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Sammanfattning 

Syftet med markvärme i stadsmiljöer är ofta att hålla gator, torg och andra relevanta 

markytor snö- och halkfria, till nyttan av att kunna undvika snöröjning. Markvärme är 

dock en dyr affär och problematisk för miljön. 

Tekniska verken i Linköping AB är en kommunalägd koncern som bland annat 

producerar och levererar fjärrvärme, fjärrkyla och markvärme som en tjänst inom 

divisionen Energi. Företaget har sett ett behov att utreda möjligheten att 

energieffektivisera markvärmen, då man ser att slutanvändningen av energi är för hög 

och kunderna inte är beredda att betala de priser som satts för markvärmen. 

Examensarbetet har syftat till att kartlägga dagslägets markvärme i Linköping och 

utreda förändringsmöjligheter som kan leda till en energieffektivisering och hur detta 

påverkar företagets produktion och kostnader. 

Kartläggningen av markvärmen har visat att det finns ett behov av att standardisera och 

förbättra styrningen i markvärmesystemens undercentraler. Förslag har därmed tagits 

fram att komplettera befintliga styrsystem, som har marktemperaturgivare, med 

fuktgivare, nederbördsgivare och att med den utrustningen inrikta sig på 

prognosstyrning för att minska slutanvändningen av energi då behovet av markvärme är 

litet. 

Energieffektiviseringsåtgärden har utretts med hjälp av en klimatmodell, utvecklad i ett 

beräkningsverktyg för simulering av styrmetod och väderlek. Modellen är ett 

marktvärsnitt som representerar markvärmens konstruktion och styrning och tar hänsyn 

till väderlek som påverkar markytans temperatur. Med denna modell har 

effektiviseringsåtgärden kunnat utredas. 

I tabellen nedan redovisas besparingen som en komplettering av befintlig styrutrustning 

kan innebära för företaget i framtiden. Siffrorna är baserade på statistik från januari 

2012. 

  Besparingspotential 

  Medeleffekt Energi Produktion dagsläget Produktion efter 2016 

ID [W/m
2
] [kWh/m

2
] [%] [kr/m

2
] [%] [kr/m

2
] [%] 

Biblioteket 110,4 48,9 62 18,1 59 2,7 59 

Bokhållaregatan 79,2 26,4 46 11,2 47 1,7 44 

Garnisonen 107,7 47,0 61 14,6 53 2,2 54 

Nämndehuset 136,9 68,0 69 25,0 66 3,7 67 

Simhallen 92,9 36,3 54 12,8 50 1,9 52 

Trädgårdstorget 71,8 21,1 41 7,1 36 1,1 39 

Ågatan 70,5 20,2 40 8,6 40 1,3 37 

Alla system 95,0 37,9 55 13,9 52 2,1 53 

Simulering 42,4 - - - - - - 
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Abstract 

The purpose of ground surface heating is often to proactively avoid slipping risks, with 

the benefit of being able to avoid snow removal. 

Such snow melting systems are, however, an expensive business for the environment 
and also an expensive in an economic sense. 

Tekniska verken i Linköping AB is the regional utility situated in Linköping, Sweden, 
and among other things produce and deliver heating, cooling and ground surface heating 

as a service within the division Energy. The company has seen a need to investigate the 
possibility to improve the energy efficiency of the surface heating system, due to 
observations of a high energy use for the service as well as customers unwillingness to 

pay for the service due to too high prices. 

The purpose of this thesis has been to map the current ground surface heating system 

and identify possibilities for changes in order to improve its energy performance. 
Further, the goal has been to present saving potential and investigate how such changes 
affect the company’s production and costs. 

The mapping of the system has shown that there is a need to standardize and improve 
the control systems in each individual surface heating system. Proposals have therefore 

been to furnish the existing control systems with complementary equipment. Currently, 
the system is equipped with temperature controls, however, the proposal has been to 
complement it with humidity and precipitation sensors, and have a focus on weather 

forecasts. The goal with this proposal is to decrease the end-use of energy when the 
need for heating is low. 

The proposal has been investigated using a climate model, developed in a computational 
tool for the simulation of the control method and weather conditions. The model is a 
ground cross-section representing the surface heating system design, control system, 

and weather conditions that affects the ground surface temperature. With this model, the 
proposal of change in the system has been investigated. 

The table shows what the saving possibility as a supplement to the existing control 
equipment could mean to the company in the future. The numbers are based on statistics 
from January 2012. 

  Saving potential 

  Average heat End-use energy Production today Production after 

2016 

ID [W/m
2
] [kWh/m

2
] [%] [SEK/m

2
] [%] [SEK/m

2
] [%] 

Biblioteket 110,4 48,9 62 18,0 59 2,7 59 

Bokhållaregatan 79,2 26,4 46 11,2 47 1,7 44 

Garnisonen 107,7 47,0 61 14,5 53 2,2 54 

Nämndehuset 136,9 68,0 69 25,0 66 3,7 67 

Simhallen 92,9 36,3 54 12,8 50 1,9 52 

Trädgårdstorget 71,8 21,1 41 7,1 36 1,1 39 

Ågatan 70,5 20,2 40 8,6 40 1,3 37 

All systems 95,0 37,9 55 13,9 52 2,1 53 

Simulation 42,4 - - - - - - 
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1 Inledning 

Inledningen syftar till att på ett övergripande sätt beskriva vad examensarbetet handlar om och 
inleds med en bakgrund som ger en grund till syfte, mål och frågeställningar för 

examensarbetet. 

1.1 Bakgrund 

Många svenska medelstora och större städer erbjuder tjänster för markvärme i 

innerstadsmiljöer. Affärsstråk, gator och torg i stadskärnorna är platser där vanligtvis många 
människor vistas och det är vid dessa platser potentialen och efterfrågan varit störst 

(Byggnadsstyrelsen, 1976). Affärsidkare efterfrågar markvärme då de menar att det ökar 
handeln, då bland annat många i de äldre åldersgrupperna undviker att beträda gator där halka 
råder. Detta går i led med statistiken för halkolyckor, som vanligen uppstår i de nämnda 

områdena (Öberg, 2011). Andra faktorer affärsidkare nämner är att markvärme undviker att 
dra in sand och grus, som bidrar till högre renhållningskrav och tidigt utslitna 

golvbeläggningar i affärer (Byggnadsstyrelsen, 1976). Därför pratas det i många avseenden 
om den samhällsekonomiska nyttan markvärme medför, även om det finns argument för att 
markvärmen är en kostsam produkt och kan anses som en ”lyxtjänst”. Det finns även de som 

menar att markvärmen ger upphov till negativa konsekvenser som miljöpåverkan, då det 
används vintertid och då framförallt fjärrvärmebranschen utnyttjar bränslen såsom kol och 

olja, som bidrar till höga utsläpp av växthusgasen koldioxid. Det medför miljörisker och höga 
kostnader på grund av energipriser och skatter. Ett kilogram kol motsvarar cirka 3,7 kilogram 
koldioxidekvivalenter då kolet förbränts. Ett kilogram olja motsvarar cirka 3 kilogram 

koldioxidekvivalenter då oljan förbränts (Världsnaturfonden, n.d.). 

I Linköpings stadskärna finns idag ett markuppvärmt område som täcker 30 375m2. Dess 

funktion ska vara att smälta snö från den nederbörd som uppstår, samt att hålla dessa områden 
torra för att undvika halka. Leverantören av värme kring dessa områden är Tekniska verken i 
Linköping AB. Företaget ser ett behov av att effektivisera driften av markvärmen. Detta är en 

konsekvens av att man börjat studera de kostnader markvärmenätet har haft de senare åren. 
Det visar sig för företaget att den kostnaden för markvärmen inte täcks av de intäkter den för 

med sig på ett rimligt sätt, vilket har lett till att nya systemlösningar efterfrågas för att kunna 
minska kostnaderna och att i slutledet kunna erbjuda ett pris som kunderna och leverantören 
är nöjda med. I dagsläget är förhandlingsläget med kunderna oroväckande då prissättningen 

för markvärme väntas stiga ytterligare de kommande åren. (Personal Tekniska verken, 
2014a). 

1.2 Problembeskrivning 

Idén till examensarbetet kom efter en förfrågan om det finns delar av Tekniska verkens 
verksamhet som behöver utvecklas. Uppdragsgivaren, Tekniska verken, är intresserad av att 

energieffektivisera det befintliga markvärmesystemet. Det finns planer på att bygga ut 
markvärmenätet, framförallt med uppbyggnaden av Linköpings nya stadsdel Vallastaden, men 
även utbyggnad vid områden med befintlig markvärme. Potentiella lösningar som passar det 

befintliga markvärmenätet ska därför studeras för att markvärme i sin helhet ska vara en  
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pålitlig produkt levererad av Tekniska verken. För att utreda möjligheten att 

energieffektivisera markvärmen behöver därför det befintliga markvärmenätet kartläggas, 
beskrivas och utvärderas. I samband med det måste också en förståelse för hur väderleken 

påverkar energibehovet för markvärme fås. Därför är det rimligt att studera en klimatmodell 
som representerar markvärmens konstruktion i Linköping där olika förhållanden kan 
simuleras och därmed kan markens uppvärmningstid och termiska respons på väderlek 

bestämmas. 

En begränsning uppkommer i att det inte är rimligt att förändra den fysiska konstruktionen av 

markvärmen utan att studera hur styrning och reglering av markvärme sköts. Dessa områden 
är också relevanta att studera ur andra städers/leverantörers perspektiv. 

Då dagens markvärmesystem i Linköping och tekniker kartlagts och en ytlig uppfattning om 

hur andra städer och leverantörer arbetar inom området, kan olika effektiviseringsåtgärder 
utredas. Dessa kan utredas genom att modellera Tekniska verkens energisystem och på så vis 

uppskatta hur olika åtgärder kan påverka energisystemet i det större perspektivet. Kravet på 
energieffektiviseringen är att det inte får försämra kvalitén så att de uppvärmda ytorna inte 
hålls halkfria. Det är av intresse för Linköpings Kommun och andra anslutna kunder att 

markvärmen fungerar tillfredsställande så att snöröjning och skottning ska kunna undvikas. 

1.3 Syfte och mål 

Examensarbetet syftar till att kartlägga och utreda potentialen för energibesparing för 
markvärmenätet som Tekniska verken i Linköping levererar värme till. 

Målet är att genom kartläggning av markvärmesystemet och analytiska beräkningar leverera 

besparingspotential och åtgärdsförslag baserade på olika möjligheter att förändra styrningen 
av driften på markvärme, jämfört med dagens situation, som ska sänka energianvändningen. 

1.3.1 Frågeställningar 

 Vilka styrmetoder är relevanta för det studerade objektet?  

 Vilken besparingspotential i energi finns? 

 Hur påverkar eventuella effektiviseringsåtgärder markvärmenätet, Tekniska verkens 

energisystem, kostnader och samhällsnyttan som markvärmen bidrar till? 

1.4 Avgränsningar 

Examensarbetet omfattar en teoretisk analys av det studerade markvärmenätet. Därför 
behandlar denna rapport inte några utredningar på de tekniska lösningar som kan komma att 
bli aktuella för företaget efter examensarbetets genomförande. 

Förslag på åtgärder avgränsas till styrteknik och värmebärande vätska i markvärmenätet. 

Då Tekniska verkens energisystem studeras avgränsas systemet till produktion av värme, hur 

elproduktion påverkas studeras inte. 

Det är viktigt att undvika risken för suboptimering. Suboptimering i det här fallet är att en 
energieffektivisering av markvärmen inte leder till någon effektivisering av energisystemet 

som helhet. I det här examensarbetet har dock inte risken för suboptimering behandlats. 
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Distributionssystemen för fjärrvärme och kraftvärme som beskrivs i litteraturstudien är direkt 

riktad till distribution av fjärrvärme, distribution av elkraft behandlas inte i denna 
litteraturstudie. 

Kalkyler behandlar effekt, slutanvändning av energi och ekonomiska besparingar. 
Miljökalkyler såsom växthusgasutsläpp avgränsas från i rapporten. 
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2 Företagspresentation 

Tekniska verken i Linköping AB (Tekniska verken) är en kommunalägd regional koncern 
med huvudbas i Linköping. Koncernen är helägt av Linköpings Stadshus AB. Bolagen inom 
koncernen erbjuder ett brett utbud av produkter och tjänster inom el, belysning, vatten, 

fjärrvärme, fjärrkyla, energieffektivisering, avfallshantering, bredband och biogas. Koncernen 
hade 2012 en omsättning på 5 433mnkr och 969st anställda (Tekniska verken i Linköping AB, 

2014b). Se organisationsschema i Figur 1. 

 

Figur 1. Organisationsschema för Tekniska verkens koncern (Tekniska verken i Linköping AB, 2014b). 

Visionen för Tekniska verken är att bygga världens mest resurseffektiva region. Kärnvärdena 
inom koncernen är att vara drivande, positiva och trovärdiga inom verksamheten och mot 

kunder och leverantörer (Tekniska verken i Linköping AB, 2014b). 

2.1 Division Energi 

Tekniska verkens division Energi är den division där examensarbetet genomförs. Deras 
huvudsakliga uppgifter är produktion och distribution av elkraft, fjärrvärme och fjärrkyla. De 
största produktionsanläggningarna är Gärstadverket, Kraftvärmeverket KV1 och 

Kraftvärmeverket i Katrineholm. Även flera mindre produktionsanläggningar finns i 
Linköping med omnejd. 90 procent av hushållen i Linköping är anslutna till fjärrvärmenätet 

(Tekniska verken i Linköping AB, 2014b). 

I  

Tabell 1 återges Tekniska verkens anläggningar för produktion av värme, samt dess pannor 
och vilka bränslen som används. 
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Tabell 1. Tekniska verkens anläggningar som levererar värme till fjärrvärmenätet. Inom parantes anges respektive 

pannas bränslen. (Tekniska verken i Linköping AB, 2014b) 

 

 

Kraftvärmeverket KV1 

Panneffekt 

[MW] 

Elverkningsgrad 

[%] 

RGK-

verkningsgrad 

[%] 

Värmeeffekt 

[MW] 

Panna 1 (kol/gummi) 63 24,8 3,8 49,8 

Panna 2 (Olja EO5) 125 24,8 0 94 

Panna 3 (RT-trä/bark) 63 24,8 22 61,2 

Gärstadverkets äldre del     

Panna 1 (avfall) 14 13 14,5 14,2 

Panna 2 (avfall) 29 13 14,5 29,4 

Panna 3 (avfall) 29 13 14,5 29,4 

Gärstadverkets nyare del     

Panna 4 (avfall) 66 22,5 22 65,6 

Panna 5 Lejonpannan (avfall) 85 22,5 22 84,58 

Hetvattencentraler     

Bio-HVC (Bio) 4   4,0 

Olja-HVC (EO5) 240   240,0 

 

Division Energi ansvarar därutöver även för hantering av hushålsavfall i Linköping, 

återvinning, behandling och deponering av avfall från hushåll och industrier. I Linköping 
finns tre återvinningscentraler som hanteras av Energi, samt en i Katrineholm (Tekniska 

verken i Linköping AB, 2014b). 

Totalt hanteras avfall från cirka 30 kommuner och recyclingföretag och endast två procent av 
avfallet deponeras (Tekniska verken i Linköping AB, 2014b). 

En fraktion, cirka 1,5 %, av den totala värmeproduktionen för fjärrvärme och fjärrkyla går till 
markuppvärmning av gator, affärsstråk, trottoarer, torg, m.fl. platser i Linköping. 

Markvärmefraktionen täcker en uppvärmd yta på cirka 30000m2 inom Linköping. Syftet med 
markvärme är att hålla gator och gångstråk snö- och halkfria. Målet är att de uppvärmda 
ytorna ska hållas halkfria vintertid och bidra till flera samhällsfunktioner, bland annat undvikt 

snöröjning i innerstaden, minskad skaderisk genom halkolyckor och ökad aktivitet i 
innerstaden (Tekniska verken i Linköping AB, 2014b). 

Det finns pågående utbyggnader samt planerade utbyggnader av markvärmenätet i Linköping. 
Vid Farbror Melins Torg i Linköping byggs just nu markvärme och i samband med den nya 
stadsdelen Vallastaden planeras markvärme att distribueras på området för att undvika 

snöröjning. Planeringen av stadsdelen är nämligen gjord så att det är trånga ytor där 
åtkomligheten för snöröjning är svår, vilket motiverat att bygga ut markvärme (Tekniska 

verken i Linköping AB, 2014b). 

2.2 Energieffektivisering av markvärme 

Division Energi ser ett behov av att effektivisera energianvändningen för markvärme. Detta 

behov har uppkommit då man har insett att de prisnivåer som krävs för att markvärmens 
kostnader ska täckas inte accepteras av kunderna. Den största kunden är Linköpings 

Kommun, dessutom finns ett flertal fastighetsägare som har avtal för markvärme. Tekniska 
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verken ser därför en möjlighet i att energieffektivisera markvärmen för att förbättra 

energisystemet som helhet och kunna sänka kostnaderna i slutändan. Därför lämnades ett 
förslag till det här examensarbetet av företaget. 
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3 Metodbeskrivning och genomförande 

Genomförandet av examensarbetet delades in i huvudsakliga delprojekt. Vid starten av 
examensarbetet har underlag för litteraturstudier och kartläggning av det befintliga 
markvärmesystemet samlats in. Dessutom utvecklades en klimatmodell som kan utvärdera 

väderlekens inverkan på energibehovet och även simulera olika situationer för att utreda bland 
annat om olika styrmetoder för markvärmen kan leda till ett mer energieffektivt system. 

Innan den senare halvan av examensarbetet skulle litteraturstudier, kartläggning och 
klimatmodell vara färdiga. Därifrån fortsatte arbetet med att kartlägga olika metoder för att 
styra markvärmen. Dessa utreddes med utgångspunkt ur kartläggningen och klimatmodellen, 

varpå ett förslag för styrmetoder aktuella för Tekniska verken tagits fram. Dessa utvärderades 
sedan ytterligare ur ett energisystemperspektiv där även produktionskostnaderna för 

fjärrvärme utvärderats. Detta har gett en slutgiltig rekommendation av åtgärder som passar 
Tekniska verkens markvärmesystem och som kan leda till såväl ekonomiska besparingar som 
en minskad energianvändning. 

3.1 Litteraturstudier 

Den teoretiska referensramen, kapitel 4, utgör en teoretisk bakgrund till genomförandet av 
examensarbetet där de relevanta delarna av teorin presenteras. 

Inom ramen för den teoretiska referensramen studeras kraftvärmeverkens framtida 
förutsättningar och hur användningsområdena för fjärrvärme har utvecklat sig och kan 

utveckla sig i framtiden.  

Då potentiella användningsområden för fjärrvärme beskrivits går den teoretiska referensramen 
in mer i detalj på uppvärmda markytor. Bland annat beskrivs några synpunkter kring 

markvärme och även de olika tekniska principerna som finns för konstruktioner av 
uppvärmda markytor som värms med fjärrvärme. I slutet diskuteras hur förutsättningar för 

fjärrvärme i framtiden även kan kopplas till utmaningar och förutsättningar för markvärme i 
framtiden. 

För att utveckla klimatmodellen redovisar den teoretiska referensramen de grundläggande 

ekvationerna inom värmeöverföring som har varit en grundstomme då klimatmodellen 
utvecklats. Litteratur användes från tidigare förvärvade kunskaper vid Linköpings Universitet.  

Som underlag för kartläggningen och klimatmodellen studeras de olika väderparametrarnas 
karaktär och hur de växelverkar med varandra. Fokus har lagts på luftens temperatur, vind, 
nederbörd, och solinstrålning. Det ska ge en grundläggande förståelse för väderlekens 

inverkan på det marknära klimatet. 

För att bredda informationsunderlaget för examensarbetet har även kontakt med andra 

markvärmeleverantörer tagits. Där har frågor som berör styrning av markvärme samt 
prismodeller behandlats. 
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3.2 Kartläggning av befintlig markvärme 

Det befintliga markvärmenätet har kartlagts genom informationsinsamling från Tekniska 
verken. I kartläggningen har markvärmenätet delats in i delsystem och dess respektive 

undercentral, ytor och betjänat område. Därutöver har systemens konstruktionsprinciper i 
marken beskrivits, samt konstruktion i undercentralerna. Fokus i kartläggningen har varit att 

kartlägga styrningen och att analysera befintlig energistatistik av energi med väderlek under 
dessa perioder. Därför insamlades även väderstatistik från både Tekniska verken och SMHI. 
Denna statistik studerades ihop med energibehovet för respektive delsystem för att analysera 

sambanden mellan styrning, väderlek och energibehov. 

Med hjälp av kartläggningen bildades en förståelse för markvärmenätet i Linköping, och 

således även idéer om relevanta åtgärder att utreda. Dessutom användes kunskapen från denna 
del av examensarbetet för att utveckla en klimatmodell anpassad till Tekniska verkens 
markvärmesystem. 

3.3 Tekniska verkens energisystem 

Då markvärmen kartlagts har en beskrivning av Tekniska verkens energisystem genomförts 

för att utreda hur resultatet av examensarbetet påverkar Tekniska verkens energisystem i 
dagsläget och i framtiden efter att Lejonpannan driftsatts. 

3.4 Klimatmodell 

En modell över markvärmenätet har modellerats för att användas till simulering av styrning 
och väderlek och i slutändan utreda besparingspotentialen mot dagens driftsätt. För att i 
möjligaste mån få en trovärdig simuleringsmodell och därmed resultat kalibrerades modellen 

och dess simulerade energianvändning mot en faktisk energianvändning för hela 
markvärmenätets gemensamma energianvändning. 

3.5 Potentiella förbättringsåtgärder 

I den senare delen av examensarbetet diskuterades möjliga förändringsåtgärder som kan vara 
aktuella för det befintliga markvärmesystemet. Dessa utreddes genom simulering med 

klimatmodellen. Energibesparing och en ekonomisk kalkyl av värmeproduktionskostnaderna 
genomfördes för att se vilka åtgärder som har en god potential att genomföras. De föreslagna 

åtgärderna analyserades innan simulering för att avgöra vilka åtgärder som är mest relevanta 
och enkla att genomföra efter det här examensarbetets genomförande.  



 

  11 

 

4 Teoretisk referensram 

I den teoretiska referensramen beskrivs fjärrvärme för kraftvärmeproduktion, markvärme, 
värmeöverföring i marken och väderlek. Dessa delar utgör grundstommen för 

examensarbetets genomförande. 

4.1 Kraftvärmeproduktion och fjärrvärme 

Den här delen av den teoretiska referensramen är en förutsättning för examensarbetet och ger 

en grundläggande förståelse för kraftvärme och fjärrvärme.  

Avsnittet ger en kortfattad bakgrund och historia om fjärrvärme för användning av kraftvärme 

och en grundläggande teknisk beskrivning av kraftvärmeproduktion och distribution av 
fjärrvärme. Därefter avslutas avsnittet med en beskrivning av förutsättningarna för 
kraftvärmeproduktion och kraftvärmeverkens framtida roll i Sverige. 

4.1.1 Värmeproduktion 

Idag levereras totalt cirka 50TWh värme från svenska fjärrvärmeleverantörer. En vanlig 
princip är fjärrvärmesystem för användning av kraftvärme. Cirka 44% av fjärrvärmenäten i 
Sverige körs med kraftvärmeverk. Det innebär att produktionsanläggningarna har en 

kombinerad el- och värmeproduktion. (Svensk Fjärrvärme, 2009b) 

Användningsområdena för fjärrvärme är i första hand byggnadsuppvärmning och 

varmvattenberedning. Inom utvecklingen av fjärrvärmesystem har även andra 
användningsområden trätt fram, bland annat markuppvärmning för att hålla fotbollsplaner 
snö- och isfria, liksom gator, busshållsplatser och andra platser i städer. Idag finns det även 

teknik för vitvaror som kan använda fjärrvärme, såsom tvättmaskiner, kyl- och frysskåp samt 
diskmaskiner. (Walletun & Zinko, 2004) 

4.1.2 Teknisk beskrivning av kraftvärmeproduktion 

Kombinerad produktion av elkraft och värme genomförs i kraftvärmeverk. Det finns flera 

utföranden av produktionsanläggningarna, men grundprinciperna är ofta mycket lika. I det här 
avsnittet beskrivs kraftvärmeproduktion generellt och ytligt. Det tekniska systemet kan 

indelas i delsystem, för att enklare beskriva de olika huvuddelarna i ett kraftvärmeverk 
(Frederiksen & Werner, 1993): 

 Produktionsanläggningar 

 Distributionssystem 

 Abonnentcentraler 

I produktionsanläggningarna omvandlas kemiskt bunden energi till värme genom förbränning. 
Vanliga energiråvaror är brännbart avfall, biomassa, kol och olja. En eldningspanna kan ha 

antingen en typ av avfall eller en flexibel bränslemix. Ofta dimensioneras en eldningspanna 
för en typ av bränsle. Då den kemiskt bundna energin frigörs genom förbränning övergår den 
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till värmeenergi. Denna värmeenergi används till att koka vatten som sedan överhettas i en 

ångpanna. Ångan leds därefter till en ångturbin som alstrar mekaniskt arbete med hjälp av 
värmen. Turbinen i sin tur driver en generator där det mekaniska arbetet övergår till elkraft. 

