades med fjärrvärme med en 

temperatur mellan 70 och 82°C (Edstedt & Nordell, 1994). Den uttagna energin användes för att 

värma en byggnad tillhörande Luleå tekniska högskola under vintern. Lagret är inte i drift längre och 

med anledning av misstag under installationen och ogynnsam driftstrategi var dess prestanda lägre än 

beräknat. Ytterligare ett högtemperaturlager har nyligen byggts i Sverige. Detta ägs av företaget 

Xylem Water Solutions AB (Xylem) i Emmaboda och laddas med överskottsvärme från ett gjuteri 

med en temperatur på i snitt 60°C (Andersson, 2008).   

Det finns olika tekniker att använda sig av för att cirkulera den värmebärande fluiden i borrhålen 

(Hellström, 1991). Oberoende av vilket system som används är målet att minska den termiska 
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borrhålsresistansen (Lee, 2013). Borrhålsresistansen beräknas från värmebäraren till borrhålsväggen 

och bestäms av borrhålsdiametern, rörstorleken, material på rören och fyllnadsmaterialet. 

Det enklaste är att ha ett öppet system (Hellström, 1991) där värmebäraren är i kontakt med 

borrhålsväggen (Edstedt & Nordell, 1994). Fördelen med ett öppet system är att värmebärarens 

direktkontakt med borrhålsväggenen ger goda förutsättningar för värmeöverföringen (Lee, 2013). Att 

värmebäraren cirkulerar i ett öppet system ställer dock höga krav på utformningen av värmeväxlaren. 

Geokemiska och geohydrologiska förutsättningar påverkar hur systemet bör utformas och om det ens 

är möjligt med ett öppet system (Hellström, 1991). För att undvika driftsproblem kan en liner 

installeras i borrhålet. Dess syfte är att täta borrhålet så att smutsigt grundvatten inte blandas med rent 

(Pemtec, u.å; Pemtec, 2014). En liner ökar det termiska motståndet i borrhålet (Hellström, 1991). När 

värmebäraren inte längre är i direktkontakt med borrhålsväggen klassas det som ett slutet system 

(Edstedt & Nordell, 1994).   

Ett system som kan klassificeras som både öppet och slutet beroende på om en liner används är den 

koaxiala borrhålsvärmeväxlaren. Denna består av ett rör inuti borrhålet (Hellström, 1991), se Figur 

2-1. Värmebäraren flödar från toppen av borrhålet genom det inre röret ner till botten, där den vänder 

och flödar tillbaka i den annulära regionen (Nordell, 1994), se det vita området i Figur 2-1. Flödet kan 

även byta riktning och då flöda ner i den annulära regionen och upp i röret i mitten. Vid 

dimensionering av en koaxial värmeväxlare bör diametrarna på det inre och yttre flödesröret väljas så 

att tvärsnittsarean för den annulära regionen är så pass mycket mindre än det inre rörets att turbulent 

flöde garanteras (Lee, 2013). För att minska värmeöverföringen mellan de två flödesrören och därmed 

risken för kortslutning kan det inre flödesröret isoleras.  

 

Figur 2-1. Principskiss över en koaxial ringformig borrhålsvärmeväxlare. I figuren till vänster visas hur konfigurationen ser 

ut uppifrån, och figuren till höger visar hur konfigurationen ser ut från sidan. 

Ett av de vanligaste slutna systemen består av ett enkelt u-rör som placeras i borrhålet, se Figur 2-2. I 

u-röret får värmebäraren cirkulera och utbyta värme med borrhålet (Hellström, 1991). Då 

värmebäraren aldrig är i fysisk kontakt med lagringsmediet kommer värmeöverföringen att bli sämre 

än för den koaxiala värmeväxlaren. För att öka effektiviteten i värmeväxlingen kan flera u-rör i samma 

borrhål användas (Lee, 2013). Volymen mellan u-rören och borrhålet fylls med ett passande material 

för att minska det termiska motståndet så mycket som möjligt och därmed få en bättre 

värmeöverföring (Lee, 2013). Fyllnadsmaterialet ger god termisk kontakt med den omgivande marken 

och förbättrar den termiska konduktiviteten jämfört med om naturligt material hade använts eller om 

grundvattennivån hade varit låg. I Sverige används ofta grundvatten som fyllnadsmaterial då 
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grundvattennivån är hög. Vatten har låg konduktivitet men på grund av temperaturgradienter uppstår 

det även naturlig konvektion vilket förbättrar värmeöverföringen.  

 

Figur 2-2. Principskiss över ett u-rör. I figuren till vänster visas hur konfigurationen ser ut uppifrån, och figuren till höger 

visar hur konfigurationen ser ut från sidan. 

Värmeöverföringsprocessen från värmebäraren till berggrunden som hör till varje borrhål kan 

betraktas som en lokal process (Hellström, 1991). Förlusterna från lagrets ytterkanter till omgivningen 

kan betraktas som globala processer. Hur de lokala och globala processerna samverkar och påverkar 

varandra är ett av de grundläggande problemen vid beräkning av lagrets effektivitet.  

2.2 Företagsbeskrivning 

Tekniska verken är ett kommunalägt bolag som erbjuder tjänster inom el, belysning, fjärrvärme, 

fjärrkyla, avfallshantering, energieffektivisering, bredband och biogas (Tekniska verken, 2013). Totalt 

har företaget över 300 000 privat- och företagskunder. Merparten av Tekniska verkens 

fjärrvärmeproduktion sker i kraftvärmeverk. I Linköping finns två kraftvärmeverk, Kraftvärmeverket 

(KV1) och Gärstadverket. På Gärstadverket har Tekniska verken fyra avfallspannor och på KV1 finns 

en panna som eldar returträ (RT) och bark, en panna som eldar hälften kol och hälften gummi och en 

panna som eldar olja. Utöver dessa pannor finns ett flertal hetvattencentraler (HVC:er). Merparten av 

bränslet till dessa utgörs av olja, men i ett fåtal eldas biobränsle. Under 2016 kommer Tekniska verken 

att ta en ny avfallspanna på 85 MW i drift på Gärstadverket. Detta innebär att värmeöverskottet på 

sommaren kommer att öka. I Tabell 2-1 visas de pannor som finns i dagsläget inklusive den nya 

pannan (P5 på Gärstadverket). För merparten av pannorna kan rökgaskondensering (RGK) användas 

för att utvinna värmeenergi från rökgaserna och således höja levererad värmeeffekt från pannan. Detta 

medför inga extra kostnader. Vid ett eventuellt värmeöverskott används inte RGK då den återvunna 

värmen endast skulle kylas bort direkt vilket kostar pengar. Värmeeffekterna i Tabell 2-1 har 

beräknats enligt ekvation (2.1).  

                                     
 

(2.1) 
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Tabell 2-1. Sammanställning av data för Tekniska verkens pannor från och med 2016 (Holm, 2014). Notera att summan av 

värme- och eleffekten är högre än panneffekten när rökgaskondenseringen utnyttjas. 

Panna 

 

Placering 

 

Bränsle 

 

Panneffekt 

[MW] 

Elverkningsgrad 

[%] 

RGK verkningsgrad 

[%] 

Värmeeffekt 

[MW] 

P1 Gärstad Avfall 14 13 14,5 14,2 

P2 Gärstad Avfall 29 13 14,5 29,4 

P3 Gärstad Avfall 29 13 14,5 29,4 

P4 Gärstad Avfall 66 22,5 22 65,6 

P5 Gärstad Avfall 85 22,5 22 84,58 

P1 KV1 Kol, gummi 63 24,8 3,8 49,8 

P2 KV1 Olja (EO5) 125 24,8 0 94 

P3 KV1 RT-trä+ bark 63 24,8 22 61,2 

Bio-HVC 

 

Bio 4 

  

4,0 

Olje-HVC 

 

Olja (EO5) 240 

  

240,0 

 

Utöver pannorna har Tekniska verken även en ackumulatortank på 800 MWh som kan hantera snabba 

förändringar hos värmebehovet (Holm, 2014).  

Alla avfallspannor går på maximal effekt året om, även om behovet av fjärrvärme hos kunden är lägre 

än den effekt som fås ut av förbränningen (Holm, 2014). Detta då Tekniska verken får betalt för att 

elda avfallet. Prioriteringsordningen för när de olika pannorna används redovisas i Tabell 2-2. 

Framledningstemperaturen som Tekniska verken har i fjärrvärmenätet varierar från 90-107 °C.   

Tabell 2-2. Prioriteringsordning för Tekniska verkens pannor. Tabellen visar i vilken prioritering som de olika pannorna eldas 

(Holm, 2014). Avfall innefattar alla fem avfallspannor.  

Panna Prioritering 

Avfall, Gärstad, P1-P5 1 

RT-trä+bark, KV1 P3 2 

Kol, gummi, KV1, P1 3 

Bio-HVC  4 

Olja (EO5), KV1, P2 5 

Olje-HVC 6 

 

2.3 Geologi och geohydrologi  

I detta avsnitt presenteras viktiga termiska egenskaper för ett borrhålslager samt information om 

markens naturliga temperaturgradient och jorddjup. Även lokala förutsättningarna för ett borrhålslager 

i Linköping behandlas.  

2.3.1 Markens termiska egenskaper 

Geologi och geohydrologin påverkar förutsättningarna för hur väl ett värmelager fungerar (Lee, 2013). 

Framförallt är egenskaper som berggrundens värmekonduktivitet och specifik värmekapacitet viktiga. 

Värmeledningsförmågan är relativt konstant för olika bergarter, se Tabell 2-3. Om berget är poröst är 

viktiga faktorer för värmeledningsförmågan materialets täthet och vattenhalt. Högre porositet medför 

generellt sätt en högre specifik värmekapacitet och en lägre värmeledningsförmåga (SGI, 1991). 
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Linköpings berggrund består enligt SGU (2009) av sur intrusivbergart som granit, granodiorit och 

monzonit. Andelen granit i Östergötlands län uppges av Sundberg et al. (1985) vara 86.1 %. 

Granit, granodiorit och monzonit räknas alla som kristallint berg (SGI, 1991). Kristallint berg har låg 

porositet; i allmänhet någon procent. Mineralinnehållet är därmed den viktigaste faktorn för 

värmeledningsförmågan. Värmeledningen påverkas även av temperatur. I kristallint berg minskar den 

med 5-15 % om temperaturen ökar från 0 till 100 grader (SGI, 1991). Ytterligare en aspekt som 

påverkar värmeledningsförmågan är förekomst av sprickzoner. Dessa är ofta vattenförande och kan 

därför transportera bort värme från ett lagerområde. I Tabell 2-3 presenteras värden på 

värmekonduktivitet för granit, granodiorit och monzonit. Värdena är hämtade från Nordell (1994) 

respektive SGI (1991).  

Tabell 2-3 Värmekonduktivitet hos granit, granodiorit och monzonit. Värden för granit är hämtade från Nordell (1994) och 

SGI (1991).  Övriga värden är från SGI (1991). Värden angivna inom parantes är medelvärden.  

Bergart Värmekonduktivitet [W/mK] 

Granit 2.9 – 4.2 (3.5) 

Granodiorit 2.5 – 4.1 (3.1) 

Monzonit 1.8 – 4.1 (2.8) 

 

Nordell (1994) presenterar även värden för densitet och specifik värmekapacitet för granit, se Tabell 

2-4. Generellt ökar värmekapaciteten hos bergarter med temperatur; ca 5 % i intervallet 25-50˚C (SGI, 

1991).  

Tabell 2-4. Egenskaper för granit (Nordell, 1994). 

Bergart Densitet [kg/m
3
] Specifik värmekapacitet [J/kgK] 

Granit 2700 830 

 

Värmeledningsförmågan för olika jordarter varierar främst med vattenhalt och porositet. Porositeten 

kan variera från ca 15 % (bottenmorän) till 95 % (torv). Mätningar utförda av SGU (1976) på ett stort 

antal platser i Linköpingsområdet påvisar att olika typer av lera respektive morän är de mest 

förekommande jordarterna. Värden från SGI (1991) på volymetrisk värmekapacitet och 

värmekonduktivitet för dessa två jordarter framgår i Tabell 2-5. 

Tabell 2-5. Värmekapacitet och volymetrisk värmekapacitet för lera och morän. Värdena gäller för ofrusen jord (SGI, 1991).   

Jordart Värmekonduktivitet [W/mK] Volymetrisk värmekapacitet [kJ/m
3
K] 

Lera 0.85-1.1 2990-3600 

Morän 0.6-2.6 1260-2950 

 

2.3.2 Berggrundens ostörda temperatur 

I södra Sverige kan medelvärdet i temperatur beräknat månadsvis för uteluft respektive marken en 

meter ned skilja sig med upp till 4°C (Alvarez, 2003). Motsvarande siffra för norra Sverige är 15°C. 

Variationen sker dock med utomhustemperatur och pågår ned till 10-15 meters djup (Alvarez, 2003; 

Ericsson, 1985). Vid detta djup är temperaturen ungefär lika hög som ortens årsmedeltemperatur 

(Alvarez, 2003). Därefter ökar temperaturen med djupet med mellan 10-30°C per kilometer i Sverige 

(SGU, 2014). I Alvarez (2003) anges att grundvattentemperaturen på 10 respektive 100 meters djup i 
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Linköpingsområdet är cirka 6°C respektive 7,4°C. Månadsvis luftmedeltemperatur i Linköping under 

1961-1990 framgår i Figur 2-3 (SMHI, 2014).  

 

Figur 2-3. Temperaturvariation över året i Linköping (SMHI, 2014). 

2.3.3 Jorddjup 

Vid beräkning av kostnader för byggnation av ett borrhålslager har avståndet ned till berggrundens 

start (jorddjupet) betydelse. Sveriges geologiska undersökning (SGU, 2009) har sammanställt 

jorddjupsinformation från exempelvis undersökningsborrningar och brunnsborrningar i 

Linköpingsområdet. Sammanställningen påvisar att jorddjupet i huvudsak ligger inom följande två 

intervall; 5-10 meter respektive 10-20 meter.  
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3. Teoretisk referensram 
Kapitlet inleds med en allmän introduktion till värmeöverföring, där teori som ligger till grund för den 

framtagna beräkningsmodellen presenteras. Bland annat introduceras finita differensmetoden, vilken 

använts både för beräkningar lokalt runt varje borrhål samt globalt mellan lagret och dess omgivning. 

Därefter presenteras ekvationer för beräkning av värmeutbytet i respektive borrhål, det vill säga 

mellan värmebäraren och borrhålsväggen. Även värmepumpar och deras användbarhet i 

högtemperaturapplikationer behandlas i kapitlet, liksom hur strömningsförluster vid rörströmning 

beräknas. Då byggnationen av ett borrhålslager kommer innefatta omfattande investeringar 

presenteras även metoder för investeringskalkylering. För förklaring av beteckningar i ekvationer se 

nomenklaturen.  

3.1 Grundläggande termodynamiska principer 

Förändringen av energi mellan tidpunkt (1) och (2) i ett slutet system kan beskrivas med ekvation (3.1) 

(Çengel et al., 2008). 

                                (3.1) 

   

Om inget arbete utförs på eller av systemet kan uttrycket förenklas till ekvation (3.2). 

 
                           ∫        

 

 

 
(3.2) 

   

För små temperaturintervall och kan ett medelvärde av den specifika värmekapaciteten,   , användas. 

Detta möjliggör användning av ekvation (3.3). 

                                   (3.3) 

   

3.2 Allmän värmeöverföringsteori 

Värmeöverföring sker genom tre huvudsakliga processer; konduktion, konvektion och strålning 

(Çengel et al., 2008). Då ingen strålning kommer att tas hänsyn till i beräkningsmodellen presenteras 

här endast teorier kring konduktion och konvektion. 

3.2.1 Konduktion 

Värmeöverföring via konduktion i stationärt tillstånd genom en plan vägg beskrivs med Fouriers lag i 

en dimension, se ekvation (3.4) (Çengel et al., 2008). 

 
 ̇     

  

  
 

 

(3.4) 

Ju högre värmekonduktivitet   hos ett material desto bättre leds värmen. Konduktion kan ske genom 

solider, fluider och gaser.  

För konduktion genom en cylinder med innerradie   , ytterradie    samt längd   kan ekvation (3.5) 

användas (Çengel et al., 2008). 

 
 ̇       

     

        ⁄  
 

 

(3.5) 
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Diffusivitet 

Ett materials termiska diffusivitet beskriver hur fort värmen rör sig i materialet och används vid 

tidsberoende värmeöverföring (Çengel et al., 2008). Den termiska diffusiviteten bestäms av 

materialets värmekonduktivitet, densitet samt specifika värmekapacitet och uttrycks genom ekvation 

(3.6). 

 
  

 

   
 

 

(3.6) 

Diffusiviteten kan betraktas som förhållandet mellan värme som leds via konduktion och värmen som 

lagras i materialet (Çengel et al., 2008). En hög termisk diffusivitet innebär att mycket värme leds bort 

och lite värme lagras i material. Det motsatta gäller vid en låg termisk diffusivitet.   

Numerisk beräkning med finita differensmetoden  

När en kropp blir utsatt för en förändring av temperatur i omgivningen kommer det gå en tid innan 

kroppen hamnar i termisk jämvikt igen (Holman, 2010). Då är värmeöverföringen inte längre stationär 

utan tidsberoende. Den endimensionella värmeekvationen i cylindriska koordinater i radiell riktning 

utan intern värmegenerering kan skrivas som i ekvation (3.7). 

    

   
 

 

 

  

  
 

 

 

  

  
 

 

(3.7) 

I fall där geometrin och förhållanden gör att en analytisk metod för att beräkna värmeöverföringen ej 

går att genomföra, kan en numerisk metod vara tillämpbar (Holman, 2010). Genom omskrivning av 

ekvation (3.7) fås ekvation (3.8). Denna ekvation kan utnyttjas för att beskriva konduktiv tidsberoende 

värmeöverföring med hjälp av numeriska beräkningar.  

   

  
 

 

 
(

 

  
( 

  

  
)) 

 

(3.8) 

Genom att dela upp den studerade geometrin i olika beräkningspunkter, kan temperaturen i en viss 

punkt uttryckas genom temperaturen i intilliggande punkter (Holman, 2010). Figur 3-1 visar en en-

dimensionell uppställning i radiell riktning.   

 

Figur 3-1. Illustrering av beräkningspunkterna i cylindriska koordinater 
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Med hjälp av numerisk beräkning kan temperaturen i beräkningspunkt   uttryckas med hjälp av 

temperaturerna i beräkningspunkterna     och    . Detta görs genom finita differenser för att 

approximera temperaturderivatorna (Holman, 2010). Genom ekvation (3.9), (3.10) och (3.11) görs 

först en approximation av högerledet i ekvation (3.8) för noden   i tidpunkt  . 

 
 
  

  
]
     

 

       

    
 

   
 

  
 

 

(3.9) 
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(3.10) 
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(3.11) 

Vidare kan vänsterledet i ekvation (3.8) approximeras enligt ekvation (3.12) för beräkningspunkt   

samt tidpunkterna   och    . 

   

  
 

  
   

   
 

  
 

 

(3.12) 

Ekvation (3.8) kan således approximeras som ekvation (3.13). 

 
  

   
   

 

  
  

      
    

 
   

 

  
       

  
 
     

 

  
    

 

 

(3.13) 

Då avståndet mellan beräkningspunkterna är lika stora kan radietermerna i ekvation (3.13) skrivas om 

enligt ekvation (3.14). 

 
          

 

 
   

 

          
 

 
   

 

                  

 

 

(3.14) 

 

Temperaturen i beräkningspunkt   i tidpunkten     kan efter omskrivning av ekvation (3.13) 

beskrivas med hjälp av ekvation (3.15). För härledning av omskrivningen se Appendix A. 
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(3.15) 

   

I kartesiska koordinater motsvaras ekvation (3.15) av ekvation (3.16). 

 
  

   
 

   

     
(    

 
     

 
)  (  

    

     
)  

 
 

(3.16) 
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För att få ett resultat som inte strider mot termodynamikens andra huvudsats måste ekvation (3.17) 

respektive (3.18) vara uppfyllda vid användningen av båda dessa ekvationer (Holman, 2010). 

Vänsterledet i ekvation (3.17) och (3.18) kallas Fouriertalet.  

    

     
 

 

 
 

 

(3.17) 

    

     
 

 

 
 

 

(3.18) 

3.2.2 Konvektion 

Konvektion definieras som värmeöverföringen som sker hos en fluid i rörelse (Çengel et al., 2008). 

Konduktion och konvektion bygger på samma principer men konvektion kräver en fluid i rörelse. Det 

finns både påtvingad och naturlig konvektion. Påtvingad konvektion innebär att en yttre påverkan får 

fluiden att röra på sig, exempelvis en fläkt eller en pump (Storck et al., 2010). Naturlig konvektion 

uppstår genom temperaturförändringar som får fluiden att röra på sig. Sambandet för värmeöverföring 

genom konvektion framgår i ekvation (3.19) där   är strömningens värmeövergångskoefficient.  

  ̇       

 

(3.19) 

Värmeövergångskoefficienten   påverkas av flera faktorer (Çengel et al., 2008). Vid beräkning av   

behövs hänsyn tas till fluidens egenskaper, hastighet på fluiden, geometrin runtomkring samt 

flödesprofilen.  

Vid beräkning av   används ofta det dimensionslösa Nusselttalet, se ekvation (3.20), vilket kan fås 

fram från empiriska uttryck med hjälp av flera dimensionslösa storheter (Storck et al., 2010).  

 
    

 
   

 
 

 

(3.20) 

Ett termiskt gränsskikt kan definieras som regionen där temperaturgradienter existerar i ett flöde 

(Holman, 2010). Tjockleken på det termiska gränsskiktet definieras av där skillnaden i temperatur på 

fluiden och den varma källan motsvarar 99 % av temperaturskillnaden mellan den varma källan och 

omgivningstemperaturen (Çengel et al., 2008). Prandtltalet relaterar till den relativa tjockleken hos det 

termiska gränsskiktet (Holman, 2010). Prandtltalet är dimensionslöst och definieras enligt ekvation 

(3.21).  

    
   
 

 

 

(3.21) 

Påtvingad konvektion i rör 

Påtvingad konvektion sker då flödet inte uppstår av naturliga orsaker. Vid rörströmning brukar 

värmeöverföringskoefficienten definieras enligt ekvation (3.22) (Holman, 2010). 

  ̇              (3.22) 

 

      är bulktemperaturen på fluiden, vilket är medelvärdet på fluidtemperaturen över tvärsnittsarean 

och     är temperaturen på rörväggen (Holman, 2010). För att ta reda på vilken total effekt som har 

tagits upp eller avgivits av fluiden används ekvation (3.23). 
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  ̇   ̇         
       

  

 

(3.23) 

      
 och       

 är bulktemperaturerna i början och slutet av den studerade rörsträckan (Holman, 

2010). Med hjälp värmeövergångskoefficienten kan den totala överförda värmen även beskrivas med 

hjälp av ekvation (3.24). 

  ̇                         (3.24) 

 

I ekvation (3.24) används väggtemperaturen i röret och medelvärdet av bulktemperaturen (Holman, 

2010).  

Värmeövergångskoefficienten kan beräknas från strömningens Nusselttal. Dittus och Boelters har tagit 

fram ett samband för Nusselttalet vid strömning i rör med fullt utvecklad turbulent hastighetsprofil 

enligt ekvation (3.25). 

             
       

 

  {
                              
                                 

 

 

(3.25) 

Det dimensionslösa Reynoldstalet är en stark indikator på vilken fas strömningen befinner sig i, 

laminär, turbulent eller i omslagsområdet och definieras enligt ekvation (3.26) (Storck et al., 2010).  

 
   

   

 
 

(3.26) 

 

I verkligheten bestäms strömningens karaktär inte enbart av Reynoldstalet. Även andra aspekter såsom 

rörets ytråhet och geometri kan orsaka turbulens (Holman, 2010).  

Ett alternativt uttryck för att beräkna Nusselttalet är Gnielinskis ekvation, se (3.27) (Incropera et al., 

2005).  
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(3.27) 

Ekvationen gäller för             och                Detta innebär att den kan 

användas i övergångsområdet mellan laminär och turbulent strömning. Enligt Incropera et al. (2005) 

ger den även ett mer noggrant resultat än ekvation (3.25). Felmarginalen för Dittus och Boelters 

ekvation uppskattas till upp till 25 % medan den i Gnilinskis uppskattas till under 10 %.  

För att bestämma friktionsfaktorn vid turbulent strömning används sambandet i ekvation (3.28) eller 

ett Moody diagram (Çengel et al., 2008). Relativ ytråhet är förhållandet mellan medelhöjden på 

ojämnheterna i röret (ekvivalent ytråhet,  ) och rörets diameter. 

  

√ 
          

    

   
 

    

  √ 
  

 

(3.28) 

Vid turbulent flöde ökar värmeöverföringskoefficienten med ytråheten. Ökningen sker dock inte 

obegränsat; när friktionsfaktorn är runt fyra gånger större än för ett slätt rör upphör ökningen. 
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Ekvation (3.28) gäller i första hand för släta rör (Incropera et al., 2005). För ytor med hög ytråhet, 

såsom en borrhålsvägg rekommenderar Lee (2013) sambandet i ekvation (3.29) som är giltig för 

       . Uttryck för     och     ges i ekvation (3.30) och (3.31). 
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(3.29) 
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(3.30) 
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(3.31) 

 

Även vid fullt utvecklad turbulent strömning genom annulära rör är Nusselttalet en funktion av 

Reynoldstalet och Prandtltalet (Incropera et al., 2005). Värmeöverföring kan ske både längs den inre 

och yttre rörväggen (Hellström, 1991; Incropera et al., 2005). Värmeöverföringskoefficienten är inte 

lika stor vid dessa båda ytor, varför två olika Nusselttal bör beräknas, ett vid den inre rörväggen och 

ett vid den yttre. Ekvationer för beräkning av dessa återfinns i Hellström (1991) och Incropera et al. 

(2005). Vid en tunn flödeskanal varierar dock inte värmeövergångstalet mellan inre och yttre rörvägg 

(Hellström, 1991). Ekvation (3.20) kan därför användas för att bestämma ett medelvärde för 

Nusselttalet längs flödeskanalen. Detta tillvägagångsätt ger samma värde för både     och    . 

Vid laminärt flöde genom annulära rör kan Nusselttalet approximeras till konstant för olika 

förhållanden mellan inre- och yttre rörvägg. Konstanterna återfinns i Incropera et al. (2005).  

Ekvation (3.25), (3.27) och (3.29) är framtagna för strömning i cirkulära rör (Incropera et al., 2005). 

Förutsatt att den hydrauliska diametern används som karaktäristisk längd vid beräkningen kan de dock 

användas även för att uppskatta Reynoldstal och värmeövergångstal för flöden genom rör med annan 

form på tvärsnittsaran. Hydraulisk diameter för en annulär flödeskanal beräknas med ekvation (3.32). 

 
   

           

 
       

 

(3.32) 

Naturlig konvektion i rör 

Vid en uppvärmningsprocess får en fluid rörelse på grund av densitetsförändringar vilket ger upphov 

till naturlig konvektion (Holman, 2010). Till skillnad från påtvingad konvektion uppstår naturlig 

konvektion på grund av naturliga medel så som flytkrafter och densitetsförändringar (Çengel et al., 

2008). Eftersom det inte sker någon yttre påverkan så som fläktar eller pumpar har naturlig konvektion 

låga hastigheter. 

Flödesregimen vid naturlig konvektion bestäms av det dimensionslösa talet Grashofs tal, se ekvation 

(3.33) (Çengel et al., 2008). Vilken karakteristisk längd   som ska användas vid framtagandet av 

Nusselttalet och Grashofstalet beror på geometrin hos det studerade problemet (Holman, 2010).  
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(3.33) 

Grashofs tal beskriver förhållandet mellan flytkrafter och viskösa krafter som påverkar fluiden (Çengel 

et al., 2008). Grashofstalet har mest inverkan vid bestämmelse om fluidrörelserna är laminära eller 

turbulenta. 

Nusselttalet vid naturlig konvektion kan beskrivas med ekvation (3.34) där konstanterna   och   

bestäms för olika fall (Holman, 2010; Çengel et al., 2008). Ekvationen gäller vid filmtemperaturen 

      som fås fram genom ekvation (3.35). 

       
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅                   

 

(3.34) 

 
      

     
 

 
(3.35) 

   

Produkten av Grashofstalet och Prandtltalet kallas för Rayleightalet, se ekvation (3.36). 

 
         (

      
  

)           

 

(3.36) 

I slutna system där   representerar avståndet mellan de slutna väggarna kan Grashofstalet skrivas 

enligt ekvation (3.37) (Holman, 2010). 

 
   

      
    

   

  
 

 

(3.37) 

I slutna system med låga Grashofstal kommer konvektionen vara liten vilket innebär att 

värmeöverföringen i princip bara består av ledning (Holman, 2010). Vid ökande Grashofstal kommer 

konvektionen bli mer viktig och Nusselttalet kommer förändras enligt ekvation (3.38): 

 
    

  

 
 

 

(3.38) 

När Nusselttalet är känt kan värmeöverföringen genom inneslutningen beräknas enligt ekvation (3.39) 

(Çengel et al., 2008). 

 
 ̇    (   

    
)      

   
    

 
 

 

(3.39) 

Om ekvation (3.39) jämförs med ekvation (3.4) ses att formlerna är analoga med varandra med 

skillnaden att   och bytts ut mot     (Çengel et al., 2008). Detta innebär att en fluid i ett inneslutande 

system beter sig på samma sätt som en fluid med en konduktivitet med värdet    . Produkten     

kallas därför för den effektiva värmekonduktiviteten och definieras enligt ekvation (3.40). 

          

 

(3.40) 

För koncentriska cylindrar med en fluid emellan kan värmeöverföringen mellan cylindrarna beskrivas 

enligt ekvation (3.41). 
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 ̇  

      

       ⁄  
        

 

(3.41) 

Det rekommenderade sättet att beskriva Nusselttalet enligt Raithby och Hollands (1975) för två 

koncentriska cylindrar beskrivs enligt ekvation (3.42). 

 
   

    

 
      (

  

        
)
  ⁄

         
     

 

(3.42) 

     är den geometriska faktorn för koncentriska cylindrar och definieras enligt ekvation (3.43) 

(Çengel et al., 2008). 

 
     

[        ⁄  ] 

  (  
    

   
    

)
  

 

(3.43) 

Ekvationerna ovan gäller för              och                 (Çengel et al., 2008). Vid 

lägre produkter av         kan den naturliga konvektionen försummas och således ska bara   

användas. Samma sak gäller om       . 

3.2.3 Resistanser cirkulära rör 

I många fall är det praktiskt att uttrycka både konduktion och konvektion i form av termiska 

resistanser (Çengel et al., 2008), se ekvation (3.44). 

 
 ̇  

  

∑ 
 

 

(3.44) 

Resistanser för konduktion och konvektion i cirkulära skikt uttrycks enligt ekvation (3.45) och (3.46) 

(Çengel et al., 2008).  

 
      

        ⁄  

   
 

 

(3.45) 

 
      

 

    
 

 

(3.46) 

3.3 Termiskt motstånd i borrhål 

Det termiska motståndet i borrhålet,   , ges av ekvation (3.47) och är en viktig faktor för 

värmeöverföringen mellan borrhålsväggen och värmebäraren (Hellström, 1991).    

          ̇ (3.47) 

 

Motståndets storlek beror av många olika faktorer, såsom av borrhålets radie, fyllnadsmaterialets 

värmeledningsförmåga, värmebärarens egenskaper, strömningen i rören, rörens position och 

utformning samt av den naturliga konvektionen i borrhålet (Hellström, 1991).  

I följande avsnitt kommer uttryck för det termiska motståndet för borrhål med olika rörkonfigurationer 

att presenteras. Om inget annat anges är ekvationerna hämtade från Hellström (1991). 
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3.3.1 Enkelt u-rör 

Enligt Hellström (1991) gäller sambandet i ekvation (3.48) för värmeöverföringen mellan u-rör och 

borrhålsväggen.     är fluidtemperaturen i respektive flödesrör på en viss nivå i borrhålet och   

antalet flödesrör.   

 

       ∑    
   

 

   

           

(3.48) 

 

Baserat på ekvation (3.48) kan värmeöverföringen mellan respektive rör och borrhålsväggen i ett 

enkelt u-rör beskrivas enligt följande ekvationssystem (3.49).    

           
  ̇     

  ̇  

          
  ̇     

  ̇  

(3.49) 

 

Vid omskrivning av ekvationerna i (3.49) erhålls följande uttryck för värmeöverföringen från 

respektive rör (3.50).  

 
 ̇  

   
     

 

   
    

      
   

(      )  
   

 

   
    

      
   

(       ) 

 

(3.50) 

 
 ̇  

   
     

 

   
    

      
   

(      )  
   

 

   
    

      
   

(       ) 

 

 

 

Definition av   
     

  och    
  enligt (3.51), (3.52) (3.53) och omskrivning ger ytterligare ett uttryck 

för avgiven effekt från respektive fluid, se ekvationerna (3.54) och (3.55).  

 
  

  
   

    
      

   

   
     

  

 

(3.51) 

 
  

  
   

    
      

   

   
     

  

 

(3.52) 

  

   
  

   
    

      
   

   
  

 

(3.53) 

 
 ̇  

      

  
 

 
       

   
 

 

 

 

(3.54) 

 
 ̇  

      

  
 

 
       

   
 

 

 

(3.55) 

Om borrhålet är symmetriskt är resistanserna mellan de båda fluiderna och borrhålsväggen samma. 

Detta medför att uttrycken för resistanserna   
  och   

  kan förenklas enligt (3.56) och (3.57). 

   
    

     
     

  

 

(3.56) 
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(3.57) 

I ekvationerna ovan beskriver   
  och   

  resistansen mellan respektive flödesrör och borrhålsväggen 

och    
  resistansen mellan rören. Ekvationerna kan representeras av värmekretsen i Figur 3-2.  

 

Figur 3-2. Ett tvärsnitt av borrhålet vid användning av u-rör och den motsvarande värmekretsen. Fritt efter Hellström (1991). 

Genom att approximera varje rör som en linjekälla kan motstånden    
 ,    

  och    
  härledas med 

hjälp av linjekällmetoden. Om rören är placerade med samma avstånd till borrhålets mittpunkt erhålls 

ekvation (3.58) och (3.59). För härledning se Hellström (1991).  

  
   

  
 

    
[  (

  
   

)  
     

     
  (

  
 

  
    

)]     

 

(3.58) 

  

   
  

 

    
[  (

  
  

)  
     

     
  (

  
 

  
    

)  ] 

 

(3.59) 

 

Om fyllnadsmaterialet i borrhålet är en fluid bör hänsyn tas till naturlig konvektion (Hellström, 1991). 

Detta innebär att     ersätts med        enligt avsnitt 3.2.2. 

   är den termiska resistansen mellan värmebäraren och utsidan av röret och består av tre delar; 

konvektivt värmeöverföringsmotstånd mellan värmebärare och insidan av röret (    ), 

ledningsmotstånd genom rörväggen (   
 ) och kontaktmotstånd på ytan mellan röret och 

fyllnadsmaterialet i borrhålet (   ), se ekvation (3.60), (3.61), (3.62) och (3.63). 

Värmeövergångskoefficienten,    bestäms i enighet med det som anges i avsnitt 3.2.2.  

          
     

 

(3.60) 
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(3.61) 

 
    

 

       
 

 

(3.62) 

 
   

 

    
    

      

   
  

(3.63) 

 

3.3.2 Ringformad koaxial värmeväxlare 

I Figur 3-3 visas en principskiss för tvärsnittsarean för en koaxial värmeväxlare där borrhålet används 

som flödesrör. Värme överförs mellan de två fluiderna samt mellan den yttre fluiden och 

borrhålsväggen.  

 

Figur 3-3. Tvärsnittsarea för ett borrhål med koaxial geometri. Värme flödar dels mellan fluiderna samt mellan den yttre 

fluiden och borrhålsväggen. Fritt efter Hellström (1991).  

Då det inre flödet och borrhålsväggen inte är i direkkontakt är den termiska resistansen   
  oändligt 

stor (Hellström, 1991). Resistanserna mellan fluiderna    
  och   

  ges av ekvation (3.64) och (3.65) 

motsvarar resistans mot värmeflöde mellan de två fluiderna respektive mellan fluiden i det annulära 

röret och borrhålsväggen. Figur 3-4 visar den motsvarade termiska värmekretsen.   

    
        

       

 

(3.64) 

   
           

     (3.65) 

   

 

Figur 3-4. Värmekrets för borrhål med koaxial geometri. Fritt efter Hellström (1991) .  

     och      är konvektivt värmemotstånd mellan värmebäraren vid inre respektive yttre vägg. De 

bestäms enligt (3.66) och (3.67). För teori gällande bestämning av    och    se avsnitt 3.2.2.     
  och  

   är konduktivt värmemotstånd och kontaktmotstånd vid användning av en liner i borrhålet. De 
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bestäms med ekvation (3.61) respektive (3.63). Övriga resistanser bestäms på samma sätt som för u-

rör.  

 
     

 

       
 

 

(3.66) 

 
     

 

       
 

 

(3.67) 

Överförd effekt från respektive fluid beräknas med ekvationerna (3.54) och (3.55). Som synes i Figur 

3-3 är överförd effekt till berget summan av  ̇  och  ̇ .  

3.4 Värmeutbyte mellan lagret och dess omgivning 

Hellström (1991) presenterar även ekvationer för att beräkna förlusterna från ett lager till dess 

omgivning. Initialt sker en uppbyggnad av ett temperaturfält kring lagret och de årliga förlusterna är 

tidsberoende.  De årliga förlusterna kommer sedan stegvis att gå mot ett stationärt värde.  

Vid beräkning av stationära förluster från ett cylindriskt lager som ligger strax under jordytan 

använder sig Hellström (1991) av formler och tabeller från Claesson et al. (1985). Totala stationära 

årliga förluster från lagret kan beräknas med ekvation (3.68). Medeltemperaturen på kanten till 

borrhålslagret    och temperauren vid markytan    är konstanta vid beräkningen. En bra uppskattning 

på    är årsmedeltemperaturen en meter ned i marken. Storleken på den dimensionslösa förlustfaktorn  

    beror av lagrets dimensioner och av jorddjupet. Den finns tabulerad i Hellström (1991) för ett 

begränsat antal lagerdimensioner.    motsvarar avståndet mellan markytan och lagrets start och    

lagrets radie, se Figur 3-5. 

 
 ̇                

  
  

 
 

  
  

 

(3.68) 

 

Figur 3-5. Lagrets placering i marken. Jorddjupet (  ), lagrets höjd ( ) och radie (  ) är viktiga parametrar för att bestämma 

förlustfaktorn       är temperaturen vid markytan,    medeltemperaruren på lagrets rand och     den ostörda 

bergstemperaturen. Fritt efter Hellström (1991). 

Vid beräkning av de årliga förlusterna innan stationärt tillstånd uppnåtts beror den dimensionslösa 

förlustfaktorn   , förutom av lagrets dimensioner och jorddjup, även av tiden. Förlusterna i radiell 

riktning kan beräknas med ekvation (3.69) där     ges av ekvation (3.70) som gäller förutsatt att 

ekvation (3.71) är uppfylld.     är berggrundens ostörda temperatur.  
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(3.69) 
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(3.70) 

  
  

  
 
     

 

(3.71) 

Till de tidsberoende årliga förlusterna måste även förluster upp till markytan och nedåt från lagret 

adderas för att totala årliga förluster ska erhållas.    

För att ta hänsyn till förlustvariationer över året ska en periodisk process adderas till den stationära 

eller tidsberoende processen (Hellström, 1991). Summan av förlusterna för denna process är noll, 

varför de endast har betydelse för att kunna fastställa när på året förlusterna sker.   

3.5 Strömningsförluster 

För att cirkulera värmebäraren i rören används en pump. Dess elanvändning beror av de tryckförluster 

som uppstår vid strömningen genom rören. Tryckförlusterna kan grovt delas in i två grupper; 

engångsförluster och friktionsförluster (Storck et al., 2010). Friktionsförluster beräknas med ekvation 

(3.72). Dess storlek är starkt kopplad till flödeshastigheten men även till friktionsfaktorn (Çengel et 

al., 2008). Se ekvation (3.28) för beräkning av friktionsfaktorn vid turbulent flöde. Med kunskap om 

strömningens Reynoldstal och relativ ytråhet för rörytan kan friktionsfaktorn vid laminär rörströmning 

bestämmas med ekvation (3.73) (Çengel et al., 2008). 

   

 
     

 

  

       
 

 
 

 

(3.72) 

 
  

  

  
 

 

(3.73) 

Engångsförluster är förluster som kan härledas till en viss plats, såsom rörböjar, in- och utlopp, vid 

plötsliga förändringar i rörets tvärsnittsarea och vid strypningar (Storck et al., 2010). Dessa 

tryckförluster beräknas med ekvation (3.74) där   är den så kallade engångsförlustkoefficienten.  

  
            

       
 

 
 

 

(3.74) 

Vid strömning i rör beräknas        utifrån hastigheten innan förluststället med undantag för vid 

areaminskningar där hastigheten i den smala sektionen används (Storck et al., 2010).  

För att utifrån tryckförlusterna beräkna krävt cirkulationspumparbete används ekvation (3.75) (Çengel 

et al., 2008). 

 
   

 ̇                

     
 

(3.75) 

3.6 Värmepumpar 

För att förflytta värme från en kall region till en varm kan en värmepump användas (Çengel et al., 

2008). För detta behövs en drivkälla, vilken för kompressionsvärmepumpar är el och för 

absorptionsvärmepumpar är värme. I avsnittet kommer först dessa två värmepumpstyper att 

presenteras översiktligt. Därefter begränsas framställningen till värmepumpar som kan leverera värme 
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vid en temperatur på 90-120°C. Dessa värmepumpar benämns i det följande 

högtemperaturvärmepumpar.     

3.6.1 Kompressionsvärmepumpar 

Ett medium har olika förångnings- och kondenseringstemperatur vid olika tryck (Eriksson, 2008). 

Detta utnyttjas i en kompressionsvärmepump. En kompressionsvärmepump består i huvudsak av fyra 

komponenter; kondensor, förångare, strypventil och kompressor. En principskiss över en 

kompressionsvärmepump återfinns i Figur 3-6. I kompressorn tillförs det arbete  ̇ som krävs för att 

lyfta värmet från den kalla regionen till den varma.  

 

 

Figur 3-6. Principskiss för en värmepump. Fritt efter Storck et al. (2010). 

Hur väl en värmepump fungerar bestäms av värmefaktorn (COPHP) enligt ekvation (3.76) (Alvarez, 

2003). Ju högre COPHP desto mindre arbete krävs för att få den önskade värmen  ̇ .  

 
      

 ̇ 

 ̇
 

 ̇ 

 ̇   ̇ 

 

 

(3.76) 

 ̇  tas från värmekällan, och ju varmare det är i källan desto mindre drivel kräver värmepumpen 

(Alvarez, 2003). Värmekällan kan bestå av exempelvis luft, grundvatten och mark. Det viktiga är att 

värmekällan är så pass stor att dess temperatur inte påverkas nämnbart av värmeuttaget. Enligt Pearson 

(2014) kan en temperaturvariation på mer än tio grader i flödet till värmepumpens förångare vara ett 

problem då det leder till att systemets kapacitet förändras. 

För högtemperaturvärmepumpar är den viktigaste faktorn för dess lämplighet val av arbetsmedium 

(Eriksson, 2008). Ett arbetsmediums användbarhet beror i första hand av dess termodynamiska 

egenskaper. Även andra aspekter såsom miljöpåverkan, pris och brännbarhet är viktiga. Oftast är det 

omöjligt att hitta ett arbetsmedium som lever upp till alla krav och valet blir därför en kompromiss 

mellan dessa. Upp till temperaturer runt 80°C kan ett flertal olika medier användas. För högre 

leveranstemperaturer begränsas dock antalet.  
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Möjlig leveranstemperatur  

Främst är det två faktorer som begränsar en kompressionsvärmepumps leveranstemperatur. Den första 

är att kondenseringstemperaturen för arbetsmediet måste ligga under den kritiska punkten.
1
 Detta 

eftersom värmepumpen för att kunna utnyttja fasövergången mellan gasfas och vätskefas måste arbeta 

i det fuktiga området. Den andra förutsättningen för att ett medium ska kunna användas är att 

mättnadstrycket vid kondenseringstemperaturen måste kunna uppnås i kompressorn.  

Möjligt temperaturlyft 

Gällande det maximala temperaturlyftet finns enligt Eriksson (2008) inga tekniska begränsningar i en 

kompressionsvärmepump. Dock påverkar andra faktorer önskade temperaturlyft såsom förhållandet 

mellan el- och bränslepriser samt investeringskostnaden för värmepumpen. Ett större temperaturlyft 

innebär att den volymetriska värmekapaciteten (förhållandet mellan levererad värmeeffekt och 

volymsflöde in i kompressorn) försämras vilket påverkar investeringskostnaden. Även 

driftkostnaderna påverkas då ett större temperaturlyft leder till ett lägre COPHP och en lägre 

isentropverkningsgrad. Utöver detta finns vid stora temperaturlyft en risk att mediet efter kompressorn 

överhettas, vilket kan leda till nedbrytning av arbetsmediet.  

Val arbetsmedium 

Baserat på ovanstående är kolväten såsom propan, isobutan och pentan lämpliga medium för 

högtemperaturvärmepumpar (Eriksson, 2008). Detta då de har låga mättnadstryck och förhållandevis 

höga COPHP. Propan förutsätter dock signifikant högre kompressortryck än övriga vid en 

kondenseringstemperatur över 90°C. En nackdel vid användning av kolväten som arbetsmedium är 

risken för explosioner. Ett alternativ är att använda HFCa, vilket har fördelen att det inte är brännbart. 

HFCa är dock en kraftig växthusgas (Eriksson, 2008), och oavsett hur väl systemet är utformat är det 

enligt Hoffmann och Pearson (2011) oundvikligt att förlora en del av gasen i systemet under service 

och underhåll. En av det brittiska värmepumpsföretaget Star Renewable Energy installerad stor 

värmepump har ett rapporterat ett utsläpp på ungefär 1 % av total mängd arbetsmedium (Hoffmann 

och Pearson, 2011). Star Renewable Energy har även installerat värmepumpar med 13 MW 

värmeeffekt i den norska staden Drammen. Dessa använder ammoniak som arbetsmedium och som 

värmekälla havsvatten med en temperatur som varierar mellan åtta och nio grader (Pearson, 2014). 

Värmen från systemet används i fjärrvärmenätet och levererar värme vid 90°C. Ammoniak kräver 

ännu högre kondenseringstryck än propan (Eriksson, 2008).  

Flerstegslösningar 

En lösning för att erhålla höga leveranstemperaturer och temperaturlyft är att använda en 

kaskadprocess (Eriksson, 2008; Pearson, 2014). Detta innebär att flera enstegsvärmepumpar vilka 

arbetar med olika kondenserings- och förångningstemperatur kopplas samman. Vid kaskadkoppling är 

kondensorn för värmepumpen som arbetar med lägre temperaturer förångare i värmepumpen med 

högre temperatur. En fördel med kaskadkoppling är att olika arbetsmedium kan användas i de olika 

processerna eftersom flödena inte blandas (Eriksson, 2008).  Flerstegsprocessen ökar verkningsgraden 

samtidigt som processen blir mer komplex och kostsam (Alstom, 1995). I det system som används i 

Drammen är tre värmepumpar kaskadkopplade (Hoffmann och Pearson, 2011). För att klara av 

varierande effekter och massflöden kan värmepumparna även parallellkopplas (Pearson, 2014).  

3.6.2 Absorptionsvärmepumpar        

En absorptionsvärmepump använder värme vid två olika temperaturer och levererar sedan denna vid 

en temperatur emellan dessa (Eriksson, 2008). Absorptionsvärmepumpen består i huvudsak av fyra 

                                                      
1
 Anmärkning: Det finns även värmepumpar som arbetar över denna punkt. I dessa behöver kondensorn ersättas 

av en gaskylare (Eriksson, 2008).   
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komponenter; förångare, absorbator, desorbator och kondensor, se Figur 3-7. Av dessa arbetar 

kondensor och desorbator vid ett högt tryck och förångare och absorbator vid ett lågt.  

 

Figur 3-7. Principskiss över en absorptionsvärmepump. Tekniken gör det möjligt att ta värme vid två olika temperaturnivåer 

och leverera denna vid en temperatur emellan. Värme upptas dels vid hög temperatur i desorbatorn och dels vid låg 

temperatur i förångaren. Den avges sedan i absorbatorn och kondensorn. Figuren är framtagen med inspiration av presenterad 

teori i Eriksson (2008).  

Absorptionsvärmetekniken utnyttjar att kokpunkten för en vätska skiljer sig beroende på om den är ren 

eller om något material är löst i den (Keil et al., 2008). Arbetsmediet består därför av minst två 

komponenter; en flyktig och en tung (Eriksson, 2008). I olika steg i cykeln löses eller förångas den 

flyktiga komponenten. I förångaren är endast den lätta komponenten arbetsmedium, och då värme tas 

upp från lågtemperaturkällan förångas den. Det förångade arbetsmediet transporteras sedan vidare till 

absorbatorn där den tas upp av den övriga lösningen. Denna process sker vid en högre temperatur och 

värme avges. Lösningen pumpas sedan till desorbatorn där trycket är högt. Värmeväxling sker mot den 

högtempererade drivvärmen vilket leder till att den lätta komponenten återigen förångas. Efter detta 

steg separeras de två komponenterna; den tunga stryps ned i absorbatorn medan den lätta fortsätter till 

kondensorn där ytterligare värme avges. Kondensatet fortsätter sedan till förångaren och processen 

börjar om.  

För absorptionsvärmepumpar beräknas COPHP enligt ekvation (3.78) (Eriksson, 2008).  

 
      

 ̇   ̇ 

 ̇ 

 

 

(3.77) 

Till skillnad från för kompressionsvärmepumpar är       för absorptionsvärmepumpar i princip 

oberoende av önskat temperaturlyft (Eriksson, 2008; Sloth, 2014). Istället är det processens 

utformning som begränsar. Enligt Sloth (2014) är       för enstegsprocesser normalt mellan 1,71 och 

1,75 och beror mycket lite av driftsförhållandena.  
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En absorptionsvärmepump klarar lägre temperaturlyft mellan förångare och kondensor än vad den är 

dimensionerad för (Sloth, 2014). Om temperaturen in i förångaren är högre än den dimensionerade 

kommer dock den flyktiga komponenten i arbetsmediet att förångas snabbare. Om temperaturlyftet 

förändras avsevärt kan allt arbetsmedium i förångaren försvinna varför de interna pumparna stängs av 

under en kortare tid. Detta kan leda till temperatursvängningar i absorptionsvärmepumpen.  

Förutom värme kräver processen även en liten andel el för att driva cirkulationspumpen (Eriksson, 

2008). För absorptionsvärmepumpar i storleksordningen större än 1 MW anges elförbrukningen av 

absorptionsvärmepumpsförsäljaren Scandinavian Energy Group (u.å.) till ungefär 0,2 % av värmen 

som tas upp vid låg temperatur. 

Som ovan nämnts behövs minst två olika komponenter i arbetsmediet hos en absorptionsvärmepump 

(Eriksson, 2008). En stor skillnad i dessas kokpunkt är vidare att föredra då endast den ena 

komponenten ska förångas i desorbatorn. De vanligaste blandningarna är ammoniak/vatten och 

vatten/litiumbromid. Då det senare lämpar sig för högtemperaturtillämpningar, behandlar kommande 

avsnitt i första hand detta.  

I den danska staden Thisted används absorptionsvärmepumpar med vatten/litiumbromid som 

arbetsmedium i fjärrvärmenätet. Dessa använder geotermiskt vatten från en akvifer med en temperatur 

på 45°C som lågtemperaturkälla och 150-160°C drivvärme från kraftvärmeproduktion (Mahler, 2000). 

Scandinavian Energy Group var involverade i installationen.  

Möjlig leveranstemperatur  

För att processen ska vara termodynamiskt möjlig måste temperaturen på den levererade värmen vara 

närmare drivvärmens temperatur än lågtemperaturkällans (Scandinavian Energy Group, u.å.). Något 

som begränsar temperaturlyftet är risken för korrosion (Eriksson, 2008). Litiumbromid blir väldigt 

korrosivt vid en högre temperatur än 150-170 °C. Detta innebär att temperaturen i desorbatorn inte bör 

vara högre än så och att den maximala leveranstemperaturen därmed begränsas till cirka 100 °C. 

Andra blandningar existerar som kan arbeta vid högre temperaturer (IEA, 2000).  

Möjligt temperaturlyft 

Enligt Scandinavian Energy Group (u.å.) avges ungefär 56 % av all värme i absorbatorn och 

resterande i kondensorn. En hög temperaturdifferens mellan förångaren och absorbatorn medför att en 

ökad koncentration av litiumbromid krävs för att processen ska vara möjlig. Den maximalt tillåtna 

koncentrationen motsvarar en differens mellan uttemperaturerna på 40 °C. Differensen styr vidare 

vilken temperaturskillnad som krävs mellan kondensorn och desorbatorn vilken måste vara 20°C 

större.   

Flerstegslösningar 

Liksom kompressionsvärmepumpar kan flera absorptionsvärmepumpar kaskadkopplas (Eriksson, 

2008). Detta kan antingen i syfte att höja       eller för att öka det möjliga temperaturlyftet. Om 

värmepumparna kaskadkopplas påverkar drivtemperaturen      . Det är inte möjligt att både öka 

      och det möjliga temperaturlyftet.  

3.7 Investeringskalkylering 

Vid investeringskalkylering finns det olika metoder att använda sig av. Gemensamt för metoderna är 

att en kalkylränta för beräkningarna behöver bestämmas. Kalkylräntan   bestäms av vilket 

avkastningskrav företaget har. Om löpande priser används vid kalkyleringen ska den nominella 

kalkylräntan användas (Wramsby & Österlund, 2003). I löpande priser ingår både inflation och 
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prisökning.  De ekvationer som presenteras i avsnittet är omskrivna eller hämtade från Wramsby & 

Österlund (2003). 

Nuvärdesmetoden är en metod för att avgöra om en investering är lönsam eller inte. I metoden 

beräknas alla framtida inbetalningsöverskott (  ) om till ett nuvärde, se ekvation (3.78). Med 

inbetalningsöverskott avses differensen mellan inbetalningar och utbetalningar. Genom att sedan 

använda nuvärdet kan nettonuvärdet beräknas, där investeringskostnaden även tas med, se ekvation 

(3.79). För att en investering,  , ska vara ekonomisk lönsam ska nettonuvärdet vara positivt.   

motsvarar investeringens ekonomiska livslängd. 

 
   ∑

  

      

 

   

 

 

(3.78) 

          
 

(3.79) 

Ett annat sätt att beräkna om en investering är lönsam eller inte är att använda sig av 

annuitetsmetoden. Denna beräknar hur lönsam investeringen är per år under den ekonomiska 

livslängden.  Vid användning av metoden beräknas först nettonuvärdet. Utifrån nettonuvärdet och 

annuitetsfaktorn kan ett resultat per år under livslängden erhållas, se ekvation (3.80). 

 
   

     

         
 

 

(3.80) 

Ytterligare ett sätt att jämföra olika investeringsalternativ är utifrån dess avbetalningstid (paybacktid). 

För att vid denna beräkning ta hänsyn till kalkylräntan kan den diskonterade paybackmetoden 

användas, se ekvation (3.81).  