Efter turbinen har temperaturen och trycket sjunkit på ångan. Den värme som blir över 
används till fjärrvärme genom att ångan kyls ned i en kondensor. Kondensorn tar upp värmen 
från ångan och leder den ut till fjärrvärmenätet. Det avkylda och kondenserade vattnet leds 

tillbaka till eldningspannan i ett slutet system. (Frederiksen & Werner, 1993) 

Detta är en mycket enkel beskrivning av ett kraftvärmeverk. Många andra tekniker finns även 

med i produktionsanläggningarna. Bland annat kan återkommande värme från 
fjärrvärmenätets returledning förvärmas genom rökgaskondensering, dock inte till vilken grad 
som helst. Rökgaskondenseringens potential och metod beror på bränslets innehåll av 

vattenånga. Ofta lämpar sig bränslen som normalt är relativt fuktiga, så som avfall och 
biomassa, för rökgaskondensering. Det finns två metoder för rökgaskondensering. Antingen 

värmeväxlas rökgaserna direkt genom avkylning med fjärrvärmevatten eller så duschas 
rökgasen med en vattenskrubber och det uppvärmda vattnet värmeväxlas med 
fjärrvärmevatten. Då rökgaserna från förbränningen leds ut genom en hög skorsten får inte 

rökgasen vara för kall efter kondenseringen, då klarar den inte att ta sig upp genom 
skorstenen. (Frederiksen & Werner, 1993) 

Det finns även olika metoder att planera produktionen i kraftvärmeverkens anläggningar. En 
metod är att planera produktionen efter fjärrvärmenätets behov. En annan är lagring 
(ackumulering) av värmeenergi för att kunna klara höga laster, använda som reservkälla, eller 

kunna styra elproduktionen så att den möter elpriset. Ibland går även produktionen till ren 
elproduktion eller ren värmeproduktion. (Frederiksen & Werner, 1993) 

Det finns flera typer av distributionssystem för fjärrvärme. I svenska fjärrvärmenät är den helt 
dominerande typen 2-rörssytem med en framledning och en returledning. Det vanligaste 
värmemediet i distributionssystemen i Sverige är vatten. Vatten i distributionsledningarna har 

många tilltalande egenskaper, såsom relativt låg korrossivitet på distributionsledningarna. 
Dock finns andra problem inom distribution som temperatur och tryckförluster vid långa 

ledningar (Frederiksen & Werner, 1993). Enligt Svend Frederiksen och Sven Werner (1993) 
talas det om att distribution om någon eller några få mil kan genomföras och vara ekonomiskt 
försvarbart. I Linköping finns fjärrvärmeledningar som sträcker sig till Mjölby (cirka tre mil 

ifrån Linköping). En lösning på sådana distributionsproblem kan exempelvis vara att bygga 
kompletterande produktionsanläggningar vid geografiskt intressanta områden för att jämna ut 

systemet. (Frederiksen & Werner, 1993) 

Distributionen av fjärrvärme sker bland annat till byggnadssystems uppvärmning och 
tappvarmvatten, men även till tjänster så som markvärme. Med hjälp av fjärrvärmecentraler 

tillförs värme från distributionssystemen till abonnenterna. Fjärrvärmecentraler 
(undercentraler) för markvärme beskrivs närmare i nästa avsnitt om markvärme, se 4.2. 

4.1.3 Förutsättningar för kraftvärmeproduktion 

En förutsättning för kraftvärmeproduktion är att man kan ta tillvara på den värme som 

produceras. I Incitament för ökad kraftvärmeproduktion beskrivs några av de framtida 
förutsättningarna för upprätthållen och ökad kraftvärmeproduktion (Carlson, 2009). I 

rapporten belyser man hur målen för en ökad kraftvärmeproduktion och en effektivare 
energianvändning kan samverka men också motverka varandra. Att de målen samverkar 
innebär att båda strävar efter ett uthålligt samhälle. Problemen finns dock i att de olika målen 
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har olika systemperspektiv och utgår från olika bakgrunder. Carlson (2009) menar att ett 

primärenergisynssätt behövs vid diskussionerna om energieffektivisering för att 
målsättningarna om upprätthållet/ökat värmeunderlag ska vara förenligt med 

energieffektivisering. 

Carlson (2009) belyser i rapporten att företagen inom branschen kan vända sig till andra 
fjärrvärmeapplikationer än byggnadsuppvärmning och tappvarmvattensystem för att 

exploatera värmebehovet. Där menar rapporten också att det kan ta fokus från prisstrukturer 
till vidare utveckling av verksamheten. Att förändra strategier inom företaget kan dock 

förändra kundernas tillit och därför är det viktigt att ha en öppen och transparent verksamhet 
där kunderna inkluderas. (Carlson, 2009) 

Resultaten av Carlsons (2009) rapport leder till slutsatsen om att branschföretagens mål inte är 

att öka värmeunderlaget då det anses vara tillräckligt, men faktorer som ej kan påverkas av 
företagen leder ändå till ett behov av att upprätthålla ett minskat värmeunderlag i framtiden. 

Målen är att minska på effekttopparna vintertid, förbättra avkylningen och att minska 
förlusterna i fjärrvärmesystemen. (Carlson, 2009) 

4.2 Markvärme 

I detta avsnitt studeras bakgrunden till markvärme. En beskrivning av olika principer och 
utföranden som finns för markvärmeanläggningar som utnyttjar fjärrvärmenätet ges. 

Konstruktionen av markvärme beskrivs även, men endast kortfattat då markvärmesystemen på 
olika platser är unika och det inte bör göras gällande att någon konstruktionsprincip är allmänt 
vedertagen. Därefter diskuteras med utgångspunkt i hur fjärrvärmens utmaningar även 

påverkar utmaningar för markvärmesystem. 

4.2.1 Markvärme – bakgrund och historia 

(Byggnadsstyrelsen, 1976): 

Med markvärme avses anordningar för att höja markytans temperatur i 

avsikt att undvika halka, att hålla ytan snöfri eller att förlänga 
vegetationsperioden. 

Markvärme började användas i Sverige redan i början av efterkrigstiden. Då var det bara 
småskaligt och användes främst till entréer och andra mindre ändamål. I och med 
kraftvärmeverkens kraftiga utveckling i Sverige följde även markvärmen med i utvecklingen, 

mycket på grund av den ökade tillgängligheten av lågvärdig värme. Det ledde till att 
markvärmeprojekt även påbörjades för gångstråk och körbanor (Byggnadsstyrelsen, 1976). 

Västerås Kommun var den första aktören som byggde mer storskaliga markvärmesystem 
under 1960-talet. Därefter följde först och främst andra större städer med i utvecklingen, 
bland annat Göteborg, Stockholm och Linköping. Idag finns uppvärmda markytor i ett flertal 

städer i Sverige. 

Byggnadsstyrelsen (1976) listade upp ett flertal tänkbara ytor för markvärme i stadsmiljöer: 

 Körbara ytor: 
o Ramper med stora lutningar. 
o Vändplatser, lastgårdar samt andra trånga utrymmen där höga krav ställs på 

snöfrihet. 
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 Gångtrafik 

o Entréer med intensivt utnyttjande och höga standardkrav. 
o Gångstråk mellan flera olika entréer vid olika byggnader utan tak eller 

kulvertar. Då kan sammanhängande gångstråk, gator och torg vara aktuella. 
o Ramper för handikappade och intensivt utnyttjade trappor 

Andra tänkbara ytor som dagens leverantörer av markvärmesystem erbjuder tjänster inom är 
bland annat helikopterlandningsbanor, busshållplatser och delar av flygplatser för att 
underlätta snöröjningsarbeten. (Uponor, 2014) 

Tunga argument för användning av markvärme har historisk varit att markvärmda ytor gör att 
sandning, saltning och snöröjning kan undvikas. Andra argument är att halkolyckor bland 

fotgängare minskar och att trafiksäkerheten i allmänhet ökar. Branta backar kan hållas 
halkfria för trafiken (Uponor, 2014). Ett exempel är Göteborgsbacken i Jönköping där 
Riksväg 40 byggdes om med start våren 2007. Där byggdes markvärme i backen för att 

underlätta trafikförhållandena då vägen är mycket trafikerad (Vägverket, 2007). 

Myndigheten för samhällskydd och beredskap (2013) sammanställde statistik för halkolyckor 

bland fotgängare mellan 2010 och 2012. Där tyder statistiken på att större delen av 
halkolyckorna sker i bostadsområden, men en del halkolyckor förekommer också kring butik 
och affärsstråk samt kring gator och vägar. Kommuner och fastighetsägare har ansvar för 

snöröjning och halkbekämpning på allmänna platser (Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap, 2013). Detta kan återkopplas till områden där höga krav ställs på väghållning och 

halkbekämpning, vilket styrker motiveringen om tänkbara ytor för markvärme. (författarnas 
anmärkning). 

4.2.2 Personskador vid halkolyckor 

I genomsnitt skadade sig 25 000 fotgängare per år under åren 2010-2012 så illa att de behövde 

uppsöka akutvård efter halkolyckor till följd av snö och is. Personer i åldrarna 40- 80 år är 
överrepresenterade och särskilt kvinnor, som framgår av Figur 2. 

 

Figur 2. Medelvärde för antal personskador vid halkolyckor, efter ålder och kön, under åren 2010- 2012 (MSB, 2013). 
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Olyckorna inträffar ofta i anslutning till promenadväg eller parkeringar i bostadsområden men 

även trottoarer och gångbanor är platser där olyckor sker, vilket kan ses i Tabell 2. 

Tabell 2. Procent personskador i halkolyckor till följd av is och snö efter kön och plats för olycka. (MSB, 2013) 

Plats Män [%] Kvinnor [%] 

Trottoarer, gångbana 16 23 

Väg, gata 12 16 

Annat och ospecificerat transportområde  8 7 
Promenadväg, parkering i bostadsområde  40 35 

Butiks och handelområde 2 2 

Skolgård 2 2 

Park, kyrkogård 1 2 

Annat 20 13 

Totalt 100 100 

 

Den vanligaste påföljande skada efter en halkolycka är frakturer, där de övre kroppsdelarna är 

mest utsatta. Av olyckorna resulterar 18 % i en sjukhusvistelse för fortsatt vård, vilket innebär 
ungefärligen 18 000 vårddygn (MSB, 2013). Dessa vårddygn är en stor kostnad för samhället. 

Vinterväghållningen vars syfte bl.a. är att förhindra halkolyckor och som bekostas av 
trafikverket, kommunerna och fastighetsägare uppgår till cirka 550 miljoner kronor under ett 
normalår1. Dock visar en undersökning från Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI, 

att samhällskostnaden för personskadorna är mycket högre än den för vinterväghållningen. 
(Öberg & Anna, 2012)  

4.2.3 Tekniska utföranden av markvärme 

Bolagsstyrelsens rapport (1976) utredde i mitten på 70-talet tänkbara tekniker för markvärme 

och i vilka typer utföranden teknikerna passar. Rapporten diskuterar bland annat 
markvärmeanordningar där lågvärdig värme från fjärrvärmenätet utnyttjas. Där diskuteras två 
typer av lösningar, varav den första redan då ansågs föråldrad och väntades gå ur tiden. 

(Byggnadsstyrelsen, 1976) 

1. Rörslingor av metall, företrädesvis koppar på grund av korrosionsrisken. 

Värmemedium vatten, vanligtvis med tillsats av frysskyddsmedel. 
2. Rörslingor av plast. Värmemedium vatten, vanligtvis utan tillsatts av 

frysskyddsmedel. 

Det andra alternativet är det som blivit allra vanligast i dagens markvärmeanläggningar då 
plastmaterialet har högre kvalité än tidigare och därför tål värme bättre och är enklare att 

installera. (Byggnadsstyrelsen, 1976). Dock får inte vattnet frysa i varken kopparrör eller 
plaströr, därför är det av stor betydelse att markvärmesystemen körs på ett driftssäkert sätt. 

I markvärmeanläggningar av rörslingor med en värmebärande vätska cirkuleras vätskan och 

får ett värmetillskott från exempelvis en fjärrvärmecentral. Vid storskaliga anläggningar som 
växt fram i dagens städer byggs ofta undercentraler där värme från fjärrvärmenätet 

värmeväxlas med markvärmesystemet. Undercentralerna är sällan prefabricerade utan ägaren 
av markvärmesystemet eller fjärrvärmeleverantören beställer nödvändiga komponenter. I 
mindre markvärmeanläggningar kan det även förekomma prefabricerade, mindre, 

markvärmecentraler. (Byggnadsstyrelsen, 1976) 

                                                 
1
 Baserat på vintrarna under kalenderåren 2005-2007. 
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En principskiss av hur undercentralen är kopplad till markslingorna och värmekällan ses i 

Figur 3. 

 

Figur 3. Principskiss av markvärmeanläggning. Källa: (Uponor, 2013). 

Då markvärmeanläggningar dimensioneras, delas ofta landet in i klimatzoner. Beroende på 

markvärmeanläggningens geografiska läge anges riktvärden för den teoretiskt 
dimensionerande effekten. Den varierar i Sverige mellan 170-500 W/m2 (Svensk Fjärrvärme 
AB, 2009a). Effekt- och energibehovet för markvärmeanläggningar beror mycket på det 

lokala klimatet. Därför lämpar sig markvärme mindre bra i områden där hög effekt skulle 
behövas. Enligt Byggnadsstyrelsen (1976) ligger Linköping i en zon där effektbehovet är 

kring området 170-250 W/m2. Energibehovet uppskattades av Byggnadsstyrelsen (1976) till 
200-350kWh/m2,år för samma zon. 

Svensk Fjärrvärme AB (2009a) skriver i sin rapport Fjärrvärme Kopplingsprinciper om några 

vanliga kopplingsprinciper för markvärme som får värme från fjärrvärmenätet. 

Den första kopplingsprincipen är en värmeväxlare för markvärme ansluten till en 

fjärrvärmecentrals sekundärsida. Kopplingen bygger på att returledningen från en 
fjärrvärmecentral som har tillräckligt hög temperaturnivå och tillräckligt flöde för att 
tillgodose ett markvärmebehov. Temperaturgivare kan placeras i rörledning eller i mark. 

Värmeväxlaren för markvärmen kombineras med fjärrvärmecentralens returledning. 
Energimätningar utförs både för fjärrvärmecentralens och markvärmens energianvändning. 

Principen lämpar sig inte då krav finns på att viss framledningstemperatur eller värmeeffekt 
ska upprätthållas (Svensk Fjärrvärme AB, 2009a). Se principskiss i Figur 4. 
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Figur 4. Principskiss av första kopplingsprincipen. Källa: (Svensk Fjärrvärme AB, 2009a) 

Den andra kopplingsprincipen är värmeväxlare för markvärme ansluten till 

fjärrvärmesystemets sekundärsida. Kopplingen bygger på att fjärrvärmesystemets returledning 
har tillräckligt hög temperatur och tillräckligt flöde för att tillgodose markvärmebehovet. 
Temperaturgivare placeras i rörledning eller i mark. Problem kan uppstå vid låg värmelast då 

liten differenstemperatur över fjärrvärmekretsen fås (Svensk Fjärrvärme AB, 2009a). Se 
principskiss i Figur 5. 

 

Figur 5. Principskiss för andra kopplingsprincipen. Källa: (Svensk Fjärrvärme AB, 2009a). 

Den tredje kopplingsprincipen är värmeväxlare för markvärme ansluten till fjärrvärmens 
primärledning och sekundärledning. Kopplingsprincipen bygger på att värme fås först och 

främst från fjärrvärmens sekundärsida, men möjlighet till tillskott från primärvärme gör att 
framledningstemperaturen i markvärmeanläggningen kan kontrolleras bättre. Temperatur-
givare kan placeras i rörledning eller i mark. Denna koppling lämpar sig väl då stora krav 

EK: Expansionskärl 
RC: Reglercentral  

FC: Fjärrvärmecentral 

EK: Expansionskärl 
RC: Reglercentral  
FV: Fjärrvärme 
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ställs på att viss framledningstemperatur eller effekt ska upprätthållas i markvärme-

anläggningen. Vid låg värmelast fås en liten differenstemperatur över fjärrvärmekretsen, 
därför är val av integreringsverk viktigt. Avstånd mellan uttag och tillopp till returledning 

måste vara tillräckligt stort för att undvika återcirkulering. Detta kan förhindras med 
backventil. (Svensk Fjärrvärme AB, 2009a). Se principskiss i Figur 6.  

 

Figur 6. Principskiss för den tredje kopplingsprincipen. Källa: (Svensk Fjärrvärme AB, 2009a). 

Den fjärde kopplingsprincipen använder sekundärledningen i första hand, men kan 
kompletteras med fjärrvärmens primärledning. Påfyllning och tryckhållning sker med vatten 
från fjärrvärmesystemet. Tryckreglering sker även med tryckreducering och säkerhetsventiler. 

Genom att ha två värmemätare kan differentierad prissättning användas. I övrigt gäller samma 
som för tredje kopplingsprincipen (Svensk Fjärrvärme AB, 2009a). Se principskiss i Figur 7. 

 

Figur 7. Principskiss för den fjärde kopplinsprincipen. Källa: (Svensk Fjärrvärme AB, 2009a). 

EK: Expansionskärl, RC: Reglercentral  
FV: Fjärrvärme, SV: Strypventil 
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Vid förläggning av rör- och slingsystem måste byggtekniska ramar hållas. Därför läggs 

slingorna på tillåtna djup. Avståndet mellan rören, C/C-avståndet, och förläggningsdjup beror 
därmed dels på effektbehov, förläggningsprincip och de byggtekniska ramarna. 

Förläggningsprinciperna kan vara olika, då slingorna kan läggas på en värmeisolerande yta så 
att värmen sprids uppåt. I de fall detta inte utförs sprids värmen lättare i flera riktningar runt 
slingorna (Uponor, 2013). I Linköping har det studerade markvärmesystemet inget 

värmeisolerande ytskikt. 

Inom de tekniska ramarna för markvärme förekommer även olika styrtekniska lösningar. 

Några av de förekommande styrmetoderna är temperaturgivare, nederbördsgivare och 
prognosstyrd markvärme.  

Temperaturgivare används då markvärmeanläggningen har en önskad marktemperatur. Då 

inställs börvärde för en marktemperaturgivare och framledningstemperaturen regleras så att 
marktemperaturen upprätthålls. Systemet lämpar sig väl för anläggningar med rent vatten som 

värmemedium om fryslarm finns. Fryslarm uppstår då returtemperaturen underskrider ett 
inställt börvärde och då tar reglering av returtemperaturen över reglering av 
marktemperaturen för att undvika risk för frysproppar i slingsystemet. Detta är den vanligaste 

styrmetoden med temperaturgivare. Systemet ger möjlighet till god beredskap för nederbörd, 
men använder vanligtvis mycket energi även då inte nederbörd förekommer. 

(Byggnadsstyrelsen, 1976) 

Markvärmeanläggningar som styrs med nederbördsgivare lämpar sig bäst då frysskyddsmedel 
finns i värmemediet. Vanlig styrmetod för dessa givare är att cirkulationen i slingorna slås på 

då nederbördsgivaren bryts på grund av nederbörd. Om frysskyddsmedel används minskar 
frysrisken och systemet behöver vanligtvis inte cirkuleras vid kall väderlek utan nederbörd. 

Då nederbörd förekommer är däremot beredskapen låg och det kan dröja innan marken är 
tillräckligt varm för att snösmältning ska inträda. Det ger upphov till sämre respons än 
temperaturgivarstyrning och eventuellt högre effektbehov under korta perioder. 

(Byggnadsstyrelsen, 1976) 

En annan styrmetod, som är en produkt som SMHI erbjuder, är prognosstyrd markvärme. 

Metoden bygger på att sänka marktemperaturen på markvärmeanläggningen och därigenom 
göra det möjligt att hålla grundvärmen på en lägre nivå när det är snöfritt. Med hjälp av 
reglerutrustning som mottar lokala prognosdata från SMHI kan systemet i god tid innan 

nederbörd förväntas öka värmetillförseln för snösmältningen. Systemet kan även kompletteras 
med övriga givare för att säkra att markvärmen håller snö- och isfritt. (SMHI, 2012c) 

4.2.4 Utmaningar för markvärmeanläggningar 

Byggnadsstyrelsen (1976) menade att i markvärmeanläggningarnas yngre ålder kunde det 

ibland vara rentav ekonomiskt fördelaktigt att använda markvärme jämfört med snöröjning, 
framförallt kring trånga ytor, där snöröjning kan vara problematisk. De belyste i deras rapport 

att trots det kommer framtidens, vår tids markvärme, att stå inför stora ekonomiska 
utmaningar eftersom energiråvarupriserna väntades stiga. (Byggnadsstyrelsen, 1976) 

Det har visat sig att energipriserna faktiskt stigit mycket och väntas stiga ännu mer i och med 

den avreglerade elmarknaden, där kraftvärmeverken och gaskombiverken i energisystemet 
väntas spela en allt större roll, inte bara ekonomiskt utan även för den hållbara utvecklingen i 

samhället. (Statens Offentliga Utredningar, 2005) 
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De ökande energipriserna innebär att markvärmeanläggningarna möter stora utmaningar redan 

nu och i framtiden. Behovet finns på vintern då marginalkostnaderna för kraftvärme är höga 
och markvärme kräver mycket energi. Därför är det viktigt att inte glömma bort markvärmen i 

utvecklingen av ett mer hållbart samhälle. 

Även Carlson (2009) belyste att det är intressant att reducera effekttopparna i 
fjärrvärmesystemen som helhet. Effekttopparna uppstår vintertid och det är även då 

markvärme används. För fjärrvärmesystemen som helhet blir det då intressant att titta på hur 
markvärme kan energieffektiviseras med en positiv påverkan på fjärrvärmesystemet som 

helhet. 

4.2.5 Sammanfattning om markvärme och återkoppling till 
fjärrvärmeavsnittet 

De två första avsnitten i detta kapitel har behandlat kraftvärmeproduktion, fjärrvärmesystem 

och markvärme. Syftet är att skapa en grundläggande förståelse för energisystemens 
bakgrund, teknik och förutsättningar. Målet har varit att förstå hur kraftvärmens och 

fjärrvärmens utmaningar kan knytas till utmaningar inom markvärme, där Tekniska verkens 
står idag och varför det här examensarbetet genomfördes. 

I de två kommande avsnitten beskrivs grundläggande teori om värmeöverföring och väderlek, 

som är de grundläggande faktorerna som styr markvärmens värmebehov och karakteristik. I 
avsnitt 4.3 beskrivs marken som värmelager och de grundläggande värmeöverföringsfenomen 

appliceras på markens värmesystem. Därefter beskrivs väderlek som i hög grad påverkar det 
marknära klimatet. 

4.3 Värmeöverföring i marken 

De ekvationer som härletts i avsnittet om värmeöverföring i marken används för beräkningar 
och simuleringar med den utvecklade klimatmodellen. Ekvationerna implementeras i 
modellen för att kunna studera temperaturprofiler, tröghet och respons i markens värmebalans 

med inläst väderdata. Definitioner av klimatmodellen och material i marken beskrivs i kapitel 
0. 

Inom vetenskapen definieras värmeöverföring som den energi som överförs mellan 
exempelvis två kroppar på grund av en temperaturskillnad mellan kropparna. Inom 
termodynamiken benämns denna energiöverföring som värme. Värme kan aldrig överföras 

från ett medium med lägre temperatur till ett medium med högre temperatur utan yttre 
påverkan. Om energi tillförs kan värmen överföras.  

Värmeöverföring används inom vetenskapen för att studera hur termodynamiska tillstånd 
förändras med tiden. Inom termodynamiken kan ett stationärt sluttillstånd bestämmas för en 
energiöverföring, men det går inte att veta hur energiöverföringen i form av värme är en 

funktion av tiden. Med hjälp av värmeöverföring kan det studeras. (Holman, 2010) 

Värmeöverföring kan beskrivas med tre fenomen: 

 Värmeledning, se 4.3.5 

 Konvektion, se 4.3.6 

 Värmestrålning, se 4.3.8 
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Värmeöverföring kan beräknas i en till tre dimensioner i rummet. Då endast en eller fler av 

rumsdimensionerna studeras vid värmeöverföring kallas det stationär undersökning. Om även 
tidens inverkan tas med vid värmeöverföring studeras ett instationärt system. Stationär 

värmeöverföring kan användas då man söker tillståndsförändringarnas stabilisering medan 
man med tidsdynamiska studier kan studera hur parametrar i värmeöverföringsproblemet 
ändras med tiden. (Holman, 2010) 

4.3.1 Systemgräns vid värmeöverföring 

Vid analytiska och numeriska lösningsmetoder måste systemgränsen för 
värmeöverföringsproblemet definieras. Systemgränsen är avgörande för vad som kan 
bestämmas i problemet. Om en allt för snäv systemgräns används uppstår risk att man inte 

kan lösa det tänkta problemet på ett trovärdigt sätt. Om en för vid systemgräns används kan 
problemet bli onödigt svårt att lösa och resultaten bli ineffektiva och svårhanterade. Vid båda 

fallen riskerar resultaten att bli opålitliga. (Holman, 2010) 

När en systemgräns väljs innebär gränserna att randvillkor måste användas för att förenkla 
problemet jämfört med verkligheten. Vid komplexa problem beskriver randvillkoren de 

tillstånd som råder utanför systemgränsen och påverkar värmeöverföringsmodellen (Holman, 
2010). Ett exempel är den klimatmodell som utvecklats vid detta examensarbete där väderlek 

på olika sätt påverkar markytans värmebalans. Systemgränsen som sätts vid markytan leder 
till att randvillkoret där måste behandla väderparametrar som påverkar värmebalansen. 

4.3.2 Marken som värmelager 

Värmebalansen i marken är mycket komplex att beskriva. Markens värmebalans beror på 

materialen i marken, dess por- och kornstorlek, vattenhalt och temperatur. De fenomen som 
påverkar värmebalansen i marken är ledning, konvektion, strålning och ångdiffusion. Vid 
temperaturer 0-25°C försummas oftast inverkan av konvektion, strålning och ångdiffusion, 

eftersom det är vanligt att värmeledning är helt dominerande i marken. (Nevander & 
Elmarsson, 2006) 

Det här examensarbetet behandlar dock markområden som störs av markslingor för 
uppvärmning av marken och att hålla markytan snö- och isfri under vintertid. Därför är det av 
relevans att behandla alla värmefenomen för att kunna genomföra en noggrann studie av 

markens värmebalans. 

4.3.3 Markskikten kring markvärmesystemet i Linköping 

Inom stadsmiljö kan markskikten variera, allra helst det översta markskiktet. Vanligen 
används asfalt som slitlager på ytan, framförallt vid körbanor. Det är också vanligt med 

gatsten, betongplattor och kullersten på det översta skiktet. (Uponor, 2013) 

Beroende på hur marken används finns olika principer för markskikten, ofta beroende på 

vilken belastning marken ska klara. Vid förläggning av markslingor för uppvärmning finns 
det därför förläggningsprinciper som följer existerande byggnormer och som är anpassade för 
vad marken används till (Uponor, 2013). Förläggningsprinciperna är dock inte allmänt 

vedertagna. Markslingor läggs ofta i sättsand eller asfalt 10-20cm under markytan. I 
stadsmiljö med körbanor ställs ofta högre krav på bärighet för att inte överbelasta 
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markslingorna så att de riskerar att gå sönder. Därför kan de läggas djupare (Uponor, 2013). 

En beskrivning av markskikten och förläggningsprincipen i Linköpings markvärmenät finns i 
avsnitt 5.2. 

4.3.4 Markens värmekapacitet 

De olika markskikten är intressanta att studera, då dessa i samverkan med många andra 

parametrar påverkar markens respons på temperaturförändringar, fukt, dess värmekapacitet 
och tjälfarlighet. I detta avsnitt förklaras markens värmekapacitet, vilket är markens förmåga 

att motstå plötsliga temperaturförändringar och att ”lagra värme”. Det ger också en avgörande 
inverkan på markens tröghet och därmed den uppvärmningstid som skall beräknas i det här 
examensarbetet för Tekniska verkens markvärmenät. 

Kommande avsnitt om värmeöverföring i marken härleder ekvationer som används för att 
analysera markens beteende på grund av markslingornas uppvärmande funktion. En skiss (ej 

skalenlig) av marktvärsnittet beskriver problemställningen, se Figur 8. 

Då det värmebärande mediet strömmar i rören sker huvudsakligen en konvektiv 
värmeöverföring från fluiden till marken. Värmen sprids huvudsakligen i marken genom 

värmeledning. På markytan fås värme från marken underifrån, i en del fall från omgivningen 
ovanför markytan, beroende på vilka förhållanden som råder. Dessa förhållanden kan 

beskrivas enligt den värmebalans på markytan som visas i Figur 8. 

På grund av markslingornas avgivning av värme till marken ges marken kring slingorna en 
temperaturhöjning som kan beräknas med hjälp av markens värmekapacitet. Markens 

värmekapacitet ges av ekvationen (Sandin, 2010): 

Formel 1. Värmekapacitet. 

                [J/K] [4:1] 

                           

                        

                     

                                           

[kg]  

 [kg/m3]  

 [m3]  

 [J/kgK]  
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Figur 8. Principskiss av ett marktvärsnitt med markvärmeslingor. S litlagret kan vara varierande material, här är det 

gatsten. 

4.3.5 Värmeledning i marken 

Värmeledning är det fenomen som uppstår då en temperaturskillnad i en kropp finns. 

Observationer visar att en energiöverföring sker från den varmare regionen i kroppen till den 
kallare regionen. Värmeöverföringen per ytenhet i kroppen är proportionell mot ytnormalens 

temperaturgradient, vilket leder till Fouriers värmeledningslag då proportionalitetskonstanten 
används. (Holman, 2010) 

Formel 2. Grundläggande värmeledningsekvationen 

      
  

  
   [W] [4:2] 

                                        [W/mK]  

                               [m2]  

   

  
                                 [K/m]  

Ekvation [4:2] är den grundläggande ekvationen för värmeledning. Då en kropp består av flera 
olika material kan man i ett stationärt fall utgå från grundekvationen och förlänga den till 

(Storck, Karlsson, Andersson, Renner, & Loyd, 2009): 
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Formel 3. Värmeledningsekvationen med flera materialskikt. 

 ̇  
     

∑   
 
   

   [W/m2] [4:3] 

                                            [m2K/W]  

 
   

  

  

 [m2K/W] [4:3:1] 

                                       [m]  

I verkligheten är dock värmeöverföringen och värmelagringen i marken instationär och 
värmen leds i flera dimensioner. För detta fall kan ekvationen uttryckas (Abel, Jagemar, & 

Widén, 1995): 

Formel 4. Instationär ledning i tre dimensioner. 

  

  
 

 

  
[
   

   
 

   

   
 

   

   
] [K/s] [4:4] 

       

  
                   [m2/s]  

              [K]  

       [s]  

                         [m]  

Ekvation [4:4] kan således användas för att studera den inerta värmelagringen och 

värmeledningen i marken i tre dimensioner och instationärt. Vid stationära fall fås en linjär 
temperaturprofil mellan markskikten, dock kan temperaturprofilen mellan markskikten vara 
mycket olinjär vid ett instationärt fall. Detta beror bland annat på markskiktens 

värmekapacitet, ledningsförmåga och påverkan av omgivningen. 

4.3.6 Konvektion i mark, på markyta och i markslingor 

Konvektion kan delas in i naturlig och påtvingad konvektion. Liksom värmeledning sker 
värmeöverföring genom konvektion mellan olika materialmedium. Konvektion uppstår vid 

rörelser mellan medierna och då en temperaturskillnad finns. (Holman, 2010) 

Naturlig konvektion uppstår genom rörelsen mellan materialmedierna på grund av en 

temperaturskillnad. Ett exempel är en solid kropp som är varm och då luft som omger 
kroppen värms stiger luften vilket är naturlig konvektion. (Holman, 2010) 

Påtvingad konvektion uppstår på samma sätt som naturlig konvektion, men rörelsen mellan 

medierna är påtvingad. I fall för påtvingad konvektion blir ofta den naturliga konvektionen 
försumbart liten i jämförelse. Ett exempel för påtvingad konvektion är då en fläkt med kall 

luft blåser på en varm solid kropp. Då avleds värmen snabbt. (Holman, 2010) 

Konvektion är mer komplex att beskriva och beräkna än värmeledning. Grundekvationen, 
Newtons värmeöverföringslag, för konvektion är följande (Holman, 2010): 
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Formel 5. Värmeeffekt för konvektiv värmeöverföring. 

Konvektionen i marken är försumbar jämfört med markens värmekapacitet och 
värmeledningen, framförallt då markens skikt är tätt packade och beroende på materialet i 

marken. Markskikten i stadsmiljö är ofta tätt packade för en stabil konstruktion, varför luft 
och vattenmolekyler inte rör på sig så mycket att konvektion blir betydande. 

Konvektion på markytan är av yttersta relevans då vind ger påtvingad konvektion. Även då 
det inte blåser kan naturlig konvektion vara betydande om en tillräcklig temperaturskillnad 
finns mellan markytan och luften nära marken. 

Värmeövergångskoefficienten är starkt beroende av temperatur och vindens eller ett flödes 
karaktär. På markytan antas att en påtvingad konvektion sker på en plan yta med en given 

karakteristisk längd. Flödets karaktär kan vara laminärt eller turbulent, vilket beskrivs genom 
empiriska värden. Det dimensionslösa Reynoldstalet beskriver flödets karaktär och kan 
beräknas för en plan yta som (Storck, Karlsson, Andersson, Renner, & Loyd, 2009): 

Formel 6. Reynolds tal för plan platta. 

    
  

 
 [-] [4:7] 

                             [m]  

                      [m/s]  

                                    [m2/s]  

För en plan yta är strömningen alltid laminär vid början och plattan och kan slå om till 

turbulent längre in på plattan om Reynoldstalet överstiger              vilket är gräns-

skiktspunkten mellan laminär och turbulent strömning över plattan. (Storck, Karlsson, 
Andersson, Renner, & Loyd, 2009) 

Vid beräkning av värmeövergångskoefficienten,    behöver också Prandtls tal bestämmas. 

Prandtls tal ges av (Storck, Karlsson, Andersson, Renner, & Loyd, 2009): 

Formel 7. Prandtls tal. 

   
   

 
 [-] [4:8] 

                                        [kg/ms]  

                                        [J/kgK]  

                               [W/mK]  

Värmeövergångskoefficienten ges av ekvationen (Storck, Karlsson, Andersson, Renner, & 
Loyd, 2009): 

 ̇       [           ] [W] [4:5] 

                                  [W/m2K]  

Dock använder vi en modifierad version utan arean   

 ̇      [           ]  [W/m2] [4:6] 
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Formel 8. Värmeövergångskoefficienten vid konvektiv värmeöverföring. 

  
     

 
 [W/m2K] [4:9] 

                       [-]  

                              [W/mK]  

                        [m]  

Nusselts tal ges av empiriska formler för påtvingad strömning över horisontella plattor. Det är 

en funktion av Reynolds tal och Prandtls tal och högst beroende på om strömningen är 
laminär eller turbulent. 

För laminär strömning ges Nusselts tal på en yta för           av (Storck, Karlsson, 

Andersson, Renner, & Loyd, 2009): 

Formel 9. Nusselts tal vid laminär strömning för horisontell plan platta, påtvingad konvektion. 

             
  ⁄

       [-] [4:10] 

För turbulent strömning ges Nusselts tal på en yta för        av (Storck, Karlsson, 
Andersson, Renner, & Loyd, 2009): 

Formel 10. Nusselts tal vid turbulent strömning för horisontell plan platta, påtvingad konvektion. 

             
  ⁄

       [-] [4:11] 

Det totala Nusseltstalet för både laminär och turbulent strömning på en yta om          

    ges av (Storck, Karlsson, Andersson, Renner, & Loyd, 2009): 

Formel 11. Nusselts tal vid laminär och turbulent gränsskikt, påtvingad konvektion. Horisontell plan platta. 

  ̅̅ ̅̅
            ⁄  (   

         ) [-] [4:12] 

Därmed kan värmeövergångskoefficienten för konvektion på markytan beräknas enligt 

Ekvation [4:9]. 

För att bestämma strömningshastigheten, U, används: 

  
 ̇

 
 

 ̇

   
 

 
[m/s] 

 
[4:13] 

       ̇             [m3/s]  

                  [m]  

4.3.7 Ångbildning och ångdiffusion i marken och på markytan 

Vid snösmältning av markytor sker fasomvandling både från is, eller snö, till vatten och 

vatten till vattenånga. Då snön smälts till vatten kommer en del av vattnet sippra ner i marken, 
mycket beroende ytbeläggningen på marken. I stadsmiljö är kraven höga på 
hållfasthetskraven i markkonstruktioner varför bland annat sättsand ligger mycket tätt packat 

och därför inte har mycket utrymme att ta upp vatten. Ytbeläggning som asfalt släpper inte 
igenom vatten, dock kan kanter mellan gatsten och betongplattor släppa igenom en del 

smältvatten. 
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Det innebär dock att den största mängden av vattnet går till avrinning och förångning till 

luften. 

För att kunna bestämma energierna som krävs för smältning och förångning behöver ett antal 

parametrar studeras för vatten. Dels behöver snön som faller nå fasomvandlingstemperatur, 
vilken är 0°C. Fasomvandlingen från snö till vatten kräver en viss mängd energi som ges av 
smältentalpin och massan vatten i snön. Förångningen till luften kräver också en viss mängd 

energi som ges av ångbildningsentalpin och massan vatten. 

Utgående från detta kan en ekvation fås för att värma snön, smälta den och förånga vattnet 

(Nevander & Elmarsson, 2006). 

Formel 12. Energi för att värma, smälta och förånga vatten som uppkommer på markyta på grund av snöfall. 

                                  )                     

                    )   
[W/m2] [4:14] 

                                [kg/m3]  

                        [mmH2O]  

                                           [J/kgK]  

                                                [°C]  

                            [J/kg]  

                                   [J/kg]  

                      [s]  

Då snön når markytan kan man anta att dess temperatur är densamma som lufttemperaturen.  

4.3.8 Värmestrålning 

Markytans förmåga att uppta värme från solstrålningen beror till stor del på 

absorptionsförmågan och vad som finns på markytan. Vid en snötäckt markyta reflekteras en 
stor del av strålningen bort. Det gör att solens globalinstrålning ger mycket lite värmetillskott. 

En yta med asfalt, gatsten eller betongplattor absorberar mycket mer av värmen från solen. 
(SMHI, 2013c) 

Även markytan strålar långvågig värmestrålning i utbyte med andra kroppar eller med luften 

och atmosfären. Strålningsbalansen på markytan kan därför tyckas vara mycket komplex. Om 
markytan är varmare än luften kommer därför markytan emittera värmestrålning till luften. 

Långt upp i atmosfären är det mycket kallt och vid molnfritt väder strålar markytan långvågig 
strålning även dit. Vid mulet väder tar dock molnen upp den långvågiga strålningen från 
markytan. (SMHI, 2013c) 

Den långvågiga strålningen mellan två kroppar eller mellan, i det här fallet, markyta och luft 
kan beskrivas av följande ekvationer för värmeutbytet mellan två kroppar (Storck, Karlsson, 

Andersson, Renner, & Loyd, 2009): 
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Formel 13. Långvågig strålning mellan två kroppar. 
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Det ekvivalenta emissionstalet för värmeutbytet mellan två kroppar,      gäller för 

specialfallet med två parallella och oändligt stora ytor, vilket blir en förenkling då man 
studerar atmosfären och markytan, samt luften och markytan. Strålningsbalansen för 
markytan kan därmed approximeras som (Holman, 2010): 

Formel 14. Strålningsbalans för markyta. 
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Därmed fås strålningsbalansen för markytan som en förenklad modell. 

4.3.9 Övriga ekvationer 

Mantelarea för en cylinder: 

Formel 15. Mantelarean för en cylinder 
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4.4 Väderlek 

Inom meteorologin studeras väderparametrar för att bland annat kunna förutse kommande 
väder. Lufttemperaturen är en av de mest studerade väderparametrarna och beskriver mycket 

om klimatet (SMHI, 2012a). Andra parametrar som studeras och anknyter till examensarbetet 
är vind, nederbörd, globalinstrålning och relativ luftfuktighet. Dessa beskrivs i detta kapitel. 

4.4.1 Luftens temperatur 

Luftens temperatur är ett mått på luftmolekylernas rörelseenergi. Rörelseenergin kommer 

främst från solens instrålning mot jorden. Instrålningen vid ekvatorn sker direkt mot ytan, 
varför mycket av energin från strålningen kan tas upp. Närmare jordens poler infaller strålarna 
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med en sned vinkel mot markytan, varför strålarna fördelar sig över en större yta. Detta bidrar 

starkt till att klimatet är kallare närmare jordens poler. Sverige ligger relativt nära nordpolen 
och har ett tempererat klimat. Detta innebär att lufttemperaturen varierar stort mellan sommar 

och vinter. Under vintermånaderna är medeltemperaturen i luften kring eller under noll grader 
medan den under sommartid är högre. Detta ger upphov till de fyra årstiderna. (SMHI, 2012a) 

För det här examensarbetet innebär det att vinterhalvåret oktober-mars är den period under 

vilken ett markvärmebehov finns eftersom det är då temperaturen är som lägst. 

Även fler faktorer spelar roll för luftens temperatur. Lokala temperaturvariationer kan uppstå 

på grund av kuperad terräng. Lokalt kan även temperaturen variera i höjdled, framförallt 
nattetid och vintertid. Då kan lufttemperaturen nära marken vara mycket lägre än en bit upp i 
luften. (SMHI, 2012a) 

Andra faktorer spelar även in för vilken lufttemperatur som råder kring ett område, bland 
annat kall- och varmfronter, samt moln.  

4.4.2 Vind 

I Sverige förekommer de blåsigaste månaderna under oktober-mars. De vanligaste 

vindriktningarna i Sverige är sydlig och västlig vind. Terränghinder bidrar dock till att lokala 
variationer i vindriktningarna är vanliga. (SMHI, 2012b) 

Vid tillfällen med liten molnighet menar SMHI (2012b) att det blåser mer på dagen än på 
natten. Detta orsakas av solen som genom uppvärmning av markytan även värmer upp de 
lägsta luftlagren vilket ofta orsakar en ökad vindstyrka och byvindar genom att varm luft är 

mer lättrörlig än kall luft. (SMHI, 2012b) 

Under molnigare dagar är solens inverkan på vinden inte lika stor och skillnaden i vindstyrka 

från dag till natt märks inte av lika mycket. 

4.4.3 Nederbörd – snö 

Snö är fruset vatten, med andra ord is. Iskristallerna i snöflingor är ofta uppbyggda i en 
sexkantig struktur. Det har med vattenmolekylernas egenskaper att göra. Snöflingorna bildas 

då iskristaller i moln klumpas ihop. Även vattendroppar finns i molnen, vilka inte stabilt kan 
existera med iskristallerna, utan iskristallerna växer till på vattendropparnas bekostnad. 
(SMHI, 2013a) 

Egenskaperna hos de iskristaller som bildas beror till stor del på temperaturen vid bildningen. 
Det gör att snöflingorna som bildas kan ha olika utseende och egenskaper. De är ofta stora 

och verkar tyngre då temperaturen är nära noll, medan de förekommer som små och lätta då 
temperaturen är lägre. Varm nysnö bildar ett kompakt och tungt snötäcke, medan kall nysnö 
bildar ett lättare och mer poröst snötäcke. (SMHI, 2013a) 

Det måste till en del förutsättningar för snöfall. Det finns närmare bestämt två uppenbara 
förutsättningar. (SMHI, 2013a) 

1. Det måste finnas ett moln som är kapabelt att producera nederbörd, vilket innebär en 
tillräcklig mängd vattenånga i molnet. Sådana moln uppstår då luften tvingas uppåt 
och molnet därmed tvingas uppåt. Då molnet avkyls kondenseras vattenångan. 

Hävningen av molnet genom stigande luft kan uppstå på i huvudsak tre sätt: 
a. Luften tvingas uppåt vid en varmfront eller kallfront. 
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b. Luften kan värmas upp över en relativt varm vattenyta vintertid eller en 

soluppvärmd markyta sommartid. Den uppvärmda luften blir lättare än 
omgivningen och stiger därför uppåt. 

c. Terränghinder kan göra att luften tvingas uppåt. 
2. Temperaturen över markytan måste vara under eller endast några grader över noll. 

Då temperaturen nära marken är några grader över noll är det ändå inte säkert att snön hinner 

smälta innan den når marken. Ju torrare luften är desto högre temperatur kan råda nära 
marken utan att snöflingorna hinner smälta (SMHI, 2013a). 

 

Den korrelationsalgoritm som SMHI använder för att bestämma nederbördens typ, alltså då 
snöfall råder, ser ut så här (SMHI, 2013a): 

 Om relativa fuktigheten är 100% godkänns snöfall vid högst +1,5°C. 

 Om relativa fuktigheten är 60% godkänns snöfall upp till +4°C. 

Man delar ofta in snö efter lätt, måttligt, eller tätt snöfall. I indelningen kan man använda 
nederbördens intensitet [mm/h], eller snödjupets ökningstakt. Följande gäller (SMHI, 2013a): 

 Lätt snöfall – snödjupet ökar mindre än 0,5 centimeter per timme 

 Måttligt snöfall – snödjupet ökar 0,5-4 centimeter per timme 

 Tätt snöfall – snödjupet ökar minst 4 centimeter per timme 
Det finns även ett annat sätt att kategorisera snöfall, med utgång ur horisontsikten: 

 Lätt snöfall – sikten är över 4 kilometer 

 Måttligt snöfall – sikten är oftast 1-4 kilometer 

 Tätt snöfall – sikten är oftast mindre än 1 kilometer 

4.4.4 Nederbörd – regn 

Även regn förekommer under höst, vinter och vår. Vid regn finns ofta ett tillräckligt tjockt 

luftlager varmare än noll grader som smälter snön innan den når marken. Under vinterhalvåret 
är det vanligt, men inte ofta förekommande, att det regnar vid minusgrader. Då luften närmast 
markytan är under noll grader fryser regnet efter ett tag vid markytan. Det är då stor risk att 

halka uppstår, framförallt om en tunn vattenhinna lägger sig på isen. (SMHI, 2013b)  

4.4.5  Solstrålning och jordens energibalans. 

Avståndet mellan solen och jorden ger en strålningseffekt från solen på cirka 1361W/m2 
vinkelrätt mot solen utanför atmosfären. I och med att jorden rotationsaxel är sned gör det att 

vintertid står solen lågt över horisonten och strålningens effekt minskar, eftersom strålarna 
fördelas över en större yta. Det gör att det är vinter i Sverige när nordpolen är frånvänd från 

solen. (SMHI, 2013c) 

Solens strålar är elektromagnetisk strålning. Den strålning som påverkar uppvärmningen är 
enbart en del av spektrumet. Merparten av solens energi finns inom våglängderna 300-4 

000nm, därav utgör 8% ultraviolett strålning, 48% strålning inom det synliga spektrumet och 
44% inom det infraröda spektrumet. (SMHI, 2013c) 

Även från jordens yta strålar energi bort. I denna strålning innehåller den större delen av 
energin inom vågländerna 4 000 - 100 000nm. Solens instrålning brukar kallas kortvågs-
strålning och jordytans strålning kallas långvågsstrålning. (SMHI, 2013c) 
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Jordens energibalans beror på hur strålningen växelverkar med gaser, moln, aerosoler 

(partiklar) och jordytan. Strålning med längre våglängder sprids inte lika mycket som kortare 
våglängder. De längre våglängderna som innehåller värmeenergi tas därför upp lättare och det 

medför en temperaturhöjning. Det ökar emissionen av långvågsstrålning vilket i sin tur ger en 
temperatursänkning. (SMHI, 2013c) 

Kortvågsstrålningen kan variera kraftigt under dygnet. Det räcker att ett moln täcker solen så 

försvinner den direkta strålningen i princip helt. Denna kraftiga variation är inte lika stor för 
långvågsstrålning, då källan för strålningen nedåt vanligtvis är atmosfären. Låga moln kan 

minska strålningen något. Långvågsstrålningen från markytan beror främst på markytans 
temperatur och förändringarna är normalt sett förhållandevis långsamma. (SMHI, 2013c) 

De starkaste faktorerna som påverkar strålningens effekt är moln och markytans 

reflektionsförmåga. Molnens effekt beror på om molnen täcker hela himlen, men även på 
molnens vertikala höjd. En molntäckt himmel med ett tjockt molntäcke som ligger relativt 

lågt blir ofta varma och strålar därför mycket långvågig strålning till jordytan, medan höga 
och relativt tunna molntäcken är kallare och därför strålar betydligt mindre till markytan. 
(SMHI, 2013c) 

Markytans reflektionsförmåga är naturligt mellan 5-30 % av instrålad effekt. Dock kan 
reflektionsförmåga öka dramatiskt vid snötäckt mark, ända upp till 60 % (SMHI, 2013c). 

Enligt SMHI är markytans strålningsbalans i genomsnitt positiv. Annars, oftast på nätterna, är 
markens strålningsbalans negativ, vilket innebär att markytan avger värme. Detta ger dagg 
eller frostbildning på markytan. (SMHI, 2013e) 

4.4.6 Luftfuktighet 

Vattnets avdunstning från hav, sjöar, vattendrag, vegetation och utandning medför att 
vattenånga tillförs atmosfären. Det ger upphov till luftens fuktighet. (SMHI, 2013d) 

Avdunstningen sker genom att vatten tar värme från exempelvis markytan, vilket då kyler 

markytan. Då vattenånga sprids i luften genom avdunstning ökar den relativa luftfuktigheten. 
Luftens fuktighet är problematisk både för privatpersoner såväl som inom industrin då den är 

avgörande för många funktioner. Vattenångan som bildas vid avdunstning kan vid kall 
väderlek kondensera och frysa till is. Detta varierar beroende på luftfuktigheten i luften. 
(SMHI, 2013d) 

Den maximala mängden ånga i luften beror på lufttemperaturen. Under kallare väderlek 
avdunstar mindre mängd vatten och mättnadsmängden är lägre än under varmare väderlek, 

som under sommaren. (SMHI, 2013d) 

Den relativa luftfuktigheten beskriver mängden vattenånga i luften i förhållande till den 
maximalt möjliga mängden ånga i luften. Den relativa luftfuktigheten är starkt kopplad till 

luftens temperatur. Då luften värms sjunker den relativa luftfuktigheten och luften upplevs 
som torr. Då luften blir kallare ökar istället den relativa luftfuktigheten. Därför är den relativa 

luftfuktigheten oftast som högst vintertid. Vid låga minusgrader är den dock lägre än vid 
minusgrader nära noll. (SMHI, 2013d) 

Havet värmer ofta luften längs kusten vintertid, varför den relativa luftfuktigheten är lägre 

där. I inlandet är klimatet kallare vintertid och den relativa luftfuktigheten högre. Vid hög 
luftfuktighet är risken också högre för intensivare nederbörd. (SMHI, 2013d) 

Enligt SMHI (2013) såg den relativa luftfuktighetens medelvärden under några månader 
1996-2012 ut enligt Figur 9. 
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Figur 9. Relativ luftfuktighet [%]. Medelvärden 1996-2012. Månader från övre vänstra bilden: september, november, 

januari, mars. Källa: (Werm, 2013). 
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4.4.7 Sammanfattande del om väderlek 

I delavsnitten under avsnitt 4.4 skapas en beskrivning av hur de olika väderparametrarna 
samverkar och är kopplade till varandra. En tydlig uppfattning fås för komplexiteten för hur 
väderleken påverkan jordens energibalans. Detta avsnitt hade som utgångspunkt att skapa 

insyn i hur vädret kan påverka energibehovet i ett markvärmesystem och ger även inblick i de 
risker det finns vid olika situationer. Det är en förutsättning för förståelsen av de följande 

kapitlen där examensarbetet beskriver det studerade markvärmesystemet och med hjälp av 
klimatmodellen i närmare detalj utreder vilka väderparametrar som har stark inverkan på 
energibehovet vid uppvärmning av markytor. 
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5 Kartläggning av markvärme 

Det har uppgetts att Tekniska verkens markvärmenät omfattar en total uppvärmd yta av  
30 375m2. Det finns nio stycken undercentraler för markvärmenätet, varför det också är 
indelat i nio stycken delsystem. Alla delsystem har tillskott av värme genom värmeväxling 

med fjärrvärmenätet. De nio delsystemen är geografiskt indelade efter de områden de 
betjänar. I Bilaga A återfinns kartor som ger en uppfattning om varje delsystems uppvärmda 

ytor. 