 

     ∑
  

      
  

 

   

 

 

(3.81) 
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4. Metod 
I kapitlet beskrivs tillvägagångssättet för att besvara examensarbetets frågeställningar. Inledningsvis 

presenteras övergripande metodval och de system som modellerats introduceras. Därefter presenteras 

hur modelleringen av värmeöverskott och topplasteffekt i Tekniska verkens energisystem utan ett 

säsongsvärmelager genomförts följt av en beskrivning av hur borrhålslagret och värmepumparna 

modellerats. Efter detta beskrivs tillvägagångssätt för de ekonomiska beräkningarna samt hur 

dimensioner och driftstrategier för de system som simulerats valdes. Kapitlet avslutas med en 

diskussion om den valda metoden.  

För att besvara examensarbetets frågeställningar utvecklades en modell som beskriver hur Tekniska 

verkens energisystem förändras vid integrering av ett borrhålslager. Till modelleringen användes 

MATLAB och för att utvärdera data användes Excel. För att skapa underlag för modelleringen 

genomfördes litteraturstudier samt även ett studiebesök på Xylems borrhålslager i Emmaboda.  Ett 

antal företag och personer som varit involverade i byggnation av borrhålslager eller arbetar på 

värmepumpsföretag har även kontaktats för information. 

Ett system som möjliggör användning av säsongslagrad värme i borrhål kan utformas på många olika 

sätt. I examensarbetet modellerades och jämfördes fyra olika system. Det som skiljer dessa är vilken 

typ av värmepump respektive borrhålsvärmeväxlare som används. De fyra olika systemen presenteras 

i Tabell 4-1. Det är simuleringar av den utvecklade modellen med dessa fyra olika system som ligger 

till grund för examensarbetets resultat. För dimensioner på borrhålsvärmeväxlarna se Appendix B. 

Tabell 4-1. De fyra system som modellerats.  

System Borrhålsvärmeväxlare Värmepump 

A U-rör Kompression 

B U-rör Absorption 

C Koaxial borrhålsvärmeväxlare Kompression 

D Koaxial borrhålsvärmeväxlare Absorption 

 

I Figur 4-1 och Figur 4-2 visas principskisser över hur systemen samspelar med övriga delar av 

energisystemet. Som synes i figurerna interagerar ett borrhålslager med fjärrvärmesystemet på olika 

sätt under inladdning- respektive urladdningsperioden. Under inladdning tas överskottsvärme från 

fjärrvärmenätet och värmer upp lagret. Under urladdning används lagret istället som en värmekälla 

och med hjälp av en värmepump kan värmen levereras ut i fjärrvärmenätet till kund.  
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borrhålslager
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Borrhålslager
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Framledning -Fjärrvärmenätet

Kraftvärmeproduktion

 

Figur 4-1. Principskiss över energisystemet under inladdning. Vid överskottsvärme från avfallsbaserad kraftvärme-

produktionen laddas lagret.  

Kraftvärmeproduktion
Kund

Värmepump

Framledning 

borrhålslager

Returledning 

borrhålslager

Borrhålslager

Returledning -Fjärrvärmenätet

Framledning -Fjärrvärmenätet

 

Figur 4-2. Principskiss över energisystemet under urladdning. Vid behov av topplasteffekt används lagret som värmekälla 

och med hjälp av en värmepump uppgraderas värmen för att kunna användas i fjärrvärmenätet.  
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4.1 Modellering av värmeöverskott och topplastbehov 

En modellering av Tekniska verkens energisystem genomfördes för att kunna avgöra hur mycket 

värme som finns tillgänglig för inladdning och hur mycket som önskas laddas ur lagret. Modellen 

utgår ifrån hur energisystemet kommer att se ut 2016 då den nya avfallspannan på Gärstadverket tagits 

i drift. Maximala värmeeffekter för alla Tekniska verkens pannor redovisas i Tabell 4-2. I dessa ingår 

rökgaskondenseringen för de pannor där det är möjligt. Alla kraftvärmepannor antogs producera el 

året runt.  

Uppgifter om värmebehovet under ett normalår har erhållits från Holm (2014). Vid modellering över 

flera år användes samma värmebehov. Tekniska verken har ett avtal om värmeleveranser med Mjölby-

Svartådalen Energi AB. Summan av denna värmeleverans och värmeleveranserna inom Linköping 

motsvarar totalt värmebehov. Värmebehovet angavs som dygnsmedelvärden. Ackumulatortanken 

antas i modellen kunna kompensera för variationer under dygnet. Ytterligare ett antagande i modellen 

är att det finns obegränsad kylkapacitet i Tekniska verkens energisystem.  

Tabell 4-2. Värmeeffekter från Tekniska verkens pannor.  

Panna Placering Bränsle Värmeeffekt 

P1 Gärstad Avfall 14,2 

P2 Gärstad Avfall 29,4 

P3 Gärstad Avfall 29,4 

P4 Gärstad Avfall 65,7 

P5 Gärstad Avfall 84,6 

P1 KV1 Kol, gummi 49,8 

P2 KV1 Olja (EO5) 94 

P3 KV1 RT-trä+ bark 61,2 

Bio-HVC 

 

Bio 4,0 

Olje-HVC 

 

Olja (EO5) 240,0 

 

I modellen har avfallspannorna (P1-P5 på Gärstadverket) antagits stå still en dag per månad för 

oförutsägbara driftstopp samt även ha ett längre stopp på 28 dagar under sommaren för revision. 

Under revision stängdes pannorna P1-P3 av samtidigt, panna P4 för sig och panna P5 för sig i 

modellen. Vilka månader som revisionen ägde rum på valdes utefter vilka månader som hade högst 

effektöverskott. Resterande dagar under året antogs pannorna kunna gå på full effekt.  

Pannorna som inte eldar avfall har även en lägsta effekt som de minst kommer leverera om de tas i 

drift. Detta innebär att i verkligheten kan en panna ibland gå på högre effekt än vad som önskas på 

grund av minimieffekten. I modellen har detta inte tagits hänsyn till, utan minimieffekten har satts till 

noll på samtliga pannor. Anledningen till detta är att ackumulatortanken som finns i energisystemet 

har antagits kunna hantera mindre fluktuationer i effektbehovet. Om en panna i modelleringen går 

under sin verkliga minimieffekt antas därmed resterande effekt gå till ackumulatortanken alternativt att 

det är ackumulatortanken som levererar effekten istället för pannan.  

Utöver pannorna finns även lagret inlagt i modellen. Det kommer att laddas när värmebehovet hos 

fjärrvärmekunderna är lägre än den totala effekten som avfallspannorna inklusive rökgaskondensering 

genererar. Den önskade värmeeffekten från lagersystemet under urladdning beräknades utifrån att 

träpannan (P3 på KV1) användes till sin maximala kapacitet innan lagret togs i drift.  Detta eftersom 

panna P3 är billig i drift och dessutom producerar el, varför kostnaden för värmeproduktion i denna 

under vissa perioder kan vara negativ. Tillgängliga effekter att ladda in och önskade effekter att ladda 
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ur lagersystemet användes som indata till modelleringen av borrhålslagret, se avsnitt 4.2. Utifrån 

modelleringen bestämdes även vilka månader som lagret skulle laddas respektive laddas ur.  

4.2 Modellering av borrhålslager 

Vid beräkningar på borrhålslagrets termiska prestanda undersöktes dels värmeöverföringen mellan 

värmebäraren och berggrunden och dels värmeöverföringen mellan hela lagret och dess omgivning. 

Värmeväxlingen mellan värmebäraren och den närmaste berggrunden runt borrhålet benämns i det 

följande som lokal process och värmeöverföringen mellan lagret och omgivningen som global process.  

Vid uppbyggnaden av beräkningsmodellen har ett antal antaganden gjorts för att minska 

beräkningarnas omfattning. Ett generellt gällande antagande är att materialegenskaperna på 

berggrunden antagits vara konstanta och inte variera med temperatur. Ytterligare ett är att 

värmeöverföringen i berggrunden enbart sker genom konduktion.  

Då ingen specifik plats valts för lagret kunde inte tester för att bestämma bergart och jordart 

genomföras. Egenskaper för den vanligaste bergarten i Linköpingsområdet, granit (se avsnitt 2.3), 

valdes därför som indata i modelleringen. Värmeledningsförmågan för granit anges i Tabell 2-4 i ett 

intervall, varför det av SGI (1991) framtagna medelvärdet användes. Som jordart antogs lera och 

värdet i mitten av intervallet i Tabell 2-5 användes som indata. För att kontrollera hur resultatet 

påverkas av ändrade materialegenskaper genomfördes en känslighetsanalys där dessa ändrades, se 

5.6.1.   

Som värmebärare användes i modellen vatten. Gällande värmebärarens fluidegenskaper så har de med 

undantag för specifik värmekapacitet interpolerats fram utifrån temperatur. Att den specifika 

värmekapaciteten satts konstant beror av att den endast varierar med några få procent i det aktuella 

temperaturintervallet och beräkningarna underlättades avsevärt då denna parameter används frekvent. 

Som nämnts ovan kan tjockleken på jordlagret variera mycket från plats till plats. Vid beräkningarna 

antas ingen värmeöverföring från värmebäraren ske förrän berggrunden nås. Detta innebär att det djup 

som anges som indata i modellen för lagret gäller från det att berggrunden börjar. Hur djupt jordlagret 

är påverkar ekonomiska aspekter, då det kostar olika att borra i jord jämfört med berg. Hur 

kostnaderna för konstruktion av lagret har beräknats kommer att presenteras i avsnitt 4.3. Djupet på 

jordlagret påverkar även förlusterna från lagret till markytan, vilket kommer beskrivas i avsnittet om 

globala processer, se avsnitt 4.2.2. 

Temperaturen på berget vid simuleringens start har beräknats med ekvation (4.1). Ekvationen har 

tagits fram genom att anta att temperaturgradienten från 10 meters djup och nedåt motsvarar den 

mellan 10-100 meters djup (se avsnitt 2.3).  

                (4.1) 

   

Formen på lagret är cylindrisk. Borrhålen kan borras i ett kvadratiskt eller hexagonalt mönster (Lee, 

2013). Ett kvadratiskt mönster är lättare att borra samt gör det lättare att koppla ihop borrhålen. Ett 

hexagonalt mönster medför dock mindre värmeförluster, varför modelleringen genomfördes för detta. 

I modellen är avståndet mellan varje borrhål samma enligt rekommendation från Edstedt & Nordell 

(1994). Som fyllnadsmaterial i borrhålet valdes grundvatten. Anledningen till detta är att det är det 

vanligaste fyllnadsmaterialet i Skandinavien (Lee, 2013). Dessutom vid de planerade operativa 

temperaturerna i lagret finns ingen risk för frysning.  

Med anledning av att ett hexagonalt mönster valts kan en specifik region tilldelas respektive borrhål 

utifrån symmetri. Om hänsyn inte tas till inverkan av förluster från lagret till omgivande mark sker 
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inget nettovärmeflöde mellan dessa regioner. Modellen över värmeöverföringen lokalt kunde därmed 

begränsas till en av de volymer vars tvärsnittsarea är utritad i Figur 4-3. Detta område kallas i det 

följande borrhålsområde. Varje borrhål i lagret har således en given bergmassa som kallas 

borrhålsområde.  

 

Figur 4-3. Illustrering av symmetri mellan borrhålsområden. Med anledning av symmetri kan respektive borrhål i ett 

hexagonalt borrhålslager tilldelas en specifik volym, vars tvärsnittsarea är utritad i figuren. Fritt efter Hellström (1991) . 

För att få samma form på den omgivande bergmassan som borrhålet och dessutom möjliggöra 

användning av värmeekvationen i cylindriska koordinater approximeras den hexagonala volym som 

omger varje borrhål som en cylinder.  

Värmeöverföringen från rör till berggrund är tidsberoende. En timmes tidssteg (  ) användes i alla 

beräkningar. För att beräkna temperaturfördelningen runt varje borrhål samt i lagrets omgivning i varje 

tidssteg användes primärt finita differensmetoden. Det genomfördes även känslighetsanalyser på 

inverkan av tidsstegets längd, se avsnitt 5.6.3. För att garantera att avståndet mellan 

beräkningspunkterna gav tillåtna lösningar användes Fouriertalet (se avsnitt 3.2.1). 

I modellen kan även följder av att seriekoppla borrhålen utvärderas. Seriekoppling innebär att 

värmebäraren cirkulerar genom flera borrhål. De seriekopplade borrhålen kommer att ha olika fram- 

och returledningstemperaturer; framledningstemperaturen för ett borrhål blir returlednings-

temperaturen från föregående borrhål, förutom för det första borrhålet. Detta får till följd att 

bergmassan runt de seriekopplade borrhålen kommer att värmas upp olika mycket. För att ta hänsyn 

till detta genomfördes en numerisk beräkning av värmeflödet mellan borrhålsområdena för de 

seriekopplade borrhålen i varje tidssteg. Vid laddning och urladdning flödar värmebäraren åt olika 

håll. Detta innebär att det sista borrhålet vid laddning kommer blir det första borrhålet vid urladdning 

och så vidare. Ett antal seriekopplade borrhål med deras tillhörande borrhålsområden kommer i det 

följande att benämnas som borrhålsserie. 

Beräkningar på värmeöverföringen lokalt och globalt har genomförts i separata steg. Figur 4-4 visar 

ordningen för dessa. Innanför den blå rutan illustreras globala processer och utanför lokala. I det 
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följande beskrivs modelleringen och beräkningsgången av den lokala respektive globala processen, 

samt samverkan dem emellan närmare.  

Värmeflöde 

radiellt

Värmeflöde 

mellan borrhål

Globala förluster 

radiellt

Globala förluster 

uppåt

Globala förluster 

nedåt

Värmeflöde 

höjdled

Parallellkoppling

Seriekoppling

 

Figur 4-4. Flödesschema över värmeöverföringsberäkningarna. Figuren visar i vilka steg som värmeöverföringsprocesserna 

beräknas i modellen. Alla rutor utanför den blåa zonen är för den lokala processen. Först genomförs en beräkning på 

värmeflödet i radiell riktning. Om borrhålen är seriekopplade kommer därefter ett värmeflöde emellan borrhålen att beräknas. 

Efter det beräknas de globala förlusterna, först i radiell riktning och därefter i höjdled. Därefter återgår processen återigen till 

den lokala och temperaturfördelningen i höjdled beräknas. Sedan är processerna klara för det aktuella tidssteget, och 

beräkningarna börjar om för nästkommande.  

4.2.1 Modellering av lokal process 

Modelleringen av den lokala processen genomfördes för ett borrhålsområde vid parallellkoppling av 

borrhålen och för en borrhålsserie vid seriekoppling. I ett första steg beräknas ett endimensionellt 

värmeflöde i radiell riktning vinkelrätt mot borrhålet i den lokala processen. Efter att hänsyn tagits till 

värmeutbytet med lagrets omgivning, se avsnitt 4.2.2, beräknas även hur temperaturerna i höjdled 

samverkar med hjälp av finita differensmetoden. För att genomföra beräkningar på den radiella 

värmeöverföringsprocessen användes två olika tillvägagångssätt. Värmeöverföringsprocessen från 

värmebäraren till det första bergskiktet, markerat med    i Figur 4-5, modellerades med hjälp av 

Hellströms (1991) formler (se avsnitt 3.3). Detta för att möjliggöra beräkning av avgiven och upptagen 

effekt från värmebäraren. Värmeöverföringen har approximerats som stationär under tidsstegen för att 

förenkla beräkningarna. Temperaturfördelningen i resterande del av berggrunden i den lokala 

processen beräknades med finita differensmetoden, se avsnitt 3.2.1. Finita differensmetoden beräknar 

temperaturen i specifika beräkningspunkter. I detta fall har det antagits att temperaturen i bergskiktet 

innanför beräkningspunkten har samma homogena temperatur, vilket illustreras i Figur 4-5 där de 

olika färgnyanserna motsvarar olika temperaturer. Utifrån förändringen i temperatur i varje skikt 

mellan de olika tidsstegen beräknades hur mycket värme som överförts med hjälp av ekvation (3.3). 

Denna energimängd drogs bort från eller adderades till det första bergskiktet, se Figur 4-5, vars 

temperatur således justerades. Det första skiktet ingår därmed i två värmeöverföringsprocesser i varje 

tidssteg; en med värmebäraren och en med övrig bergmassa i sitt borrhålsområde.  
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Figur 4-5. Principskiss över radiella indelningar i den lokala processen. Temperaturen i skiktet innanför respektive 

beräkningspunkt har antagits ha samma temperatur som beräkningspunkten. . Till det första bergskiktet, markerat med    , 

genomfördes beräkningarna med hjälp av ekvationer från Hellström (1991). För att ta fram övrig temperaturfördelning 

användes finita differensmetoden.  

Resultatet av modelleringen av ett borrhålsområde eller en borrhålsserie användes för att beräkna totalt 

utbyte av effekt och energi mellan värmebäraren och berggrunden utifrån antagandet om symmetri. 

Detta innebär att för seriekopplade borrhål antas symmetri mellan borrhålsserierna i lagret istället för 

mellan borrhålsområdena. 

Bestämning av resistanser från värmebäraren till borrhålsväggen 

U-röret antas vid beräkningen vara tillverkat av plast, och har således slät yta (Çengel et al., 2008). 

Nusselttalet för strömningen genom rören beräknades därmed med ekvation (3.27), vilken gäller i 

övergångsområdet och vid turbulent rörströmning. Eftersom turbulent flöde medför en bättre 

värmeöverföring sattes gränser på massflödet så att strömningen aldrig blev laminär. 

Den koaxiala värmeväxlaren använder själva borrhålet som flödesrör. Borrhålsväggen är skrovlig, hur 

mycket beror av borrningsteknik och av lokala förutsättningar på platsen (Lee, 2013). Detta gäller 

även när en liner används då denna är tunn och sitter tätt tryckt mot borrhålsväggen (Pemtec, 2014). 

Vid annulär rörströmning bör som nämnts i avsnitt 3.2.2 två olika Nusselttal tas fram; ett för den inre 

flödesväggen och ett för den yttre. För att göra detta måste dock värmeflödet från respektive vägg 

beräknas. Detta förutsätter kännedom om båda väggtemperaturer, vilka då experimentella tester inte 

kunde genomföras var svåra att fastställa. Eftersom flödeskanalen i det annulära röret är tunn, borde 

Nusselttalen enligt Hellström (1991) inte variera nämnvärt. Samtidigt påverkas värmeövergångstalet 

vid turbulent strömning av rörets skrovlighet, varför hänsyn bör tas till att den inre ytan är i slät medan 

den yttre är skrovlig. För att begränsa tidsåtgången vid simulering antogs dock att ingen 

värmeöverföring sker mellan fram- och returledningsröret
2
, varför Nusseltalet enbart beräknades för 

den yttre väggen på det annulära röret. För att göra detta användes ekvation (3.29).  

För den koaxiala borrhålsvärmeväxlaren sattes den undre gränsen på massflödet till samma som för u-

röret. Med anledning av skillnader i geometri medför detta att lägre flödeshastigheter, och således 

även att laminärt flöde tillåts. Orsaken till detta var att möjliggöra inladdning vid låga effekter även för 

den koaxiala borrhålsvärmeväxlaren. För Reynoldstal under 2300 användes ett konstant Nusselttal 

som interpolerades utifrån värden i Incropera et al. (2005). 

                                                      
2
 För motivering se avsnittet om reglering av in- och urladdad effekt.   
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Friktionsfaktorn som används vid beräkningar på turbulent rörströmning beror av Reynoldstalet och 

beräknas på olika sätt vid laminär respektive turbulent rörströmning (Çengel et al., 2008). I 

övergångsområdet är flödet antingen turbulent eller laminärt eller varierar mellan att vara laminärt och 

turbulent. Vilken av dessa som gäller i det aktuella fallet går inte att fastställa. Ett val gjordes därför att 

använda formler för turbulent rörströmning vid beräkning av friktionsfaktorn även i 

övergångsområdet. Utifrån ekvation (3.28) togs värden fram på friktionskoefficienten för olika 

Reynoldstal. Ett samband för friktionskoefficienten bestämdes därefter i Excel. Sambanden för 

friktionsfaktorn för plast respektive borrhålsväggen presenteras i ekvation (4.2) och (4.3). För släta 

material är relativ ytråhet noll (Çengel et al., 2008). För borrhålsväggen gjordes ett antagande att den 

är 2 mm.   

                       

 

(4.2) 

                             

 

(4.3) 

Vid användning av u-rör antas borrhålet vara fyllt av vatten. Detta antas vara stillastående varför 

naturlig konvektion uppstår mellan u-rören och borrhålsväggen. Ekvation (3.42) och (3.43) kan 

användas vid beräkning av Nusselttalet vid naturlig konvektion mellan två cylindrar. Dessa gäller för 

annulära rör varför u-rörets tvärsnittsarea approximerats med en större cylinder, se streckad cirkel i 

Figur 4-6. 

 

Figur 4-6. Cylinderapproximation av u-rören. Den streckade cirkeln visar hur den approximerade cylindern bestäms vid 

beräkning av värmeövergångskoefficienten vid naturlig konvektion. 

Då en större cylinder approximerades användes medeltemperaturen av fram- och 

returledningstemperaturen samt medeltemperaturen på borrhålsväggen vid beräkning av Rayleightalet, 

se ekvation (3.36).  

Bestämning av värmeflöde mellan bergets första skikt och värmebäraren 

Värmeöverföringen i respektive tidssteg beror av temperaturen på värmebäraren och berggrunden, 

vilka varierar med djup i borrhålslagret. I den framtagna modellen delas därför bergvolymen upp i 

höjdled och värmeöverföringen mellan var och en av dessa och värmebäraren beräknas. En finare 

indelning av berget i höjdled medför att beräkningstiden liksom noggrannheten ökar. I Figur 4-7 

framgår en principskiss över den lokala processen där indelningen i höjdled markerats. Borrhålet till 

vänster har ett u-rör som värmeväxlare och det till höger en koaxial värmeväxlare. 
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Figur 4-7. Principskiss av borrhålsområdet. Figuren visar ett borrhål med u-rör respektive koaxial värmeväxlare samt dess 

omgivande bergområde (jämför med Figur 4-3) vilken approximerats till en cylinder. dH visar hur borrhålet delats upp i olika 

höjdled.  

I den uppställda modellen för den lokala värmeöverföringsprocessen beräknas värmeutbytet med 

värmebäraren i varje tidssteg. Då borrhålet har en liten volym krävs lite energi för att höja 

temperaturen på vattnet däri. Detta innebär att om temperaturen på vattnet i borrhålet kring u-röret inte 

uppdateras tillräckligt snabbt (det vill säga om tidsstegen är för långa) finns en risk att total överförd 

energi i tidssteget blir så pass stor att vattentemperaturen i borrhålet blir högre än värmebärarens till 

nästa tidssteg. Eftersom tillgänglig datakraft är begränsad och övriga processer i berget är långsamma 

gjordes en förenkling i modellen; vid användning av u-rör antogs vattnet i borrhålet inte delta i 

värmeutbytet med värmebäraren.  

Hellströms (1991) formler för resistanser mot värmeflöde som presenterades i avsnitt 3.3 gäller för 

värmeöverföringen mellan fluid och borrhålsvägg. För att ta hänsyn till det konduktiva motståndet i 

berggrunden behövde ytterligare en term, se ekvation (4.4), adderas till ekvation (3.56) för u-rör och 

till ekvation (3.65) vid användning av en koaxial värmeväxlare.   

 
      

        ⁄  

   
 

 

(4.4) 

Numerisk beräkning av värmeflödet mellan borrhål vid seriekoppling 

Vid seriekoppling antas i modellen att ett värmeflöde sker mellan borrhålsområdena i serien. För att 

beräkna detta användes återigen finita differensmetoden. Temperaturen i det yttersta skiktet i ett 

borrhålsområde påverkade sina närliggande grannar. Med hjälp av denna temperatur kunde en ny 

temperaturfördelning beräknas i varje borrhålsområde. Detta genomfördes för samtliga 

borrhålsområden. 

Reglering av in- och urladdad effekt 

Effekten som laddas in eller ur lagret beror av massflödet, temperaturen i berget samt fram- och 

returledningstemperaturen på värmebäraren. I modellen är det endast temperaturen på berget och 
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framledningstemperaturen som är kända vid början av tidssteget. Både massflödet och 

returledningstemperaturen behöver därför bestämmas för att få en tillåten effekt. Då 

returledningstemperaturen beror av massflödet kommer framtagningen av dessa ske iterativt. 

Massflödet approximeras först och därefter beräknas returledningstemperaturen. Om effekten som 

erhålls är högre än den önskade kommer ett nytt massflöde approximeras och 

returledningstemperaturen beräknas igen. Hur denna beräkning går till beskrivs nedan. 

Som nämnts ovan är framledningstemperaturen under in- och urladdning känd. 

Returledningstemperaturen kommer dock att variera med tid på året eftersom överförd effekt beror av 

temperaturen i berget. Returledningstemperaturen behöver därmed bestämmas i varje tidssteg. Detta 

görs på olika sätt för systemet med u-rör respektive koaxial värmeväxlare. För det slutna systemet med 

u-rör antas i ett första steg en returledningstemperatur och med hjälp av ekvation (3.54) och (3.55) kan 

temperaturerna på fram- och returledningen beräknas i varje höjdindelning. Då röret är 

sammankopplat är temperaturen längst ner i fram- respektive returledningsrör samma. Skulle de 

beräknade temperaturerna skilja sig åt längst ner i varje rör, måste returledningstemperaturen justeras. 

Vid tester med olika antaganden på returledningstemperaturen visade det sig att temperaturen i 

framledningsröret     (vid laddning det röda röret i Figur 4-7) inte påverkas i någon större 

utsträckning av temperaturen i returledningsröret     (vid laddning det blåa röret i Figur 4-7). Vid 

beräkning av korrekt returledningstemperatur kunde detta utnyttjas genom att beräkna temperaturerna 

från botten av rören och uppåt istället. Då temperaturen i returledningsröret längst ner bör vara samma 

som framledningstemperaturen längst ner kunde alla temperaturer i returledningstemperaturen räknas 

ut med hjälp av de tidigare beräknade effekterna och temperaturerna från framledningsröret. Med hjälp 

av detta kunde en ny approximation på returledningstemperatur erhållas. Denna procedur upprepades 

ända tills temperaturerna längst ner på fram- och returledningsrören endast skiljde sig åt med ett 

förbestämt värde, 0.5°C. För att förhindra en oändlig loop sattes en övre gräns på antalet iterationer. 

När denna övre gräns hade nåtts ansattes istället temperaturer i returledningsröret till de temperaturer 

som beräknades utifrån framledningsröret.  

Liknande beräkningar på det öppna systemet visade sig kräva mer datakraft. För att förkorta 

tidsåtgången antogs därför att ingen värmeöverföring sker mellan fluiderna, och temperaturen i botten 

av borrhålet således är samma som framledningstemperaturen. Detta motsvarar ett mycket välisolerat 

inre flödesrör.  

För att bestämma massflödet användes ekvation (3.23) där värmeutbytet mellan berggrund och 

värmebärare beräknas med hjälp av värmebärarens massflöde och temperaturförändring. Tillgänglig 

effekt att ladda in och önskad effekt att ladda ur är känd, se avsnitt 4.1. Hur mycket effekt som önskas 

laddas in eller laddas ur från respektive borrhål eller borrhålsserie ( ̇    ) beräknades med ekvation 

(4.5) där   är totala antalet borrhål och   är antal seriekopplade borrhål (om det endast är 

parallellkoppling blir    ). Vid samma totala önskade effekt och samma temperaturdifferens mellan 

framledning och returledning framgår av ekvation (4.5) att det önskade massflödet blir högre vid 

seriekoppling än vid parallellkoppling. 

 
 ̇     

 ̇            

     
 

 ̇     

     
      ̇         

 

(4.5) 

Två olika strategier tillämpades för att ta fram en första approximation på det massflöde som ger 

önskad effekt. Under det första inladdningsåret användes differensen på värmebärarens fram- och 

returledningstemperaturer från föregående tidssteg. Resterande år approximerades istället massflödet 



39 

 

till samma som för föregående år i det aktuella tidssteget. Detta för att försöka minska antalet 

iterationer då önskade effekter inte skiljer sig från år till år.  

Då det är viktigt att kontrollera att de effekter som laddas in och laddas ut ur lagret inte är större än 

önskad effekt genomfördes även iterationer på massflödet när önskad effekt var lägre än den 

beräknade lagereffekten. Om den in- eller urladdade effekten är större än önskad kommer en 

uppdaterad gissning på massflödet att beräknas utifrån den nya temperaturdifferensen. Denna procedur 

fortsätter tills en tillåten effekt erhålls.  

För att massflödet inte ska bli för lågt eller för högt sätts begränsningar på vad som är tillåtet. Om 

massflödet blir för lågt sätts det till noll och om det blir för högt till det högsta tillåtna. Detta innebär 

att det kommer finnas dagar då det finns effekter tillgängliga men som helt eller delvis kommer att 

kylas bort på grund av de låga flödena. Samma sak gäller även på vintern då det kommer finnas dagar 

då den önskade effekten är för låg för att tas upp ur lagret. När flödet stängs av kommer temperaturen i 

varje borrhålsområde att jämnas ut. 

4.2.2 Modellering av global process 

Då berggrunden värms upp och kommer vara varmare än sin omgivning kommer förluster att ske från 

borrhålslagret. I Figur 4-8 presenteras en principskiss av den modellerade globala processen mellan 

borrhålslagret och dess omgivning. Värme utbyts genom konduktion i både radiell riktning och i 

höjdled.  

Värmeförlusterna till berggrunden antas vara betydligt större än förlusterna till markytan. Detta då 

mantelarean i radiell riktning kommer vara betydligt större än mantelarean i höjdled. Därför tas ingen 

konvektion eller strålning från lagret vid marken till omgivningen hänsyn till i beräkningarna. 

 

Figur 4-8. Principskiss över borrhålslager. Figuren illustrerar hur lagret interagerar med sin omgivning. Den gråa cylindern 

representerar själva lagret med alla borrhål. De röda pilarna representerar värmeutbytet med omgivningen i radiell riktning 

och i höjdled. 

Beräkningar på värmeöverföringsprocessen mellan lagret och dess omgivning genomfördes numeriskt 

med hjälp av finita differensmetoden. Värmeutbytet beräknades radiellt, uppåt mot markytan samt 

nedåt i berggrunden. Förlusterna radiellt beräknades med cylindriska koordinater och förlusterna i 

höjdled beräknades med kartesiska koordinater. Samma tidssteg användes som ovan och Fouriertalet 
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användes för att se till att tillåtna lösningar erhölls. Skiktindelningen gjordes grövre än för den lokala 

processen, då temperaturgradienterna antogs vara mindre i den globala processen.  

Finita differensmetoden förutsätter att två kända temperaturer under tidssteget; en vid kanten på lagret 

och en så pass långt bort att berget fortfarande har sin ostörda temperatur. För att bestämma avståndet 

genomfördes tester på hur långt bort gränsen skulle sättas utan att temperaturen längst bort 

påverkades. Under testerna simulerades lagersystemen under flera år och avståndet varierades. Så pass 

långa avstånd att temperaturen längst bort var opåverkad efter simuleringens slut användes i de 

modeller som ligger till grund för det presenterade resultatet.  

Värmeutbytet med omgivningen i radiell riktning sker vid lagrets kant, varför området kring de 

yttersta borrhålen kommer påverkas först. Då modellen över den lokala värmeöverföringsprocessen 

endast betraktar ett borrhål eller en borrhålsserie görs ett antagande att temperaturfördelningen är jämn 

i hela lagret. Detta innebär att ett borrhålsområde eller en borrhålsserie i mitten av lagret antas ha 

samma temperaturfördelning som ett vid lagrets ytterkant. Temperaturen på lagrets kant antogs 

därmed till temperaturen i det yttersta skiktet i ett borrhålsområde. Vid seriekoppling varierar 

temperaturen mellan borrhålsområdena i serien. Vid modelleringen av ett system med seriekoppling 

användes därför medeltemperaturen på de yttersta skikten i alla borrhålsområden som temperaturen i 

lagrets ytterkant.  

För värmebytet med omgivningen i höjdled genomfördes beräkningar på respektive borrhål. 

Temperaturen högst upp och längst ned i lagret har antagits vara samma för varje borrhålsområde.  

Starttemperatur på marken ovanför berget sattes till 6°C. Temperaturen vid markytan har antagits ha 

samma temperatur som medellufttemperaturen under den aktuella månaden, och varierade således 

under året. Jorddjupet antogs vara 10,5 meter.  

I varje tidssteg beräknas först temperaturfördelningen i radiell riktning i lagrets omgivning. Totalt 

värmeutbyte mellan lagret och dess omgivning beräknades sedan från den temperaturdifferens på 

omgivningen som erhållits. Upptagen eller avgiven energi användes för att beräkna en ny temperatur 

på det yttersta skiktet i varje borrhålsområde till nästa tidssteg. Då värmeutbytet med omgivningen 

radiellt beräknas för hela lagret, divideras energin med antalet borrhål för att utreda hur mycket ett 

borrhål har påverkats. Ett liknande tillvägagångsätt tillämpades för värmeutbytet uppåt och nedåt, och 

en ny temperatur i det översta skiktet i respektive borrhålsområde togs fram i varje tidssteg. Efter detta 

steg genomfördes ytterligare en numerisk beräkning där en slutgiltig temperaturfördelning lokalt i 

höjdled till nästa tidssteg erhölls.  

Alternativ metod för beräkning på globala processer 

För att undersöka resultatets tillförlitlighet genomfördes en känslighetsanalys där beräkning på de 

globala värmeöverföringsprocesserna skedde utifrån den teori som presenteras i avsnitt 3.4. 

Beräkningar genomfördes både under antagande om stationärt tillstånd och med formlerna för 

tidsberoende processer.  

De årliga förlusterna när stationärt tillstånd nåtts beräknades genom användning av ekvation (3.68). 

Vissa modifikationer av det beräkningssätt som där presenteras genomfördes dock. Istället för att anta 

en medeltemperatur på lagerkanten över året användes den i varje tidssteg framräknade temperaturen 

på randen till lagret som     Även    varierades med månad på samma sätt som i den numeriska 

beräkningen. Med anledning av detta erhölls en periodisk variation för förlusterna över året, varför det 

inte ansågs finnas något behov att lägga till den periodiska process som omnämns i avsnitt 3.4. Värden 

på förlustfaktorn    för de aktuella lagerdimensionerna interpolerades fram från de tabellvärden som 

presenteras i Hellström (1991). De framräknade förlusterna i den stationära modellen i varje tidssteg 



41 

 

gäller för hela lagret. Som tidigare gjordes förenklingen att förlusterna sker i lika stor utsträckning från 

alla borrhålsområden och de drogs i varje tidssteg bort från det yttersta skiktet i radiell riktning i 

respektive borrhålsområde. Detta är ytterligare en förenkling då förlusterna egentligen även sker i 

höjdled. Dock bör förlusterna i radiell riktning vara betydligt större än förlusterna i höjdled då den 

mantelarea som är exponerad mot omgivningen är mycket större i radiell riktning.  

Innan lagret nått stationärt tillstånd kan ekvation (3.69) användas för att beräkna de årliga förlusterna. 

Även detta genomfördes som kontroll av resultaten från de numeriska beräkningarna. Samma 

modifikation som ovan gjordes vid val av     Som     användes bergets ostörda temperatur 

framräknad med ekvation (4.1). Som påpekats i avsnitt 3.4 beräknas på detta sätt endast förluster i 

radiell riktning. Med anledning av detta beräknades förluster i höjdled med finita differensmetoden. 

4.2.3 Modellering av värmepumpar 

Då temperaturen på värmebäraren upp ur lagret inte är tillräckligt hög för användning direkt i 

fjärrvärmenätet behövs värmepumpar. De modellerade systemen (se Tabell 4-1) innehåller därför 

antingen kompressionsvärmepumpar eller absorptionsvärmepumpar. Värmepumparna används enbart 

vid urladdning av lagret. Vid inladdning sker enbart värmeväxling.  

För att få reda på teknisk information om värmvärmepumpar kontaktades två företag; Scandinavian 

Energy Group Aps som säljer absorptionsvärme- och kylsystem och Star Renewable Energy som 

säljer kompressionsvärmepumpar. Att just dessa företag valdes beror på att de har genomfört 

installationer av absorptions- respektive kompressionsvärmepumpar i fjärrvärmesystem. För mer 

information om dessa installationer se avsnitt 3.6. Teknisk data för de system som kontaktpersoner på 

respektive företag rekommenderade användes i modelleringen.  

I den framtagna modellen kommer temperaturen till värmepumparna under urladdningssäsongen att 

variera med tiden oberoende av hur systemet utformas då berget kyls under urladdningen. Som nämnts 

ovan bör kompressionsvärmepumpar inte arbeta med en större variation än 10°C på den kalla sidan. 

Även för absorptionsvärmepumpar kan problem kopplade till stora temperaturvariationer uppstå (se 

avsnitt 3.6.2). Ett av Sloth (2014) föreslaget sätt att lösa problemet med att temperaturen på 

värmebäraren varierar är att ha ett system som dimensionerats efter den lägsta temperaturen under 

urladdningen. När temperaturen på värmebäraren blir högre värmeväxlas den med en delström av 

fjärrvärmereturen tills den har nästintill samma temperatur som värmepumpen dimensionerats för. 

Rekommendationen gäller för absorptionsvärmepumpar, men borde även kunna tillämpas för 

kompressionsvärmepumpar. Med anledning av detta sattes ett temperaturkrav på minst 50°C på 

värmebäraren upp från lagret under urladdning. Vid högre temperaturer från lagret kan värmebäraren 

därmed värmeväxlas med en delström av fjärrvärmereturen. För absorptionsvärmepumparna leder 

detta till att mindre drivvärme behövs (Sloth, 2014).  

Den av Sloth (2014) föreslagna driftstrategin är inte medtagen i den framtagna modellen, vilket 

medför att systemens prestanda kan bli något sämre än i verkligheten. Ytterligare ett sätt att jämna ut 

temperaturen på värmebäraren från lagret är att ladda ur värme enbart i vissa delar eller att borrhål i 

vissa delar av lagret är seriekopplade medan andra är parallellkopplade. Inte heller detta kunde dock 

modelleras.  
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Kompressionsvärmepumpar 

Vid användning av kompressionsvärmepumpar kommer returflödet från lagret att avge värme till 

värmepumpens förångare för att sedan återvända till lagret. Den upptagna värmen vid förångningen 

avges på värmepumpens varma sida, där fjärrvärmereturen värms från 45°C till 90°C. För en 

principiell skiss över hur borrhålslagret och kompressionsvärmepumpen samverkar, se Figur 4-9. Som 

synes i figuren utgörs total effekt som levereras till fjärrvärmenätet av en del som kommer från 

drivelen och en som kommer från lagret. Den extra värme som tillförs fjärrvärmesystemet är summan 

av dessa två. Det är denna värme som kan ersätta värmeproduktion i Tekniska verkens befintliga 

energisystem. Vid inkorporering av kompressionsvärmepumpar i modellen behövde de önskade 

effekter från lagret som beskrivits i avsnitt 4.2.1 därför justeras. Detta innebär att önskade effekter upp 

från lagret blir lägre eftersom elenergi tillförs i värmepumparna. Den elenergi som behövdes för att 

driva pumparna beräknades utifrån värmepumparnas COPHP.   

Framledning 

borrhålslager

Returledning 

borrhålslager

Borrhålslager

Returledning -Fjärrvärmenätet Framledning -Fjärrvärmenätet

Kompressions-

värmepump

 

Figur 4-9. Principskiss över samverkan mellan borrhålslagret och ett system med kompressionsvärmepumpar. För att driva 

värmepumpen krävs el.  

Teknisk data för ett system som klarar av att höja temperaturen på fjärrvärmereturen från 45°C till 

90°C erhölls från Pearson (2014). Det av honom rekommenderade systemet har ett COPHP på 3.99 och 

innehåller tre kaskadkopplade värmepumpar som använder ammoniak som arbetsmedium. Systemet 

kan leverera 9 MW värme, och för att ta hänsyn till variationer i massflöde och effektbehov kan flera 

stycken parallellkopplas. Temperaturerna från och till lagret under urladdning sattes till 50°C 

respektive 20 °C. Den senare valdes dels utifrån en avvägning mellan levererad effekt från lagret 

vilken ökar om framledningstemperaturen sänks och en strävan att få så jämn temperatur på 

returledningstemperaturen från lagret som möjligt. Vid varje körning kontrollerades att temperaturen 

in till förångaren inte var lägre än 50°C. En högre temperatur skulle öka COPHP. En temperatur på 

värmebäraren från lagret på 70°C skulle enligt beräkningar utförda av Pearson (2014) ge ett COPHP 
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4.52. För högre temperaturer in i förångaren är således godhetstalet högre, varför det kan antas att 

drivelen till värmepumparna till viss del överskattas i den framtagna modellen där COPHP sattes till 4. 

Absorptionsvärmepumpar 

När modellen körs med absorptionsvärmepumpar kommer lagret att användas som 

lågtemperaturvärmekälla och värmen som avges i absorbator och kondensor kommer att värma 

fjärrvärmereturen från 45°C till 90°C. Den extra effekt som tillförs i Tekniska verkens 

kraftvärmesystem motsvarar den som tas upp från lagret. Detta eftersom drivvärmen som krävs annars 

hade använts direkt i fjärrvärmenätet.  Hur mycket drivvärme som behövdes beräknades utifrån 

COPHP. Även den i relation till kompressionsvärmepumpar lilla mängd el som behövs medräknades. 

Framledning 

borrhålslager

Returledning 

borrhålslager

Borrhålslager

Returledning -Fjärrvärmenätet Framledning -Fjärrvärmenätet

Absorptions-

värmepump

 

Figur 4-10. Principskiss över samverkan mellan borrhålslagret och ett system med absorptionsvärmepumpar. För att driva 

värmepumparna krävs drivvärme med hög temperatur.  

Det stora temperaturlyft som krävs mellan förångaren och absorbatorn gör att flera värmepumpar i 

serie måste användas. COPHP sattes till 1,7. Litiumbromid och vatten är det arbetsmedium som 

används i värmepumparna då det klarar höga temperaturer. I modellen antas förångaren oavsett 

temperaturen från lagret klara av att kyla värmebäraren till 20°C. Lägsta temperatur från lagret 

bestämdes även här till 50°C.  

Den drivvärme absorptionsvärmepumparna använder antas komma från panna 1-3 på Gärstadverket.  

Effekt, elverkningsgrad och rökgaskondenseringsverkningsgrad för dessa framgår i Tabell 2-1. 

Pannorna producerar mättad ånga vid ett tryck på 20 bar och 207°C (Tekniska verken, u.å.). Vid behov 

går det att köra enbart värmeproduktion, varför dessa pannor lämpar sig för att leverera drivvärme till 

absorptionsvärmepumpar. Enligt Sloth (2014) behövs drivvärme på minst 160°C för det modellerade 

systemet. Om det finns ett behov att använda värmepumpar kommer andelen producerad el att minska, 
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vilket medför en utebliven intäkt från elförsäljning. Samtidigt ökar den totala levererade värmen från 

kraftvärmeverket och värmepumparna får drivvärme. För att underlätta beräkningarna av minskad 

elproduktion antogs att 207°C ånga behövdes. Den maximala värmeproduktionen från pannorna som 

kan användas till absorptionsvärmepumparna är 72 MW. Med ett COPHP på 1,7 motsvarar detta att 

 ̇      maximalt kan vara 50,4 MW i den framtagna modellen. Maximal elproduktion är 9,4 MW. Om 

 ̇          är den effekt som behövs för att uppgradera värmen från lagret med 

absorptionsvärmepumparna kan den uteblivna elproduktionen beräknas med ekvation (4.6). Energin 

som använts för att producera el används istället för värmeproduktion.  

                      ̇               

 

(4.6) 

Det är svårt att dra ledningar för att transportera ånga vid de av absorptionspumparna krävda 

temperaturerna över stora avstånd (Holm, 2014). En förutsättning för att absorptionsvärmepumpar ska 

kunna användas är därför att dessa placeras nära de pannor som drivvärmen kommer ifrån. Därmed är 

det en fördel om även lagret placeras nära Gärstadverket.    

4.2.4 Strömningsförluster vid rörströmning 

Tryckförluster för strömningen i respektive rörkonstruktion beräknades med hjälp av de ekvationer 

som presenteras i avsnitt 3.5. Endast strömningsförluster för strömningen i borrhålet tas med i 

beräkningarna. Friktionsfaktorn i övergångsområdet och vid turbulent rörströmning beräknas på 

samma sätt som vid bestämning av värmeövergångskoefficienten, se ekvation (4.2) och (4.3). För 

laminär rörströmning beräknades den med ekvation (3.73).  

Med anledning av flödeskanalens längd utgör friktionsförluster merparten av tryckförlusterna, varför 

inverkan av engångsförluster antogs försumbar. Det annulära flödesröret har två olika 

friktionskoefficienter; en för den skrovliga borrhålsväggen och en för den släta utsidan på det inre 

flödesröret. Ett medelvärde av dessa två användes vid beräkningen av tryckförlusterna. 

Cirkulationspumpens verkningsgrad sattes till 58 %.  

4.3 Ekonomiska beräkningar 

För att fastställa borrhålslagrets ekonomiska potential beräknades nettonuvärdet, årlig annuitet samt 

dess diskonterade återbetalningstid med hjälp av ekvation (3.79), (3.80) och (3.81). Det senare gjordes 

bara om denna understeg 20 år. I beräkningen inkluderades enbart kostnader som förändras vid 

integreringen. Detta innebär att investeringens ekonomiska potential utrycks i relation till scenariot att 

lagret inte byggs och att energisystemet inte förändras under beräkningsperioden. Genom att 

maxkapaciteten för respektive anläggning är indata i modellen kan energisystemet med och utan 

möjlighet att säsongslagra värme jämföras ur ett ekonomiskt perspektiv. Den effekt som lagret och 

värmepumparna klarar av att leverera motsvarar inte alltid behovet av topplastbränsle. Indata till 

modelleringen av energisystemet med borrhålslagret är därmed den effekt som lagret och 

värmepumparna levererar, vilken varierar med tiden. Utifrån de in- och urladdade effekterna från 

modelleringen av borrhålslagret beräknades hur resterande pannor skulle köras. Om det fortfarande 

fanns ett behov av att kyla efter att lagret hade använts antogs att rökgaskondenseringen var avstängd.  

Endast det värmeöverskott som fanns efter att rökgaskondenseringen hade stängts av kyldes bort. 

Resultatet användes sedan för att jämföra med hur pannorna skulle ha körts utan lagret. Skillnaderna i 

använt bränsle för respektive panna beräknades för varje år och utifrån detta kunde årliga 

kostnadsbesparingar beräknas.  

De kostnader som beaktades vid bestämning av lagrets lönsamhet är investeringskostnaden för lagret 

och värmepumpar, drift- och underhållskostnader för värmepumparna samt inbesparade kostnader på 
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trä, kol, gummi, olja, biobränslen och kylning från utebliven förbränning. Den nominella kalkylränta 

som Tekniska verken brukar räkna med är 5 % (Holm, 2014). Enligt Holm (2014) bör 

avbetalningstiden inte överstiga 20 år. Med anledning av detta genomfördes alla simuleringar för 20 år 

med start 2016. Startåret valdes eftersom nya pannan på Gärstadverket tas i drift då. Inflationen de 

kommande 20 åren uppskattades med hjälp av data från Statistiska centralbyrån (2014) över 

inflationen mellan 1999 och 2012. Ett medelvärde (1,5 %) av inflationen under denna tidsperiod 

användes. Denna inflation används även internt på Tekniska verken vid framtagning av 

långtidsprognoser för bränsleprisutveckling.  

Kostnaderna för att producera 1 MWh värme i respektive panna beräknades enligt ekvation (4.7). I 

kostnaderna för ångproduktion ingår kostnader som skatter, utsläppsrätter och övriga avgifter från 

styrmedel. Att producera 1 MWh ånga till värme respektive el har därmed olika pris i pannorna. Som 

synes i ekvationen räknas intäkter från elproduktion bort i kostnaden för värmeproduktion. Detta 

innebär att hänsyn inte behöver tas till förlorad elförsäljning vid minskad produktion i pannan. 

Kostnaden för ångproduktionen erhölls från Holm (2014) och motsvarar ett snittpris över året.  

 
                       

                     

(             )
 

 

(4.7) 

För att ta hänsyn till prisökning och inflation antogs kostnaden för att producera värme i respektive 

panna öka med en bestämd procentsats varje år. Procentsatsen bestämdes med utgångspunkt i 

Tekniska verkens interna prognoser för prisutvecklingen för kol, olja och utsläppsrätter. I prognoserna 

var prisökningen på utsläppsrätterna inte samma som prisökningen på kol och olja. Den procentuella 

prisökningen per år för kol- och oljepannorna bestämdes därmed utifrån prisökningen för både 

utsläppsrätter och prisökningen för bränslet. Prisökningen på bränslet i kol/gummipannan på KV1 

antogs motsvara den för kol. För bränslet i träpannan på KV1 erhölls ingen prognos. Prisutvecklingen 

på värmeproduktionen uppskattades därför vara 0,5 % per år utöver inflation.  

Även prognoser på elpriset erhölls från Tekniska verkens interna prognoser. Elpriset avser priset vid 

försäljning exklusive elskatt och elcertifikat, och således de intäkter Tekniska verken får vid 

elförsäljning. För delar av elproduktionen på Gärdstadverket erhålls idag dessutom elcertifikat (Holm, 

2014). Andelen el som erhåller elcertifikat är dock så pass liten att den kan försummas när 

intäktsbortfallet för förlorad elproduktion i panna 1-3 på Gärstadverket beräknas vid användning av 

absorptionsvärmepumpar. Vid inköp av el exempelvis för drift av en värmepump är kostnaden 

summan av elpris, elskatt och elcertifikat. Även för elcertifikaten erhölls prognoser. Elskatten 

uppskattades endast öka med inflationen.  

De drifts- och underhållskostnader som har tagits med i beräkningarna är pumparbetet för att cirkulera 

värmebäraren i borrhålen, el till värmepumpen samt underhållskostnader till värmepumpen. Kostnaden 

för underhåll av borrhålslagret samt eventuella inbesparade underhållskostnader för pannorna har inte 

tagits med i beräkningarna. Vidare har inte någon hänsyn tagits till om behovet av arbetskraft kommer 

att förändras vid integrering av ett borrhålslager.  

Kostnader för investering och service och underhåll av värmepumparna erhölls från de företag som 

kontaktats för teknisk information om värmepumpar; Scandinavian Energy Group Aps och Star 

Renewable Energy. Kompressionsvärmepumpar uppgavs av Pearson (2014) ha en teknisk livslängd på 

25 år. Enligt Sloth (2014) finns absorptionsvärmepumpar som är över 25 år gamla. Interna pumpar 

brukar dock behöva bytas efter 20 år. I nuvärdesberäkningen och årlig annuitetsberäkningen antogs för 

enkelhetens skull att både värmepumpstyper har en ekonomisk livslängd på 20 år, och således inte har 
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något restvärde efter att denna tidsperiod passerat. Även lagret antogs i beräkningarna inte ha något 

restvärde efter 20 år.  

Kostnader som berör byggnationen av lagret har tagits fram genom att kontakta borrhålsföretag om 

priser för borrning samt omkringkostnader för rördragning och liknande. Skillnader i kostnader för de 

olika borrhålsvärmeväxlarna har försummats.  

4.4 Beräkning av förändringar i koldioxidutsläpp 

Att integrera ett system för säsongslagring av värme kommer att påverka utsläppen av koldioxid från 

Tekniska verkens el- och värmeproduktion. Vid genomförandet av beräkningarna erhölls data över 

utsläpp per producerad MWh ånga i respektive panna från Tekniska verken. Genom att beräkna hur 

många MWh som har besparats varje år i respektive panna kunde utsläppsminskningarna beräknas. 

Endast skillnaderna på energisystemet med och utan ett borrhålslager beaktades. Koldioxidutsläpp per 

MWh ånga för de pannor som lagret avses ersättas presenteras i Tabell 4-3. Utsläppen från biobränslen 

sätts enligt rekommendation från Naturvårdsverket (2005) till noll då de antas ingå i ett naturligt 

kretslopp.  

Tabell 4-3. Emissionsfaktorer för utsläppen av koldioxid per producerad MWh ånga i respektive panna. Inom parantes anges 

det bränsle som används i pannorna.  

Produktionsenhet CO2 kg/MWh 

KV1 Panna 1(Kol/gummi) 350 

KV1 Panna 2 (Olja) 320 

Bio HVC (Biobränslen) 0 

 

Eftersom både lagret och värmepumparna behöver el för att drivas måste även utsläppen kopplade till 

elanvändning tas med i utsläppsberäkningarna. Utöver detta minskar elproduktionen på KV1 vid 

integrering av ett lager då mindre värme behöver produceras. Vid användning av 

absorptionsvärmepumpar minskar även elproduktionen från Gärstadverket. Den förlorade 

elproduktionen leder till indirekta koldioxidutsläpp då elen istället behöver produceras någon 

annanstans. Både använd el och minskad elproduktion betraktades på två olika sätt; dels som 

marginalel och dels som nordisk elproduktionsmix. De använda emissionsfaktorerna presenteras i 

Tabell 4-4. För marginalel baseras de på ett antagande om att kolkondens är den för tillfället dyraste 

produktionsenheten i energisystemet, och således ligger på marginalen. Elforsk (u.å.) anger ett 

intervall för utsläppen från kolkondensproduktion, vilket är det som presenteras i tabellen. 

Emissionsfaktorn för nordisk elproduktionsmix är hämtad från IVL (2012) och motsvarar ett 

medelvärde för åren 2005 till 2009. Värdena inom parantes i tabellen är de som använts i 

beräkningarna.     

Tabell 4-4. Emissionsfaktorer för koldioxidutsläpp från elproduktion. Emissionsfaktorn för marginalel motsvarar att elen 

produceras genom kolkondens. Intervallet har hämtats från Elforsk (u.å.). Värdet för svensk produktionsmix kommer från 

IVL (2012). Värdena inom parantes är de som använts i beräkningarna.  

El CO2 kg/MWh 

El (marginal) 750-950 (800) 

El (nordisk elproduktionsmix) 125,5 (125,5) 

 

4.5 Val av dimensioner och driftstrategier för systemen 

Vid bestämning av lämpliga lagerutformningar för de fyra olika system som presenteras i Tabell 4-1 

genomfördes flera kortare simuleringar. Lagret simulerades över tre år, och de data som erhölls det 

tredje året antogs gälla för hela tjugoårsperioden. Att det tredje året valdes beror på att total urladdad 
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energi per år endast varierade med några få procent efter denna tidsperiod passerat i simuleringar över 

flera år. På detta sätt kunde flera tester genomföras utan att vara alltför tidskrävande, och en 

uppskattning på kostnaden samt in- och urladdad energi kunde erhållas. 

Då det vid val av dimensioner och driftstrategier för systemen finns ett stort antal parametrar att 

undersöka ansågs det vidare nödvändigt att i förväg fastslå värmepumpseffekten. Den maximala effekt 

som kan installeras för absorptionsvärmepumpar om ånga ska tas från panna 1-3 på Gärstadverket är 

50,4 MW. Både effektöverskottet och topplastbränslebehovet i Tekniska verkens energisystem är 

stora, och övriga produktionsenheter som lagret avses ersätta levererar värme vid höga effekter. Att 

undersöka ett system som kan leverera 50,4 MW värmeeffekt framstod därmed som mest intressant, 

då det medför störst förändringar på befintligt energisystem. Samma värmepumpseffekt valdes även 

för kompressionsvärmepumpar för att underlätta jämförelse av systemen. För att utreda hur 

värmepumpseffekten påverkar ekonomisk prestanda genomfördes känslighetsanalyser, se avsnitt 5.6.5. 

Enligt avsnitt 4.2.3 motsvarar värmepumpseffekten effekten som upptas i lagret för 

absorptionsvärmepumpar. För kompressionsvärmepumpar är värmepumpseffekten summan av 

drivelens och lagrets effekt. Detta förklaras även i Tabell 4-5.  