För att studera nyckeltalen har statistik från vinterhalvåren 2010-10-01 till 2013-03-31 
inhämtats. Då varje vinter är unik vad gäller väderförhållanden, vilka är direkt avgörande för 

behovet av markvärme, används inte denna statistik för att bedöma framtida situationer. 
Statistiken har använts för att bedöma väderlekens inverkan på energibehovet i 

markvärmesystemen. 

Kartläggningen har genomförts så att varje delsystem för sig mer eller mindre har kartlagts så 
att individuella egenskaper skulle kunna upptäckas. 

5.1 Indelning av delsystemen och dess områden. 

Först och främst har delsystemen delats in och namngetts så att de ska passa de områden de 
betjänar, se Tabell 3. De olika delsystemen skiljer sig i omfattning vad gäller total 

energianvändning, uppvärmd yta, gatubeläggning och läckage med mera. I tabellen finns även 
information om hur stor uppvärmd yta respektive delsystem har, vilket har varit en 

nyckelfaktor då delsystemen kartlagts. Ytan har bestämts genom en kalibrering av befintliga 
ritningar och är i viss mening uppskattade då det inte finns exakt data på hur stora ytor som 
värms upp. De uppskattningar som gjorts stämmer överens med de uppgifter som finns hos 

företaget och har därför fastställts enligt tabellen. 

Allmänt är att större delen av den befintliga markvärmen finns i Linköpings innerstad. Två 

delsystem finns utanför stadskärnan; Garnisonen som ligger i anslutning till 
Universitetssjukhuset och Simhallen som ligger i anslutning till Medley, Linköpings Simhall. 

De olika delsystemen skiljer sig i byggår. Framförallt viktigt för denna kartläggning har varit 

att Gyllentorget har en ny undercentral och det har därför funnits svårigheter att hitta statistik 
för delsystemet då mätarställningarna inte har fungerat som väntat. Statistik har även saknats 

för Repslagaregatan varför inte heller detta delsystem har kartlagts fullständigt. 
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Tabell 3. Delsystemens namn i den vänstra kolumnen och definiering av dess betjänade område. Total uppvärmd yta 

för varje delsystem anges också. 

Delsystemets namn Betjänat område Uppvärmd yta [m
2
] 

Biblioteket  

(se även 14.1.1) 

Hunnebergsgatan mellan Östgötagatan och 
S:t Persgatan samt området runt Linköpings 
Stifts- och Landstingsbibliotek 

3400 

Bokhållaregatan 

(se även 14.1.2) 

Klostergatan mellan Storgatan och Nygatan, 
Bokhållaregatan samt Nygatan mellan 
Klostergatan och Tanneforsgatan. 

2200 

Garnisonen 

(se även 14.1.3) 

Bussgatan från Universitetssjukhuset, 
Garnisonsvägen upp till Garnisonen via 
Regementesgatan 

1600 

Gyllentorget 
(se även 14.1.4) 

Gyllentorget, Lilla Torget, Repslagaregatan 
mellan Storgatan och Drottninggatan samt 
Nygatan mellan S:t Larsgatan och 
Snickaregatan 

7300 

Nämndehuset 

(se även 14.1.5) 

Hunnebergsgatan mellan S:t Persgatan och 
Ågatan, Ågatan ned till Platensgatan, 
Apotekaregatan, Domkyrkogatan, 
Nationernas hus samt Storgatan ned till 
Stora Torget 

4000 

Repslagaregatan 

(se även 14.1.6) 

Ågatan mellan S:t Larsgatan och 
Repslagaregatan samt Repslagaregatan 
mellan Ågatan och Storgatan. 

900 

Simhallen 

(se även 14.1.7) 

Tunneln vid Hamngatan, cykelvägen till 
Medleys simhall 

1075 

Trädgårdstorget 
(se även 14.1.2) 

Trädgårdstorget, Tanneforsgatan, 
Cykelparkeringsområdet vid Stora Torget 
samt trottoarerna på S:t Larsgatan mellan 
Storgatan och Drottninggatan 

4800 

Ågatan 35 

(se även 14.1.8) 

Ågatan mellan Platensgatan och S:t 
Larsgatan, Klostergatan, Borgmästaregatan 
samt Hantverkaregatan. 

5100 

 

5.2 Konstruktion: slingsystem, undercentraler, marktvärsnitt  

Alla delsystem är slutna system som via en undercentral får tillskott av värme genom 
värmeväxling med fjärrvärmenätet. Från värmeväxlaren leds markvärmen genom 
matarledningar till olika slingfält inom delsystemen. Matarledningarna är kopplade till 

fördelningsrör som fördelar värmebäraren i markslingorna. Värmebäraren leds enligt samma 
princip tillbaka till värmeväxlaren. Värmebäraren i markvärmeslingorna är rent vatten. 

Undercentralerna är konstruerade med pumpar, en tryckhållare och en värmeväxlare. 

Pumparna för markvärmecirkulering är steglösa och är antingen av eller på. De styrs med 
frekvensomriktare. Värmeväxlaren växlar fjärrvärmevatten med markvärmesystemet. I 

centralen finns även utrustning för styrning och reglering av värmen. Området för styrning 
beskrivs närmare i kommande avsnitt. En principiell bild av en undercentral finns nedan, se 
Figur 10. I Figur 11 ges en bild av kopplingsprincip för undercentralen i Figur 10. 
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Figur 10. Exempelbild på undercentral, delsystem Ågatan. 
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Figur 11. Kopplingsschema för undercentralen i Figur 10, delsystem Ågatan. 

Förläggningsprincipen för markvärmenätet har i princip varit densamma över hela 
markvärmenätet, trots att det skiljt mycket mellan byggår på olika slingfält, även i samma 

delsystem. Då nya slingor byggts samman med äldre i ett delsystem har de nya kopplats till 
befintligt slingnät. Normalt har markvärmeslingor lagts med ett C/C-avstånd på 250mm. 
Undantag har skett vid trånga utrymmen så som vid trappan vid delsystemet Simhallen. Där 

har slingorna lagts med ett C/C-avstånd på 200mm. Även vid övergångsställen har slingorna 
lagts med C/C-avståndet 200mm. Många andra principer har varit gällande för hur 

markvärmen läggs i marken. Bland annat hänsyn till befintlig markvärme och annan befintlig 
infrastruktur i marken, så som kabel och kulvertar för fjärrvärme. Ett principiellt marktvärsnitt 
ses i Figur 12. I nästa stycke följer en beskrivning av figuren.  

Område 1 är det översta lagret. Det inkluderar ytbeläggningen, vilken varierar; det kan vara 
asfalt, gatsten eller betongplattor bland annat. Därefter kommer ett tunt lager av sättsand. 

Markvärmeslingorna läggs alltid i ett asfaltlager under sättsanden. Vid avrinningsbrunnar 
läggs markslingorna något djupare i marken. Under markslingorna, område 2, finns ett 
bärlager av bergkross. Område 3 är kringfyllning kring matningsledning och 

fjärrvärmeledning. Observera att fjärrvärmeledningens djup kan skilja sig och det är inte 
säkert att den ligger på djupet som denna figur visar. I område 4 finns en ledningsbädd som 

matningsledningen vilar på. Område 5 är ett OBS-band som utgör gränsskikt mellan 
bergkross och kringfyllningslagret. 
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Figur 12. Principskiss av marktvärsnitt med markslingor för markvärme i Linköping. 

De olika lagrens djup har principiellt samma mått i de tre översta lagren överallt i 
markvärmesystemet och finns sammanställda i Tabell 4. Övriga skikt varierar mer och är inte 
exakt bestämda. 

Tabell 4. Varje skikts djup. 

Lager Djup [mm] 

Slitlager: Gatsten, Betong, Asfalt 100 
Sättsand 50 

Asfalt 100 

Bergkross Varierar 

Kringfyllning Varierar 

Ledningsbädd Varierar 

 

Markvärmeslingorna läggs principiellt alltid på ett djup av 200mm från markytan till 

slingornas centrum. 

5.3 Förekomst av läckage och andra disfunktioner 

Läckage i markvärmenätet har förekommit och det finns flera anledningar till att de uppstått. 

En av anledningarna till läckage är kopplingar som går sönder eller inte är täta, det kan 
förekomma i matningsledningar, fördelningsrören eller i markslingorna. Slarvigt genomförda 

läggningsarbeten har även medfört att slingor inte kopplats ihop ordentligt och därmed har 
särskilda ytor som enligt ritning ska ha markvärme inte varit uppvärmda. Dessa fel har så 
småningom åtgärdats och är i nuläget inte längre några allvarligare problem.  

En annan anledning till läckage som har uppgetts är torg och områden med gatsten som 
ytbeläggning. Dessa är utsatta under sommartid framförallt då många torgtält står uppe. 

Tältbyggandet har i många fall lett till att tältpinnarna satts mellan gatstenar och träffat 
slingorna vilket har inneburit att läckage uppstått. Då markvärmesystemet är avstängt 
sommartid och inte slås på förrän på hösten upptäcks dessa läckage normalt sett inte förrän 

långt efter skadan skett. 

Till sist har det förekommit frostklumpar i slingorna, vilka satt igen systemet och då kan inte 

värmebäraren cirkuleras vilket kan leda till stopp under hela vinterhalvåret. Det är en situation 
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som man absolut försöker undvika genom att kontrollera temperaturerna i systemet genom 

styrning, se nästa avsnitt. 

5.4 Styrning 

Styrning av markvärmen skiljer sig i detalj för respektive delsystem. I Bilaga B redovisas 
principerna för hur reglering av värmetillskott sker, kopplinsprinciper för respektive 
delsystem, samt vilka börvärden som är inställda för styrningen då de är kända. 

Viktigt här är att observera att fjärrvärmesystemet och markvärmesystemen har olika 
trycksystem. Fjärrvärmen ligger betydligt högre, PN10, medan markvärmesystemet har ett 

lägre tryck, PN6, se Tabell 5. 

Tabell 5. Förklaring till de olika trycksystemen. 

Trycksystem PN10 innebär ett nominellt systemtryck på 10 bar. 

Motsvarande för PN6 är nominellt systemtryck 6 bar. 

Styrmetoderna skiljer sig inte mycket åt mellan delsystemen. Likheter finns mellan äldre 
undercentraler respektive nyare undercentraler. De äldre undercentralerna är sämre 

dokumenterade. En stor osäkerhet har funnits angående marktemperaturgivarnas placering i 
dagsläget, därför har det även varit svårt att avgöra vad dess inställda börvärden är baserade 
på för underlag (Driftspersonal Tekniska verken, 2014d). 

På grund av brister i dagslägets styrmetoder har det beslutats att alla delsystems undercentral 
ska ha en enhetlig styrning. Det innebär att nya marktemperaturgivare ska placeras ut så att 

placeringarna är kända. Dessutom kommer dessa markgivare att placeras så att de ska känna 
av inverkan av så många väderleksparametrar som möjligt på bästa sätt, innefattande 
lufttemperatur, vind och globalinstrålning. Detta har varit ett behov som åberopats för att 

kunna få en ökad kontroll på undercentralerna. (Samordningsansvarig Tekniska Verken, 
2014e) 

Målet med ombyggnaden av styrningen på alla undercentraler är att det ska vara enkelt att 
följa styrningen och att sköta den. Detta bör också öka förutsättningarna för att delsystemen 
ska få en mer lika karakteristik. Denna ombyggnad sker efter att det här examensarbetet 

genomförts, därför finns ingen dokumentation på hur detta genomförs. (Samordningsansvarig 
Tekniska Verken, 2014e) 

5.5 Prismodeller markvärme 

Idag erbjuder Tekniska verken (2014c) två prismodeller för markvärme. 

Returvärme för markvärme och andra tillämpningar som kan utnyttja returvärme. I denna 

prismodell står kunden själv för kostnaderna av fjärrvärmecentral och eventuella kostnader för 
markslingor. Priserna är satta enligt ordinarie företagsprislista för fjärrvärme, med reducerat 
pris för effekt och energi. Ingen avgift för flöde tas ut (Tekniska verken, 2014c). 

Markvärme är den andra prismodellen. Denna modell tillämpas efter överenskommelse med 
Linköpings Kommun och fastighetsägare. Där ingår fjärrvärmecentral samt drift och 

underhåll i priset. Priset tas ut per kvadratmeter och år. Enligt Tabell 6 ser priserna ut för 2014 
och de närmsta åren (Tekniska verken, 2014c). 
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Tabell 6. Priserna för prismodell Markvärme i år och de kommande åren. I framtiden justeras priserna beroende på 

utfallet efter examensarbetet. 

År Pris för Markvärme 

2014 148 kr/m
2
 

2015 Max 165 kr/m
2
 

2016 Max 182 kr/m
2
 

2017 Ej fastställt. 

 

5.5.1 Priser från Fortum Heat 

Fortum Heat AB i Stockholm debiterar sina kunder endast för energiuttaget då det är 
kunderna själva som är ägare till undercentraler och slingsystem. Fortum försöker som 

standard, där det är möjligt, koppla fjärrvärmens returledning till anläggningarna med spets 
från prima fjärrvärme då returen inte räcker till. (Fortum Heat AB, 2014) 

Priset för energiuttaget bestäms av förhållandet till marknadens bästa alternativ och låg 2013 

på 690kr/MWh (exkl. moms). Priset som debiteras är för den fjärrvärmeenergi som levererats 
till fjärrvärmecentralen (undercentralen) per energienhet kWh. (Fortum Heat AB, 2014) 

5.6 Förbrukningsstatistik för delsystemen. 

Statistik för markvärmenätet har funnits tillgänglig från 2010-10-01 till 2013-03-31 och den 
har hanterats för att kunna kopplas till rådande väderlek under perioderna. Statistiken har 

hanterats under vad som definierats som vinterhalvår. Till varje vinterhalvår räknas perioden 
första oktober till sista mars. Detta har gett tre vinterhalvår: 

1. Säsong 1: 2010-10-01 – 2011-03-31 
2. Säsong 2: 2011-10-01 – 2012-03-31 
3. Säsong 3: 2012-10-01 – 2013-03-31 

Hur denna statistik behandlats beskrivs närmare i avsnitt 5.6.1. Statistik har inhämtats från 
Tekniska verkens egen dokumentation. Dessutom har väderdata inhämtats både från Tekniska 

verken och SMHI. 

5.6.1 Markvärme – statistik 

Energianvändningen för varje delsystem avläses varje timme med en mätarställning som 
mäter i MWh och upp till tre decimaler, alltså till kWh. I vissa fall, så som Garnisonen har 

inte denna noggrannhet kunnat uppnås, upplösningen har där kunnat vara 100kWh eller 
10kWh. Denna avläsning kan hanteras direkt utan ekvationer för att räkna om. 

Den avlästa energin på energimätarställningen kunde hanteras som medeleffekt per timme, 

vilket ger den avlästa enheten MWh/h. Vad gäller hanteringen av denna statistik har inga 
noggrannare tidsintervall kunnat erhållas och det har heller inte bedömts vara nödvändigt, då 

det är troligt att trögheten i marken gör att det inte skulle ha krävts noggrannare upplösning. 

Vid den statistiska analysen av delsystemen har inte statistik funnits för delsystemen 
Gyllentorget och Repslagaregatan i tillräckliga mängder, varför de utelämnats. 
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5.6.2 Väderstatistik SMHI och Kraftvärmeverket i Linköping 

Den insamlade statistiken för väderlek innehåller väderparametrar enligt Tabell 7. Tekniska 
verken uppmäter statistik för utomhustemperatur, vind och globalinstrålning vid 
Kraftvärmeverket KV1 i närheten av Linköping Resecentrum. De data är de närmaste lokala 

uppmätningarna i anslutning till de markvärmda ytorna. Statistik för nederbörd har inhämtats 
från SMHIs webbgränssnitt Öppna Data (SMHI, 2014). Det är ett gränssnitt som är öppen för 

allmänheten och där statistik från väderstationer kan laddas ned kostnadsfritt. Timvärdesdata 
för nederbörd har inte varit tillgänglig för de analyserade vinterhalvåren. Därför har dygnsdata 
studerats för nederbörd, vilket varit tillgängligt. Det är ett problem i och med att SMHIs 

väderstationer kring Linköping satts i drift vid olika datum. Nederbörd som är en viktig faktor 
för markvärme då det sker som snöfall kan också vara mycket lokal. Väderstationen som 

använts är Linköping Malmslätt och är stationerad ca 5-10km från de uppvärmda markytorna. 

 

Tabell 7. Väderparametrar, insamlad statistik från Tekniska verken och SMHI:s webbgränssnitt Öppna Data. 

Väderparameter Enhet Förklaring Avläst av 

Utetemperatur [°C] Medeltemperatur varje timme Tekniska verken 

Vindhastighet [m/s] Medelvärde avläst varje timme Tekniska verken 

Nederbörd [mmH2O/d] Mängd per dygn SMHI 

Globalinstrålning [W/m
2
] Medelvärde avläst varje timme Tekniska verken 

5.7 Snöfall i Linköping 

Det första steget i den statistiska sammanställningen var att studera hur ofta det snöar under 
vinterperioderna och vid vilka lufttemperaturer det snöar mest. Detta studerades genom att 

inhämta dygnsdata för lufttemperatur och nederbörd i Linköping de senaste 40 åren, 1973-
2013. Genom att sätta in ett bivillkor i statistiken kunde en uppskattning av mängden faktiskt 

snöfall genomföras. Enligt SMHI (2013a) kan all nederbörd vid högst +1,5°C godkännas som 
snöfall, om den relativa luftfuktigheten är 100 %. Då SMHI mäter både regn och snö som 
nederbörd i flytande vatten har det varit relevant att ta reda på vid vilken temperatur snöfall 

godkänns. Snöfall godkänns vid högre temperaturer också. Det förutsätter en lägre relativ 
luftfuktighet. För det spridningsdiagram över lufttemperatur och nederbörd som redovisas 

nedan, se Figur 13, har en gränstemperatur på +0°C använts för godkännande av snöfall. 

I Figur 13 har det observerats att det tycks snöa som mest inom temperaturintervallet +0°C till 
cirka -6°C. Vid en beräkning av ett normalår för Linköping kunde följande information 

erhållas: 

 Snöfall förekommer 49 av 182 dagar under vinterhalvåret. 

 Regn förekommer 37 av 182 dagar under vinterhalvåret. 

 Vid 94 dagar av vinterperioden förekommer ingen nederbörd. 

Totalt har 7389 dagar studerats från 1973-01-01 till 2013-11-01. 
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Figur 13. Diagrammet visar fördelning av nederbörd på snöfall och regn baserat på SMHI:s uppgifter. Här 

återspeglas nederbörden i Linköping under de definierade vinterhalvåren 1973-2013. Nederbörden är uppmätt i 

mmH2O. 

 

Figur 14. Diagrammet visar den totala mängden nederbörd under vinterhalvåren 1973-2013 i Linköping. 

Nederbörden är fördelad på regn och snöfall, men uppmätt i mmH2O. 

Ur Figur 14 går det att beräkna att för normalåret är ca 35 % av nederbördsmängden snöfall 
då en gränstemperatur mellan regn och snö på +0°C används. Siffran antas vara något högre 

om SMHIs korrelationsalgoritm för godkännande av snöfall används. 
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I Tabell 8 finns data för de tre vinterhalvåren som markvärmestatistiken analyserats med. 

Utifrån antalet medeltemperaturen i luften för säsongerna går det att se att 2010-2011 och 
2012-2013 har varit kyligare, även betydligt mer snöfall har förekommit. Säsong 2011-2012 

är därmed klart mildast och minst snöfall har förekommit, medan regn har varit minst 2010-
2011 och mer för både 2011-2012 och 2012-2013.   

Tabell 8. Nyckeltal för nederbörd och lufttemperatur för vinterhalvåren mellan 2010-2013. 

Säsong Snöfall 

[mmH2O] 

Regn 

[mmH2O] 

Medeltemperatur luft [°C] 

2010-2011 154.6 110.7 -0.28 

2011-2012 20.6 137 3.65 

2012-2013 101.7 163.6 0.23 

 

5.8 Statistisk analys av markvärmestatistik 

Den statistiska analysen av markvärmen har som målsättning att ge ett underlag för den delen 
av examensarbetet där potentiella förändringsåtgärder analyseras. 

Analysen har delats upp på respektive delsystem så att likheter och skillnader kunnat 
identifieras. I det här avsnittet redovisas först nyckeltalen för de tre säsongerna.  Därpå ges 

underlag för respektive delsystem där regressionsmodeller tagits fram för respektive 
delsystem för timvärden och dygnsvärden. Dessutom finns varaktighetsdiagrammen för varje 
säsong och delsystem med för att kunna se skillnader i effektlaster mellan åren och 

diagrammens karakteristik. 
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5.8.1 Nyckeltal 

Syftet med nyckeltalen för varje delsystem är att representera det energibehov respektive 
delsystem står för och de presenteras i Tabell 9. Nyckeltalen gäller för vinterhalvåren 2010-
10-01 till 2013-03-31. Att jämföra nyckeltalen mellan olika vinterhalvår är inte rimligt då 

inverkan av väderlek är avgörande för energibehovet. Nyckeltalen kan jämföras genom att de 
rimligtvis borde vara högre för en kallare vinter med mer nederbörd jämfört med en mild 

vinter med låg eller måttlig mängd nederbörd. 

Tabell 9. Tabellen visar de viktigaste nyckeltalen för varje delsystem. Nyckeltalen gäller för vinterhalvåre n 2010-

2013. 

Vinterhalvår 2010-

2011 

2011-

2012 

2012-

2013 

2010-

2011 

2011-

2012 

2012-

2013 

Delsystem Energi/ytenhet [kWh/m2,år] Total energi [MWh/år] 

Biblioteket 501,6 326,9 241,4 1 705,6 1 111,5 820,6 

Bokhållaregatan 304,8 229,2 186,5 670,5 504,1 410,3 

Garnisonen 409,4 255,4 339,3 655,0 408,7 542,9 

Gyllentorget - - - - - - 

Nämndehuset 572,9 410,9 353,8 2 291,4 1 643,6 1 415,2 

Repslagaregatan - - 714,7 - - 643,2 

Simhallen 413,7 284,5 412,7 444,7 305,9 443,7 

Trädgårdstorget 331,5 215,3 243,0 1 591,2 1 033,2 1 166,5 

Ågatan 35 414,0 202,9 209,4 2 111,4 1 034,6 1068,2 

 

Framförallt intressant är att titta på energibehovet per uppvärmd ytenhet då det är denna 
energi som prissätts. Varje delsystem kan ha flera kunder anslutna till markvärmetjänsten som 
erbjuds. Därför är det först och främst intressant att titta på energi per ytenhet. Nyckeltalet 

Energi/yta på Repslagaregatan verkar stort och det beror på att ytan på detta delsystem, trots 
att den fastställts i denna rapport, med stor förmodan inte stämmer bra överens med 

verkligheten. Det går ur tabellen även att observera att för Biblioteket minskar energin per 
ytenhet för varje vinterhalvår, medan för Garnisonen ökar 2012-2013. Studerar man hela 
tabellen ser man flera sådana fall. En källa till detta kan bland annat vara att inställda 

börvärden på systemen är olika, vilket leder till att de olika undercentralerna ger olika respons 
vid väderomslag. En annan faktor kan vara att markens ackumulering av värme gör att vissa 
delsystem är trögare vid väderomslag. En tredje källa till att det skiljer sig kan vara att 

ändringar har skett på inställningarna under dessa tre vinterhalvår, vilket gör att delsystemen i 
sig ändrar karaktär. 

5.8.2 Regressionsanalys av markvärme 

Som nämnt i 5.8 har regressionsanalyser genomförts för delsystemen. Inom matematisk 

statistik kan regressionsmodeller användas för att undersöka om det finns statistiska samband 
mellan olika variabler. 
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Värmetillskottet i form av effekt per kvadratmeter markyta kan antas vara beroende av 

väderparametrarna utetemperatur, snöfall, vind och globalinstrålning. På varje delsystem 
skapas en regressionsmodell med dygnsvärden och en med timvärden. För dygnsvärden har 

alla väderparametrar ovan använts, men för timvärden har inte nederbörd funnits tillgänglig 
varför den inte kunnat tas med. 

Metoden har varit att använda linjär regression och resultaten finns i Bilaga C för varje 

delsystem. I graferna återfinns uppmätt data, resultatet av en multipel linjär regression med 
alla väderparametrar samt en enkel linjär regression mellan värmeeffekt och utetemperatur. 

Resultatet av de multipla linjära regressionerna ger en flervariabel linjär ekvation. För 
dygnsvärden blir ekvationen: 

 ̇                                               ̇                          

För timvärden: 

 ̇                                               ̇           

Ekvationerna redogörs för varje delsystem. 

För att statistiskt säkerställa regressionerna testas en nollhypotes. Nollhypotesen görs för varje 
väderparameter och hypotesen är att parametern inte har någon inverkan på värmeeffekten. 
Där används ett 95-procentigt konfidensintervall att nollhypotesen kan förkastas, vilket 

innebär att statistiskt går det att visa att väderparametern har en inverkan på värmeeffekten. 
Om nollhypotesen stämmer, innebär det att det inte är statistiskt säkert att parametern har 

någon inverkan, vilket också innebär att parametern inte är signifikant i regressionsmodellen. 