Tabell 4-5. Definition av värmepumpseffekt i modelleringen. Då drivvärmen ändå hade använts i fjärrvärmenätet är det 

enbart effekten från lagret som räknas som värmepumpseffekt för absorptionsvärmepumpar. För kompressionsvärmepumpar 

är det dock både effekten från lagret och effekten från drivelen som räknas som värmepumpseffekt.    

Värmepump Värmepumpseffekt 

[MW] 

Effekt från lagret 

[MW] 

Effekt från drivel 

[MW] 

Effekt från 

drivvärme [MW] 

Absorption 50,4 50,4 0 72 

Kompression 

(COPHP=4) 

50,4 37,8 12,6 0 

 

De parametrar som varierades för respektive system redovisas i Tabell 4-6. Utifrån resultaten på 

testsimuleringarna valdes vilka inställningar som skulle användas vid simulering över 

tjugoårsperioden.  

För att bestämma intervallet för parametrarna antal borrhål, djup på borrhål och avstånd mellan 

borrhål uppskattades den bergvolym som krävdes för att erhålla den önskade energin under 

urladdning. Framledningsledningstemperaturen till lagret vintertid begränsades till över 20°C. För 

kompressionsvärmepumpar begränsades framledningstemperaturen av att det COPHP som används är 

framtaget för 20°C. Intervallet för antal seriekopplingar bestämdes löpande under testerna med ledning 

av det erhållna resultatet.   

Tabell 4-6. Parameterar som varierades vid testsimuleringarna. 

Parameter Variationsintervall  

Antal borrhål 1000-1800 stycken 

Djup på borrhålen 150-300 m 

Avstånd mellan borrhålen 4-6 m 

Framledningstemperatur vinter 20-40°C 

Antal seriekopplade borrhål 1- 4 stycken 

 

Vid val av inställningar på parametrar var det returledningstemperaturen på värmebäraren samt 

nettonuvärdet som beaktades. En för låg temperatur på värmebäraren under urladdningsperioden 

innebär att värmepumparna inte kommer klara av det temperaturlyft som krävs. Vidare kommer även 

en låg temperatur ut på värmebäraren innebära att det sker stora temperaturvariationer under säsongen 

då temperaturen ut alltid är hög initialt under urladdning. Både för kompressions- och 
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absorptionsvärmepumparna sattes därmed 50°C som lägsta krav på värmebärarens temperatur från 

lagret. Därefter valdes de inställningar som gav högst nettonuvärde. 

De inställningar på parametrarna som valdes för respektive lagersystem är de som användes i 

tjugoårssimuleringarna vilka ligger till grund för resultatet och även för känslighetsanalyserna.  

4.6 Metodkritik  

I avsnittet diskuteras den valda metoden och de förenklingar och antaganden som gjorts.   

Övergripande metodkritik 

Ett alternativt tillvägagångssätt för att besvara examensarbetets frågeställningar är att istället för att ta 

fram en egen modell använda ett befintligt simuleringsverktyg. Det finns ett antal olika programvaror 

anpassade för simulering av borrhålslager. Anledningen till att en egen modell byggdes var dels en 

kostnadsfråga och dels en osäkerhet om programvarorna skulle kunna användas för att få fram all 

nödvändig utdata. Genom att bygga en egen modell kunde programmet skräddarsys och anpassas efter 

examensarbetets syfte. Resultatet från den framtagna modellen kan dock antas ha större osäkerhet än 

en kommersiell programvara. Vid utveckling av en egen modell uppnås dock en större insikt i dess 

brister och styrkor vilket underlättar diskussion, felsökning och val av parametrar för 

känslighetsanalys.  

Modellering av värmeöverskott och topplasteffekt 

I modellen över energisystemet förutsätts att Linköpings energisystem inte kommer att förändras utan 

är samma från år till år. En större förändring av energisystemet kan dock komma att ske inom perioden 

för avbetalning av lagret; KV1 har en så pass central placering i Linköping att kommunen önskar att 

det flyttas för att göra plats åt mer bostäder (Holm, 2014).  Då det med stor sannolikhet kommer att ta 

ett par år innan Tekniska verken investerar i ett eventuellt borrhålslager hade det varit intressant att 

titta på ett system där KV1 inte längre är en del av systemet. Dock är det troligt att om KV1 stängs ned 

kommer även andra förändringar i Tekniska verkens energisystem att genomföras. Då det således 

råder stora osäkerheter om hur energisystemet skulle se ut utan KV1 ansågs det mer lämpligt att utgå 

från energisystemet 2016 för modelleringen då i vart fall tillgängliga pannor är känt då.  

Vidare antas att det alltid lönar sig att sätta träpannan på KV1 i drift före lagret vid urladdning. Detta 

eftersom dess bränsle är så pass billigt att det framstod som att det finns små besparingspotentialer 

förknippat med att ersätta dess värmeproduktion med säsongslagrad värme. För att verifiera 

antagandets riktighet genomfördes känslighetsanalyser med större dimensioner på lagret för att det 

även skulle klara av att ersätta värmeproduktion i träpannan (se avsnitt 5.6.6).  

Modellering av borrhålslager 

Värmeöverföring i berggrunden kan ske via konduktion, konvektion, förångning, kondensering samt 

strålning (Hellström, 1991). I den formulerade modellen för borrhålslagret har hänsyn endast tagits till 

konduktion i berggrunden. Av övriga värmeöverföringsmekanismer är konvektion orsakad av 

grundvattenrörelser viktigast. I kristallint berg sker grundvattenrörelser genom sprickor och andra 

frakturer och dess omfattning beror på flera platsspecifika omständigheter såsom storlek och 

omfattning av sprickor och lokala hydrauliska förhållanden. Värmeöverföring genom förångning eller 

kondensering blir betydande om berggrunden har hög porösitet, låg grad av vattenmättnad och 

temperaturer över 25°C. Detta kan även leda till att vatteninnehållet i den övre delen av lagret 

reduceras, vilket leder till lägre värmekapacitet och varierande egenskaper. I den framtagna modellen 

har ingen hänsyn tagits till förekomst av vatten i berggrunden. Då kristallint berg enligt avsnitt 2.3.1 

har låg porositet, i allmänhet några procent, borde berggrundens egenskaper dock överensstämma bra 

med bergartens. Att i den framtagna modellen ta hänsyn till att flödeskanaler för grundvatten kan leda 
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till att värme transporteras bort var tyvärr inte möjligt, i första hand då inga platsspecifika 

undersökningar genomförts. Vid projektering bör dock förekomst av sprickor och grundvattenrörselser 

utredas närmare. 

Ytterligare en begränsning i modellen är att egenskaperna hos berggrunden är konstanta. Således tas 

ingen hänsyn till att de förändras med temperaturen. Denna förenkling gjordes för att minska 

beräkningstiden då tillgänglig datakraft är begränsad. Då egenskaperna enligt avsnitt 2.3.1 inte ändras 

speciellt mycket i det aktuella intervallet borde detta inte medföra alltför stor avvikelse. Hur systemens 

prestanda påverkas av förändringar i konduktivitet och specifik värmekapacitet behandlas även i 

avsnittet om känslighetsanalys, se avsnitt 5.6.1. 

Ett annat val under examensarbetets gång var att begränsa modelleringen av den lokala processen till 

ett borrhålsområde eller en borrhålsserie och sedan skala upp resultatet från detta till att gälla hela 

lagret. Att istället modellera hela lagret hade varit fördelaktigt för att uppnå en högre noggrannhet. 

Dock inbegriper en sådan beräkning att temperaturfördelningen i varje tidssteg för varje enskilt 

borrhål måste beräknas. Detta var inte genomförbart främst då tillgänglig datakraft var begränsad; 

vissa av simuleringarna tog redan över ett dygn att genomföra. Att utforma en modell som tar hänsyn 

till temperaturförändringar mellan de olika borrhålsområdena eller borrhålsserierna skulle även kräva 

mer komplexa beräkningar då temperaturfördelningen i varje borrhål måste beräknas.  

I modelleringen har det antagits att vattnet inuti ett borrhål med ett slutet system inte tar upp någon 

energi. Volymen på vattnet i borrhålet är liten jämfört med berget som ska värmas upp, varför den 

mesta energin även i verkligheten borde lagras av berggrund och inte av vattnet. Det framstår även 

som troligt att vattnet i borrhålet kommer värmas upp fort på grund av dess lilla volym och därmed ha 

ungefär samma temperatur som medeltemperaturen av värmebäraren. Därmed borde 

nettovärmeöverföringen till vattnet snabbt bli försumbar.  

Vid beräkning av värmebärarens returledningstemperatur klarar modellen ibland inte av att få fram en 

korrekt temperatur. Då det efter ett antal iterationer ansattes en approximerad temperatur kan detta 

leda till att in- eller urladdad effekt har blivit felaktig. Anledningen till att det var svårt att matcha 

temperaturen ibland beror på vattnets temperaturberoende egenskaper. Vid testkörningar av modellen 

var det endast några få procent av tidsstegen där denna avvikelse uppstod. Troligtvis kommer därför 

detta inte få någon betydande inverkan på resultatet.  

För den koaxiala värmeväxlaren var det betydligt svårare att matcha temperaturen, varför det antogs 

att det inre röret var perfekt isolerat så att det inte blev någon värmeöverföring mellan fram- och 

returledningsrören. På detta sätt tar modellen inte hänsyn till några eventuella termiska kortslutningar 

mellan de två rören. Denna förenkling medförde betydligt snabbare beräkningar. Vidare verkade det 

inte som att förenklingen påverkade resultatet i någon betydande mening då kortslutningseffekterna 

framstod som små vid testkörning.  

En svaghet i modellen är att för att rimliga strömningshastigheter ska erhållas måste begränsningar 

sättas på massflödet. Detta resulterar i att det inte går att ladda in tillgängliga effekter alternativt ladda 

ut önskade effekter om dessa är så pass låga att den undre gränsen på massflödet understigits. I 

verkligheten borde detta kunna styras bättre då alla borrhål inte behöver laddas eller laddas ur 

samtidigt, vilket möjliggör mer inladdad och urladdad energi. Att möjliggöra detta i den framtagna 

modellen var dock inte möjligt då modelleringen av den lokala värmeöverföringsprocessen genomförs 

på enbart ett borrhål. 

Alla temperaturer som räknats fram med finita differensmetoden är approximerade. Då de volymer 

beräkningen utförs för är stora behöver temperaturerna inte vara exakta för att kunna ge ett resultat i 
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rätt storleksordning. Finita differensmetoden ansågs därför ge ett tillräckligt bra resultat. Vidare 

beräknas temperaturerna radiellt och i höjdled separat. Resultatet hade blivit mer tillförlitligt om 

beräkningarna hade utförts samtidigt i radiell riktning och i höjdled. Detta hade dock lett till att 

beräkningarna hade blivit mer komplexa och tagit längre tid. Vidare skiljer sig inte temperaturen 

särskilt mycket åt i höjdled, varför separata beräkningar i radiell riktning samt i höjdled bör ge rimliga 

resultat.  

Det har även antagits att ett skikt och dess hela volym har samma homogena temperatur som 

beräkningspunkten strax utanför vilket också är en förenkling. Egentligen är det även en 

temperaturfördelning i skiktet. För att testa hur detta kunde påverka resultatet genomfördes 

känslighetsanalyser med olika antal skiktindelningarna, se avsnitt 5.6.2.  

Resultatet från beräkningen av temperaturfördelning på ett borrhålsområde eller borrhålsserie har 

skalats upp för att erhålla resultat för hela lagret. Detta innebär att modellen antar att 

temperaturfördelningen i lagret är jämn. Det innebär även att förlusterna har fördelats jämnt över hela 

lagret. Då det i verkligheten kommer vara olika temperaturer i mitten av lagret och i utkanten, samt att 

borrhålen i utkanten av lagret kommer vara mer påverkade av förluster skiljer sig modellen från 

verkligheten. Temperaturen i utkanten av lagret bör vara högre i modellen än vad den är i verkligheten 

vilket kan tyda på att modellen överskattar de totala förlusterna.  

Modellering av lagret med värmepumpar 

För värmepumparna har konstanta COPHP antagits vilka erhållits från värmepumpsföretag. 

Modelleringen kunde därmed göras enkel. Ett alternativ hade kunnat vara att gå in mer på 

komponentnivå i modellerna över värmepumparna och på så sätt få fram hur de arbetar vid olika 

massflöden och temperaturer på värmebäraren från lagret. Detta rymdes dock inte inom ramen för 

examensarbetet. Vidare då stora värmepumpar i fjärrvärmesystem är ett område inom vilket tillgänglig 

litteratur är begränsad var det svårt att hitta tillräckligt information för att designa ett eget system som 

fungerar för de aktuella driftsförhållandena. Att fråga experter om vad som är rimligt och vilka 

driftsförhållanden som är möjliga bedömdes som en mer tillförlitlig metod utifrån tillgänglig tid. 

Drivvärmen till absorptionsvärmepumparna har tagits från panna 1-3 på Gärstadverket i 

modelleringen. Detta begränsar den totala installerade värmepumpseffekten för 

absorptionsvärmepumpar. För ett högre värmeeffektuttag skulle drivvärme behöva tas från fler pannor, 

vilket komplicerar systemet ytterligare. Vid framtagande av ett varaktighetsdiagram framstod det 

vidare som att högre effekter skulle efterfrågas så pass sällan att det med stor sannolikhet skulle bli 

svårt att få ekonomisk lönsamhet i ett större system. För att verifiera detta genomfördes en 

känslighetsanalys, se avsnitt 5.6.5. 

Ekonomiska beräkningar 

Vid beräkning av lagrets lönsamhet har som ovan nämnts ett antal förenklingar gjorts. Gällande 

investeringskostnaden har hänsyn endast tagits till kostnaden för borrning med omkringkostnader samt 

kostnader för värmepumpar. Kostnader för att koppla lagret till fjärrvärmenätet har försummats. Då 

det inte är bestämt var lagret kommer att placeras i relation till fjärrvärmenätet skulle kostnaden för att 

koppla lagret till fjärrvärmenätet vara tämligen osäker. Om en absorptionsvärmepump skulle 

installeras är det fördelaktigt att placera lagret i anslutning till Gärdstadsverken, och då bör kostnaden 

för att koppla lagret till fjärrvärmenätet vara låg. Däremot finns det även kostnader för att integrera 

absorptionsvärmepumpar och dra ångledningar från Gärdstadsverken panna 1-3, och detta har inte 

tagits med då det varit svårt att uppskatta även denna kostnad.   
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De framtagna bränslekostnaderna utgår från det pris som Tekniska verken idag betalar för olika 

bränslen i snitt. Därmed tas ingen hänsyn till eventuella variationer i pris under året. Bränsle köps 

dock in i större partier, varför priset inte varierar så mycket med säsong (Holm, 2014). Detta gäller 

dock inte elpriset varför det skulle ha varit intressant att ta hänsyn till elprisvariationer över året. 

Samtidigt gäller de prisprognoser som använts för el, utsläppsrätter och elcertifikat för december 

månad, och det är främst på vintern som eventuella värmepumpar kommer att användas. Hur priserna 

är prognostiserade är en annan osäkerhet. Samma prognoser används dock i alla Tekniska verkens 

investeringskalkyleringar. För att möjliggöra jämförelse med andra investeringsalternativ var det 

därför fördelaktigt att använda de existerande.  Då bränsle- och elpriserna har stor betydelse för 

resultatet genomfördes känslighetsanalyser där båda dessa varierades (se avsnitt 5.6.8). 

Ytterligare en förenkling i de ekonomiska beräkningarna är att varken lagret eller värmepumparna 

antas ha något restvärde efter 20 år. Den största kostnaden förknippad med lagerbyggnationen är 

borrningen. Borrhålen i sig borde ha en längre teknisk livslängd än 20 år. Dock förutsätter dess 

ekonomiska värde att det finns ett intresse att fortsätta använda dem som värmelager även efter 20 år. 

Det kan även krävas en del upprustning efter användning under 20 år. För värmepumparna behövs 

troligen omfattande investeringar efter 20 år av drift, varför antagandet att de inte har något restvärde 

framstår som rimligt.  

Vidare har underhållskostnader för lagret och pannorna inte medräknats. Detta i första hand då det 

varit svårt att få tag i uppgifter på dessas storleksordning. Troligen kommer kostnaden för drift av 

lagret vara större i början men avta i takt med att systemet ställt in sig. Detta bland annat mot 

bakgrund av erfarenheter från Xylems lager i Emmaboda där problem med gasbildning, vilket störde 

driften, uppstod initialt (Andersson, 2010b). Gällande pannorna krävs troligen mindre underhåll när de 

används mindre, vilket minskar kostnaderna för detta.   
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5. Resultat 
I kapitlet redovisas inledningsvis resultatet från modelleringen av effektöverskott och topplasteffekt i 

Tekniska verkens energisystem utan ett säsongsvärmelager. Därefter presenteras valda dimensioner 

och driftstrategier för de fyra olika system som modellerats, samt ekonomisk och teknisk prestanda för 

dessa. Avslutningsvis redovisas resultatet från genomförda känslighetsanalyser.  

5.1 Energisystemet – överskott och topplasteffekt 

I Figur 5-1 illustreras hur värmeeffektbehovet och värmeeffektproduktionen ser ut över ett normalår i 

Tekniska verkens energisystem från och med 2016. De dygnsmedelvärden som erhållits är sorterade 

månadsvis från högsta till lägsta vilket förklarar de återkommande topparna i början av månaderna i 

figuren. Som framgår i figuren är används topplastbränslen (kol/gummi, biobränsleeldade 

hetvattencentraler och olja) under november till mars. Vidare existerar även ett värmeeffektöverskott 

under större delen av perioden mellan april och oktober. När ett effektöverskott uppstår i figuren har 

möjligheten till rökgaskondensering inte utnyttjats. Att värmeeffekten från avfallsförbränningen inte är 

maximal under sommaren beror på att pannorna då stängs av för revision.   

 

Figur 5-1. Värmeeffektbehov och – produktion under ett normalår i Tekniska verkens energisystem från och med 2016. Som 

synes motsvarar inte produktionen behovet under sommarmånaderna, då det uppstår ett effektöverskott. De 

dygnsmedelvärden som erhållits är sorterade månadsvis från högsta till lägsta vilket förklarar de återkommande topparna i 

början av månaderna i figuren. 

I Tabell 5-1 redovisas resultatet från beräkningen på tillgängliga effekter att ladda ned i lagret samt 

önskade effekter att hämta upp. Vid beräkning av önskad effekt att ladda in i lagret har det antagits att 

möjligheten till rökgaskondensering utnyttjas fullt ut. Som synes i tabellen kommer lagret att laddas ur 

under 5 månader (november till mars), och laddas under 7 månader (april till oktober). När de 

tillgängliga effekterna från Gärstadverket och panna 1 på KV1 under urladdningsmånader är 

tillräckliga för att täcka värmebehovet kommer ingen effekt tas ur lagret och effekten blir då 0 MW. 

Vice versa gäller under inladdningsmånaderna när avfallspannorna inte räcker till för att täcka 

värmebehovet. Som kan ses i Tabell 5-1 är lagret stilla flest dagar under de månaderna där skiftning 

sker mellan in- och urladdning.  
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Tabell 5-1. Effekter som önskas laddas in i och ur lagret. Med ”Mineffekt” avses den lägsta tillgängliga effekten vid laddning 

av lagret och det minsta värmeeffektbehovet vid urladdning av lagret.  Med ”Maxeffekt” avses den högsta tillgängliga 

effekten vid laddning av lagret och det högsta värmeeffektbehovet vid urladdning av lagret.   

Månad 

 

Mineffekt  

[MW] 

Maxeffekt  

[MW] 

Medeleffekt 

 [MW] 

In-/urladdning 

 

Antal dagar  

önskar ladda ur  

Antal dagar  

önskar ladda  

Januari 0 147 45 Urladdning 20 0 

Februari 0 131 46 Urladdning 24 0 

Mars 0 92 26 Urladdning 17 4 

April 0 61 15 Inladdning 3 14 

Maj 4 124 82 Inladdning 0 31 

Juni 0 86 66 Inladdning 0 29 

Juli 0 76 54 Inladdning 0 30 

Augusti 0 81 66 Inladdning 0 30 

September 10 127 82 Inladdning 0 30 

Oktober 0 82 25 Inladdning 0 19 

November 0 61 12 Urladdning 14 8 

December 0 115 31 Urladdning 17 0 

 

Under den första och sista urladdningsmånaden var det några dagar där lagret skulle kunna laddas 

istället för att låta det stå still. Dessa dagar var dock få varför effektöverskottet dessa dagar 

försummades.  

Det totala energiöverskottet beräknades till 290 GWh och det totala behovet av topplastbränslen 

beräknades till 116 GWh per år.  

I Figur 5-2 illustreras ett varaktighetsdiagram över effektöverskottet under april till oktober utan ett 

borrhålslager utifrån energisystemet 2016. Detta motsvarar således bortkyld effekt från 

avfallspannorna under ett normalår. I figuren framgår även tillgänglig effekt att ladda ned i lagret. 

Detta motsvarar summan av bortkyld effekt och tillförd värmeeffekt från fullt utnyttjad 

rökgaskondensering. 

 

Figur 5-2. Varaktighetsdiagram över effektöverskottet i Tekniska verkens energisystem under april till oktober år 2016. I 

figuren framgår även tillgängliga effekter att ladda ned i lagret. Detta motsvarar summan av det som kyls bort från 

avfallspannorna och effekten från en fullt utnyttjad rökgaskondensering. 
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I Figur 5-3 visas ett varaktighetsdiagram över topplasten i Tekniska verkens energisystem år 2016 

under november till mars utan ett borrhålslager. Det är denna effekt som skulle kunna ersättas av ett 

borrhålslager kombinerat med värmepumpar. I så fall skulle mängden olja, kol, gummi och biobränsle 

som eldas minskas. I Figur 5-4 framgår maximal ångproduktion från respektive panna som önskas 

ersättas per år.  

 

Figur 5-3. Varaktighetdiagram över topplasten i Tekniska verkens energisystem under november till mars år 2016.   

 

Figur 5-4. Maximal önskad besparad ångproduktion från respektive panna att ersätta med säsongslagrad värme. 

5.2 Dimensioner och driftstrategier för borrhålslagersystemen 

I Tabell 5-2 presenteras de parameterinställningar som användes vid utvärderingen av de olika 

systemens (se Tabell 4-1) prestanda. För att få upp tillräckligt höga temperaturer i lagret för 

användning av värmepumparna (se avsnitt 4.2.3) bestämdes att inte ladda ur något under det första 

driftåret. Denna driftstrategi tillämpades även av Xylem för deras lager (Rydell, 2014).  
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Tabell 5-2. Parameterinställningar för de fyra borrhålssystem som resultatet grundar sig på.  

Parameter A B C D 

Värmepumpseffekt [MW] 50,4 50,4 50,4 50,4 

Djup på borrhålen [m] 200 250 200 250 

Antal borrhål [st] 1 600 1 500 1 600 1 500 

Avstånd mellan borrhålen [m] 5 5 5 5 

Framledningstemperatur vinter [°C] 20 20 20 20 

Antal seriekopplade borrhål [st] 1 1 3 3 

Lagrets radie [m] 100 97 100 97 

 

5.3 Teknisk prestanda för borrhålslagersystemen 

I avsnittet presenteras de viktigaste resultaten för de fyra lagersystemen med de parameterinställningar 

som valts ut. För tydlighetens skull presenteras i vissa diagram enbart resultatet för ett urval av de 

tjugo år simuleringen genomförts för. När endast ett år valts ut gäller resultaten för det tionde driftåret. 

Det simulerade året sträcker sig från då inladdning påbörjas den 1 april till då urladdning avslutas den 

31 mars. I Appendix B presenteras indata till simuleringarna och i Appendix C kompletterande 

simuleringsresultat.  

5.3.1 System A 

Nedan presenteras teknisk prestanda för System A, vilket motsvarar användning av u-rör som 

borrhålsvärmeväxlare samt kompressionsvärmepumpar.  

Påverkan på energisystemet för System A 

En investering i System A kommer att medföra att varaktighetsdiagramet för effektöverskottet i 

Tekniska verkens energisystem förändras. Under april till oktober kommer mindre värme att kylas bort 

och istället laddas in i lagret, se Figur 5-5. Under de tidsperioder som lagret klarar av att ladda in mer 

än tillgänglig överskottsvärme används möjligheten till rökgaskondensering. Även total tillgänglig 

effekt att ladda ned i lagret framgår i figuren. Detta motsvarar att all värme som kyls bort laddas in 

samt full utnyttjandegrad för rökgaskondenseringen. Som synes i figuren sker alltid inladdning före 

bortkylning. 

 

Figur 5-5. Varaktighetsdiagram för effektöverskottet i Tekniska verkens energisystem under april till oktober det tionde 

driftåret för System A. När System A integreras i energisystemet kommer delar av värmeöverskottet att laddas in i lagret 

istället för att kylas bort. Rökgaskondensering används under inladdningen när lagret klarar av att ladda in mer än tillgänglig 

överskottsvärme. I figuren framgår även total tillgänglig effekt att ladda ned i lagret, vilken motsvarar att 

rökgaskondenseringen utnyttjas fullt ut. 
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I Figur 5-6 framgår ett varaktighetsdiagram över topplasten i Tekniska verkens energisystem vid 

användning av System A. Vid jämförelse med Figur 5-3 framgår att mindre olja, biobränsle och kol 

används. Istället används värmeeffekt från System A. Som synes i figuren klarar systemet enligt 

simuleringsresultatet inte av att ladda ur lagret vid låga effektbehov. Skillnaderna i producerad ånga i 

respektive panna åskådliggörs även i Figur 5-7. System A klarar av att täcka 59 % av topplastenergin.   

 

 

Figur 5-6. Varaktighetsdiagram över topplasten i Tekniska verkens energisystem under november till mars det tionde driftåret 

för System A. När System A integreras i energisystemet kommer ångproduktion från kol, gummi, olja och biobränsle att 

ersättas. En del av effekten i System A motsvarar drivel till kompressionsvärmepumparna.  

 

Figur 5-7. Inbesparad ångproduktion från respektive panna för System A det tionde driftsåret. 

I Figur 5-8 framgår inladdad effekt till lagret samt levererad effekt till energisystemet från 

värmepumparna under år tio. Som synes i figuren avtar effekten under inladdningsperioden medan den 

vid urladdning ofta ligger på maximalt tillåten nivå. Att effekten är noll betyder antingen att det inte 

fanns något behov av lagret under aktuell tidsperiod eller att denna var så pass låg att massflödet på 

värmebäraren i borrhålslagret blev under det lägsta tillåtna och således kunde ingen effekt laddas ur.   
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Figur 5-8. Inladdad och levererad effekt år 10 för System A. Den svarta linjen motsvarar inladdad effekt, vilken avtar under 

inladdningsperioden. Den blå motsvarar levererad effekt från värmepumparna, och inkluderar således både värmeeffekt från 

lagret samt driveleffekt.   

I Figur 5-9 presenteras in och urladdad energi till och från borrhålslagret för driftår ett, två, fem, tio, 

femton och tjugo. Även drivel till värmepumparana presenteras. Som synes i figuren sker den största 

inladdningen under det första laddningsåret då bergets temperatur är som lägst. Inladdad energi 

minskar med tiden då temperaturen på berget ökar. Under första året sker ingen urladdning av lagret. 

Summan av total urladdad energi från lagret och drivel motsvarar den värme som tillförs 

energisystemet från System A.     

 

Figur 5-9. In- och urladdad energi för System A. Totalt levererad värme till energisystemet under urladdningsmånaderna 

motsvarar summan av urladdad energi från lagret och drivel.  

Temperatur i lagret och på värmebäraren för System A 

För att värmebäraren ska klara temperaturkravet på 50°C måste lagret ha en tillräckligt hög 

temperatur.  I Figur 5-10 framgår temperaturen på halva djupet av lagret i det innersta respektive 

yttersta skiktet i borrhålsområdet driftsår ett till tre. Dessa år har valts för att temperaturen i lagret 

stabiliserar sig och följer samma variationer efter år tre. Det innersta skiktets temperatur varierar mer 

än det ytterstas då det påverkas snabbare av interaktionen med värmebäraren. Som synes i figuren 

sjunker temperaturen efter första inladdningen aldrig under 60°C. I Figur 5-11 framgår även 
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temperaturfördelningen i höjdled år tre när det är som kallast i berget, det vill säga i skiftet mellan in- 

och urladdning. Som synes i figuren existerar huvudsakligen temperaturgradienter längst ned i lagret.  

 

Figur 5-10. Temperatur i berget under driftsår ett till tre för System A. 

 

Figur 5-11. Temperaturfördelning i borrhålsområdet efter urladdning år tre för System A. Som synes i figuren är det störst 

temperaturgradienter högst upp och längst ned i lagret. 

I Figur 5-12 framgår temperaturen på värmebäraren från lagret till kompressionsvärmepumpen. Med 

undantag för en kort tidsperiod i slutet av driftsår två är temperaturen alltid över 50°C. Då denna 

tidsperiod är så pass kort ansågs den inte utgöra ett hinder för användning av aktuella 

parameterinställningar. Från och med år tre är temperaturen dessutom som minst knappt 60°C. Notera 

att alla timmar då ingen urladdning har skett har uteslutits ur diagrammet för att underlätta 

illustrationen. Detta eftersom det inte finns något returflöde under dessa perioder.   
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Figur 5-12. Returledningstemperatur från lagret under urladdning för System A. I figuren visas returledningstemperaturen på 

värmebäraren från lagret till värmepumparna. Första urladdningen sker under det andra driftsåret, vilket är det år med lägst 

temperatur på värmebäraren. Mellan resterande år ökar temperaturen marginellt. Notera att alla timmar då ingen urladdning 

har skett har uteslutits ur diagrammet för att underlätta illustrationen. 

Interaktion med omgivningen för System A 

Effektutbyte mellan borrhålslagret och omgivande berggrund respektive mark framgår i Figur 5-13. 

Förluster sker både i höjdled och i radiell riktning. Som synes i figuren hämtas värme tillbaka till 

lagret från omgivningen under vissa tidsperioder. Procentuella totala förluster till omgivningen, 

angivna i relation till inladdad energi för respektive år framgår i Figur 5-14. Som synes i figuren avtar 

dessa med tiden efter år två.  

 

Figur 5-13. Värmeutbyte mellan lagret och dess omgivning i radiell riktning samt i höjdled för System A. Som synes i 

figuren hämtas värme under vissa perioder tillbaka in till lagret. Merparten av tiden lämnar dock värme lagret. 
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Figur 5-14. Procentuella totala förluster för System A. Förlusterna anges i relation till total inladdad energi respektive år.   

I Figur 5-15 presenteras tre bilder över temperaturfördelningen för borrhålslagrets omgivning. I den 

första bilden kan temperaturförändringen med tiden på olika avstånd i radiell riktning vid halva 

lagerdjupet avläsas. De två undre bilderna visar temperaturfördelningen i omgivningen efter 

inladdning respektive urladdning det tjugonde driftsåret. Utifrån figurerna kan resultatet dras att lagret 

efter 20 års drift påverkar omgivande berggrunds temperatur drygt 100 meter bort. Betydande 

temperaturförändringar erhålls inom 50 meters avstånd. 
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Figur 5-15. Temperaturfördelning i omgivningen. Den översta bilden visar hur temperaturen förändras i omgivningen på 

olika avstånd i radiell riktning från lagret vid ett berggrundsdjup på 100 meter. De nedre bilderna visar hur 

temperaturfördelningen i omgivningen ser ut efter inladdning respektive urladdning driftår 20. Att döma av figuren påverkas 

berggrunden drygt 100 meter bort från lagret. Betydande temperaturgradienter erhålls dock inte längre bort än cirka 50 meter 

från lagret.  

5.3.2 System B 

Nedan presenteras teknisk prestanda för System B, vilket motsvarar användning av u-rör som 

borrhålsvärmeväxlare samt absorptionsvärmepumpar. 

Påverkan på energisystemet för System B  

I Figur 5-16 framgår hur en investering i System B kommer att påverka Tekniska verkens 

effektöverskott under perioden april till oktober. Som synes i figuren kommer mindre värme att kylas 

bort och istället laddas in i lagret. På samma sätt som för System A framgår även total tillgänglig 

effekt att ladda in i lagret i figuren.    
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Figur 5-16. Varaktighetsdiagram för effektöverskottet i Tekniska verkens energisystem under april till oktober det tionde 

driftåret för System B. När System B integreras i energisystemet kommer delar av värmeöverskottet att laddas in i lagret 

istället för att kylas bort. Rökgaskondensering används under inladdningen när lagret klarar av att ladda in mer än tillgänglig 

överskottsvärme. I figuren framgår även total tillgänglig effekt att ladda ned i lagret, vilken motsvarar att 

rökgaskondenseringen utnyttjas fullt ut. 

I Figur 5-17 framgår ett varaktighetsdiagram över topplasten under driftsår tio vid användning av 

System B. Vid jämförelse med Figur 5-3 framgår att mindre olja, biobränsle, gummi och kol används i 

System B än i dagens energisystem samt att total topplasteffekt är mindre. Det senare beror på att 

drivvärme till absorptionsvärmepumparna tas vid hög temperatur från panna 1-3 på Gärstadverket 

vilket resulterar i att mindre el och mer värme produceras (se avsnitt 4.2.3). Även System B verkar 

enligt resultatet ha problem att leverera värme vid låga effektbehov.  

 

Figur 5-17. Varaktighetsdiagram för topplasten i Tekniska verkens energisystem under november till mars det tionde driftåret 

för System B. Att integrera System B i energisystemet kommer att innebära att en del ångproduktion från kol, gummi, olja 

och biobränsle ersätts med värme från lagret.  

Skillnaderna i producerad värme i respektive panna åskådliggörs även i Figur 5-18. Även här framgår 

följder av att mer värme produceras på Gärstadverket vid användning av System B. Systemet klarar av 

att täcka 74 % av topplastbehovet under urladdningsperioden.  
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Figur 5-18. Inbesparad ångproduktion från respektive panna för System B det tionde driftsåret. Systemet ersätter kol, 

biobränsle och olja. Större delen av den tillförda värmen kommer ifrån lagret. Resterande kommer från den extra producerade 

värmen i Gärstadverket (se 4.2.3). 

I Figur 5-19 framgår in- och urladdad effekt till och från lagret driftår tio. Effekten avtar under 

inladdningsperioden. Vid urladdning ligger den ofta på maximalt tillåten nivå.  

 

Figur 5-19. Inladdad och urladdad effekt under det tionde driftsåret för System B. Den svarta linjen motsvarar inladdad 

effekt, vilken avtar under inladdningsperioden. Den blå motsvarar urladdad effekt från lagret, vilket är den extra tillförda 

effekten till energisystemet. 

I Figur 5-20 presenteras in och urladdad energi till och från borrhålslagret för driftår ett, två, fem, tio, 

femton och tjugo.  
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Figur 5-20. In- och urladdad energi från lagret för System B. 

Temperatur i lagret och på värmebäraren för System B 

I Figur 5-21 visas temperaturen i berget på halva djupet av lagret driftsår ett till tre. På samma sätt som 

för System A stabiliserar sig temperaturvariationen efter år tre i System B, varför temperaturen de 

första driftsåren framstod som mest intressanta att presentera. Gällande temperaturfördelningen i 

höjdled existerar på samma sätt som för System A temperaturgradienter främst längst ned i lagret. 

 

Figur 5-21. Temperatur i berget under driftsår ett till tre för System B. 

I Figur 5-22 framgår temperaturen på värmebäraren från lagret till absorptionsvärmepumparna. 

Temperaturen är högst i början av urladdningsperioden och avtar sedan med tiden. 

Genomsnittstemperaturen ökar marginellt med åren. Notera att alla timmar då ingen urladdning har 

skett har uteslutits ur diagrammet för att underlätta illustrationen. 
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Figur 5-22. Returledningstemperatur från lagret under urladdning för System B. I figuren visas returledningstemperaturen på 

värmebäraren från lagret till värmepumparna. Temperaturen ökar marginellt med åren. Notera att alla timmar då ingen 

urladdning har skett har uteslutits ur diagrammet för att underlätta illustrationen. 

Interaktion med omgivningen för System B 

Värmeutbytet mellan borrhålslagret och omgivande berggrund respektive mark framgår i Figur 5-23. 

Procentuella totala förluster, angivna i relation till inladdad energi för respektive år framgår i Figur 

5-24. Som synes i figurerna sker förluster både i höjdled och i radiell riktning. De avtar med tiden 

både procentuellt och absolut.  

 

Figur 5-23 Värmeutbyte mellan lagret och dess omgivning i radiell riktning samt i höjdled för System B. Som synes i figuren 

hämtas värme under vissa perioder tillbaka in till lagret.  
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Figur 5-24. Procentuella totala förluster för System B. Förlusterna anges i relation till total inladdad energi respektive år. 

För information om temperaturfördelningen i borrhålslagets omgivning hänvisas till Figur 5-15. Detta 

eftersom utseendet på temperaturfördelningen i omgivningen för System B inte skiljer sig på ett 

märkbart sätt från de som presenterats för System A.  

5.3.3 System C 

Nedan presenteras teknisk prestanda för System C, vilket motsvarar användning av koaxial 

borrhålsvärmeväxlare samt kompressionsvärmepumpar. I System C är tre borrhål seriekopplade.    

Påverkan på energisystemet för System C 

I Figur 5-25 visas ett varaktighetsdiagram över effektöverskottet i Tekniska verkens energisystem där 

möjlighet finns att säsongslagra värme med System C. Varaktighetsdiagrammet gäller för det tionde 

driftåret.  

 

Figur 5-25. Varaktighetsdiagram för effektöverskottet i Tekniska verkens energisystem under april till oktober det tionde 

driftåret för System C. När System C integreras i energisystemet kommer delar av värmeöverskottet att laddas in i lagret 

istället för att kylas bort. Rökgaskondensering används under inladdningen när lagret klarar av att ladda in mer än tillgänglig 

överskottsvärme. I figuren framgår även total tillgänglig effekt att ladda ned i lagret, vilken motsvarar att 

rökgaskondenseringen utnyttjas fullt ut. 

I Figur 5-26 framgår ett varaktighetsdiagram över topplasten under november till mars driftsår tio vid 

användning av System C.  
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Figur 5-26. Varaktighetsdiagram över topplasten i Tekniska verkens energisystem under november till mars det tionde 

driftåret för System C. Att integrera System C i energisystemet kommer att innebära att ångproduktion från kol, gummi, olja 

och biobränsle ersätts med värme från lagret. 

Hur mycket producerad värme i respektive panna som kan ersättas av System C åskådliggörs även i 

Figur 5-27. System C klarar av att ersätta 69 % av topplastbehovet.  

 

Figur 5-27. Inbesparad ångproduktion för System C det tionde driftsåret. Systemet ersätter kol, gummi, biobränsle och olja.  

I Figur 5-28 framgår inladdad effekt till lagret samt levererad effekt till energisystemet från System C 

driftår tio.  
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Figur 5-28. Inladdad och levererad effekt driftår tio för System C. Den svarta linjen motsvarar inladdad effekt, vilken avtar 

under inladdningsperioden. Den blå motsvarar levererad effekt från värmepumparna, och inkluderar således både 

värmeeffekt från lagret samt driveleffekt. 

I Figur 5-29 presenteras in och urladdad energi till och från borrhålslagret för driftår ett, två, fem, tio, 

femton och tjugo. Även drivel till värmepumparna presenteras. Summan av total urladdad energi och 

drivel motsvarar den värme som tillförs energisystemet.     

 
Figur 5-29. In- och urladdad energi för System C. Totalt levererad värme till energisystemet under urladdningsmånaderna 

motsvarar summan av urladdad energi från lagret och drivel.  

Temperatur i lagret och på värmebäraren för System C 

I Figur 5-30 visas temperaturen i berget på halva djupet av lagret. Även här presenteras de första tre 

driftsåren med anledning av stabilisering av temperaturvariationer. Då tre borrhål är seriekopplade i 

System C presenteras medeltemperaturer för skikten i de tre olika borrhålsområdena. Som synes i 

figuren påverkas de innersta skikten snabbt av förändringar i effektutbyte med värmebäraren medan 

temperaturförändringen i de yttersta skikten sker långsammare.  

Vid seriekoppling kommer området kring det första borrhålet att värmas upp snabbast vid inladdning 

samtidigt som det kyls av långsammast vid urladdning. Motsatt gäller för området kring det sista 

borrhålet. Detta innebär att temperaturen i området kring det första borrhålet i serien alltid kommer att 

vara högre än temperaturen runt resterande borrhål. I Figur 5-31 framgår hur mycket temperaturen i 

skikten skiljer sig mellan området kring det första och sista borrhålet i serien. Som framgår av figuren 
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är temperaturskillnaden störst mellan de inre skikten och den största temperaturskillnaden erhålls i 

början av första inladdningsperioden. Efter att berget värmts upp avtar skillnaden under inladdning. 

Viss variation återstår dock, både vid in- och urladdning. Gällande temperaturfördelningen i höjdled 

existerar på samma sätt som för System A och B temperaturgradienter i första hand längst ned i lagret. 

 

 

Figur 5-30. Temperatur i berget under driftsår ett till tre för System C. Då tre borrhål är seriekopplade i system C är de 

presenterade värdena medelvärden.   

 

Figur 5-31. Procentuella temperaturskillnader mellan borrhålsområden i en borrhålsserie för System C. Vid seriekoppling 

kommer bergområdet kring det första borrhålet att värmas upp snabbast vid inladdning samtidigt som det kyls av 

långsammast vid urladdning. Motsatt gäller för borrhålsområdet kring det sista borrhålet. Detta innebär att temperaturen i 

området kring det första borrhålet i serien alltid kommer att vara högre än temperaturen runt resterande borrhål. Den största 

skillnaden i temperatur existerar således mellan det första och det sista borrhålet i serien, vilket är den som åskådliggörs i 

figuren. Som synes i figuren är skillnaderna i temperatur mest markant för det innersta skiktet och under inladdning det första 

året.  
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I Figur 5-32 presenteras hur temperaturen på värmebäraren från lagret till värmepumparna varierar 

under ett urval av driftår. Som synes i figuren avtar temperaturen under urladdningsperioden eftersom 

berget kyls av. Den understiger dock aldrig 50°C.  

 
Figur 5-32. Returledningstemperatur från lagret under urladdning för System C. I figuren visas returledningstemperaturen på 

värmebäraren från lagret till värmepumparna. Notera att alla timmar då ingen urladdning har skett har uteslutits ur 

diagrammet för att underlätta illustrationen.  

Interaktion med omgivningen för System C 

Värmeutbytet mellan borrhålslagret och omgivande berggrund respektive mark under de tjugo 

driftsåren presenteras i Figur 5-33. Procentuella totala förluster, angivna i relation till inladdad energi 

för respektive år framgår i Figur 5-34. Förluster sker både i höjdled och i radiell riktning och avtar 

med tiden både procentuellt och absolut.  

 

Figur 5-33. Värmeutbyte mellan lagret och dess omgivning i radiell riktning samt i höjdled för System C. Som synes i figuren 

hämtas värme under vissa perioder tillbaka in till lagret. 
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Figur 5-34. Procentuella totala förluster för System C. Förlusterna anges i relation till total inladdad energi respektive år. 

För information om temperaturfördelningen i borrhålslagets omgivning med tiden och efter tjugo 

driftsår hänvisas till Figur 5-15. Detta eftersom utseendet på temperaturfördelningen i omgivningen 

för System C inte skiljer sig på ett märkbart sätt från de som presenterats för System A.   

5.3.4 System D  

Nedan presenteras teknisk prestanda för System D, vilket motsvarar användning av koaxial 

borrhålsvärmeväxlare samt absorptionsvärmepumpar. Liksom i System C är tre borrhål seriekopplade 

i System D.    

Påverkan på energisystemet för System D 

I Figur 5-35 visas ett varaktighetsdiagram över effektöverskottet i Tekniska verkens energisystem med 

System D. Diagrammet gäller för inladdningsmånaderna april till oktober och för det tionde driftåret. 

 

Figur 5-35. Varaktighetsdiagram för effektöverskottet i Tekniska verkens energisystem under april till oktober det tionde 

driftåret för System D. När System D integreras i energisystemet kommer delar av värmeeffektöverskottet att laddas in i 

lagret istället för att kylas bort. Rökgaskondensering används under inladdningen när lagret klarar av att ladda in mer än 

tillgänglig överskottsvärme. I figuren framgår även total tillgänglig effekt att ladda ned i lagret, vilken motsvarar att 

rökgaskondenseringen utnyttjas fullt ut. 

I Figur 5-36 framgår ett varaktighetsdiagram över Tekniska verkens topplast vid användning av 

System D. Liksom för System B är topplastbehovet mindre för System D med anledning av den ökade 
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värmeproduktionen på Gärstadverket.  Hur mycket värme i respektive panna som kan ersättas av 

System D åskådliggörs i Figur 5-37. Systemet klarar av att täcka 78 % av topplastbehovet.  

 

Figur 5-36. Varaktighetsdiagram för topplasten i Tekniska verkens energisystem under november till mars det tionde driftåret 

för System D. Att integrera System D i energisystemet kommer innebära att ångproduktionen från kol, gummi, olja och 

biobränsle ersätts med värme från lagret. 

 

Figur 5-37. Inbesparad ångproduktion för System D det tionde driftsåret. Systemet ersätter kol, gummi, biobränsle och olja. 

Större delen av den tillförda värmen kommer ifrån lagret. Resterande kommer från den extra producerade värmen i 

Gärstadverket (se 4.2.3). 

I Figur 5-38 framgår in- och urladdad effekt till och från lagret driftår tio.  
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Figur 5-38. Inladdad och urladdad effekt under det tionde driftsåret för System D. Den svarta linjen motsvarar inladdad 

effekt, vilken avtar under inladdningsperioden. Den blå motsvarar urladdad effekt från lagret, vilket motsvarar den extra 

tillförda effekten till energisystemet. 

In- och urladdad energi för System D under ett urval av driftåren presenteras i Figur 5-39.    

 
Figur 5-39. In- och urladdad energi från lagret för System D. 

Temperatur i lagret och på värmebäraren för System D 

I Figur 5-40 visas temperaturen i berget på halva djupet av lagret för de tre första driftåren. Då tre 

borrhål är seriekopplade i System D är det medeltemperaturen på de inre och yttersta skikten i 

respektive borrhålsområde som presenterats. På samma sätt som för System C kommer området kring 

det första borrhålet i serien vara varmare än området kring det sista under både in- och urladdning. Hur 

stor den procentuella skillnaden är framgår i Figur 5-41. Gällande temperaturfördelningen i höjdled 

existerar på samma sätt som för övriga system temperaturgradienter främst längst ned i lagret. 

0

50

100

150

200

250

300

1 2 5 10 15 20

E
n

er
g

i 
[G

W
h

] 

Tid [år] 

In- och urladdad energi 

System D 

Inladdad

Urladdad



75 

 

 

Figur 5-40. Temperatur i berget under driftsår ett till tre för System D. 

 

Figur 5-41. Procentuella temperaturskillnader mellan borrhålsområden i en borrhålsserie för System D. Vid seriekoppling 

kommer bergområdet kring det första borrhålet att värmas upp snabbast vid inladdning samtidigt som det kyls av 

långsammast vid urladdning. Motsatt gäller för borrhålsområdet kring det sista borrhålet. Detta innebär att temperaturen i 

området kring det första borrhålet i serien alltid kommer att vara högre än temperaturen runt resterande borrhål. Den största 

skillnaden i temperatur existerar således mellan det första och det sista borrhålet i serien, vilket är den som åskådliggörs i 

figuren. Som synes i figuren är skillnaderna i temperatur mest markant för det innersta skiktet och under inladdning det första 

året. 

I Figur 5-42 framgår temperaturen på värmebäraren från lagret till absorptionsvärmepumpen. Denna är 

lägre än 50˚C under en kortare tidsperiod under år två och tre. Då temperaturen är marginellt lägre än 

50˚C och tidsperioden kort ansågs detta försumbart.  
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Figur 5-42. Returledningstemperatur från lagret under urladdning för System D. I figuren visas returledningstemperaturen på 

värmebäraren från lagret till värmepumparna. Temperaturen ökar marginellt med åren. Notera att alla timmar då ingen 

urladdning har skett har uteslutits ur diagrammet för att underlätta illustrationen. 

Interaktion med omgivningen för System D 

Värmeutbytet mellan borrhålslagret och omgivande berggrund respektive mark framgår i Figur 5-43. 

Procentuella totala förluster, angivna i relation till inladdad energi för respektive år framgår i Figur 

5-44. Förluster sker både i höjdled och i radiell riktning och avtar med tiden både procentuellt och 

absolut.  

 

Figur 5-43. Värmeutbyte mellan lagret och dess omgivning i radiell riktning samt i höjdled för System D. Som synes i 

figuren hämtas värme under vissa perioder tillbaka in till lagret. 
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Figur 5-44. Procentuella totala förluster för System D. Förlusterna anges i relation till total inladdad energi respektive år. 

För information om temperaturfördelningen i borrhålslagets omgivning hänvisas återigen till Figur 

5-15. Detta eftersom inte heller utseendet på temperaturfördelningen i omgivningen för System D 

skiljer sig på ett märkbart sätt från de som presenterats för System A.  

5.4 Ekonomisk prestanda för borrhålslagerssystemen 

Ekonomisk prestanda för respektive borrhålssystem framgår i Tabell 5-3. Som synes i tabellen har de 

båda systemen med kompressionsvärmepumpar negativt nettonuvärde, varför diskonterad 

återbetalningstid inte har beräknats för dessa. I tabellen visas även nuvärdet av respektive kostnads- 

och inbesparingspost. Alla investeringskostnader för lagret och värmepumpar samt värmeproduktions- 

och elkostnader återfinnes i Appendix B. De ekonomiska beräkningarna förutsätter att investeringen i 

lagret görs 2016. 

Tabell 5-3. Resultat från investeringskalkylering för de fyra olika systemen. 

System A B C D 

Nuvärde kol- och gummibesparing [MSEK] 81 114 104 123 

Nuvärde oljebesparing [MSEK] 279 292 279 292 

Nuvärde biobränslebesparing [MSEK] 8 9 8 9 

Nuvärde kylbesparing [MSEK] 7 9 7 9 

Nuvärde elkostnad [MSEK] -192 -15 -222 -19 

Nuvärde förlorad elproduktion [MSEK] - -60 - -63 

Nuvärde underhållskostnad [MSEK] -113 -7 -113 -7 

Investeringskostnad [MSEK] -322 -204 -322 -204 

Nettonuvärde [MSEK] -252 138 -259 140 

Årlig Annuitet [MSEK] -21 11 -21 11 

Diskonterad återbetalningstid [år] - 12 - 12 
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5.5 Koldioxidutsläppberäkningar för borrhålslagersystemen 

Vid integrering av ett borrhålslager för säsongslagring av värme påverkas utsläppen av koldioxid från 

el- och värmeproduktionen. I Tabell 5-4 presenteras resultatet av beräkningarna på förändring i 

koldioxidutsläpp för de fyra systemen i jämförelse med energisystemet utan lagret under det tionde 

driftsåret. Att endast resultaten från ett år presenteras beror på att urladdningen från lagret stabiliseras 

snabbt i de olika systemen, och mängd urladdad energi är den faktor som påverkar förändringarna i 

koldioxidutsläpp i störst utsträckning.  

Negativa siffror i tabellen representerar minskningar av koldioxidutsläpp och positiva representerar 

ökning av koldioxidutsläpp. Vid beräkning av minskade koldioxidutsläpp för ångproduktion i panna 1 

och panna 2 på KV1 redovisas även vilka utsläpp som kan allokeras till den del av ångproduktionen 

som tidigare användes för att producera el. Då två olika beräkningssätt för koldioxidvärdering av el 

har använts presenteras båda resultaten. För posten ”El” i tabellen är det summan av minskad 

elproduktion och inköpt el som redovisas då koldioxidutsläpp för dessa beräknas på samma sätt. Som 

synes i tabellen har det stor betydelse hur koldioxidutsläpp kopplade till el värderas. Om den värderas 

som svensk elproduktionsmix blir nettoutsläppen negativa för samtliga system, men om elen värderas 

som marginalel leder System A och System C till ökade nettoutsläpp av koldioxid.  

Tabell 5-4. Förändring i koldioxidutsläpp för de fyra systemen under det tionde driftåret. Negativa siffror representerar 

minskning i koldioxidutsläpp, och positiva ökning i koldioxidutsläpp. Alla utsläpp är avrundade till närmsta hundratal. Vid 

beräkning av koldioxidutsläpp för elanvändning eller elproduktion används två olika beräkningssätt. Minskad elproduktion 

och inköpt el värderas på samma sätt och det är summan av dessa som redovisas i tabellen.  

Koldioxidförändring A B C D 

Ångproduktion Panna 1 KV1 kol/gummi (varav el) [Ton CO2] 

 

-18 000  

(-4 200) 

-24 700  

(-5 900) 

-22 400  

(-5 400) 

-26 600  

(-6 400) 

Ångproduktion Panna 2 KV1 olja (varav el) [Ton CO2] 

 

-11 400  

(-2 800) 

-11 900  

(-3 000) 

-11 400  

(-2 800) 

-11 900  

(-3 000) 

El (beräkningssätt marginalel) [Ton CO2] 31 400 33 800 36 600 35 700 

El (beräkningssätt nordisk elproduktionsmix) [Ton CO2] 4 800 5 200 5 600 5 400 

Total förändring (beräkningssätt marginalel) [Ton CO2] 2 000 -2 800 2 800 -2 800 

Total förändring (beräkningssätt nordisk elproduktionsmix)  

[Ton CO2] -24 600 -31 400 -28 200 -33 100 

 

5.6 Känslighetsanalys 

För att undersöka resultatets robusthet samt metodens tillämplighet genomfördes känslighetsanalyser. 

Vid förändring av vissa parametrar påverkas de olika systemen på samma sätt. I dessa fall presenteras 

endast resultat från simulering genomförd på System B. 

5.6.1 Berggrundens egenskaper 

Konduktivet är en viktig egenskap som påverkar bergets värmeöverföringsegenskaper, och därmed 

lagrets prestanda. I avsnitt 2.3.1 presenteras ett intervall för konduktiviteten hos granit. Då det 

mittersta värdet i intervallet använts i modelleringen genomfördes känslighetsanalyser där det lägsta 

respektive högsta värdet på konduktiviteten istället användes. Känslighetsanalysen begränsades till tre 

år då det ansågs tillräckligt för att möjliggöra analys. Resultatet som presenteras i Figur 5-45 visar att 

urladdad energi knappt påverkas av förändrad konduktivitet. Den inladdade energin ökar respektive 

minskar dock något med ökad respektive minskad konduktivitet. Detta kan förklaras av att även 

förlusterna till omgivningen ökar med ökad konduktivitet, se Figur 5-46. Skillnaden i möjlig energi att 

ladda in är dock marginell. De genomförda testerna indikerar således att investeringens ekonomiska 
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prestanda inte bör påverkas i någon betydande utsträckning av förändringar i berggrundens 

konduktivitet inom aktuellt intervall.  

 

Figur 5-45. Resultat av känslighetsanalys av hur konduktiviteten i berget påverkar in- och urladdad energi. Resultatet visar att 

urladdningen inte påverkas samt att inladdning ökar något med ökad konduktivitet. 

 

Figur 5-46. Resultat av känslighetsanalys av hur konduktiviteten i berget påverkar de procentuella förlusterna från lagret. 

Som synes i figuren ökar förlusterna med ökad konduktivitet.  