En annan faktor som studeras är förklaringsgraden, R2-värdet. Detta värde är mellan noll och 
ett och anger hur stor del i procent av variationerna i effekt som kan förklaras av variationer i 

väderparametrarna. 

I Tabell 10 ges ett förklarande exempel. I tabellen framgår att signifikans testats för varje 

parameter β. Detta innebär att om parameterna är signifikant så är det statistiskt säkert att 
parametern har en inverkan på effekten. Nollhypotesen bygger på att parametern inte har 
någon inverkan på effekten och om det då visar sig att parametern är signifikant måste 

nollhypotesen förkastas. Om parametern inte skulle vara signifikant innebär det att 
nollhypotesen inte kan förskastas och att det därmed inte finns något säkert statistiskt 

samband för parameterns inverkan på effekt. I Tabell 10 ser man detta för parametrarna 
snöfall och instrålning.  

Tabell 10. Resultat av multipel linjär regression för Biblioteket med dygnsvärden. 

Parameter Snöfall Instrålning Vind Temp Konstant 

βi 0,68 0 2,91 -5,27 102,56 

Signifikant NEJ NEJ JA JA JA 

R2 0,88     

 

Vidare syns i Tabell 10, den nedersta raden, att förklaringsgraden vilken ges av R2 är 0,51. 
Detta innebär att den resulterande regressionsmodellen kan beskriva 51 % av variationerna i 

effekt med  de ingående väderparametrarna. 
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5.8.3 Sammanfattande analys av statistiken för samtliga delsystem 

I avsnitt 5.8 och Bilaga C har ett antal observationer kunnat göras genom statistisk analys av 
delsystemen. Det här avsnittet diskuterar observationer och olika felkällor som ger svagheter i 
resultaten, samt knyter ihop säcken angående statistiken. I Tabell 11 ges en sammanställning 

av de resulterande regressionsmodellerna där timvärden har använts. 

Tabell 11. Sammanställning av regressionsmodeller med timvärden för varje delsystem. 

Delsystem Regressionsmodell timvärden [W/m
2
] 

Biblioteket  ̇                                         ̇           
Bokhållaregatan  ̇                                  
Garnisonen  ̇                                        ̇           
Nämndehuset  ̇                                         ̇           

Simhallen  ̇                                        ̇           
Trädgårdstorget  ̇                                         ̇           
Ågatan  ̇                                         ̇           

 

β-parametrarna är de numeriska värden som ges i tabellen. Det kan observeras att de ha 
relativt lika storlek för alla väderparametrar, dock skiljer sig Nämndehuset avsevärt vad gäller 

utomhustemperaturen. Ågatan skiljer sig avsevärt vad gäller vind. Skillnaderna beror mycket 
på att alla delsystems undercentraler har en unik karakteristik och att styrningen skiljer sig 

något åt. Vissa områden kan även vara mer utsatta för inverkan av vissa väderparametrar än 
andra varför skillnaderna uppstår. 

Den mest intressanta observationen från Bilaga C är att det tycks ske förändringar i 

delsystemens karaktär. Detta utgör bland annat en felkälla för regressionsanalyserna och 
försvårar även bedömningen av statistiken. Detta är tyvärr något som inte kan förändras. 

Troligtvis beror förändringarna på både väderleken under de studerade vinterhalvåren samt 
eventuella förändringar i styrinställningar. Denna observation har varit tydligast då 
varaktighetsdiagrammen studerats. 

Det tycks även vara så att det är olika svårt att förklara effektvariationer på grund av 
variationer i väderlek. Flera felkällor ligger till grund för det, bland annat det som tas upp i 

stycket ovan. Andra källor som påverkar detta är bland annat hanteringen av regressionerna 
samt att modellerna inte tagit hänsyn till marken som ett värmelager. Värmeackumulering i 
marken skulle kunna göra att en tröghet skapas så att väderomslag vid olika tidpunkter ger 

olika effekt på energibehovet, framförallt då systemen styrs mot marktemperaturgivare. 
Därför är det relevant att förstå markens tröghet, då markslingorna även avger värme till 

marken och inte bara markytan. 

Förändringar i karaktär som observerats kan även kopplas till Tabell 9 och Tabell 8 där 
nyckeltalen mellan väder och energi inte alltid korrelerar. 

Signifikansproblemet som uppstått för snöfall och globalinstrålning beror framförallt på att 
dessa är svåra att beskriva statistiskt med linjära samband. Rimligtvis bör även dessa 
parametrar ha en tydlig inverkan på effektvariationerna. Dock har dessa parametrar använts i 

de resulterande ekvationerna i regressionsmodellerna, då dessa rimligtvis i framtiden kan vara 
relevanta att komplettera. 

Slutsatsen från den statistiska analysen är det finns ett behov att använda ett styrsystem där 
undercentralernas karaktär och utformning är lika. Det bör finnas ett tydligare samband 
mellan väderlek, marken som värmelager och energibehov och det vore intressant att studera 
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om det finns en styrmetod som kan återspegla detta vid eventuella förändringsåtgärder. De 

nuvarande delsystemens styrmetod återspeglar alltför lite inverkan av snöfall, då det är då 
markvärmen bör gå på en högre last för att smälta snön och få en torr yta. Önskvärt vore att 

kunna gå ner i last jämfört med dagsläget då det inte snöar. Det innebär att en laststyrning 
vore intressant för delsystemen. 

5.9 Sammanfattande kring kartläggningen 

I kartläggningen har de olika delsystemens områden, ytor, konstruktion, styrning och historik 
beskrivits. Gyllentorget och Repslagaregatan har saknat statistik varför dessa inte ingått i den 

senare delen av kartläggningen. 

Kartläggningen har utgått från uppgifter från Tekniska verken. Bland annat har ett antal delar 
av kartläggningen skapat viss osäkerhet. Bland annat de ytor som varje delsystem värmer upp, 

där det förekommit olika uppgifter. Här valdes dock de uppgifter som utgått från tekniska 
data, vilket hanterats som verkliga uppvärmda ytor. 

Styrningen har beskrivits och utgjort en viktig del av kartläggningen, vilket återkopplades till 
den statistiska analysen. Det finns ett behov av att studera hur eventuella förändringsåtgärder i 
styrningen skulle kunna påverka energianvändningen för delsystemen. Det är troligt att en 

laststyrning med flera lastnivåer kan användas för delsystemen. Detta kan kopplas till 
väderleken och statistiken där det varit tydligt att lufttemperaturen dominant styrt 

energibehovet, vilket är rimligt. Dock har det inte varit tydligt att snöfall har haft en 
signifikant inverkan på lasterna. 

I kartläggningen har inte markens värmeupptag diskuterats och därmed inte hanterats. Vid 

eventuella förändringar är denna del högst relevant för att studera markens värmekapacitet 
och förmåga att svara på väderomslag. 

Slutsatsen av nulägesbeskrivningen är att förändringsåtgärder bör fokuseras till styrmetod och 
inställningar på styrningen, eventuellt att ändra värmebärare. Önskvärt är att kunna gå upp i 
effektnivå vid nederbörd, där en viss beredskap innan nederbördens ankommande bör beaktas. 

Dessutom bör en hög effektnivå upprätthållas efter nederbörd för att säkerställa att snön smält 
och att marken blivit så torr att den blir halkfri. Då det inte är någon nederbörd bör styrningen 

gå ner till en lägre effektnivå där markens temperatur kan vara något lägre men upprätthållas 
så att en rimlig uppvärmningstid kan vidhållas vid risk för nederbörd. Vid en lägre effektnivå 
bör därför en besparing av nulägets höga effektnivåer vid kallt väderlag kunna uppnås liksom 

även för högre temperaturer. 
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6 Tekniska verkens energisystem 

Kapitlet avser att beskriva Tekniska verkens energisystem för elkraft- och värmeproduktion. 
Det resulterar i ett underlag för att kunna beräkna besparing för energieffektivisering av 

markvärmen. Tekniska verken har ett flertal anläggningar utanför Linköpingsregionen, vilka 
inte beskrivs i detta kapitel då de inte tillhör samma system. 

I Linköping har Tekniska verken huvudsakligen två anläggningar för kraftvärmeproduktion, 

Gärstadverket och Kraftvärmeverket. Därutöver finns även hetvattencentraler såsom HVC10, 
se även Tabell 1. 

Anläggningarna är olika till utformningen, med pannor för olika typer av bränslen. Pannorna 
har olika kapacitet och bränslena kostar olika mycket att använda, mycket beroende på 
utetemperaturen. Därför är det vid en energieffektivisering av markvärmen av betydelse att 

studera de olika marginalproduktionsnivåerna och marginalkostnaderna för dessa i 
energisystemet i Linköping. I Figur 15 återfinns nulägets marginalproduktionsnivåer för olika 

bränslen och driftnivåer som funktion av utetemperaturen.  

 

Figur 15. Marginalproduktionsnivåer i dagsläget, effekt som funktion av utetemperatur, för olika uteffekt-nivåer och 

bränslen. Datapunkterna anger gränstemperatur och effekt för respektive bränsle. 

Tabell 12 förtydligar grafen ytterligare. Bränslena prioriteras alltid enligt grafen för att hålla 
marginalkostnaderna så låga som möjligt. Vid temperaturgränsen beräknas därmed att näst-

dyrare produktionsanläggning måste sättas in 
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Tabell 12. Effekt och gränstemperatur för respektive bränsle/nivå i dagsläget. 

Bränsle/nivå i 

dagsläget 

Värmeeffekt 

[MW] 

Utetemp  

Gräns 

[°C] 

Avfall 145 10.5 

Trä mottryck 63 5.9 

Kol mottryck 49 2.6 

MSE Bio 30 0.5 

Backa el 30 -0.9 

Olja mottryck 90 -8.4 

Olja HVC 240 -28.4 

 

I och med den pågående byggnationen av anläggningen ”Lejonpannan” vid Gärstadverket, 
vilket är en panna som ska klara ytterligare 80MW kommer marginalproduktionsnivåerna, 
och därmed marginalkostnaderna, att ändras då den sätts i drift. Pannan beräknas vara 

driftklar 2016, vilket inte bara för hela energisystemet utan även för markvärmen innebär 
förändrade kostnader. Även en träpanna kommer stå klar i Mjölby efter 2016 vilket innebär en 

ökad panneffekt på 32MW. Pannan kommer att kunna leverera en värmeeffekt på 22MW, en 
elverkningsgrad på 30 % och utan rökgaskondensering. Därför är det långsiktigt intressant i 
examensarbetet att studera även hur markvärmesystemet ändras då den nya Lejonpannan 

driftsätts samt den nya träpannan i Mjölby (Holm, 2014). Underlag från Tekniska verken 
finns även för detta scenario, se Figur 16. 

 
Figur 16. Marginalproduktionsnivåer, effekt som funktion av utetemperatur, för olika uteffekt-nivåer och bränslen. 
Datapunkterna anger gränstemperatur och effekt för respektive bränsle. Detta efter att Lejonpannan driftsatts år 

2016. 

Ur grafen framgår att bränslet avfall kommer att täcka en mycket större del av den totala 

kapaciteten och att man kan möta effektnivåer ner till cirka -35°C. Jämförs båda diagram och 
Tabell 13 med Tabell 12 har det tillkommit 80MW för avfall i kapacitet. Utbyggnaden med 
Lejonpannan innebär även förändringar i effekt-utetemperatur förhållandet och det syns bland 

annat vid en jämförelse att i dagsläget går ”backa el” som marginalnivå vid 
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omslagstemperaturen 0°C, medan då Lejonpannan driftsatts efter 2016 kommer denna 

omslagstemperatur vara vid nivån för ”kol mottryck”. 

Tabell 13. Effekt och gränstemperatur för respektive bränsle/nivå efter 2016. 

Bränsle/nivå 

efter 2016 

Värmeffekt 

[MW] 

Utetemp 

gräns [°C] 

Avfall 225 5.1 

Trä mottryck 63 0.5 

MSE Trä mottryck 22 -1,3 

Kol mottryck 49 -5,4 

MSE Bio 30 -7,9 

Backa el 30 -10,4 

Olja mottryck 90 -17,9 

Olja HVC 240 -38 

Det framgår även att energisystemet för fjärrvärme kommer att kunna leverera erforderlig 

effekt ned till lägre temperaturer, vilka sällan förekommer. Detta bör leda till mindre 
användning av olja i produktionen. 

Marginalkostnaderna för olika lastnivåer (fjärrvärme) och anläggningar återfinns i Tabell 14. 
Marginalkostnaderna utgår från ett elpris på 400kr/MWh som referens. 

Tabell 14. Marginalkostnader för respektive nivå och bränsle. 

Bränsle Marginalkostnad 

[kr/MWh] 

Avfall 0 

Trä mottryck 24 

MSE Trä mottryck 80 

Kol mottryck 90 

MSE Bio 182 

Backa el 430 

Olja mottryck 605 

Olja HVC 633 

 

Dessa tabeller och grafer kan därmed användas för att beräkna den inbesparade kostnaden för 
värmeproduktion en energieffektivisering av markvärmen medför, både för dagslägets 
energisystem och även det nya energisystemet i samband med Lejonpannans driftsättning. 

Denna beräkning kan göras genom att utetemperaturen, energin och marginalkostnaderna är 
kända. Vid en viss utetemperatur finns en viss marginalkostnad i kr/MWh och vid tidpunkten 

för en känd utetemperatur finns även en känd energianvändning vilket utgör grunden för de 
beräkningsresultat som presenteras i rapportens resultat och i nästa avsnitt av detta kapitel. 

Ur Tabell 12, Tabell 13 och Tabell 14 fås informationen som är nödvändig för dessa 

beräkningar. Då avfall ligger på marginalen antas all värmeenergi som produceras ha 
0kr/MWh i marginalkostnad. Men då en utetemperatur som kräver att trä mottryck används på 

marginalen räknas all den värmeenergi som produceras vid det tillfället med en 
marginalkostnad på 24kr/MWh. Så går det stegvis med hänsyn till förhållandet mellan 
gränstemperaturer, aktuell utetemperatur, använd energi vid tidpunkten och marginalbränslets 

marginalkostnad vid samma tidpunkt. 
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6.1 Applicering av Tekniska verkens energisystem på 
markvärmestatistiken för det valda referensåret 2012-2013. 

Uppgifter givna ovan har gett ett underlag att applicera marginalproduktionsnivåerna på 
markvärmesystemen, där utgångspunkten har varit den statistik som behandlats i 
kartläggningen, se kapitel 5, avsnitt 5.8. Här har alla delsystem slagits samman, utom 

Gyllentorget och Repslagaregatan, för vilken statistik saknats. Som referensår för detta har 
säsongen 2012-2013 valts, då även statistik för Repslagaregatan varit befintlig, jämfört med 

övriga säsonger. Temperatur-Effekt förhållandet för energisystemet har applicerats på samma 
förhållande för markvärme och därmed har grafer fåtts som ”skvallrar” om de olika 
marginalproduktionsnivåerna för olika tidpunkter, med givna utetemperaturer. Både 

dagslägets energisystem och det nya energisystemet, efter 2016, med Lejonpannan har 
studerats. Dagslägets energisystem applicerat på markvärmestatistiken för 2012-2013 finns i 

Figur 17. 

 
Figur 17. Marginalproduktionsnivåer i dagsläget applicerat på markvärmestatistiken för referensår 2012-2013. De 

färgade linjerna anger lägre gränstemperatur för respektive bränsle/nivå. 

Ur figuren framgår att större delen av markvärmeenergin går åt på höga marginalnivåer vilket 
också leder till höga värmeproduktionskostnader för markvärmen. I Figur 18 finns 

motsvarande graf då Lejonpannan satts i drift efter 2016. Det framgår att marginalnivåerna 
kommer att sänkas och därmed sänks värmeproduktionskostnaderna för markvärmen. 
Framförallt kan man räkna med att om befintligt värmeunderlag bevaras i energisystemet, 

kommer mindre olja användas till markvärmen. Olja ger både höga utsläpp och är dyrt, varför 
detta bör ses som en stark fördel i framtiden. 

Vidare bör studeras huruvida energieffektivisering av markvärmen kan sänka antalet 
drifttimmar med höga laster och låga utetemperaturer, vilket är det önskvärda scenariot, 
oavsett om det gäller dagens eller det nya energisystemet.  
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Figur 18. Marginalproduktionsnivåer, efter 2016 med Lejonpannan, applicerat på markvärmestatistiken för 

referensår 2012-2013. De färgade linjerna anger lägre gränstemperatur för respektive bränsle/nivå. 

I Tabell 15 redogörs för de totala värmeproduktionskostnaderna som krävdes för markvärmen 

under 2012-2013 om en jämförelse mellan dagslägets energisystem görs med energisystemet 

som fås då Lejonpannan driftsätts efter 2016. Förändringen av energisystemet innebär en 

besparing av värmeproduktionskostnaderna på 55 %. 

Tabell 15. Värmeproduktionskostnader för referensåret 2012-2013. I tabellen ingår alla delsystem utom Gyllentorget. 

Värmeproduktionskostnader 

markvärme 

Alla delsytem utom 

Gyllentorget ingår i kalkylen 

Dagsläget 3 133tkr 

Efter 2016 898tkr 
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7 Beskrivning av åtgärdsförslag 

Markvärmesystem kan styras på flera sätt, vilket beskrivits i denna rapport, se 4.2.3 Tekniska 
utföranden av markvärme. Vid studier på hur ett befintligt system kan förändras utan fysiska 
förändringar av slingsystem och undercentraler är det mest relevant att studera åtgärder i 

styrsystemen och förändringar i värmebäraren, vilket slutsatsen av kartläggningen också 
kommit fram till. Det som därför studeras i detta kapitel är styrutrustning och värmebärande 

medium i markslingorna, vilka ofta kan förändras utan större fysiska ingrepp. 

7.1 Värmebärare i markslingor 

I litteraturstudien, se 4.2.3 Tekniska utföranden av markvärme, har beskrivits att det är relativt 

vanligt att använda tillsatser av frysskyddsmedel i markslingornas värmebärare. Det 
vanligaste i dessa fall är tillsats av etylenglykol (allmänt: glykol) i vatten. Mindre vanligt men 
likväl lika möjligt är att använda propylenglykol istället för glykol. Därför finns det för det 

studerade objektet tre möjligheter vad gäller val av värmebärarens egenskaper: 

1. Helt vattenburna system. 

2. Vattenburna system med tillsats av glykol som frysskyddsmedel. 
3. Vattenburna system med tillsats av propylenglykol som frysskyddsmedel. 

Då de nuvarande systemen är helt vattenburna används förutsättningar för sådana värmebärare 

som referens här, där för- och nackdelar med frysskyddsmedel vägs in som underlag för 
huruvida relevant det kan vara att använda. 

7.1.1 Termiska egenskaper för värmebärarna 

Genom att tillsätta frysskyddsmedel förändras värmebärarens egenskaper, vilket framgår av 

Figur 19. I figuren anges linjerna efter värmebärare och andel volym tillsatt frysskyddsmedel. 
Båda frysskyddsmedel är blandade så att: 

 20 % glykol resp. 25 % propylenglykol ger en fryspunkt på -10°C 

 34 % glykol resp. 38 % propylenglykol ger en fryspunkt på -20°C 

 Rent vatten har givetvis en fryspunkt på +0°C 

Ur figuren framgår att vatten har de mest önskvärda termiska egenskaperna, men ger dock en 

mycket högre fryspunkt. Propylenglykol har både högre värmeledningstal och specifik 
värmekapacitet än glykol, men vid låga arbetstemperaturer är propylenglykol mycket visköst 
och kan därför påverka pumpegenskaperna i undercentralerna. I nästa avsnitt vägs för- och 

nackdelar mellan de olika alternativen. 
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Figur 19. Termiska egenskaper för värmebärande vätska i markslingor. Jämföre lse mellan vatten, tillsats av glykol 

och propylenglykol. 
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7.1.2 Jämförelse mellan värmebärare 

Utöver värmebäraralternativens termiska egenskaper behöver andra faktorer vägas in som 
påverkar omvärld och förändringsmöjligheterna. I detta avsnitt vägs därför faktorer som 
läckage, eventuella behov av installationer i undercentraler, samt miljöfara. 

Vatten som värmebärare är vanligtvis använt i markslingor sedan man övergick från 
kopparslingor till plaströr då man samtidigt började övergå till värme från fjärrvärme. Vatten 

kunde motiveras som värmebärare då fjärrvärme har en mycket hög driftsäkerhet och det inte 
bedömts som troligt att längre driftstopp skulle uppstå där vattnet riskerar att frysa. Sett ur 
vattnets egenskaper som beskrivits ovan och dess ytspänning så passar det bra vad gäller 

packningar, tätningar och dimensionering av rörsystem och undercentraler. Ur miljösynpunkt 
skadar inte vatten miljön vid eventuella läckage och exponering för växt- och djurliv.  

Tillsatts av glykol har fördelen att värmebäraren får en lägre fryspunkt och därför kan 
värmeleveransen sänkas mer än med rent vatten i markslingorna. Nackdelar med användning 
av glykol är bland annat att det förändrar värmebärarens egenskaper: 

 Ytspänningen försämras i värmebäraren, jämfört med vatten, vilket ökar risken för 
läckage i tätningar, packningar etc. 

 Sämre termiska egenskaper än med rent vatten 

 Högre viskositet än rent vatten vid låga temperaturer 

Glykol bryts också ned med tiden, men i slutna system sker dock nedbrytningen långsamt. 
Ändå leder detta till ett behov av övervakning och kontinuerlig kontroll av påfyllning av 

glykol vid behov. Det kräver utrustning som kan sköta påfyllning. 

Vid läckage kan glykol i höga koncentrationer vara mycket skadligt vid inhalering, men det 
krävs relativt höga doser koncentrerad glykol. Läckage är ganska vanligt förekommande och 

därför kan glykol i värsta fall leda till skador, vilket inte är önskvärt. 

Propylenglykol har bättre specifik värmekapacitet och värmeledningsförmåga än glykol, men 

är mycket viskös vid låga temperaturer, vilket gör den trög att cirkulera. Propylenglykol är 
dock inte farligt vid läckage och bryts liksom glykol ned relativt snabbt i naturen. Det krävs 
liksom glykol eventuella ominstallationer i undercentralerna, vilket i båda fall måste utredas 

genom nydimensionering. Propylenglykol är dyrare att använda än vanligt glykol. 

Vid båda alternativ att tillsätta frysskyddsmedel måste även värmeväxlarnas känslighet 

studeras. Tvåkretsväxlare kan vid låga temperaturer på markvärmesidan göra så att 
fjärrvärmesidan blir för kall, eller att frysning i växlaren inträffar, vilket är ett extremfall. 
Även här bör man därför göra en ny dimensionering för att se över om befintliga 

värmeväxlare klarar av frysskyddsmedel eller om det är aktuellt med trekretsväxlare, vilket 
höjer investeringskostnader för förbättringsåtgärder avsevärt. 

7.1.3 Rekommendation av värmebärare 

Utifrån de aspekter som vägts in angående värmebärare, har detta inte utvärderats ytterligare i 

det här examensarbetet. Rekommendationen för det fortsatta arbetet är att fortsätta att använda 
rent vatten som värmebärare, då tillsatts av frysskyddsmedel kan leda till indirekta och/eller 

dolda kostnader som inte är önskvärda. Med hänsyn till läckagerisk och kontroll av mängden 
frysskyddsmedel i slingorna lämpar sig rent vatten i den miljö markvärmesystemen befinner 
sig i. 
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7.2 Förändringsåtgärder i undercentralernas styrsystem 

För att undkomma dagens styrmetod framgick av kartläggningen att det är lämpligt att 
standardisera och komplettera de befintliga styrsystemen med mer sofistikerad teknik. 

Standardiseringen innebär att använda samma styrmetod på samtliga delsystem och att sköta 
styrningen centralt på alla system, då de ligger så geografiskt nära varandra att inga stora 

skillnader i väderlek, konstruktion etc. bör påverka systemen sinsemellan. 

Styrsystemen bör därmed kompletteras med ytterligare utrustning jämfört med dagsläget, där 
utetemperaturgivare och marktemperaturgivare används. Åtgärdsförslaget baseras på två 

möjliga förändringar/kompletteringar: 

1. Prognosstyrning med fukt- och nederbördsgivare 

2. Automatisk indikatorstyrning med fukt- och nederbördsgivare 

Förändring 1 innebär att befintlig styrutrustning bevaras, men kompletteras med två 
givartyper. Nederbördsgivaren indikerar snöfall genom att ett varmt membran smälter den snö 

som fallit på markytan och på så vis bryter givaren och indikerar snöfall. Fuktgivaren känner 
sedan av när marken är torr och bryter på så vis snösmältningssekvensen. Då detta 

kompletteras med driftspersonal som följer väderprognoserna kan ett system åstadkommas 
där en beredskap för snöfall kan uppnås och på så vis kan snön smältas snabbt. I Figur 20 ges 
ett principiellt styrschema för hur detta skulle kunna se ut. Med denna princip skulle den i 

dagsläget höga lastnivån eventuellt kunna sänkas till en grundvärmenivå med beredskap för 
snöfall både genom att följa prognoser, samt för plötsliga och oförutsedda snöfall eller 

isbildning på markytan. Styrningen kan med denna princip även ske automatiskt med SMHI:s 
prognosstyrningssystem. 

Med telefonsamtal har personal på Umeå Energi berättat att man testat SMHI:s utrustning för 

prognosstyrning. Företaget står för leveransen av värme och är därför inte direkt inblandad i 
styrning och undercentraler. Det har dock framkommit att prognosstyrningen inte har passat 

behovet i Umeå, vilket lett till att man valt en annan teknik (Umeå Energi, 2014).  