Även berggrundens specifika värmekapacitet har betydelse för lagrets prestanda då den påverkar hur 

mycket värme som kan lagras samt värmeutbytet med omgivningen. Som synes i Figur 5-47 medför 

en högre specifik värmekapacitet att mindre värme kan laddas in i lagret. Detta kan uppfattas som 

konstigt då en högre specifik värmekapacitet borde medföra att temperaturen i berget ökar 

långsammare. Dock minskar även förlusterna, se Figur 5-48, vilket förklarar att mindre värme kan 

laddas in. Utifrån resultatet framstår det som att förändringar i specifik värmekapacitet inte bör 

påverka lagrets ekonomiska prestanda i någon betydande utsträckning. Detta eftersom total urladdad 

energi inte påverkas av förändringen annat än marginellt. Procentuella förluster vid förändring av den 

specifika värmekapaciteten framgår i Figur 5-49. Som synes i figuren påverkas de procentuella 

förlusterna ytterst lite vid förändring av specifik värmekapacitet. 
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Figur 5-47. Resultat av känslighetsanalys där specifika värmekapaciteten varierats. Som synes i figuren medför en hög 

värmekapacitet att mindre värme kan laddas in i lagret, något som kan förklaras av att även förlusterna till omgivningen 

minskar, se Figur 5-48. Total urladdad energi påverkas dock marginellt.   

 

Figur 5-48. Resultat av känslighetsanalys över hur förlusterna påverkas av att variera specifika värmekapaciteten för 

berggrunden. Som synes i figuren ökar förlusterna med en minskad specifik värmekapacitet.  
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Figur 5-49. Resultat av känslighetsanalys av hur specifika värmekapaciteten påverkar procentuella förluster.  

5.6.2 Påverkan av skiktindelningar 

Vid modellering av värmeöverföringsprocesserna lokalt och globalt har berggrunden delats in i skikt 

vilka antagits ha homogen temperatur. Skiktindelning har skett i radiell riktning runt respektive 

borrhål, radiellt runt lagret i dess helhet samt i höjdled. Desto finare indelning som används desto 

större tidsåtgång för simuleringen. Samtidigt erhålls en större noggrannhet i beräkningen med fler 

skiktindelningar, varför olika skiktindelningars påverkan på resultatet ansågs intressant att undersöka 

vid känslighetsanalys. Skiktindelningen är sammankopplad med tidssteget genom Fouriertalet, varför 

tidsstegets varaktighet sätter gränser för hur fin indelningen kan göras. I de presenterade figurerna har 

tidssteget varit samma för samtliga skiktindelningar. Siffran inom parantes anger hur många 

skiktindelningar som använts. Total in- och urladdad energi för olika skiktindelningar radiellt inom 

respektive borrhålsområde presenteras i Figur 5-50. Figuren tyder på att antalet skiktindelningarna 

påverkar in- och urladdad energi marginellt. Skiktindelningen påverkar dock temperaturen på 

värmebäraren, vilken blir lägre vid en finare skiktindelning. I de analyser som genomförts var den 

största skillnaden under tidsperioden maximalt två grader.  

 

Figur 5-50. Resultat av känslighetsanalys för indelningen i radiell riktning för den lokala processen. Siffran inom parantes 

motsvarar antalet radiella skikt som borrhålsområdet kring respektive borrhål delats upp i. Som synes i figuren tyder den 

genomförda känslighetsanalysen på att hur indelningen görs inte har någon större inverkan på hur mycket energi som kan 

laddas in- och ur lagret. 21 indelningar motsvarar den finaste indelning som är möjlig med en timmes tidssteg. 
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I Figur 5-51 och Figur 5-52 presenteras hur total in- och urladdad energi samt totala förluster påverkas 

av finare och grövre skiktindelning runt borrhålslagret. Som synes i figurerna påverkas resultatet 

marginellt av skiktindelningen för de globala processerna.  

 

Figur 5-51. Resultat av känslighetsanalys för hur indelningen i omgivningen för den globala processen påverkar in- och 

urladdad energi. Som synes i figuren tyder den genomförda känslighetsanalysen på att hur indelningen görs inte har någon 

större inverkan på hur mycket energi som kan laddas in- och ur lagret.  

 

Figur 5-52. Resultat av känslighetsanalys för hur indelningen i omgivningen för den globala processen påverkar förlusterna. 

Siffran inom parantes motsvarar antalet skikt som området utanför lagret delats upp i. Som synes i figuren tyder den 

genomförda känslighetsanalysen på att hur indelningen görs inte har någon större inverkan på hur stora förlusterna från lagret 

blir.  

Även för indelningen i höjdled har en känslighetsanalys genomförts avseende hur in- och urladdad 

energi påverkas vid förändring av detta. Utifrån resultatet, vilket presenteras i Figur 5-53, kan 

slutsatsen dras att en tätare skiktindelning än den som använts inte skulle haft någon betydande 

inverkan på resultatet.   
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Figur 5-53. Resultat av känslighetsanalys för indelningen i höjdled. Djupet på borrhålet för det simulerade systemet är 250 

meter. Siffran inom parantes motsvarar antalet skikt i höjdled som borrhålsområdet delats upp i. Som synes i figuren tyder 

den genomförda känslighetsanalysen på att hur indelningen görs inte har någon större inverkan på hur mycket energi som kan 

laddas in- och ur lagret. 

5.6.3 Tidsstegets längd  

Temperaturen i de olika skikten samt på värmebäraren sätts i modellen konstanta under pågående 

tidssteg. Dessutom antas värmeöverföringsprocessen mellan värmebäraren och första borrhålsskiktet 

vara stationär under varje tidssteg.  Således är tidssteget en viktig parameter att variera vid 

känslighetsanalys. I Figur 5-54 visas hur total in- och urladdad energi påverkas av att tidsstegets längd 

förändras. Som synes i figuren är påverkan marginell. I Figur 5-55 presenteras vidare värmebärarens 

temperatur under urladdning det tredje driftåret för simuleringar med normalt respektive kortare 

tidssteg. Resultatet visar att temperaturen blir marginellt lägre om ett kortare tidssteg används.  

 

Figur 5-54. Resultat av känslighetsanalys av hur tidsstegets längd påverkar in- och urladdad energi. Resultatet indikerar att 

tidssteget inte har någon betydande påverkan på resultatet.  
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Figur 5-55. Resultat av känslighetsanalys över hur temperaturen på värmebäraren påverkas av variationer i tidsstegets längd. 

Som synes i figuren innebär ett tidssteg på tolv minuter att temperaturen på värmebäraren sänks något i jämförelse med när 

ett tidssteg på en timme används. Ett tidssteg på 4 timmar medför under merparten av urladdningsperioden en något högre 

temperatur.  

5.6.4 Cylinderapproximation av u-rör 

Som synes i Figur 4-6 har u-rören i System A och C approximerats som en cylinder för att beräkna 

påverkan av naturlig konvektion för värmeöverföringen mellan röret och borrhålsväggen. I de 

ordinarie simuleringarna bestämdes denna cylinders radie utifrån det kortaste avståndet mellan 

respektive rör och borrhålsväggen. Detta skulle kunna ha bidragit till att värmeöverföringen mellan u-

röret och borrhålsväggen har överskattats då avståndet dessa emellan blir mindre i modellen än i 

genomsnitt i verkligheten, något som medför att borrhålsresistansen underskattats. Därför 

genomfördes en känslighetsanalys där detta avstånd ökades. Diametern på cylindern bestämdes där 

genom att beräkna totalarean av de två rören och placera denna i mitten av borrhålet. Utifrån resultatet 

av känslighetsanalysen i Figur 5-56 framgår att detta har en marginell påverkan på mängden värme 

som laddas in- och ur lagret.  

 

Figur 5-56. Resultat av känslighetsanalys av hur cylinderapproximationen av u-rör påverkar in- och urladdad energi. Som 

synes i figuren medför antagandet marginell påverkan på resultatet.   
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5.6.5 Tillåten värmepumpseffekt 

Den installerade värmepumpseffekten för samtliga system har satts till 50,4 MW. För att undersöka 

hur systemens lönsamhet skulle påverkas av en högre eller lägre värmepumpseffekt genomfördes 

känslighetsanalyser. För kompressionsvärmepumpar visade det sig dock att det var mest lönsamt att ha 

en så liten värmepump som möjligt då investerings- och driftskostnader för dessa är höga och 

proportionerliga mot installerad värmepumpseffekt. Att presentera resultatet från dessa 

undersökningar framstod därmed inte som intressant. Avsnittet kommer därmed enbart behandla 

resultatet från känslighetsanalyser där absorptionsvärmepumpar använts. Systemen som testas utgår 

således från System B och D, men antalet borrhål har ökats eller minskat beroende på om 

värmepumpseffekten gjorts större eller mindre. Tre olika värmepumpseffekter testades för system med 

u-rör. För koaxial värmeväxlare testades enbart ett system. Detta då samma trender som för systemen 

med u-rör påvisats, varför detta ansågs tillräckligt. 

Vid större system än 50,4 MW antogs det för absorptionsvärmepumparna möjligt att ta ånga från 

övriga pannor på Gärstadverket. Det antogs även att förlorad elproduktion kunde beräknas på samma 

sätt som i System B och D.  

Simulering med 60 MW värmepumpseffekt och u-rör 

Resultatet från investeringskalkyleringen för ett system med 60 MW värmepump och 1800 borrhål 

presenteras i Tabell 5-5. Vid jämförelse med System B vars ekonomiska prestanda presenteras i Tabell 

5-3 framgår att det inte lönar sig att öka värmepumpseffekten till 60 MW trots att mer kol, gummi och 

olja kan ersättas.  

Tabell 5-5. Investeringskalkylering för ett lager med 60 MW installerad värmepumpseffekt när u-rör används som 

borrhålsvärmeväxlare. Nettonuvärdet för detta system blir lägre än för jämförande fall med 50,4 MW värmepumpseffekt.  

Känslighetsanalys investeringskalkyl 60 MW Värde 

Nuvärde kol- och gummibesparing [MSEK] 124 

Nuvärde oljebesparing [MSEK] 301 

Nuvärde biobränslebesparing [MSEK] 10 

Nuvärde kylbesparing [MSEK] 10 

Nuvärde elkostnad [MSEK] -16 

Nuvärde förlorad elproduktion [MSEK] -65 

Nuvärde underhållskostnad [MSEK] -8 

Investeringskostnad [MSEK] -244 

Nettonuvärde [MSEK] 112 

Årlig Annuitet [MSEK] 9 

Diskonterad återbetalningstid [år] 14 

Simulering med 40 MW absorptionsvärmepumpseffekt och u-rör 

För systemet med 40 MW värmepumpeffekt visade det sig efter tester att 1300 borrhål var tillräckligt 

för att klara temperaturkravet på 50°C samtliga år. I Tabell 5-6 presenteras resultatet av 

investeringskalkyleringen vid en värmepumpseffekt på 40 MW. Även om nuvärdet för 

bränslebesparingarna blir lägre än för System B blir det totala nettonuvärdet högre. Detta beror främst 

på att investeringskostnaden är lägre än för System B. Med anledning av det högre nettonuvärdet 

presenteras även varaktighetsdiagrammet för topplasten samt in- och urladdad energi för systemet. 

Vidare presenteras även förändringen i koldioxidutsläpp för systemet. 
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Tabell 5-6. Resultat av känslighetsanalys över hur investeringskalkyleringen påverkas av en värmepumpseffekt på 40 MW 

när u-rör används som borrhålsvärmeväxlare. 

Känslighetsanalys investeringskalkylering 40 MW Värde  

Nuvärde kol- och gummibesparing [MSEK] 94 

Nuvärde oljebesparing [MSEK] 272 

Nuvärde biobränslebesparing [MSEK] 8 

Nuvärde kylbesparing [MSEK] 9 

Nuvärde elkostnad [MSEK] -14 

Nuvärde förlorad elproduktion [MSEK] -51 

Nuvärde underhållskostnad [MSEK] -6 

Investeringskostnad [MSEK] -170 

Nettonuvärde [MSEK] 142 

Årlig Annuitet [MSEK] 11 

Diskonterad återbetalningstid [år] 11 

 

I Figur 5-57 visas ett varaktighetsdiagram för topplasten vid användning av systemet. En lägre 

installerad värmepumpseffekt får som följd att mindre andel av topplasten kan täckas av lagret. Mer 

ångproduktion från framförallt olja, kol och gummi behövs således för att möta värmebehovet i 

fjärrvärmesystemet jämfört med System B. Lagret kan täcka 65 % av ångproduktionen från 

topplastbränslen.   

 

Figur 5-57. Resultat av känslighetsanalys av hur en lägre installerad värmepumpseffekt påverkar varaktighetsdiagrammet 

över Tekniska verkens topplasteffekt november till mars det tionde driftåret.  

Tabell 5-7 visar hur koldioxidutsläppen förändras vid integrering av ett system med 40 MW installerad 

värmepumpseffekt. Som synes i tabellen är de totala utsläppsminskningarna mindre än för System B, 

se Tabell 5-4. 

Tabell 5-7. Resultat av känslighetsanalys av hur en lägre installerad värmepumpseffekt påverkar koldioxidutsläpps-

förändringen. I jämförelse med System B (se Tabell 5-4) är de minskade utsläppen lägre för båda beräkningssätten.  

Känslighetsanalys koldioxidutsläpp 40 MW   

Total förändring (beräkningssätt marginalel) [Ton CO2] -2 400 

Total förändring (beräkningssätt nordisk elproduktionsmix) [Ton CO2] -27 100 
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I Figur 5-58 redovisas hur in- och urladdad energi påverkas av en installerad värmepumpseffekt på 40 

MW. Den totala in- och urladdade energin är mindre för den lägre värmepumpseffekten.  

 

Figur 5-58. Resultat av känslighetsanalys av hur in- och urladdad energi påverkas av en värmepumpseffekt på 40 MW.  

Simulering med 30 MW absorptionsvärmepumpseffekt och u-rör 

I Tabell 5-8 visas resultatet av investeringskalkyleringen för ett system med 30 MW 

absorptionsvärmepump. Som synes i tabellen har detta system ett lägre nettonuvärde än både System 

B samt systemet med 40 MW värmepumpseffekt.  

Tabell 5-8. Resultat av känslighetsanalys över hur investeringskalkyleringen påverkas av en värmepumpseffekt på 30 MW 

när u-rör används som borrhålsvärmeväxlare. 

Känslighetsanalys investeringskalkylering 40 MW Värde  

Nuvärde kol- och gummibesparing [MSEK] 73 

Nuvärde oljebesparing [MSEK] 238 

Nuvärde biobränslebesparing [MSEK] 7 

Nuvärde kylbesparing [MSEK] 7 

Nuvärde elkostnad [MSEK] -12 

Nuvärde förlorad elproduktion [MSEK] -42 

Nuvärde underhållskostnad [MSEK] -5 

Investeringskostnad [MSEK] -135 

Nettonuvärde [MSEK] 131 

Årlig Annuitet [MSEK] 10 

Diskonterad återbetalningstid [år] 11 

 

Simulering med 40 MW absorptionsvärmepumpseffekt och koaxial borrhålsvärmeväxlare 

Även för system med koaxial borrhålsvärmeväxlare medför en absorptionsvärmepumpseffekt på 40 

MW ett bättre nettonuvärde, se Tabell 5-9. Förbättringen är i samma storleksordning som för systemet 

med u-rör. Med anledning av detta redovisas enbart resultatet av investeringskalkyleringen.  
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Tabell 5-9. Resultat av känslighetsanalys över hur investeringskalkyleringen påverkas av en värmepumpseffekt på 40 MW 

när koaxial borrhålsvärmeväxlare används. 

Känslighetsanalys investeringskalkylering 40 MW Värde  

Nuvärde kol- och gummibesparing [MSEK] 102 

Nuvärde oljebesparing [MSEK] 272 

Nuvärde biobränslebesparing [MSEK] 8 

Nuvärde kylbesparing [MSEK] 8 

Nuvärde elkostnad [MSEK] -16 

Nuvärde förlorad elproduktion [MSEK] -54 

Nuvärde underhållskostnad [MSEK] -5 

Investeringskostnad [MSEK] -169 

Nettonuvärde [MSEK] 145 

Årlig Annuitet [MSEK] 11 

Diskonterad återbetalningstid [år] 11 

 

5.6.6 Alternativ bestämning av önskade effekter  

Ett annat sätt att beräkna önskade effekter hade varit att ändra driftsstrategi genom att ta lagret i drift 

innan träpannan på KV1. Detta innebär att en större mängd ångproduktion önskas ersättas av lagret. 

Det innebär vidare att det är fler dagar som lagret önskas vara i drift. För att utreda hur detta skulle 

påverka resultatet genomfördes en känslighetsanalys där lagret togs i drift innan träpannan. Dock var 

det problem med att få en tillräckligt hög returledningstemperatur från lagret. Flera olika 

konfigurationer testades, samtliga större än System B, men inget klarade av kravet på en 

returledningstemperatur över 50°C. I Figur 5-59 visas returledningstemperaturen på värmebäraren för 

ett lager med 2200 borrhål och ett borrhålsdjup på 250. Som synes i figuren sjunker temperaturen på 

värmebäraren under 50°C samtliga år. Vidare framgår det även i figuren att lagret är i drift fler timmar 

än System B (jämför Figur 5-22). Trots att detta system inte klarar av kravet på 

returledningstemperaturen beräknades dess ekonomiska potential. Nettonuvärdet blev positivt men 

betydligt lägre än för System B och D.  

 

Figur 5-59. Resultat av känslighetsanalys av hur alternativ bestämning av önskade effekter påverkar returlednings-

temperaturen på lagret.  
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5.6.7 Alternativt beräkningssätt för globala förluster 

För att verifiera resultatet avseende de globala processerna genomfördes en beräkning av dessa även 

med de ekvationer från Hellström (1991) som presenteras i avsnitt 3.4. Två beräkningar genomfördes; 

en som förutsätter att stationärt tillstånd inte har uppnåtts under tjugoårsperioden och en där tillståndet 

antas bli stationärt redan under första driftsåret. För tillvägagångssätt se avsnitt 4.2.2. Procentuella 

förluster i relation till inladdad effekt för dessa två beräkningar presenteras i Figur 5-60. Av figuren 

framgår att de alternativa sätten att beräkna förlusterna medför lägre förluster i relation till inladdad 

energi. Förlusterna vid beräkning med Hellströms (1991) ekvation för tidsberoende processer ser 

vidare ut att följa samma mönster som de som beräknats i den framtagna modellen; de avtar ungefär 

lika snabbt med tiden. Detta överensstämmer väl med att processerna i lagret enligt 

simuleringsresultatet inte hunnit bli helt stationära under tjugoårsperioden, se Appendix C. Utifrån 

figuren framstår det vidare som troligt att förlusterna med tiden kommer konvergera mot det stationära 

tillstånd som beräknats med Hellströms ekvation. 

 

Figur 5-60. Resultat av känslighetsanalys för globala processer. För verifiering av resultatet har en beräkning med 

ekvationerna från Hellström (1991) genomförts. Resultatet påvisar att de globala förlusterna möjligen överskattats i 

modellen. 

5.6.8 Indata till ekonomiska beräkningar 

I den första känslighetsanalysen på indata till ekonomiska beräkningar ändrades kostnaden för inköp 

av el. För kompressionsvärmepumpar är inköpt el en stor del av den årliga kostnaden varför det är 

intressant att se hur resultatet påverkas av en förändring i elpris. Det är sannolikt att Tekniska verken 

behöver betala skatt på den el som köps in för drift av lagret. För att ändå undersöka hur resultatet 

påverkas av om så inte är fallet genomfördes en känslighetsanalys där skatten drogs bort från 

elkostnaden. Kostnaden för inköpt el blev då samma som priset för förlorad elförsäljning. Resultatet 

redovisas i Tabell 5-10. Som synes i tabellen ökar nettonuvärdet för samtliga system vilket var väntat, 

dock är nettonuvärdet fortfarande negativt för System A och System C. Det kan även konstateras att 

systemen med de koaxiala värmeväxlarna fick ett mer förbättrat nettonuvärde än vad systemen med u-

rör fick.  
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Tabell 5-10. Resultat av känslighetsanalys över elkostnaden. Elskatten har dragits bort från elkostnaden vilket påverkar 

kostnadsposten ”Nuvärde elkostnad”. När kostnaden för el sjunker påverkas nettonuvärdet, årlig annuitet och diskonterad 

återbetalningstid positivt.  

System A B C D 

Nuvärde elkostnad [MSEK] -77 -6 -89 -7 

Nettonuvärde [MSEK] -137 147 -127 151 

Årlig Annuitet [MSEK] -11 11 -11 12 

Diskonterad återbetalningstid [år] - 12 - 12 

Det genomfördes även känslighetsanalyser på minskade kostnader för bränsle i oljepannan respektive 

kol/gummipannan. Oljeprisets utveckling ändrades från en prisökning på 1,5 % per år till 0,5 % per år 

och kol- och gummipriset antogs endast öka med inflationen istället för att öka 1 % per år. Då det är 

dessa bränslen som bidrar till störst kostnadsbesparing leder ett minskat pris på dessa varor till att 

nettonuvärdet sänks. Resultatet för känslighetsanalysen på oljepriset respektive kol- och gummipriset 

presenteras i Tabell 5-11 respektive Tabell 5-12. Som synes i tabellerna blir System A mer lönsam än 

System C vid minskat bränslepris. 

Tabell 5-11. Resultat av känslighetsanalys över oljepriset. I känslighetsanalysen har priset på olja antagits öka med 0,5 % per 

istället för 1,5 % per år. Nettonuvärdet för System B och D är fortfarande positiva. Nettonuvärdet för System A och System C 

är fortfarande negativa, men nettonuvärdet är högre för System A än för System C. 

System: A B C D 

Nuvärde oljebesparing [MSEK] 247 259 247 259 

Nettonuvärde [MSEK] -284 104 -291 106 

Årlig Annuitet [MSEK] -23 8 -24 8 

Diskonterad återbetalningstid [år] - 13 - 13 

 

Tabell 5-12. Resultat av känslighetsanalys över kol- och gummipriset. I känslighetsanalysen har priset på kol och gummi 

antagits endast öka med inflationen istället för 1 % per år. På samma sätt som för oljeprissänkningen är nettonuvärdet för 

System B och System D fortfarande positiva samtidigt som nettonuvärdet för System A och C fortfarande är negativa.  

System: A B C D 

Nuvärde kol- och gummibesparing [MSEK] 70 99 90 106 

Nettonuvärde [MSEK] -263 122 -273 123 

Årlig Annuitet [MSEK] -22 9 -22 9 

Diskonterad återbetalningstid [år] - 13 - 13 

 

Då endast byggnation av lagret och inköp av värmepumparna tagits med i beräkningen av 

investeringskostnaden genomfördes även känslighetsanalyser på hur resultatet påverkades vid en 

fördubbling av investeringskostnaden. Resultatet presenteras i Tabell 5-13. Vid fördubbling av 

investeringskostnaden blir nettonuvärdet negativt för samtliga system. Dock är nettonuvärdet mindre 

negativt för System B och D än vad det är för System A och C i ursprungsberäkningarna (Tabell 5-3).  

Tabell 5-13. Resultat av känslighetsanalys över investeringskostnaden. I känslighetsanalysen har investeringskostnaden 

fördubblats för systemen. Alla nettonuvärden blir negativa.  

System: A B C D 

Investeringskostnad [MSEK] -645 -408 -645 -408 

Nettonuvärde [MSEK] -575 -67 -582 -64 

Årlig Annuitet [MSEK] -47 -6 -47 -6 

Diskonterad återbetalningstid [år] - - - - 
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6. Diskussion och analys av resultaten  
I kapitlet diskuteras och analyseras resultatet av simuleringen av de fyra systemen samt 

känslighetsanalyserna. Inledningsvis behandlas hur modellens uppbyggnad påverkat resultatet. 

Därefter tydliggörs och diskuteras skillnader mellan de olika systemen som simulerats. 

6.1 Modelluppbyggnad 

I modellen sker in- och urladdning av värme i lagret under bestämda månader. Enligt resultatet för 

modellering av energisystemet är det endast ett fåtal dagar under inladdningsperioden där lagret skulle 

kunna laddas ur, samma sak gäller för urladdningsperioden där det endast existerar ett fåtal dagar med 

effektöverskott som skulle kunna laddas in. Detta tyder på att det är rimligt att modelleringen skiljer 

på in- och urladdningsmånader då det troligtvis inte skulle skifta särskilt mycket i verkligheten.  

I Figur 5-12, Figur 5-22, Figur 5-32 och Figur 5-42 visas returledningstemperaturen på värmebäraren 

för de olika systemen. I samtliga figurer har de timmar då ingen effekt laddats ur lagret uteslutits. Som 

synes i figurerna förekommer återkommande toppar i temperaturen på värmebäraren. Dessa uppstår 

efter att lagret har stått still en tid och sedan börjat laddas ur igen. Att dessa toppar uppstår beror på att 

bergområdet närmast borrhålet återhämtar sig och hämtar in värme igen från omgivningen samt att 

temperaturen jämnar ut sig i lagret. Detta kan tyda på att berget reagerar trögt, vilket kan få 

konsekvenser vid längre tidsperioder med höga effektbehov eller plötsliga effekttoppar. I modellen har 

dygnsmedelvärden använts istället för timvärden. Plötsliga effekttoppar syns därför inte i erhållen 

data. Hur lagret skulle svara mot dessa har inte utretts. Däremot kan det antas att eftersom lagret 

verkar trögt kommer det inte kunna ersätta spetseldad olja vid oförutsägbara effekttoppar i 

värmebehovet. Då det endast är dygnsmedelvärden som har erhållits har till exempel de oljeeldade 

hetvattencentralena aldrig tagits i bruk varken med eller utan lagret i modelleringen. Behovet av 

återhämtning i lagret kan även illustreras med den känslighetsanalys där lagret togs i drift innan 

träpannan på KV1. Denna driftstrategi gör att önskade effekter blir högre för att även kunna ersätta 

denna. När den önskade effekten från lagret blir högre och det blir fler dagar med ett behov av 

topplastbränsle får lagret mindre tid på sig att återhämta sig. I detta fall sjönk värmebärarens 

returledningstemperatur till under det tillåtna, oavsett hur stort lagret modellerades. Dessutom 

framstod det som att det inte fanns någon ekonomisk fördel med att ta lagret i drift innan träpannan, se 

avsnitt 5.6.6. 

För att undersöka hur antalet skiktindelningar samt tidstegets längd påverkar resultatet genomfördes 

känslighetsanalyser. I dessa varierades antingen antal skiktindelningar eller tidssteget. Analyserna 

visade att total inladdad och urladdad energi över ett år endast påverkades i ytterst liten grad när dessa 

två parametrar förändrades. Detta tyder på att antagandena att temperaturen i de olika skikten kan 

approximeras till konstant och att värmeöverföringen mellan det innersta skiktet och värmebäraren kan 

betraktas som stationär under tidsstegen inte medfört några betydande avvikelser. Dock bör det 

uppmärksammas att ett kortare tidssteg respektive en finare skiktindelning medför att 

returledningstemperaturen på värmebäraren under urladdning sänks något. Att ett kortare tidssteg 

medför en något lägre temperatur på värmebäraren kan förklaras av att skillnaden i temperatur mellan 

borrhålsområdets första skikt och värmebäraren justeras oftare om tidssteget är kortare, vilket minskar 

överförd effekt då värmeöverföringen blir mindre om temperaturskillnaden är mindre. Att även en 

finare skiktindelning minskar temperaturen bör kunna förklaras av att det första skiktets volym blir 

mindre vilket gör att dess temperatur påverkas mer av effektutbytet med värmebäraren. Ett kortare 

tidssteg och en finare skiktindelning kommer således att medföra ett mer noggrant resultat. Dock blir 

beräkningstiden avsevärt längre vid kortare tidssteg, och möjliga skiktindelningar för ett specifikt 

tidssteg begränsas av Fouriertalet.  
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I känslighetsanalyserna på bergets egenskaper visade det sig att en förändring av dessa spelade mindre 

roll för resultatet. De största skillnaderna syns i inladdad energi samt förluster, men den totala 

urladdade energin är i princip samma för varje fall. Vid en högre värmekonduktivitet leds mer värme 

bort från lagret. Detta kan kompenseras med att ladda in mer i lagret. Samma fenomen uppstår vid en 

lägre specifik värmekapacitet då mindre värme kan lagras och mer energi kan laddas in.  Att det inte 

blir mer skillnader beror troligtvis på det stora effektöverskott som finns tillgängligt. Skulle lagret 

klara av att ladda in all tillgänglig överskottsvärme skulle bergets egenskaper få en större betydelse för 

resultatet då större förluster inte skulle kunna kompenseras med mer inladdning.  