Den styrteknik man tycker fungerar bättre än endast marktemperaturstyrning är kombinerad 
användning av temperatur- och fuktgivare. På så sätt uppnåddes en bättre energihushållning. 

(Umeå Energi, 2014) 
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Grundvärme - 
utgångspunkt

Marktemperaturgivares 
börvärde inställd på 
stand-by temperatur

Väderprognos – 
kommer det att 

snöa?

Höj värmelast och 
marktemperaturgivares 

börvärde
Ja

Behåll 
grundvärme

Nej

Höj värmelast och 
marktemperaturgivares 

börvärde

Plötsligt snöfall

Höjer värmelast för 
beredskap inför 

snöfall

Är markytan torr?
Sänk till grundvärmenivå och 
sänk marktemperaturgivares 

börvärde
Ja

Nej

Sänker till 
grundvärmenivå

 

Figur 20. Principiellt styrschema för prognosstyrning med fukt- och nederbördsgivare. 

Förändring 2 är snarlik förändring 1 men bortser från att följa väderprognoser. Därigenom kan 
styrningen skötas helt automatiskt men kan inte i tillräckligt god tid förutspå snöfall. Detta 

kan leda till att marken inte är tillräckligt varm då snön börjat falla och därigenom kan 
snösmältningsfasen ta längre tid än i förändring 1, se Figur 21. 
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Grundvärme - 
utgångspunkt

Marktemperaturgivares 
börvärde inställd på 
stand-by temperatur

Höj värmelast och 
marktemperaturgivares 

börvärde

Behåll 
grundvärme

Höjer värmelast

Är markytan torr?

Sänk till grundvärmenivå och 
sänk marktemperaturgivares 

börvärde
Ja

Nej

Sänker till 
grundvärmenivå

Snöar det?

Ja Nej

 

Figur 21. Principiellt styrschema för styrning med fukt- och nederbördsgivare. 

7.2.1 Diskussion kring styrprinciperna 

De två förändringar i styrning som beskrivits kan båda appliceras utan större förändringar i de 
befintliga delsystemen. Det krävs en investering för att komplettera med mer styrutrustning 

såsom givare, installation och driftsättning. 

Den första förändring som redovisades kan i bästa fall upptäcka att det finns risk för snöfall i 

god tid och därmed ha en hög beredskap då snön kommer. Dock kan prognosstyrning ge 
osäkerheter: 

 Det skall snöa, men inget snöfall sker. 

 Det skall inte snöa, snöfall sker ändå. 

Dessa osäkerheter går att säkra med nederbördsgivare, men kan leda till att systemet går upp i 

last då det egentligen inte behövts. Styrkan av systemet med prognos ligger i att man kan 
undvika att ett snötäcke bildas. Snötäcket isolerar ytan och kan ge en frostyta eller porös is på 

markytan vilket kan vara halare än ett snötäcke. 

Den andra förändringen har ingen beredskap, utan höjer lasten då snön nått markytan, vilket 
gör att snösmältningen tar längre tid och det är större risk att ett snötäcke bildas vid tätare 

snöfall, vilket inte är önskvärt. 

Vad som är oklart mellan dessa två förslag är vilket som skulle leda till högre 

energibesparing. 

Därför kan inte något av fallen uteslutas i det här läget. Det finns dock referenser från Umeå 
Energi som menar att SMHI:s prognosstyrning inte har önskvärd precision och att man i 

Umeå därför valt att satsa på en styrning som mer liknar den andra förändringen som 
föreslagits. 
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Vid en manuell prognosstyrning är det relevant att veta markens tidskonstant, genom vilken 

man kan beräkna tiden det tar att värma upp marken tillräckligt för att vara i beredskap när 
snöfallet inträffar. 

7.3 Föreslagna förändringar att utreda 

De åtgärder och förändringar som kommer att utredas i kommande kapitel baseras på de två 
föreslagna styrningsförändringarna. Dock kommer den förändring som studeras representera 

en styrning med förvärmning innan nederbörden kommer för att studera hur detta hjälper 
beredskapen vid nederbörd. I examensarbetet utreds inte vidare möjligheten att förändra 

dagens värmebärare i markslingorna, då dessa inte bedöms vara de mest relevanta 
besparingsåtgärderna för det studerade objektet. 
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8 Klimatmodell 

Syftet med denna klimatmodell över en bit av markvärmesystemet är att kvantifiera den 
besparingspotential som finns i systemet. Olika driftscenarier simuleras och i slutändan utreds 
besparingspotentialen mot dagens driftsätt. För att i möjligaste mån få en trovärdig 

simuleringsmodell och därmed resultat, kalibreras modellen och dess simulerade 
energianvändning mot en faktisk energianvändning för markvärmen under januari 2012. 

8.1 Simuleringsprogram 

Programmet som används är FEM-programmet ANSYS Workbench 2.0 och dess CFX-lösare. 
ANSYS använder sig av en så kallad ”finit elementmetod” eller FEM för att lösa 

beräkningsproblem. Metoden innebär att programmet numeriskt finner approximativa 
lösningar till integraler och partiella differentialekvationer mellan element i modellen som 
skapas genom att modellen ”meshas”. Approximationens exakthet bestäms genom tätheten i 

meshnätet (även kallat masknät), där modellen delas in i fler eller färre element och noder 
beroende på önskvärd exakthet. Mellan varje element, i noderna, beräknas ekvationerna och 

på så vis beräknas i detta fall värmeledningen genom markens tvärsnitt.  

8.2 Tvärsnittsgeometri och materialegenskaper 

Egentligen behövs endast en 2D-modell av markens tvärsnitt betraktas och simuleras för att 

uppnå de resultat som eftersträvas i detta marktvärsnitt men p.g.a. programmets beskaffenhet 
modelleras en 3D-modell. Figur 22 beskriver närmare geometrin hos modellen. 

Slitlagret kan bestå av asfalt, gatsten, betongplattor m.m. I denna modell antas gatsten i 
slitlagret. De värmebärande rören, som består av materialet meltawaypex, läggs antingen i 
asfalt eller i sättsand. Asfalt används om gatan ska trafikeras av tunga fordon såsom bilar och 

lastbilar och sättsand i övriga fall.  

I modellen utnyttjas symmetrier i ändytorna i YZ-planet, som ses i Figur 22, där skärningar 
sker rakt igenom det värmebärande röret och dessutom mittemellan två bredvid varandra 

liggande rör. Materialen i modellen ansätts mot varandra, utan mellanrum och därmed 
beräknar programmet värmeöverföringen genom markens tvärsnitt.  

Vid markytan analyseras det energiutbyte som uppstår i och med vädrets påverkan (vind, 
nederbörd, solinstrålning etc) och markvärmenätets värmetillförsel, denna energibalans 
beskrivs närmare i kapitel 4.3.  
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I Tabell 16 ges värden för parametrar för markens olika material som kommer till användning 

under simuleringen.  

Tabell 16: Materialegenskaper för marktvärsnittet i modellen, i ordning uppifrån och ned enligt Figur 22. 

 

Material 

 

Densitet 

[kg/m
3
] 

 

Värmekonduktivitet 

[W/m∙K] 

Specifik 

värmekapacitet 

[kJ/kg∙K] 

 

Initialtemperatur* 

[K] 

Gatsten 

(Slitlager) 

2600 5 840 277 

Sättsand 1950 1 1800 280 

Asfalt 2360 0,75 920 280 

Meltawaypex 938 0,4 2300 283 

Bergkross 2600 2 840 285 

* Beskrivs närmare i kapitel 8.3. 

Figur 22. Modell i ANSYS av markens geometri. Djupet på bärlagret, som består av bergkross, ansätts och justeras till 

simuleringar uppvisar ett normalt uppförande. Med det menas att bärlagret inte ska påverka temperaturfördelningen 

på ett ologiskt sätt. 



 

  65 

 

När nu geometrin är färdigställd för modellen skapas en mesh. I denna modell används en 

hexahedral-mesh, vilket betyder att elementen tvingas att hålla en sexsidig form och därmed 
minimeras elementantalen och simuleringstiden. I Figur 23 ses meshnätet för modellen.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.3 Rand- och initialvillkor 

När nu de finita elementen är klara är det dags att förbereda simuleringen genom att ansätta 
rand- och initialvillkor. Initialtemperaturerna som ansätts i markens olika material kan ses i 
Tabell 16. De är baserade på det faktum att markvärmesystemet aktiveras vid en 

utetemperatur av 4°C, samt att markens temperatur stiger med djupet i marken (SMHI, 
2013c). En initialtemperatur på 12°C har ansatts i bärlagret för att inte orimligt mycket värme 

ska tillföras nedåt i modellen. 

De två ytor som ligger i XY-planet ansätts som adiabatiska eftersom simuleringen endast 
kommer generera ett värmeflöde i X- och Y-led. Bottenytan i modellen ansätts till adiabatisk 

Figur 23. Mesh av modellen, där en hexahedral-mesh har använts för att minimera antal noder och element 

och därmed simuleringstiden. 
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då bärlagret sätts till ett sådant djup där värmeledningen från markvärmerören kan antas 

försumbar i jämförelse med markens årsmedeltemperatur. De ytor som därmed återstår är 
insidan av markvärmenätets rör (Meltawaypexrören) och markytan, ytor där randvillkor ska 

ansättas för att generera en bra simuleringsmodell. Randvillkorens placering beskrivs närmare 
i Figur 24. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.3.1 Värmetillförsel 

Det är viktigt att värmetillförseln i modellen kan variera för att kompensera för och leverera 

en stabil markyttemperatur, eftersom det är så systemet är tänkt att fungera i verkligheten där 
temperaturen i de värmebärande rören kan variera mellan 10-35°C.  

Dagens system är byggda för att kunna leverera upp till 250 W/m2 markyta och det 

randvillkor som sätts på insidan av rören ska representera olika steg av värmetillförsel 
beroende på förhållandet mellan markytans temperatur och dess börtemperatur samt eventuell 

nederbörd. 

Då mantelytan på de värmebärande rören inte har samma area som den markyta den förser 
med värme måste en omvandlingsfaktor beräknas enligt följande: 

För 1m2 markyta krävs 4m värmebärande rör (Meltawaypexrör) som illustreras i Figur 8. Den 
inre ytans mantelarea i rören ges av [4:18], med           och      ger det: 

a)               b)           c) 

Figur 24. De grönfärgade ytorna visar randvillkoren för respektive ytor:  

a)Symmetri vid de båda ändytorna i x-led.        

b)Adiabatiskt vid de båda ändytorna i z-led samt bottenytan.  

c)Värmetillförsel i röret och värmebalans vid markytan. 
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                     mantelarea av rör per kvadratmeter markyta. Då 

simuleringsmodellen kräver en dimensionslös kvot används endast detta värde.  

 

8.3.2 Värmebalans vid markytan 

Figur 25 visar de energiflöden som tillförs och bortförs vid markytan som beaktas i detta 
arbete. Strålning förekommer både i lång- och kortvågig men vi intresserar oss endast för den 
långvågiga.  

Kondensation försummas, då marken överlag kommer vara varmare än luften och därmed inte 
kondenseras vid markytan. Fluiden i markvärmenätets rör cirkuleras konstant då systemet är 

aktivt för att motverka frysning. Dessutom finns ett fryslarm i systemet, som mäter 
returvattnets temperatur och varnar vid risk för frysning. Detta ger att en viss grundtemperatur 
alltid kommer finnas i marken, en temperatur som övervägande kommer vara högre än luftens 

temperatur när systemet är aktivt.  

Reflektionen kan vara hög under vintertid när solens strålar reflekteras mot ett snötäcke men 

eftersom ett snötäcke inte ska finnas då markvärmen är aktiv så tas ingen hänsyn till det 
(SMHI, 2013c). Dock absorberas inte all värme av slitlagret och därför ansätts ett 
absorptionsvärde, α, för slitlagret.  

Värmeledning försummas eftersom markytan inte står i kontakt med något annat solitt 
material. 

Avdunstning, i form av dagg, försummas då den anses ha en mycket liten påverkan i 
jämförelse med de andra faktorerna.  

 

 

Figur 25: Energibalans vid markytan. 
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De ingående faktorerna som då återstår ses i Figur 26. För att beräkna den påverkan de 
återstående fyra faktorerna har, inhämtas indata från Tekniska verkens väderstation vid 

kraftvärmeverket KV1 samt SMHI. Indata, med tidssteg 1h, hämtas för solinstrålning [W/m2], 
nederbörd [mm], utomhustemperatur [°C] och vindhastighet [m/s]. Dessa fyra indata 
genererar direkt eller indirekt de återstående fyra faktorerna i Figur 26 och tillhandahålls för 

programmet genom csv-filer.  

Det värmetillskott,  ̇           , som solinstrålning bidrar med men som reduceras av 

reflektionen α, ansätts direkt mot markytan som värmetillförsel medan de andra faktorerna 
kommer att generera en bortförsel av värme från markytan. α ansätts till 0,8. Detta genererar 

följande ekvation som grund till markytans värmebalans: 

 ̇           ̇             ̇           ̇           ̇                   [8:1] 

Nederbörden,           , delas in i två former, antingen kommer nederbörden i form av snö 

eller regn beroende på utetemperaturen där brytpunkten ansätts till 0°C. för att beräkna den 
värmebortförsel som nederbörden genererar från ytan används ekvation [4:14] med värdena, 

              [kg/m3]  

           Ges av indata [mmH2O]  

           [J/kgK]  

       , som ges av indata för utetemperatur  [°C]  

            [J/kg]  

              [J/kg]  

           [s]  

Figur 26: Energibalans vid markytan efter att kondensation, reflektion, ledning och avdunstning har försummats. 
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Detta ger  ̇          
                   )          )

    
         [8:2] 

Strålningen,           , ges genom Formel 14 där,  

            (Stefan Boltzmanns konstant [W/m2K4])  

                   (Gäller för gatsten) 

Detta ger   ̇                                 
                

 ) [8:3] 

Konvektionen,  ̇          , som ges av ekvation [4:6:1] för markytan är beroende av både 

vinden och luftens temperatur. Till att börja med undersöks Reynoldstalet enligt [4:7] med,  

      [m]  

    Ges av indata [m/s]  

    Interpoleras fram genom värden i Tabell 17 [m2/s]  

Det ger sedan att     
  

 
 

   

 
    [8:4] 

Tabell 17: Egenskaper för luft i gasfas vid atmosfärstryck. (Storck, Karlsson, Andersson, Renner, & Loyd, 2009) 

Temperatur 

[°C] 

Specifik 

värmekap, Cp 

[J/kgK] 

Dynamisk 

viskositet, μ 

[kg/ms] 

Kinematisk 

viskositet, ν 

[m
2
/s] 

Värme-

konduktivitet, k 

[W/mK] 

-40 1005 15*10
-6

 10*10
-6

 0,0209 

-20 1005 16*10
-6

 11,6*10
-6

 0,0226 

0 1005 17,1*10
-6

 13,4*10
-6

 0,0242 
20 1005 18,1*10

-6
 15,2*10

-6
 0,0254 

 

Vidare beräknas Prandtls tal genom ekvation [4:8] där 

                                              [kg/ms]  

                                               [J/kgK]  

                                              [W/mK]  

och ger sonika    
   

 
     [8:5] 

För att bestämma värmeövergångskoefficienten måste först Nusselts tal undersökas, vars 
ekvation beror av om vinden genererar turbulent eller laminär strömning över markytan. För 

att bestämma detta används som tidigare sagt Reynolds tal och brytpunkten mellan laminär 

och turbulent strömning sätts till             . Är Reynoldstalet lägre används ekvation 

[4:10] och om det är högre används ekvation [4:11], där i båda fallen ekvation [8:4-5] 
används. Därefter bestäms värmeövergångskoefficienten, h, enligt ekvation [4:9] där 

                                 [-] 

                                              [W/mK] 

      [m] 

och ger då          
     

  
    [8:6] 
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Därmed kan ekvation [4:6:1] bestämmas genom [8:6] och då 

                                       [K] 

                                              [K] 

och ger                                )   [8:7] 

 

För att sammanställa markytans randvillkor används alltså ekvation [8:1-3] och [8:7] och ger: 

 ̇           ̇            
            (      )          )

    
               (        

                
 )  

                                  )          [8:8] 

som alltså är det randvillkor som ansätts på markytan i modellen. 

8.4 Antaganden och approximationer i klimatmodellen 

Det bör beaktas att flertalet antaganden och approximationer har gjorts i skapandet av denna 

modell.  

Material: 

 Materialegenskapernas värden i Tabell 16 har approximerats inom givna gränser för 

aktuellt material.  

 Ingen fukt alternativt variation av fukt förekommer i modellen och dess material.  

 Reflexionstalet ρ ansätts till 0,2 för slitlagrets yta (gatsten). Därmed fås α=0,8 

 

Väder: 

 Vindhastigheten och solinstrålningen som läses in genom csv-filer antas konstanta 

under simuleringens tidssteg (1h) om än värdena är momentant uppmätta per timme 
och kan således variera mellan mätpunkterna.  

 Även temperaturen är momentant uppmätt men har inte lika stor variation under 
mellan mätpunkterna. 

 95 % av nederbörden (regn och smält snö) som är i kontakt med markytan antas rinna 

bort och ned i dagvattenbrunnar.  

 Nederbörden antas falla under hela tidsstegets timme.  

 Nederbörden antas falla i form av snö om utetemperaturen är under 0°C. 

 Luftfuktighet försummas. 

 All indata, som ges i timvärden, bearbetas och används utefter vilket tidssteg som 

simuleringen genomförs med. Utgångspunkten är att exempelvis den totala 
nederbörden under en timme ska vara densamma. 

Modell: 

 Börtemperaturen på markytan vid nederbörd ansätts till 6°C och standby-läget ansätts 
till 2°C efter diskussion med kunnig personal på Tekniska verken. 

 Marktvärsnitten ligger dikt an, inga luftfickor eller liknande finns i modellen.  

 Energibalansen vid markytan, se Figur 26, har modifierats för att endast ta hänsyn till 

de energiflöden som påverkar resultatet mest.  
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 Alla undercentraler och marktvärsnitt i markvärmesystemet ser olika ut och är olika 

uppbyggt men i modellen antas rören ligga i inbäddade i ett lager asfalt och slitlagret 
är gatsten 

Dessa antaganden har gjorts för att uppnå en hanterbar modell och säkerligen är några 
antaganden felaktiga men då kalibrering gjorts mot energianvändningen av ett faktiskt system 

så kan ändå modellen anses spegla verkligheten. 
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9 Resultat 

I detta kapitel presenteras resultatet med utgångspunkt i frågeställningarna för 
examensarbetet. Kapitlet är indelat så att resultaten presenteras med utgångspunkt i 
kartläggningen där observationer från dagslägets markvärme erhållits till att utifrån detta ha 

föreslagit förändringsåtgärder, vilka bedömts genom en beräkning med klimatmodellen. 
Därifrån appliceras resultaten från simuleringarna med klimatmodellen på Tekniska verkens 

energisystem. 

9.1 Relevanta styrmetoder för objektet 

I Kapitel 0 genomfördes en beskrivning och diskussion kring relevanta åtgärdsförslag för 

företaget. 

Åtgärdsförslagen som rekommenderats för företaget att genomföra blev följande: 

 Inga ändringar av värmebärare i markvärmesystemen 

 Befintliga ute- och marktemperaturgivare kompletteras med prognosstyrning, som kan 

ske manuellt eller automatiskt, av med fukt- och nederbördsgivare. 

Dessa förslag har med hjälp av den utvecklade klimatmodellen utretts och resultaten av 
simuleringarna med modellen redovisas i avsnitten nedan. 

9.2 Besparingspotential med föreslagna styrmetoder 

I detta avsnitt redovisas den besparingspotential som erhållits genom simulering av 
klimatmodellen med den tänkta styrmetoden. 

9.2.1 Simuleringsresultat – kalibrering av klimatmodell 

Kalibreringen som utförts av klimatmodellen har gett följande resultat, se Tabell 18: 

Tabell 18. Resultat av kalibreringen av klimatmodell. 

Klimatmodell Medeleffekt:81,11W/m2 Avvikelse: 15,1 % 

Statistik Jan 2012 Medeleffekt:95,6 W/m2 - 

 

I Bilaga D återfinns grafer över simuleringsresultatet samt den styrmetod som efterliknar 

dagens styrmetod. Kalibreringen ger en avvikelse på 15,1 % från statistiken. Det har bedömts 
som tillräckligt då simuleringen har en stegvis styrning som ger ett skarpare utslag i 
effektnivåer än vad som sker i verkligheten. De förenklingar som genomförts i 

klimatmodellen leder också till felmarginaler. Vikt lades vid att varaktighetsdiagrammen 
skulle efterlikna varandra för simulering och statistik. 
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9.2.2 Simuleringsresultat – åtgärdsförslag 

Vid simulering av åtgärdsförslag simulerades en styrning där den från markslingorna avgivna 
effekten höjdes fem timmar innan nederbörd. Detta för att såväl som möjligt efterlikna en 
styrning där marken förvärms och sedan torkas, vilket de tänkta åtgärdsförslagen skall göra. 

 

Styrfunktionen ser ut enligt följande:  

if(Utetemperatur<4 [C] || TempToppyta< 0 [C],  
if (TempToppyta< TempMarkBor, 
if (Nederbordprognos>0 [mm] || Nederbordefter>0 [mm],  

if((TempMarkBor-TempToppyta)< 1[K], 80 [W m^-2], 120 [W m^-2]), 60 [W m^-2]), 
if((TempMarkBor-TempToppyta)<1 [K] && (Nederbordprognos<=0 [mm] || 

Nederbordefter<=0 [mm]), 20 [W m^-2], 40[W m^-2])), 0[W m^-2]) 

, där ”Nederbordprognos” undersöker om nederbörd kommer falla inom de närmaste 5 
timmarna och ”Nederbordefter” ser till att systemet är igång 3 timmar efter nederbörden har 

fallit för att torka upp markytan. I övrigt styrs modellen med olika effektsteg med avseende på 
hur nära markytans tempareratur är den inställda börtemperaturen (2°C eller 6°C). 

Simuleringen har skett januari 2012 med ett tidssteg på fem minuter. 

Från simulering av åtgärdsförslag erhölls resultat enligt nedan. 

 

Figur 27. Avgiven effekt, värmebalans på markytan och nederbörd för simuleringen. 

Ur Figur 27. skådas att styrningen höjer effekten som ger ett ökat värmetillskott till marken 
innan nederbörd förekommer. Detta visar att den tänkta styrmetoden fungerar i 
klimatmodellen. 

I Figur 28. går markytans börtemperatur, markytans temperatur, utetemperatur och 
starttemperatur för markvärmen att skåda. Det går att se att då börtemperaturen för markytan 
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höjs, höjs också markytans temperatur. Detta händer vid nederbörd och visar att den fem 

timmar förvärmningstid som använts är tillräcklig i simuleringen.  

 

Figur 28. Uppmätta temperaturer i simuleringen. 

En observation av figuren är att markytan aldrig sjunker under +0°C, men att den varierar 

mellan att ofta vara över eller under den börtemperatur den bör ha. Detta beror på 
värmebalansen, vilken ibland är positiv, på markytan vilket innebär att värme tillförs 

markytan från omgivningen. Då värmebalansen är negativ och värmetillskottet från 
markslingorna inte är tillräckligt sjunker således även markytans temperatur vid vissa 
tillfällen under börtemperaturen. 

I Figur 29 återges varaktighetsdiagrammet för simuleringen. Där visas varje tidssteg och 
avgiven effekt från markslingorna.  
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Figur 29. Varaktighetsdiagram för simuleringsresultatet. 

I Figur 30 har en regressionsmodell genomförts likt de modeller som tagits fram i 
kartläggningen av markvärmenätet, se för kartläggningens modeller Bilaga B. 
Regressionsmodellerna är dels framtagna för den gemensamma statistiken för samtliga system 

under januari 2012, samt simuleringsresultaten för samma period. 

 
Figur 30. Visualisering av avgiven effekt över tid för alla delsystem sammanslagna och simulering samt 

regressionsmodellerna. 

I Tabell 19 framgår resultaten för regressionsmodellen av simuleringsresultaten.  
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Tabell 19. Regressionsmodell för simuleringsresultaten av januari månad 2012. 

Parameter Nederbörd Strålning Vind Temp Konstant 

β 33,45 -0,24 -1,28 -2,57 49,21 

Signifikant JA JA JA JA JA 

R2 0,12     

Ur modellen observerades att alla parametrar signifikanta, statistiskt säkerställda, vilket är en 
förbättring jämfört med tidigare modeller i kartläggningen. Dock har modellen en mycket låg 
förklaringsgrad, R2-värdet. Detta beror främst på att i simuleringarna styrs den tillförda 

värmen i skarpa steg vilket gör att variationer i väderlek ändras trögare än effektnivåerna. Det 
innebär att avvikelserna kan bli stora mellan regressionsmodellen och simuleringsresultatet. 

I Tabell 20 framgår motsvarande resultat för den gemensamma statistiken av delsystemen 
under januari 2012.  

 

 

Tabell 20. Regressionsmodellen för den gemensamma statistiken av delsystemen under januari 2012. 

Parameter Nederbörd Strålning Vind Temp Konstant 

β -3,99 0,02 0,93 -2,39 91,00 

Signifikant NEJ Nej JA JA JA 

R2 0,24     

Ur tabellen kan skådas att det inte går att säkerställa ett samband för snöfall och 

globalinstrålning vilket tidigare varit ett problem i kartläggningen. Även om 
förklaringsgraden är högre än för simuleringsresultatet, finns det dock antydelser på att 

modellen för statistiken inte är tillräckligt noggrann, då inget samband går att visa med 
nederbörd och globalinstrålning. 