I Figur 5-11 syns att temperaturgradienten i botten av lagret är störst. Samtidigt är enligt Figur 5-13 

förlusterna i radiell riktning betydligt större än förlusterna i höjdled. En förklaring till detta är att 

skikten längst ned och längst upp i borrhålsområdet är exponerade till omgivningen både i radiell 

riktning och i höjdled. Det uppstår således störst temperaturgradienter i dessa områden. Vidare är det 

totalt sett än större mantelarea i radiell riktning som exponeras mot omgivningen, varför dessa 

förluster blir större totalt.  

Utifrån resultatet av känslighetsanalysen visade det sig att förlusterna i den framtagna modellen var 

högre än de som beräknats med hjälp av teori i Hellström (1991). Dock följer förlusterna samma 

mönster som resultatet från beräkningarna med ekvationerna för tidsberoende förluster. Detta bör 

kunna tolkas som att förlustberäkningen i modellen åtminstone är i rätt storleksordning. Dock ger båda 

metoder enbart en uppskattning av förlusterna, och bygger på olika antaganden och förenklingar. 

Samtidigt är effektöverskottet hos Tekniska verken inte en begränsande faktor, varför avvikelser 

gällande de globala förluster troligtvis inte märkbart borde påverka urladdad energi i de system som 

simulerats.  

Vidare skulle även en förändring i lagrets utformning kunna påverka förlusterna från lagret. Vid 

modellering av lagret valdes en cylindrisk form. Detta i syfte att försöka minimera värmeförlusterna. 

Hur resultatet skulle bli om lagret borrades i ett kvadratiskt mönster istället har inte utretts. Då det är 

enklare att borra i ett kvadratiskt mönster kan det tänkas att Tekniska verken skulle göra detta vid 

byggnation av ett borrhålslager. Då mantelarean blir större relativt volymen för ett kvadratiskt lager 

jämfört med ett cylindriskt bör värmeförlusterna bli större. Dock har Tekniska verken ett mycket 

större värmeöverskott än topplastbehov. Därför skulle ett kvadratiskt lager möjligtvis klara av att 

leverera samma effekter som ett cirkulärt då det finns utrymme att kompensera för förlusterna genom 

att ladda in mer överskottsvärme.  

En förutsättning för investering i ett lager är att det finns tillräckligt med effektöverskott. Skulle 

Tekniska verken inte längre få betalt för att elda avfall skulle incitamenten för att elda mer än vad 

värmebehovet i fjärrvärmenätet är minska. Så länge som det är billigare att elda avfall på sommaren än 

att elda övriga bränslen på vintern skulle det dock enligt de ekonomiska beräkningarna vara lönsamt 

att investera i ett lager med absorptionsvärmepumpar. Ett högre elpris skulle även kunna medföra att 

värme från pannor som drivs av andra bränslen än avfall skulle kunna bli aktuella för säsongslagring. 

Detta eftersom ett högt elpris kan medföra negativ kostnad för den producerade värmen.  

Vid uppbyggnad av modellen har det antagits att Tekniska verken har möjlighet att kyla bort värme i 

obegränsad mängd. Att så kommer vara fallet i framtiden är dock inte säkert. Begränsningar i 

kylkapacitet kan komma att innebära att avfallspannorna på Gärstadverket inte kan eldas på full effekt 

under sommarhalvåret, vilket kommer att minska intäkterna från avfallsförbränningen. I ett sådant 

scenario kommer lagrets ekonomiska potential att öka. För detta scenario framstår det som troligt att 

lagrets dimensioner skulle bli större.  
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Som ett komplement till beslutsunderlaget beräknades även koldioxidutsläpp kopplade till 

integreringen av de fyra systemen. I beräkningen medtogs endast skillnaderna i utsläpp kopplade till 

el- och värmeproduktion samt elanvändning. Beräkningarna ger således en uppfattning om hur 

systemen påverkar koldioxidutsläppen under drift. Dock eftersom utsläpp under anläggning av 

systemen inte medräknats är det inte i examensarbetet verifierat att integreringen kommer att minska 

utsläppen även ur ett livscykelperspektiv.  

6.2 Systemjämförelse  

I avsnittet kommer skillnader mellan de fyra olika system som simulerats att diskuteras. Viktigt att 

framhålla är att de i examensarbetet erhållna resultatet bygger på många olika antaganden och 

förenklingar. Resultatet kan därmed i första hand användas för att få en uppfattning om 

storleksordningen på eventuella besparingar samt teknisk prestanda för de olika systemen. Vidare har 

en fullständig optimering av systemens utformning inte genomförts, utan de dimensioner och 

driftstrategier som framstått som bäst under ett begränsat antal testsimuleringar valdes för respektive 

system. 

Vid jämförelse av varaktighetsdiagrammen för System A och System B med System C och D kan ses 

att för systemen med koaxiala värmeväxlare laddas mer effekt in och ur borrhålslagret. De koaxiala 

värmeväxlarna klarar av att leverera nästan all topplasteffekt som värmepumparna är dimensionerade 

för. Systemen med koaxial värmeväxlare används vidare vid lägre effektbehov än systemen med u-rör. 

Att det skiljer sig mellan de olika värmeväxlarna beror på tillåtet massflöde i borrhålsvärmeväxlarna. 

Samma undre gräns har satts på massflöde för systemen, vilket innebär att laminärt flöde tillåts i den 

koaxiala värmeväxlaren men inte i u-röret. Vidare är de koaxiala värmeväxlarna seriekopplade i de 

simulerade systemen vilket gör att de klarar av att ladda in och ladda ur en lägre effekt. Detta då 

värmebäraren får ett högre massflöde vid seriekoppling och systemet mer sällan når sin undre gräns. 

Vid de tillfällen som värmebärarens massflöde understigit den undre gränsen har den satts till noll. I 

verkligheten borde som påpekats tidigare båda system klara av att leverera värme även vid låga 

effekter, till exempel genom att enbart delar av lagret utnyttjas för uttag.  

Det kan även noteras att den totala inladdade energin per år är högre än den totala urladdade för 

samtliga system. Anledningen till detta är att förluster sker till omgivningen men även att 

temperaturen på lagret måste hållas hög för att värmebäraren på vintern ska ha en hög 

returledningstemperatur. Samma energi skulle kunna laddas ur vid mindre lagerdimensioner, men då 

skulle värmebärarens temperatur på vintern bli för låg vilket skulle försvåra driften av 

värmepumparna.  

Vid användning av systemen med absorptionsvärmepumpar laddas mer energi in i lagret än vid 

användning av systemen med kompressionsvärmepumpar. Detta beror huvudsakligen på två faktorer. 

Dels är den totala lagervolymen mindre för systemen med kompressionsvärmepumpar och dels är 

effekten som hämtas från lagret lägre. Att lagervolymen dimensionerades mindre för systemen med 

kompressionsvärmepumparna beror på att den totala effekten som önskas från lagret blir mindre. Som 

beskrivits i avsnitt 4.2.3 är det värmeeffekten från enbart lagret som räknas som värmepumpseffekt för 

absorptionsvärmepumpar, och för kompressionsvärmepumparna är det värmeeffekten från själva 

värmepumpen, se Tabell 4-5. Detta innebär att vid samma installerade värmepumpseffekt hämtas olika 

mycket upp från lagret, varför temperaturen i berget inte sjunker lika mycket för systemen med 

kompressionsvärmepumpar. Med anledning av detta kan lagret minskas ner i storlek, vilket minskar 

investeringskostnaden. Ett lägre effektuttag medför även att möjlig effekt att ladda in minskas, då 

temperaturen i berget blir högre efter urladdningen.  
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Då temperaturen på värmebäraren för systemen med kompressionsvärmepumpar under merparten av 

urladdningssäsongen är över 50°C skulle förmodligen COPHP kunna höjas. Detta eftersom 

temperaturlyftet mot fjärrvärmenätet blir lägre. Dock skulle ett högre COPHP leda till att mer effekt 

plockas ut ur lagret och temperaturen på värmebäraren och lagret skulle sjunka snabbare. För att 

kompensera för detta skulle ett större lager behöva byggas för att hålla temperaturen tillräckligt hög. 

Att istället använda den ovan beskrivna driftstrategin (se avsnitt 4.2.3) där värmebärare från lagret 

först direktvärmeväxlas mot en delström av fjärrvärmereturen kan därmed vara ett bättre alternativ 

som dessutom leder till att temperaturen in till värmepumpen hålls jämn under urladdningen. Om 

hänsyn hade kunnat tas till denna driftstrategi i modellen hade systemens prestanda ökat något. Det 

framstår dock inte som troligt att detta hade ändrat resultatet på ett betydande sätt. 

I känslighetsanalyserna av installerad värmepumpseffekt visade sig att nettonuvärdet blev lägre för 

system med 30 MW och 60 MW men högre för system med 40 MW. Detta tyder på att de simulerade 

modellerna ur kostnadssynpunkt är något överdimensionerade. I sammanhanget är det dock små 

skillnader mellan System B respektive D och systemen med 40 MW värmepumpseffekt. Som 

redovisas i känslighetsanalysen påverkas det ekonomiska resultatet mycket vid förändring av 

ekonomisk indata. Det kan därmed inte vara helt säkert att ett system med 40 MW installerad 

värmepumpseffekt alltid kommer vara mer lönsamt än ett med 50,4 MW. Vidare får ett system med 

50,4 MW en bättre klimatprestanda enligt beräkningarna, vilket kan tyda på att den är mer 

resurseffektiv.  

Absorptionsvärmepumparna kräver drivvärme av hög temperatur. Som påpekats i avsnitt 4.2.3 är det 

svårt att leda ånga vid höga temperaturer över stora avstånd. Om värme ska hämtas från befintlig 

kraftvärmeproduktion förutsätts därmed att absorptionsvärmepumparnas placering är i anslutning till 

Gärstadverket. Detta innebär antingen att även lagret kommer behöva placeras i närheten av 

Gärstadverket alternativt att en ledning dras för transport av värmen från lagret till 

absorptionsvärmepumparna. Om någon av dessa alternativ inte är möjliga återstår alternativet att en ny 

produktionsenhet installeras i närheten av lagret. Detta skulle kunna vara ett alternativ att utreda 

närmare om planerna på nedstängning av KV1 fullföljs. 

Då drivvärme behövs till absorptionsvärmepumparna leder detta till att avfallspannorna ersätter en del 

elproduktion med värme, se avsnitt 4.2.3. Detta medför att topplasten minskar eftersom 

avfallspannorna kan täcka en större andel av värmebehovet. Således klarar System B och D av att 

ersätta en större andel av ångproduktionen från olja, kol, gummi och biobränsle än vad System A och 

C gör. Ytterligare en konsekvens av att värmeproduktionen ökar är att under vissa perioder kommer 

rökgaskondenseringen inte att utnyttjas fullt ut. Dessa perioder inträffar när den värmeeffekt som kan 

levereras från enbart lagret räcker för att ersätta all topplasteffekt. Orsaken till detta är att önskad 

effekt från lagret och värmepumpar bestämts utan att hänsyn tagits till ökningen i värmeproduktion vid 

användning av absorptionsvärmepumpar, och således kommer den extra värmeeffekten från 

Gärstadverket istället enbart minska mängden värme som tas tillvara ur rökgaserna. Att detta inte 

kunde styras bättre i modellen beror på att den ökade värmeproduktionen beror av den önskade 

effekten från lagret och tvärtom. Således hade ytterligare en iterativ beräkning behövt läggas till i 

modellen för att garantera att exakt rätt mängd hämtas upp ur lagret. Dock framstår det som svårt även 

i verkligheten att styra den extra värmeeffekt som tillförs från lagret och Gärstadverket till optimalitet, 

varför detta problem bör uppträda i viss utsträckning även i verkligheten. Det är dock troligt att den 

minskade elproduktionen överskattats något vid modelleringen, vilket tyder på att den ekonomiska 

prestandan för System B och D kan ha underskattats något.     

Nettonuvärdet blev negativt för både System A och System C. Det beror främst på den högre 

investeringskostnaden, vilken är mer än dubbelt så stor för kompressionsvärmepumpar. Ytterligare 
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orsaker är höga kostnader för den el som behöver köpas in för att driva kompressionsvärmepumparna 

samt att underhållskostnaderna är betydligt högre än för absorptionsvärmepumpar. Alla ekonomiska 

beräkningar har jämförts med scenariot att lagret inte byggs och energisystemet förblir oförändrat från 

2016 och tjugo år framåt. Inga jämförelser med andra investeringsalternativ har därmed genomförts. 

Det kan därför vara så att systemen med kompressionsvärmepumparna kan komma att vara lönsamma 

om jämförelse görs med ett annat under examensarbetet inte undersökt investeringsalternativ. I ett 

sådant scenario skulle dock absorptionsvärmepumparna fortfarande vara en bättre investering.   

Två olika tillvägagångssätt användes för att beräkna förändring i koldioxidutsläpp. Om elen 

värderades till nordisk elproduktionsmix medför samtliga system negativt nettoutsläpp, det vill säga en 

minskning av utsläppen från Tekniska verkens kraftvärmeproduktion. Om elen istället värderas som 

marginalel medför en investering i systemen med kompressionsvärmepump en ökning av 

koldioxidutsläppen i jämförelse med ett system utan möjlighet till säsongslagring. Detta beror främst 

på drivelen till värmepumparna, vilken om marginalelsynsättet tillämpas antas producerad genom 

kolkondens. Användning av kompressionsvärmepumpen kan vidare ifrågasättas utifrån ett 

resurseffektivitetsperspektiv. Detta då en inte obetydlig del av de bränslen som ersätts i 

ångproduktionen ersätts med el, vilken i sin tur ofta producerats från fossila bränslen. Att använda 

systemen med absorptionsvärmepumpar framstår således som bättre både ur ett resurseffektivitets- och 

koldioxidsperspektiv.   

Utifrån studiens resultat är det svårt att dra slutsatser huruvida ett u-rör eller en koaxial värmeväxlare 

bör användas. Teoretiskt bör den koaxiala värmeväxlarna ge mer effekt då värmebäraren kommer i 

direktkontakt med borrhålsväggen vilket möjliggör en bättre värmeöverföring. Även 

simuleringsresultaten tyder på att mer energi överförs för den koaxiala värmeväxlaren. Som nämnts 

inledningsvis är detta dock något som i första hand kan förklaras av att den undre gränsen för 

massflödet understigs mer sällan, det vill säga en modelleringsteknisk orsak. En förklaring till att 

skillnaderna är små mellan systemen skulle kunna vara att storleken på lagret. Temperaturen i lagret 

sjunker aldrig under 55°C efter första inladdningsperioden. En förklaring till likheten mellan systemen 

skulle därmed kunna vara att temperaturdifferensen mellan värmebäraren och berget är så pass stor att 

de olika borrhålsresistanserna inte medför några större skillnader. Vidare finns en del osäkerheter i 

bestämningen av värmeövergångskoefficienterna som använts. U-röret har vid beräkning av den 

effektiva värmekonduktiviten approximerats till en cylinder vilket innebär att det betraktas som ett 

annulärt utrymme, se Figur 4-6. Detta kan ha bidragit till att värmeöverföringen mellan u-röret och 

borrhålsväggen har överskattats, något som dock inte kunde påvisas vid känslighetsanalys. Även 

övriga värmeövergångskoefficienter är teoretiskt framtagna. Att använda teoretiska värden innebär 

som påpekats i avsnitt 3.2.2 att felmarginaler måste accepteras. Samtidigt var detta det enda 

genomförbara alternativet. En annan faktor som kan vara avgörande vid val av borrhålsvärmeväxlare 

är eventuella problem som kan uppstå under drift vid användning av ett öppet system. För att avgöra 

vilket system som är lämpligast kan därmed även platsspecifika egenskaper i berggrunden vara av 

betydelse. Vid val av system för säsongslagring av värme framstår ett med absorptionsvärmepumpar 

som det klart bästa alternativet både ur ett ekonomiskt- och ur ett resurseffektivitetsperspektiv. 

Ytterligare studier på vilken borrhålsvärmeväxlare som är bäst för ett säsongslager i Tekniska verkens 

energisystem framstår som motiverade utifrån de stora potentialer som påvisats av examensarbetets 

resultat.  
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7. Slutsats och Rekommendationer 
I examensarbetet har tekniska och ekonomiska förutsättningar för ett borrhålsvärmelager i Tekniska 

verkens energisystem utretts. Fyra system med olika kombinationer av borrhålsvärmeväxlare och 

värmepumpar har simulerats. Beräkningarna påvisar att enbart system med absorptionsvärmepumpar 

kommer att medföra ökade ekonomiska vinster. Små skillnader påvisas mellan systemen med u-rör 

och koaxial borrhålsvärmeväxlare. Vilken av dessa som passar bäst för ett säsongslager i Tekniska 

verkens energisystem är således något som bör utredas närmare, inte minst då platsspecifika 

egenskaper i berggrunden kan ha betydelse.  

Enligt simuleringsresultaten bör borrhålslagret ha ett djup på 250 meter och 1300-1500 borrhål med 

fem meters avstånd emellan. Laddning bör ske under april till oktober och urladdning under resterande 

delar av året. För att kunna få en tillräckligt hög temperatur på värmebäraren bör ingen värme tas upp 

ur lagret under det första driftsåret. Lagret ska kunna leverera en effekt på 40-50 MW och användas 

som lågtemperaturkälla till absorptionsvärmepumparna. Systemet har dimensionerats för att ersätta 

ånga från främst kol, gummi och olja. Uppemot 80 % av denna ångproduktion skulle kunna ersättas 

vid integrering av ett säsongsvärmelager. Tillsammans med det faktum att absorptionsvärmepumparna 

behöver drivvärme från befintliga kraftvärmeverk medför integreringen av systemet att Tekniska 

verkens elproduktion kommer att minska. Oavsett om elen värderas som kolkondens på marginalen 

eller som nordisk elproduktionsmix kommer dock en integrering medföra mindre koldioxidutsläpp 

från Tekniska verkens värmeproduktion. 

Utifrån examensarbetets resultat framstår det som att både ekonomiska och miljömässiga vinster kan 

uppnås genom integrering av ett säsongsvärmelager. Att fortsätta utreda denna potential framstår 

därmed som ett viktigt steg i skapandet av världens mest resurseffektiva region. 
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8. Fortsatt Arbete 
Då både ekonomisk och miljömässig potential påvisats i examensarbetet rekommenderas Tekniska 

verken att fortsätta att utreda förutsättningarna för integrering av ett borrhålsvärmelager. Något som är 

viktigt att bestämma är placering av ett eventuellt borrhålslager. Detta då det påverkar dels ekonomisk 

potential samt hur lagret ska kopplas till absorptionsvärmepumparna. Vidare möjliggör detta även att 

platsspecifika undersökningar kan genomföras för att bestämma berggrundens egenskaper mer 

noggrant. Ytterligare studier av borrhålsvärmeväxlaren framstår även som motiverat för att kunna 

fastställa vilken utformning som passar bäst. En fortsatt utredning av hur värmepumparna och lagret 

ska drivas för att nå bästa möjliga prestanda framträder även som fördelaktigt.    
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Appendix A - Härledning finita differensmetoden 
Nedan redovisas ett kompletterande beräkningssteg till finita differensmetoden, där omskrivning görs 

från ekvation (3.13) till (3.15).  
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Appendix B - Indata 
I avsnittet presenteras den indata som använts vid modelleringen av de fyra olika systemen.  

Dimensioner på borrhål och borrhålsvärmeväxlare 

De i modelleringen använda dimensionerna för respektive borrhålsvärmeväxlare framgår i Tabell B-1 

respektive Tabell B-2. Borrhålets diameter har satts till 0,115 m. Intervallet på massflödet i respektive 

borrhål sattes till 0,08-1 kg/s vid användning av u-rör och till 0,08-2 kg/s för den koaxiala 

borrhålsvärmeväxlaren. 

Tabell B-1. Dimensioner för u-rör.    

U-rör Värde [m] 

Ytterdiameter  0,04 

Innerdiameter 0,0354 
 

Tabell B-2. Dimensioner för ringformad koaxial borrhålsvärmeväxlare.   

Ringformad koaxial borrhålsvärmeväxlare Värde [m] 

Tjocklek liner 0,004 

Ytterdiameter rör 0,08 

Innerdiameter rör 0,0754 

 

Skikt- och tidsindelning 

I Tabell B-3 presenteras de indelningar som valts på skikten i radiell riktning i respektive 

borrhålsområde, radiellt runt lagret samt i höjdled.  

Tabell B-3. Skikt- och tidsindelning vid simuleringarna. När två värden anges motsvarar det första System A och C och de 

andra System B och D.  

Parameter Inställning    

Längd på ett tidssteg [h] 1    

Djup på borrhål [m] 200/250    

Antal skikt i höjdled för borrhålsområde [m] 200/250    

Antal skikt radiell riktning borrhålsområde [m] 9    

Avstånd till ostörd temperatur radiellt [m] 200    

Antal skikt global process radiell riktning [m] 399    

Avstånd till ostörd temperatur uppåt [m] 10,5    

Antal skikt global process uppåt [m] 9    

Avstånd till ostörd temperatur nedåt [m] 50    

Antal skikt global process nedåt [m] 99    

 

Egenskaper hos mark och berggrund 

I Tabell B-4 framgår de egenskaper som använts för berggrunden respektive marken ovanför lagret i 

modelleringen.  

Tabell B-4. Egenskaper för marken ovanför lagret samt berggrunden. 

Egenskap Berggrund Mark 

Konduktivitet 3,5 W/mK 0,975 W/mK 

Densitet 2700 kg/m
3
 - 

Värmekapacitet  830 J/kgK 3,294MJ/m
3
K 

 

 



108 

 

Investeringskostnader 

Kompressionsvärmepumparna har antagits kosta 4.5 miljoner kr/MW installerad värmeeffekt utifrån 

uppgifter från Star Renewable Energy (Pearson, 2014). Med installerad värmeffekt menas effekten ut 

från värmepumpen. Pearson (2014) uppskattar underhållskostnaderna till värmepumparna till 4 % av 

investeringskostnaden per år och den tekniska livslängen till 25 år. För att absorptionsvärmepumparna 

erhölls ett uppskattat pris på 2 miljoner kr/MW värmeeffekt från lagret (det vill säga från 

lågtemperaturkällan) från Scandinavian Energy Group Aps (Sloth, 2014). Kostnader för service och 

underhåll för absorptionsvärmepumparna uppskattades av Sloth (2014) till 12 000 kr per värmepump i 

storleksordningen några MW värme från lagret. I de ekonomiska beräkningarna har kostnaden antagits 

vara 12 000 kr per MW. Kostnaderna för borrning visas i Tabell B-5. Kostnaden per borrhål gäller för 

ett jorddjup på 10 meter och ett borrdjup på 200 meter. Att borra djupare kostar 180 kr per meter och 

borrhål. 

Tabell B-5. Investeringskostnader. 

Investering Kostnad 

Borrhål 60 000 kr/st 

Kompressionsvärmepump 4 500 kr/kW 

Absorptionsvärmepump 2 000 kr/kW 

 

Bränslepriser 

I Tabell B-6 redovisas de löpande priser för förbränning i de olika pannorna samt elinköp och kylning 

som använts i modelleringen. El inköp avser kostnaden för el inklusive elcertifikat och skatt. Elpris 

avser den intäkt Tekniska verken får per producerad enhet el.  

Tabell B-6. Löpande priser för förbränning i de olika pannorna samt elinköp och kylning. Elpris inköp avser kostnaden för el 

inklusive elcertifikat och skatt. Elpris avser den intäkt Tekniska verken får per producerad enhet el. 

År 

Trä 

[kr/MWh ] 

Kol 

[kr/MWh ] 

Bio HVC 

[kr/MWh] 

Olja 

[kr/MWh ] 

Olje HVC 

[kr/MWh ] 

Kylning 

[kr/MWh] 

El inköp 

[kr/MWh ] 

Elpris 

[kr/MWh] 

2016 57 129 182 673 693 10 794 292 

2017 58 134 186 694 715 10 835 299 

2018 59 139 189 717 738 10 842 307 

2019 59 144 193 741 761 10 850 315 

2020 60 150 197 765 785 11 858 323 

2021 61 155 201 790 811 11 866 331 

2022 62 161 205 816 837 11 875 339 

2023 63 168 209 843 864 11 884 347 

2024 64 175 213 871 892 11 893 356 

2025 65 182 218 899 921 11 903 365 

2026 65 189 222 929 951 12 913 374 

2027 66 197 226 960 982 12 923 384 

2028 67 205 231 993 1014 12 934 393 

2029 68 214 236 1026 1048 12 945 403 

2030 69 224 240 1061 1082 12 957 413 

2031 70 231 245 1094 1116 13 969 424 

2032 71 239 250 1130 1151 13 982 434 

2033 72 247 255 1166 1187 13 995 445 

2034 72 256 260 1203 1225 13 1008 457 

2035 73 265 266 1242 1263 13 1022 468 
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Appendix C - Simuleringsresultat  
I appendixet presenteras resultatet av modelleringen för de fyra olika systemen. De data som 

presenteras för samtliga system är total inladdad energi samt totala förluster från det att lagret sätts i 

drift och tjugo år framåt. För System A (Tabell C-1) och C (Tabell C-3) presenteras även levererad 

energi från värmepumparna och för System B (Tabell C-2) och D (Tabell C-4) urladdad energi från 

lagret.  

Tabell C-1. Simuleringsresultat för System A.  

År Inladdad energi [GWh] Levererad energi [GWh] Förluster [GWh] 

1 250 0 32 

2 105 70 27 

3 88 70 20 

4 80 70 17 

5 76 70 15 

6 73 70 13 

7 71 69 12 

8 69 69 11 

9 68 69 11 

10 67 69 10 

11 66 69 10 

12 66 68 9 

13 65 68 9 

14 64 68 9 

15 64 68 9 

16 63 68 8 

17 63 68 8 

18 63 68 8 

19 62 68 8 

20 62 68 7 
 

Tabell C-2. Simuleringsresultat för System B. 

År Inladdad energi [GWh] Urladdad energi [GWh] Förluster [GWh] 

1 264 0 34 

2 137 77 31 

3 116 77 23 

4 107 77 19 

5 102 77 17 

6 99 77 15 

7 97 77 14 

8 95 77 13 

9 94 77 12 

10 93 77 12 

11 92 77 11 

12 92 77 11 

13 91 77 10 

14 91 77 10 

15 90 77 10 

16 90 77 9 

17 89 77 9 

18 89 77 9 

19 89 77 9 

20 88 77 8 
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Tabell C-3. Simuleringsresultat för system C. 

År  Inladdad energi [GWh] Levererad energi [GWh] Förluster [GWh] 

1 218 0 36 

2 70 80 25 

3 81 80 18 

4 79 80 15 

5 75 80 14 

6 73 80 12 

7 71 80 11 

8 70 80 10 

9 69 80 10 

10 68 80 9 

11 67 80 9 

12 67 80 8 

13 66 80 8 

14 66 80 8 

15 65 80 7 

16 65 80 7 

17 65 80 7 

18 65 80 7 

19 64 80 6 

20 64 80 6 

 

Tabell C-4. Simuleringsresultat för system D. 

År  Inladdad energi [GWh] Urladdad energi [GWh] Förluster [GWh] 

1 242 0 40 

2 88 81 29 

3 103 81 21 

4 101 81 17 

5 98 81 15 

6 95 81 14 

7 94 81 13 

8 92 81 12 

9 91 81 11 

10 90 81 10 

11 90 81 10 

12 89 81 9 

13 88 81 9 

14 88 81 9 

15 88 81 8 

16 87 81 8 

17 87 81 8 

18 87 81 8 

19 86 81 7 

20 86 81 7 

 