Det framgår att regressionsmodellen av simuleringen bättre beskriver förhållandena mellan 

effekt, utetemperatur, nederbörd, vind och globalinstrålning. 

De resulterande ekvationerna av regressionerna ges nedan: 

Formel 16. Resulterande regressionsmodell av simulering januari 2012. 

 ̇                                        ̇          

                
[W/m2] [9:1] 

 

Formel 17. Resulterande regressionsmodell av statistik januari 2012. 

 ̇                                  [W/m2] [9:2] 

Av detta framgår att simuleringsresultaten ger ett förbättrat förhållande mellan väderlek och 
avgiven effekt från markslingorna trots att förklaringsgraden är låg. 

Det har även visats att föreslagna styrmetoder i klimatmodellen kommer att kunna hålla 
markytan tillräckligt varm då behovet av ökad effekt finns vid nederbörd. 
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9.2.3 Besparingspotential 

Med simuleringen och befintlig statistik har den potentiella energibesparingen kunnat tas fram 
för respektive delsystem vilket sammanställts i Tabell 21. Där återges även den ekonomiska 
besparingspotentialen för dagslägets energisystem och det nya energisystemet då 

Lejonpannan sätts i drift år 2016. I Figur 31 ges en jämförande graf för 
varaktighetsdiagrammen av varje delsystem samt simuleringen. Respektive 

varaktighetsdiagram för alla delsystem återfinns i Bilaga E.  

Ur Tabell 21 går att se att de största besparingarna går att göra i delsystemen Biblioteket, 
Garnisonen, Nämndehuset och Simhallen. Besparingarna är lägre, men är ändå höga för 

övriga delsystem och sammantaget framgår en energibesparing på cirka 55 % om 
simuleringsresultatet skulle appliceras på alla delsystem. 

Den ekonomiska besparing är även den mycket god och detta visar att det finns en 
besparingspotential både i slutanvändningen av energi likväl som för produktionskostnaderna 
av värme. 

Besparingarna har angetts per enhet uppvärmd markyta i Tabell 21.  

 

Figur 31. Jämförelse av alla delsystem med simuleringen. 

Besparingspotentialen baseras på den statistik som funnits befintlig för januari 2012 på 

samtliga studerade delsystem. Statistiken har sedan jämförts med resultatet av simulering med 
klimatmodellen, vilket utgjort grunden för Tabell 21. Besparing i värmeproduktion anges i 

kr/m2 för att studera hur kostnaderna kan sänkas. Detsamma gäller även Tabell 22, men där 
har besparingarna räknats ut i totala belopp istället för per enhet uppvärmd markyta. 
Procenten anger hur stor del av den energi som faktiskt användes statistiskt januari 2012 som 

hade kunnat sparas om ett scenario med den simulerade klimatmodellen hade varit verkligt. 
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Tabell 21. Sammanställning av besparing i slutanvändning av energi och ekonomisk besparing för januari 2012. 

Enheterna angivna per kvadratmeter uppvärmd markyta. 

   Besparingspotential 

  Medeleffekt Använd 

Energi 

Energi Värmeproduktion 

i dagsläget 

Värmeproduktion  

efter 2016 

ID [W/m
2
] [kWh/m

2
] [kWh/m

2
]  [kr/m

2
]  [kr/m

2
]  

Biblioteket 110.35 79.45 48.90 62%      18.06 59%      2,72 59% 

Bokhållaregatan 79.16 57.00 26.44 46%      11.24 47%      1,66 47% 

Garnisonen 107.70 77.54 47.00 61%      14.55  53%      2,22 54% 

Nämndehuset 136.89 98.56 68.00 69%      24.97  66%      3,71 67% 

Simhallen 92.85 66.85 36.30 54%      12.81  50%      1,92 51% 

Trädgårdstorget 71.78 51.68 21.12 41%        7.12 36%      1,06 36% 

Ågatan 70.48 50.75 20.20 40%         8.59 40%      1,27 41% 

Alla system 95.60 68.83 38.28 56%      13.90  52%      2,08 53% 

Simulering 42.44 30.56 - - - - - - 

 

I Tabell 22 redovisas även den totala besparingspotentialen för respektive delsystem. 

  

Det går ur tabellerna att se att besparingarna ser mycket lägre ut efter 2016 då Lejonpannan 

driftsatts. Detta beror på att bränslet Avfall täcker en mycket större del av gränstemperaturen 
och får därmed större betydelse i produktionen, vilket återspeglas av att marginalkostnaderna 
förskjuts med utomhustemperaturen i framtiden. Detta är anledningen till att besparingarna 

blir så låga efter 2016. Jämför Tabell 12, Tabell 13 och Tabell 14 med Tabell 21 och Tabell 
22. 

Tabell 22. Sammanställning av total besparing på varje delsystem för januari 2012. 

   Besparingspotential 

  Medeleffekt Använd 

Energi 

Energi Värmeproduktion 

i dagsläget 

Värmeproduktion 

efter 2016 

ID [kW] [MWh] [MWh] [kr] [kr] 

Biblioteket 375 270 166 61 400 9 200 

Bokhållaregatan 174 125 58 24 700 3 700 

Garnisonen 172 124 75 23 300 3 600 

Nämndehuset 548 394 272 99 900 14 800 

Simhallen 100 72 39 13 800 2 100 

Trädgårdstorget 345 248 101 34 200 5 100 

Ågatan 359 259 103 43 800 6 500 

Alla system 2 073 1 492 839 308 200 45 000 

Simulering 941 678 - - - 
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9.3 Tekniska verkens energisystem 

I Figur 32 har statistik och simulering för januari 2012 applicerats på Tekniska verkens 
energisystem. Det framgår ur figuren att det till stor del går att sänka den av markslingorna 

avgivna effekten då de framförallt dyrare bränslena används, men även då högre prioriterade 
bränslen används. 

 
Figur 32. Statistik och simulering för januari 2012 applicerat på Tekniska verkens energisystem i dagsläget. 
Gränserna för varje bränsle/panna ges av typ och gränstemperatur då nästa bränsle/panna används. De röda 

trianglarna är data från simuleringsresultatet och de blåa prismorna är statistik för januari 2012. Varje bränsles 

område avskiljs från en gräns till vänster varvid nästa bränsle används. 

I Figur 33 finns ett motsvarande diagram för Tekniska verkens energisystem efter 2016 då 

den nya Lejonpannan driftsatts. Vid en jämförelse av graferna går det att se att det i framtiden 
finns möjlighet att producera värme på högre prioriterade bränslen/pannor och därmed sänka 
produktionskostnaderna.  

En energieffektivisering av examensarbetets föreslagna karaktär har genom simuleringen 
därför visat att det är möjligt att minska energianvändningen, sänka effektnivåerna och att 

sänka produktionskostnaderna av fjärrvärme för leverans till markvärmesystemen utan att det 
ger en negativ påverkan på kvalitén i markvärmeleveransen till kund. 
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Figur 33. Statistik och simulering för januari 2012 applicerat på Tekniska verkens energisystem efter 2016. 

Gränserna för varje bränsle/panna ges av typ och gränstemperatur då nästa bränsle/panna används. De röda 

trianglarna är data från simuleringsresultatet och de blåa prismorna är statistik för januari 2012. Varje bränsles 

område avskiljs från en gräns till vänster varvid nästa bränsle används. 
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10 Diskussion 

Beräkningar och analyser i denna rapport är baserade på statistik befintlig för väderleken och 
markvärmesystemen i Linköping. Alla underlag i rapporten baseras därmed på historisk data 
och ger endast en uppfattning om besparingspotentialen de föreslagna åtgärderna medför. 

Beräkningarna kan därför inte användas för att se framtida prognoser genom kalkyler utan bör 
ses som ett underlag som visar att det går att göra besparing på markvärmen genom de 

föreslagna förändringarna, jämfört med dagens märkvärmesystem. 

10.1 Metod 

Vi vill påstå att ett arbete av detta slag inte gjorts tidigare, därför har det varit svårt att finna 

en lämplig metod som är direkt applicerbar i detta projekt. Att först läsa på om relevant 
litteratur som kan appliceras i detta projekt var såklart av stor vikt för förståelsen om vilka 
faktorer som påverkar markvärmen. Att sedan kartlägga det befintliga systemet med dess 

material, utformning och energianvändning la grunden för att sedan finna en effektiv lösning. 
Avgränsningarna som är gjorda i arbetet är gjorda dels med tanke på tidsramen men samtidigt 

inte utelämna något vitalt för att finna en bra lösning 

Förr beräknades sådana här problem stationärt men en styrka med detta arbete är att gammal 
väderdata kan användas och därigenom simulera över tid och få en bättre approximation av 

energianvändningen och den besparingspotential som finns i systemet.  

10.2 Kartläggning av markvärme 

Vid kartläggningen av markvärmen uppstod ett antal problem som varit mer och mindre 
avgörande för examensarbetets resultat. 

Bland annat har det varit mycket oklart hur stora ytor som faktiskt betjänas av varje 

undercentral. Då det varit en viktig del för hela resultatet av det här examensarbetet lades 
mycket tid på att kartlägga varje delsystems yta och slutligen togs ett beslut att utgå från 
teknikavdelningen på division Näts underlag på markytorna. Utifrån detta har sedan 

kartläggningen fortsatt, men mycket har genom det fortsatta arbetet tytt på att dessa ytor 
stämmer. 

Några andra begränsningar i kartläggningen har varit tillgängligheten på dokumentation av 
viktig information såsom styrning av markvärmen. Kartläggningen har resulterat i att 
definiera kopplingsprincip och styrprincip på varje delsystem men mer intressanta detaljer 

såsom börvärden och dokumentation av förändringar har saknats. Detta är något som 
åberopats då statistiken på markvärmen studerats, bland annat då det varit svårt att förklara 

förändringar i levererad effekt utan att ett tydligt samband med någon annan förändring 
kunnat hittas. 

Vidare har den statistiska analysen krävt mer tid än väntat då det uppenbart uppstått en hel del 

mätfel och oförklarliga siffror i statistiken. Dessa siffror sorterades bort för att inte störa 
statistiken och genom det kunde regressionsmodeller tas fram vilka visade på svaga samband 

för väderparametrar som snöfall och globalinstrålning. 



84 

 

Styrkan i kartläggningen av markvärmen ligger i att fokus har varit på att börja med en 

helhetsbeskrivning av markvärmen för att sedan gå djupare gå in på att studera sambandet 
mellan styrmetod, väderlek och levererad effekt till undercentralerna. Denna del av 

kartläggningen lade sedan grunden till vilka förändringar som kunde vara relevanta. 

10.3 Klimatmodell 

Då vi inte funnit någon liknande modell från tidigare arbeten är denna simuleringsmodell 

egenutvecklad. Många approximationer och ansättningar är gjorda som medför att viss 
osäkerhet kring modellens uppförande finns. Dock är kalibreringen av den godkänd och 

därför anses modellen som en godtagbar grund för resultaten. Att den kalibreras gör att val av 
material i slitlagret och för lagret där de värmebärande rören ligger får mindre betydelse. 
Självklart finns skillnader mellan att ha ett slitlager av gatsten och asfalt men slitlagret 

varierar mycket för den yta som en undercentral betjänar och därför undersöks inte skillnader 
mellan olika utföranden närmare. 

Börtemperaturerna ansätts efter diskussion till 2°C respektive 6°C. Om detta är rätt kan 
diskuteras men lite litteratur och kunskap finns i ämnet och klart är att systemet bör finjusteras 
efter en lämplig temperatur vid drift vilket kan medföra att energianvändningen ökar men 

chansen för en lägre energianvändning finns också. 

Då vinden betraktas bör man ha i åtanke att den uppmätta vinden som ges som indata är 

friströmsvind. Vinden kommer att påverka markytan på ett helt annat sätt, med tanke på 
trånga gator och människors närvaro där vindens hastighet sjunker nära markytan. Denna 
ansättning kan ses som ett extremfall och gör därmed inte klimatmodellen bättre än 

verkligheten. 

Luftfuktigheten försummas helt i modellen dels för att den inte påverkar resultatet i lika stor 

utsträckning som någon av de andra indata, men också för att det saknas lämpliga mätdata och 
att modellen skulle bli orimligt komplicerad och beräkningstung.  

I modellen ansätts en värmetillförsel vid de värmebärande rörens inre mantelyta. 

Utgångspunkten för modellen var att ansätta en konvektiv värmeöverföring från en 
strömmande fluid, vilket hade medfört fler ekvationer än de som ingår nu. Det hade också då 

gått att utreda olika fluiders egenskaper och påverkan för systemet. Dock hade en sådan 
utformning i kombination med modellens geometri givit ett felaktigt resultat. Detta eftersom 
det då krävs att en temperatur av fluiden ansätts, en temperatur som i verkligheten varierar 

kraftigt genom rören och är omöjlig att ansätta i kombination med modellens geometri. 
Dessutom är rören av olika längd överallt. Något som däremot med säkerhet kan ansättas är 

att markvärmenätet kan leverera en viss effekt per kvadratmeter markyta. Detta mynnade 
således ut i det randvillkor som är ansatt.  

Vid nederbörd är det sannolikt att viss väta tränger ner i materialet, snarare än att förångas, i 

alla fall då slitlagret är annat än asfalt. I modellen tas inte hänsyn till detta, då alla nederbörd 
som inte rinner bort från markytan förångas. Om fuktigheten i materialen i markens tvärsnitt 

skulle variera skulle det generera en mycket komplicerad modell, vilket inte är detta 
examensarbetes fokus. 

Initialtemperaturen som ansätts i bärlagret kan tyckas hög men det bör beaktas att 

markvärmesystemet har varit igång under en längre tid innan kalibreringsmånaden januari 
infaller. Detta medför att systemet har funnit något som kan liknas vid en balans och vi vill 

undvika att orimligt mycket värme från rören värmer upp underliggande lager i inledningen 
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av simuleringen, vilket nu inte är fallet då resultatet analyseras. Det bör också beaktas att i 

anslutning till markvärmesystemet kan det vara byggnader, källare, avlopp och andra 
ledningar vilket gör att temperaturen är högre i innerstaden än t.ex. årsmedeltemperaturen i 

mark. 

10.4 Resultat 

10.4.1 Åtgärdsförslag 

De åtgärdsförslag som har tagits fram i det här examensarbetet grundar sig till stor del på 

litteraturstudien, kartläggningen av den befintliga markvärmen och samtal med leverantörer 
som Uponor och även Umeå Energi. I ett tidigt skede av examensarbetet blev det tydligt att 

det inte skulle vara relevant att titta på omkonstruktioner då det skulle ha tagit alldeles för 
lång tid och troligtvis bli mycket dyrt. Därför blev det också tidigt relevant att inrikta arbetet 
mot att studera hur förändringar av värmebärare i markslingorna och styrmetod kunde ske. 

Då kartläggningen av markvärmen visade att undercentralerna levererar en hög effekt 
samtidigt som det var svårt att visa på ett samband mellan levererad värmeeffekt och 

nederbörd blev det intressant att studera hur ett ökat samband kunde uppnås. 

Idén efter samtal med bland annat Umeå Energi och Uponor blev att komplettera befintlig 
styrutrustning för att få ett mer sofistikerat styrsystem i alla undercentraler. Även 

litteraturstudien stödde att man med frysskyddsmedel eller med fukt- och nederbördsgivare 
kan styra systemen så att värmelasten skulle kunna sänkas då behov inte finns. 

Då förändringar av värmebärare analyserades visade det sig att både glykol och 
propylenglykol är möjliga att använda som frysskyddsmedel för det studerade 
markvärmesystemet. Det framkom däremot att sådana förändringar kan leda till att nya 

dimensioneringar av undercentralerna kan behövas, vilket kan göra förändringarna dyra. 
Förutsättningarna för att ett sådant genomförande ska vara enkelt är att det inte krävs nya 

komponenter eller komplicerade nyinstallationer i undercentralerna. Andra inverkande 
faktorer var även att det kan behövas en miljöriskanalys på sådana frysskyddsmedel för att det 
ska kunna genomföras. 

Efter avvägande av dessa faktorer blev därför rekommendationen att inte studera hur sådana 
förändringar kan ske i detta examensarbete. Intressant vore ändå att utreda om dessa 

möjligheter finns i framtiden och hur det i sådana fall påverkar markvärmen. 

Vad gäller åtgärdsförslag för styrningen fanns möjligheten att med fukt- och nederbördsgivare 
komplettera den befintliga styrutrustningen, vilket ansågs som det betydligt enklaste 

alternativet. Därför valdes två mycket lika förslag, där båda grundades på detta scenario. En 
skillnad var att det också fanns en möjlighet att prognos-styra markvärmen manuellt eller 

automatiskt med prognosmottagare. Efter att det också framgick att Tekniska verken beslutat 
att skapa en enhetlig styrning, som är mer väldokumenterad och standardiserad för alla 
undercentraler, kändes det som ett naturligt steg att då utreda åtgärder för styrmetod. 

En begränsning av detta är att arbetet utelämnat lösningar som kunde varit mer innovativa 
eller andra befintliga tekniker. Anledningen till detta är för det första att det inte har funnits 

referenser som visat på att det finns många andra befintliga tekniker vad gäller 
styrutrustningen. För det andra har de befintliga tekniker som studerats varit de som känns 
mest relevanta för det studerade markvärmesystemet, vilket lett till att innovativa 

lösningsförslag har varit svåra att hitta. 
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10.4.2 Kalibrering av klimatmodell 

Trots att kalibrering av klimatmodell underskattar energianvändningen och avgiven effekt 
jämfört med den befintliga statistiken kan det förklaras av huvudsakligen två faktorer. För det 
första sker styrningen skarpt utgående från de villkor som angivits, se Bilaga D. Detta utgör 

en skillnad från den verkliga styrningen vilken sker långsammare än i simuleringen. Detta har 
inte kunnat undvikas vilket kan vara en faktor som gjort att klimatmodellen underskattat det 

verkliga scenariot. 

En annan faktor som spelar in är de förenklingar som gjorts i klimatmodellen, som kan leda 
till felmarginaler, men hur stora dessa är skulle vara svårt att avgöra då markytans 

värmebalans är mycket mer komplex i verkligheten än den värmebalans som använts i 
klimatmodellen. 

En tredje faktor är de egenskaper för marken som använts. Det förekommer stora variationer i 
marken, framförallt har fuktinverkan utelämnats, vilket innebär att det är svårt att bedöma 
denna felkällas storlek. Vi valde att gå vidare med modellen för att testa åtgärderna som 

föreslagits utan korrektionsfaktor då för många felfaktorer inte går att kvantifiera på ett bra 
sätt. I slutändan är det inte främst siffrorna som framkommit ur simuleringen som är viktigast 

utan att visa att det är rimligt att styra på föreslaget sätt utan att det påverkar 
markvärmesystemen negativt och att det leder till lägre effektnivåer och mindre 
energianvändning och därmed lägre produktionskostnader. 

10.4.3 Besparingspotential 

Simuleringen har visat att det finns stor besparingspotential för markvärmen i Linköping, 
både vad gäller slutanvändning av energi, effektnivåer och produktionskostnader för 
fjärrvärme.  

Då besparingspotentialen studerades för varje delsystem var det också tydligt att främst de 
äldre delsystemen har en större besparingspotential, framförallt då de håller en relativt hög 

last under hela den studerade perioden. 

Det ska dock göras gällande att en besparingspotential har utretts, men examensarbetet har 
avgränsats från investeringsunderlag och därför bör besparingspotentialen endast som som 

besparing av driftskostnader 

Av simuleringsresultatet visas att en högre toppeffekt fås totalt sett över den studerade 

perioden, men dock kan de höga effekterna som statistiken har, sänkas i många fall med den 
styrning som använts i simuleringen. Simuleringens toppeffekt kan även sänkas med en längre 
förvärmningsperiod. 

Resultaten grundar sig på klimatmodellen där den föreslagna styråtgärden optimerats vilket 
gör att simuleringen visar ett scenario där undercentralerna skulle bete sig optimalt. Det skulle 

förmodligen ta tid att ställa in och testa systemen innan en önskvärd styrning skulle uppnås, 
varför resultaten bör ses som långsiktiga riktvärden. I ett kortare tidsperspektiv bör dock dessa 
åtgärder ses över och eventuellt implementeras så det i ett tidigt skede går att se förbättringar. 

Framförallt då Tekniska verken redan har en oroväckande relation till anslutna 
markvärmekunder. Då är det viktigt för företaget att både visa på vilja att förbättra och 

samtidigt visa att man är på rätt riktning och att förbättringar kunnat göras. Detta har också 
varit den grundläggande anledningen till att examensarbetet genomförts. 
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En aspekt på besparingspotentialen är också de förenklingar som gjorts i klimatmodellen 

bland annat. Då både många förenklingar och antaganden gjorts, samtid igt som styrningen 
optimerats i simuleringen, är det svårt att uppskatta hur stora felmarginalerna blir mellan 

simuleringen och verklighetens utfall. Förhållandet mellan dessa faktorer är svåra att avväga 
och de har troligtvis bidragit till så stor besparingspotential som redovisats. 

I litteraturstudien tas det upp att Linköping ligger i en zon där det dimensionerande 

effektbehovet är mellan 170-250 W/m2, vilket simuleringen aldrig möter.  Detta 
dimensionerande effektbehov är dock baserat på dimensionerande fall där vädret är kallare 

och hårdare än vanligt. Under januari 2012 har väderleken varit relativt mild med intressanta 
väderleksvariationer. Men det blir dock svårt att visa att man kommer upp i nivåer som 
litteraturen visat. 

Det går troligtvis att göra stora besparingar i verkligheten, men det begränsas bland annat av 
att vissa krav finns på markvärmen, bland annat att snön ska smältas inom rimlig tid. Annars 

betalar kunden för en tjänst som inte gör det den ska. Därför är det svårt att säga hur mycket 
besparingar som kan uppnås i verkligheten jämfört med vad simuleringen visat.  

Vidare bör det nämnas att simuleringen och underlaget för resultatet baserats på väderlek och 

statistik från januari 2012. Markvärmen är i verkligheten i drift från hösten till våren och 
därför representerar resultatet endast en del av den tid markvärmen är igång. Resultaten som 

redovisats i denna rapport bör därför inte anses gälla hela året då det kan se mycket olika ut 
under olika tid. Resultaten antyder dock att det går att spara energi under hela året med den 
föreslagna lösningen, men det har inte varit relevant att interpolera simuleringsresultatet över 

en hel säsong då markvärmen är i drift. Detta på grund av att bland annat väderlek har sådan 
stor inverkan på energibehovet. Dock har den historiska statistiken av markvärmen visat att 

mycket värme går åt till markvärmen när det inte behövs, under hela drifttiden, och det stärker 
att det finns mycket besparingspotential, då simuleringen visat att det går att sänka 
effektnivåerna då behovet är lågt. 

Den förvärmningstid som använts i klimatmodellen på fem timmar visade sig för 
simuleringen vara tillräcklig för att hålla markytan varm så att snön smälts i tid. Detta är 

rimligtvis också den tid som behövs i verkligheten för att hinna värma upp marken i tid och 
kan uppskattas som den tidskonstant marken har för markvärmesystem. Dock är det skillnad 
på tidskonstant och förvärmningstid, då uppvärmningstiden är beroende av starttemperatur, 

sluttemperatur, markens tidskonstant, m.m. Därför kan den uppvärmningstid som itererats 
fram och visat sig passa klimatmodellen användas som riktvärde för den förvärmningstid som 

kan beräknas med markens tidskonstant då den är känd. 

10.4.4 Tekniska verkens energisystem 

Av graferna i avsnitt 9.3 visades dels att det går att sänka effektnivån, oftast där dyrare 
bränslen ligger på marginalen, samtidigt som framtidens energisystem med Lejonpannan 

innebär att högre prioriterade bränslen kan användas vid lägre utomhustemperaturer. 

För Tekniska verkens energisystem skulle energieffektiviseringen innebära att den 
nödvändiga effekten att leverera till markvärme kan sänkas och därmed sänks 

produktionskostnaderna för markvärmen, liksom den slutliga energianvändningen. Genom det 
kan det också göras gällande att en energieffektivisering med effektreduceringar då 

marginalen är hög och bränslena är dyra inte bara blir en ekonomisk besparing utan även för 
miljön, då det reducerar utsläpp. 
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Det är troligt att genom att implementera åtgärdsförslaget med prognosstyrning kommer en 

besparing fås som innebär att markvärmens kostnader blir lägre och till och med så låga att 
markvärmesystem kan anses lönsamma. 

  



 

  89 

 

11 Slutsats 

Kartläggningen av markvärmen och den statistiska analysen visade inte att det finns några 
tydliga samband mellan effekt och de studerade väderparametrarna. Endast ett tydligt 
samband för utomhustemperaturen erhölls, vilket ledde till slutsatsen om att 

förbättringsmöjligheter finns för att öka inverkan av framförallt nederbörden. 

Arbetet visar att den mest effektiva förändringsåtgärden för Tekniska verken är att installera 

fukt- och nederbördsgivare med prognosstyrning som kan ske antingen manuellt eller 
automatiskt med prognosmottagare. Prognosstyrningen höjer värmelasten för att i god tid 
innan nederbörd ha en tillräckligt hög temperatur i marken. Fukt- och nederbördsgivare 

försätter markvärmen i standby-läge när markytan är torr. 

En sådan investering i styrningen kan resultera i en besparing på, för januari 2012 då 

simuleringen genomfördes, 37 – 67 % av slutanvändningen av värmeenergi beroende på 
vilken undercentral förändringen gäller. Ekonomiskt finns en potential att sänka 
värmeproduktionskostnaderna med 36 – 66 % under samma period. 

Markvärmenätet påverkas på det viset att styrsystemen kompletteras med ny utrustning, 
varför inga större förändringar av konstruktionen av markvärmenätet sker på grund av 

energieffektiviseringsåtgärden som föreslagits, dock påverkas energianvändning och 
effektuttag. Tekniska verken kan förvänta sig sänkta produktionskostnader i och med 
energieffektiviseringen och ytterligare, betydande lägre produktionskostnader då Lejonpannan 

sätts i drift i framtiden. Energisystemet påverkas i dagsläget och i framtiden genom att det går 
att sänka effekten under flera tillfällen och även då värmeproduktion sker på en hög marginal. 
Samhällsnyttan kan förväntas vara oförändrad då en investering och intrimning av 

styrsystemet skett och om en bra relation mellan markvärmeleverantör och kund kan 
upprätthållas. 
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12 Fortsatt arbete 

Detta examensarbete kan ses som ett teoretiskt underlag för en framtida investering i 
energieffektivisering av markvärmesystem hos Tekniska verken. För det fortsatta arbetet är 
det därför intressant att ta fram investeringsunderlag och börja med installation av ny 

utrustning till markvärmenätet. 

Annat fortsatt arbete bör vara att i framtiden arbeta mer med dokumentation på ett enklare sätt 

och att använda den förvärvade kunskapen från examensarbetet då fler områden med 
markvärme byggs. 

Då det funnits många hinder att göra beräkningar i examensarbetet vore ett intressant fortsatt 

arbete att göra mätningar i fält på markvärmen, både för att förbättra forskningsunderlag 
liksom att underlätta för liknande examensarbeten i framtiden. 
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14 Bilaga A 

14.1 Kartor över uppvärmda markytor 

Tabell 23. Färgkod för kartor och delsystem 

Biblioteket 

Bokhållaregatan 

Garnisonen 

Gyllentorget 

Nämndehuset 

Repslagaregatan 

Simhallen 

Trädgårdstorget 

Ågatan 

 

14.1.1 Biblioteket 

 

Figur 34. Betjänat område av delsystem Biblioteket. Den svarta punkten markerar undercentralen. 
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14.1.2 Bokhållaregatan och Trädgårdstorget 

 

Figur 35. Betjänat område för delsystemen Bokhållaregatan (ljusgrönt) och Trädgårdstorget (brunt). 

De svarta punkterna markerar respektive undercentral. 

14.1.3 Garnisonen 

 

Figur 36. Betjänat område för delsystemet Garnisonen. Undercentral ej markerad. 
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14.1.4 Gyllentorget 

 

Figur 37. Betjänat område för delsystemet Gyllentorget (mörkgrönt). Den svarta punkten markerar 

undercentralen. 

14.1.5 Nämndehuset 

 
Figur 38. Betjänat område för delsystemet Nämndehuset (lila). Den svarta punkten markerar 

undercentralen. 



14-IV 

 

14.1.6 Repslagaregatan 

 
Figur 39. Betjänat område för delsystemet Repslagaregatan. Den svarta punkten markerar 

undercentralen. 

14.1.7 Simhallen 

 

Figur 40. Betjänat område för delsystemet S imhallen. Den svarta punkten markerar undercentralen. 
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14.1.8 Ågatan 

 

Figur 41. Betjänat område för delsystemet Ågatan (rosa) . Den svarta punkten markerar 

undercentralen. 
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15 Bilaga B 

15.1 Detaljer kring styrning av det studerade 
markvärmesystemet 

15.1.1 Biblioteket 

Styrning sker mot marktemperaturgivares inställda börvärde genom reglering av 

framledningstemperaturen genom reglering av fjärrvärmeflödet genom 
värmeväxlare. Markvärmecentral i Linköpings Stifts- och Landstingsbibliotek. 

Värmeväxling sker mot sekundärsida på fjärrvärmen med möjlighet till tillskott av 
primärvärme vid spetsningsbehov. Vid frysrisk övertar reglering för att höja 
returtemperaturen på markvärmen. 

Börvärde marktemperatur: 5°C 
Börvärde framledningstemperatur: okänt Max: 37°C Min: 10°C  

Minsta returtemperatur: okänt, fryslarm finns 
Pumpstopp sker vid en utetemperaturvakts inställda värde. Värdet är okänt. 

15.1.2 Bokhållaregatan 

Styrning mot marktemperaturgivares börvärde sker genom kaskadreglering av 

framledningstemperatur genom reglering av fjärrvärmeflödet i värmeväxlare. 
Markvärmecentral vid Bokhållaregatan. Vid frysrisk övertar reglering för att höja 
returtemperaturen på markvärmen. Värmeväxling sker mot fjärrvärmens 

primärsida. Påfyllning i markvärmeslingor regleras genom magnetventil mellan 
markvärmens returledning och fjärrvärmens returledning. Vid frysrisk övertar 

reglering för att höja returtemperaturen på markvärmen. 

Börvärde marktemperatur: 8 °C 
Börvärde framledningstemperatur: 20°C Max: 35°C Min: 10°C 

Minsta returtemperatur: 12°C Fryslarm: 5°C 
Pumpstopp sker vid utomhustemperatur: 5 °C med stoppfördröjning 15 min. 

15.1.3 Garnisonen 

Styrning sker mot marktemperaturgivares inställda börvärde genom reglering av 

framledningstemperaturen genom reglering av fjärrvärmeflödet genom 
värmeväxlare. Markvärmecentral i Linköpings Stifts- och Landstingsbibliotek. 

Värmeväxling sker mot sekundärsida på fjärrvärmen. Vid frysrisk övertar 
reglering för att höja returtemperaturen på markvärmen. Inställda värden okända. 

15.1.4 Gyllentorget 

Styrning sker mot marktemperaturgivares inställda börvärde sker genom 

kaskadreglering av framledningstemperaturen genom reglering av 
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fjärrvärmeflöde. Centralen är omplacerad och ombyggd 2013 och problem med 
dokumentation har uppstått. Värmeväxling sker mot fjärrvärmens sekundärsida 

med möjlighet till tillskott av primärvärme. Påfyllning sker med magnetventil 
mellan fjärrvärmens returledning och markvärmens framledning. 

Markvärmecentral i Gränden-huset. Vid frysrisk övertar reglering för att höja 
returtemperaturen på markvärmen. 

Börvärde marktemperatur: 8°C 

Börvärde framledningstemperatur: 20°C Max 40°C Min: 10°C 
Minsta returtemperatur: 10°C Fryslarm: 5°C 

Pumpstopp sker vid utomhustemperatur: 5°C med stoppfördröjning 15min 

15.1.5 Nämndehuset 

Styrning sker mot marktemperaturgivares inställda börvärde genom 
kaskadreglering av framledningstemperaturen genom reglering av 

fjärrvärmeflödet genom värmeväxlaren. Markvärmecentral i Nämndehuset, givare 
för utomhustemperatur på Nämndehusets norrfasad. 
Värmeväxling sker mot sekundärsida på fjärrvärmen med möjlighet till tillskott av 

primärvärme. Vid frysrisk övertar reglering för att höja returtemperaturen på 
markvärmen. 

Börvärde marktemperatur: 5°C 
Börvärde framledningstemperatur: okänt Max: 35°C Min: okänt 
Minsta returtemperatur: okänt, fryslarm finns. 

Pumpstopp sker vid utetemperaturvakts inställda värde. Värdet är okänt. 

15.1.6 Repslagaregatan 

Styrning sker mot marktemperaturgivares inställda börvärde genom 
kaskadreglering av framledningstemperatur genom reglering av fjärrvärmeflödet 

genom värmeväxlaren. Larm för max. temp fram och min. temp retur. 
Markvärmecentral placerad i Åhlens-huset. Värmeväxling sker mot fjärrvärmens 

primärsida. Tryck i markvärmeslingor regleras genom magnetventil mellan 
markvärmens returledning och fjärrvärmens returledning. Vid frysrisk övertar 
reglering för att höja returtemperaturen på markvärmen. 

Börvärde marktemperatur: 8°C 
Börvärde framledningstemperatur: 20°C Max 40°C Min: 10°C 

Minsta returtemperatur: 10°C Fryslarm: 5°C 
Pumpstopp sker vid utomhustemperatur: 5°C med stoppfördröjning 15min 

15.1.7 Simhallen 

Styrning sker mot marktemperaturgivares inställda börvärde genom 

kaskadreglering av framledningstemperaturen genom reglering av 
fjärrvärmeflödet genom växlaren. Undercentral placerad vid tunneln under 
Hamngatan. Värmeväxling sker mot sekundärsida på fjärrvärmen med möjlighet 

till tillskott av primärvärme. Vid frysrisk övertar reglering för att höja 
returtemperaturen på markvärmen. 
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Börvärde marktemperatur: 7°C 

Börvärde framledningstemperatur: 37°C Max 45°C Min okänt 
Börvärde returtemperatur: okänt, fryslarm finns 

Pumpstopp sker vid utetemperaturvakts inställda värde. Värdet är okänt. 
 

15.1.8 Trädgårdstorget 

Styrning mot markgivares temperatur regleras genom kaskadreglering av 

markvärmens framledningstemperatur genom varvtalsreglering av pumpar på 
fjärrvärmesidan av värmeväxlaren. Markvärmecentral placerad vid 
Trädgårdstorget. Värmeväxling sker mot sekundärsida på fjärrvärmen med 

möjlighet till tillskott av primärvärme. Vid frysrisk övertar reglering för att höja 
returtemperaturen på markvärmen. 

Börvärde marktemperatur: 5°C 
Börvärde framledningstemperatur: Okänt, Max 45°C Min: 10°C 
Minsta returtemperatur: 7°C Fryslarm: 5°C 

Pumpstopp sker vid utomhustemperatur: 5°C med stoppfördröjning okänd. 

15.1.9 Ågatan 

Styrning mot marktemperaturgivares börvärde sker genom kaskadreglering av 
framledningstemperatur genom reglering av fjärrvärmeflödet genom 

värmeväxlare. Larm för max. temp fram och min. temp retur. Markvärmecentral 
placerad vid Ågatan 35. Vid frysrisk övertar reglering för att höja 

returtemperaturen på markvärmen. Värmeväxling sker mot fjärrvärmens 
primärsida. Påfyllning i markvärmeslingor regleras genom magnetventil mellan 
markvärmens returledning och fjärrvärmens returledning.  

Marktemperaturgivares börvärde: 8°C 
Börvärde framledningstemperatur: 20°C Max: 35°C Min: 10°C 

Min returtemperatur: 12 °C Fryslarm: 5°C 
Pumpstopp sker vid utomhustemperatur: 5°C med stoppfördröjning 15min 
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16 Bilaga C 

16.1 Resultat av statistisk analys av delsystemen 

I diagrammen med resultaten av regressionsanalyserna används en färgkod: 

Uppmätt data/Statistik  

Multipel linjär regression  

Enkel linjär regression Lufttemp  

Detta för att enklare se vad som är vad. 

16.1.1 Analys av delsystem Biblioteket 

I Tabell 24 återfinns resultaten för den multipla linjära regressionen med 
dygnsvärden för Biblioteket. I Tabell 25 återfinns detsamma för timvärden. 

Tabell 24. Resultat av multipel linjär regression för Biblioteket, dygnsvärden. 

Parameter Snöfall Instrålning Vind Temp Konstant 

βi 0,68 0 2,91 -5,27 102,56 

Signifikant NEJ NEJ JA JA JA 

R
2
 0,88     

 

Tabell 25. Resultat av multipel linjär regression för Biblioteket, timvärden. 

Parameter Instrålning Vind Temp Konstant 

βi 0,02 0,90 -3,71 117,13 

Signifikant NEJ JA JA JA 

R
2
 0,65    

 

Det visar sig att för dygnsvärdesregressionen är inte parametrarna snöfall och 

instrålning signifikanta. Detta innebär att dessa inte statistiskt kunnat säkerställas. 
Det är troligt att detta beror på ett antal faktorer som egentligen skapar osäkerhet i 

hela regressionsmodellen, så som trögheten i systemen, ändrade inställningar på 
styrning samt att strålningen är mycket beroende av molnighet och varierar starkt 
över dygnet, vilket kan göra den svårförklarad. Vad det gäller snöfall mäts den i 

total mängd per dygn men systemets tröghet kan förhöja effektnivån i flera dagar 
vid mycket snöfall om det är tillräckligt samtidigt som en svag respons fås om det 

snöar väldigt lite, vilket kan göra det svårt att statistiskt beskriva snöfallets 
inverkan. Detsamma visar det sig för timvärden vad gäller instrålning 

För dygnsvärden fås följande ekvation för Biblioteket: 

Formel 18. Resulterande ekvation för värmeeffekt per yta. Multipel linjär regression med 

dygnsvärden. 

 ̇                                                 [W/m2] [16:1] 
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För timvärden: 

Formel 19. Resulterande ekvation för värmeeffekt per yta. Multipel linjär regression med timvärden. 

 ̇                                         ̇           [W/m2] [16:2] 

I Figur 42 och Figur 43 återfinns resultaten av regressionerna grafiskt. I 

ekvationerna har ändå icke-signifikanta parametrar tagits med då dessa fortfarande 
är intressanta för den senare delen av examensarbetet då resultat från 

klimatmodellen analyseras. 

Ur figurerna går det att se att vid en jämförelse med en enkel linjär regression och 
en multipel linjär regression ger den multipla regressionen en något bättre 

beskrivning av sambandet, men det är tydligt att det är luftens temperatur som är 
dominant förklarande för variationerna i effekt. 

 
Figur 42. Spridningsdiagram för medeleffekt till markvärmens delsystem Biblioteket och 

medelutomhustemperatur även i diagrammet. Dygnsvärden har använts. 

 
Figur 43. Spridningsdiagram för medeleffekt till markvärmens delsystem Biblioteket och 

medelutomhustemperatur. Timvärden har använts. 
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Det går här att se att en noggrannare modell kan skapas med dygnsvärden. Det är 
diskutabelt om man skall utgå från dygnsvärden eller timvärden då timvärden ger 

en noggrannare upplösning vid mätningar och det är rimligare att man skulle 
kunna fånga upp markens värmetröghet då. 

I Figur 44, Figur 45 och Figur 46 finns varaktighetsdiagrammen för respektive 
vintersäsong som studerats. 

 

 

Figur 44. Varaktighetsdiagram 2010-2011 för Biblioteket. Effekten anges i W/m2. 

 

 

Figur 45. Varaktighetsdiagram 2011-2012 för Biblioteket. Effekten anges i W/m2. 
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Figur 46. Varaktighetsdiagram 2012-2013 för Biblioteket. Effekten anges i W/m2. 

Varaktighetsdiagrammen skiljer sig åt, vilket i första hand beror på väderleken. 

Trots att vädret var kyligare och med mer nederbörd 2012-2013 än 2011-2012 
tycks det både enligt nyckeltalen, se Tabell 9, och diagrammet, se Figur 45 och 
Figur 46, vara så att det gått åt mindre energi. Det kan bero på att inställningar på 

styrningen ändrats och att det faktiskt är effektivare. 

  

0

50

100

150

200

250

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000

M
e

d
e

le
ff

e
kt

 [
W

/m
2
] 

Tid [h] 

Varaktighetsdiagram Biblioteket 2012-2013 



 

16-V 

 

16.1.2 Analys av delsystem Bokhållaregatan 

I Tabell 26 redovisas resultaten för den multipla linjära regressionen med 

dygnsvärden för Bokhållaregatan. I Tabell 27 redovisas detsamma med 
timvärden. 

Tabell 26. Resultat av multipel linjär regression för Bokhållaregatan, dygnsvärden. 

Parameter Snöfall Instrålning Vind Temp Konstant 

βi 0 -0,07 2,63 -3,99 60,15 

Signifikant NEJ JA JA JA JA 

R
2
 0,51     

 

Tabell 27. Resultat av multipel linjär regression för Bokhållaregatan, timvärden. 

Parameter Instrålning Vind Temp Konstant 

βi 0 1,12 -3,46 69,84 

Signifikant JA JA JA JA 

R
2
 0,545    

 

Även för Bokhållaregatan uppkommer problem med att instrålning inte är 

signifikant när dygnsvärden analyseras. Problemet med signifikans diskuteras 
vidare i avsnitt 5.8.3. 

För dygnsvärden fås följande ekvation för Bokhållaregatan: 

Formel 20. Resulterande ekvation för värmeeffekt per yta. Multipel linjär regression med 

dygnsvärden. 

 ̇                                      

  ̇           
[W/m2] [16:3] 

För timvärden: 

Formel 21. Resulterande ekvation för värmeeffekt per yta. Multipel l injär regression med timvärden. 

 ̇                                  [W/m2] [16:4] 

I Figur 47 och Figur 48 återfinns resultaten av regressionerna grafiskt. I 

ekvationerna har ändå icke-signifikanta parametrar tagits med då dessa fortfarande 
är intressanta för den senare delen av examensarbetet då resultat från 
klimatmodellen analyseras. 

Ur figurerna går det att se att vid en jämförelse med en enkel linjär regression och 
en multipel linjär regression ger den multipla regressionen en något bättre 

beskrivning av sambandet, men det är tydligt att det är luftens temperatur som är 
dominant förklarande för variationerna i effekt, precis som i fallet för Biblioteket. 
En allmännare diskussion kring regressionsmodellerna finns i avsnitt 5.8.3. 

 



16-VI 

 

 
Figur 47. Spridningsdiagram för medeleffekt till markvärmens delsystem Bokhållaregatan och 

medelutomhustemperatur. Dygnsvärden har använts. 

 

 
Figur 48. Spridningsdiagram för medeleffekt till markvärmens delsystem Bokhållaregatan och 

medelutomhustemperatur. Timvärden har använts. 

Det visar sig ur diagrammen att det finns en ganska stor spridning mellan värdena 
för regressionsanalyserna och uppmätta data. Detta beror troligtvis på att 

ändringar kan ha skett i styrningens inställningar vilket skulle ändra karaktär på 
diagrammen. Varaktighetsdiagrammen för vinterhalvåren finns i Figur 49, Figur 
50 och Figur 51 vilka också antyder att karakteristiken på delsystemet ändrats. 

2010-2011 vilket varit det kallaste året har en någorlunda jämn last över vintern. 
2011-2012 då vintern var ungefär lika kall sett till antalet graddagar (se Tabell 8) 

ger dock ett varaktighetsdiagram med en lägre lastnivå och en högre lastnivå. 
Något bör ha inträffat då en liknande karaktär fås för 2012-2013 som för 2011-
2012. Vad det kan ha varit är osäkert, men beror troligtvis på styrparametrarna. En 
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ändring av systemets karaktär kan vara en bakgrund till den stora spridningen i 
regressionsmodellen i diagrammen ovan då det eventuellt sänker eller ökar 

lastnivåerna i olika fall. 

 

Figur 49. Varaktighetsdiagram 2010-2011 för Bokhållaregatan. Effekten anges i W/m2. 

 

Figur 50. Varaktighetsdiagram 2011-2012 för Bokhållaregatan. Effekten anges i W/m2. 

 

Figur 51. Varaktighetsdiagram 2012-2013 för Bokhållaregatan. Effekten anges i W/m2. 
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16.1.3 Analys av delsystem Garnisonen 

I Tabell 28 redovisas resultaten för den multipla linjära regressionen med 

dygnsvärden för Garnisonen. I Tabell 29 redovisas detsamma med timvärden. 

Tabell 28. Resultat av multipel linjär regression för Garnisonen, dygnsvärden. 

Parameter Snöfall Strålning Vind Temp Konstant 

βi 0,65 -0,12 1,44 -4,88 98,75 

Signifikant NEJ JA JA JA JA 

R
2
 0,68     

 

Tabell 29. Resultat av multipel linjär regression för Garnisonen, timvärden. 

Parameter Strålning Vind Temp Konstant 

βi -0,02 1,23 -3,52 98,53 

Signifikant JA JA JA JA 

R
2
 0,41    

 

För Garnisonen uppkommer problem med att snöfall inte är signifikant när 
dygnsvärden analyseras. Då snöfall är svårt att analysera med dygnsvärden kan 

det därmed vara svårt att göra en bra regressionsmodell som hanterar snöfall. En 
lösning kan vara att det kan finnas en fördröjningsfunktion för snöfall som bättre 

beskriver variationerna i effekt. Problemet med signifikans diskuteras vidare i 
avsnitt 5.8.3. 

För dygnsvärden fås följande ekvation för Garnisonen: 

Formel 22. Resulterande ekvation för värmeeffekt per yta. Multipel linjär regression med 

dygnsvärden. 

 ̇                                      

  ̇                         
[W/m2] [16:5] 

För timvärden: 

Formel 23. Resulterande ekvation för värmeeffekt per yta. Multipel linjär regression med timvärden. 

 ̇                                      

  ̇           
[W/m2] [16:6] 

 

I Figur 52 och Figur 53 återfinns resultaten av regressionsanalyserna grafiskt. Det 

visar sig här att det är enklare att förklara effektens variationer som funktion av 
väderlek med dygnsvärden. Spridningen är tydligt större för timvärden, detta kan 

bero på att mätarställningen för energi i detta delsystem har en sämre noggrannhet 
än övriga system. Dessutom kan man se att lutningen på punkterna i uppmätt data 
förändras då högre temperatur utomhus råder, detta kan vara ett tecken på att 

styrningen drar ner på lasten vid plusgrader. 
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Figur 52. Spridningsdiagram för medeleffekt till markvärmens delsystem Garnisonen och 

medelutomhustemperatur. Dygnsvärden har använts. 

 

Figur 53. Spridningsdiagram för medeleffekt till markvärmens delsystem Garnisonen och 

medelutomhustemperatur. Timvärden har använts. 

I Figur 54, Figur 55 och Figur 56 återfinns varaktighetsdiagrammen för respektive 
vinter-halvår. För 2010-2011 syns tydligt den dåliga upplösningen på 

energimätarställningen medan den tycks förbättrats för 2011-2012 och 2012-2013. 
Formen på varaktighetsdiagrammen kan därför tyckas ändra form, men med 
hänsyn till upplösningen tycks ändå för 2010-2011 och 2011-2012 karaktären på 

varaktighetsdiagrammen vara mycket lika. Diagrammen antyder att det skulle 
finnas två lastnivåer, medan för 2012-2013 antyder diagrammet att en relativ jämn 

bas-last finns utan någon signifikant skillnad som skulle kunna utgöra olika 
lastnivåer. Därför tycks även karakteristiken här ha ändrats, dock ses ingen tydlig 
förklaring till detta. 
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Figur 54. Varaktighetsdiagram 2010-2011 för Garnisonen. Effekten anges i W/m2. 

 

Figur 55. Varaktighetsdiagram 2011-2012 för Garnisonen. Effekten anges i W/m2. 

 

Figur 56. Varaktighetsdiagram 2012-2013 för Garnisonen. Effekten anges i W/m2. 

  

0

50

100

150

200

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000

M
e

d
e

le
ff

e
kt

 [
W

/m
2
] 

Tid [h] 

Varaktighetsdiagram Garnisonen 2010-2011 

0

50

100

150

200

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000

M
e

d
e

le
ff

e
kt

 [
W

/m
2
] 

Tid [h] 

Varaktighetsdiagram Garnisonen 2011-2012 

0

50

100

150

200

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000

M
e

d
e

le
ff

e
kt

, 
ti

m
m

e
 [W

/m
2
] 

Tid [h] 

Varaktighetsdiagram Garnisonen 2012-2013 



 

16-XI 

 

16.1.4 Analys av delsystem Nämndehuset 

I Tabell 30 redovisas resultaten för den multipla linjära regressionen med 

dygnsvärden för Nämndehuset. I Tabell 31 redovisas detsamma med timvärden. 

Tabell 30. Resultat av multipel linjär regression för Nämndehuset, dygnsvärden. 

Parameter Snöfall Strålning Vind Temp Konstant 

βi 0,38 -0,40 4,52 -5,99 120,61 

Signifikant NEJ JA JA JA JA 

R
2
 0,70     

 

Tabell 31. Resultat av multipel linjär regression för Nämndehuset, timvärden. 

Parameter Strålning Vind Temp Konstant 

βi -0,02 1,36 -4,95 133,95 

Signifikant JA JA JA JA 

R
2
 0,86    

 

För Nämndehuset uppkommer inte problemet icke-signifikanta parametrar. Det 
innebär att slutekvationerna kan anses statistiskt säkerställda. Det är dock av 

intresse att diskutera varför dessa variationer i signifikans förekommer mellan 
olika delsystem. Se avsnitt 5.8.3. Nedan finns de ekvationer som fåtts fram genom 

regressionsanalyserna. 

För dygnsvärden fås följande ekvation för Nämndehuset: 

Formel 24. Resulterande ekvation för värmeeffekt per yta. Multipel linjär regression med 

dygnsvärden. 

 ̇                                  

       ̇                         
[W/m2] [16:7] 

För timvärden: 

Formel 25. Resulterande ekvation för värmeeffekt per yta. Multipel linjär regression med timvärden. 

 ̇                                  

       ̇           
[W/m2] [16:8] 

 

Resultaten av regressionsanalyserna återfinns i Figur 57 och Figur 58 för 
dygnsvärden respektive timvärden. Ur diagrammen tycks regressionen med 

dygnsvärden korrespondera väl med uppmätt data, medan för timvärden tycks 
värdena vara ännu noggrannare. Det kan bero på hur data hanterats. 
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Figur 57. Spridningsdiagram för medeleffekt till markvärmens delsystem Nämndehuset och 

medelutomhustemperatur. Dygnsvärden har använts. 

 

Figur 58. Spridningsdiagram för medeleffekt till markvärmens delsystem Nämndehuset och 

medelutomhustemperatur. Timvärden har använts. 

I Figur 59, Figur 60 och Figur 61 återfinns varaktighetsdiagrammen för 
vinterhalvåren. Karaktären är relativt lika för alla år. Dock återkommer fenomenet 
att trots 2012-2013 varit ett kallare och snöigare år än 2011-2012 så har 

energianvändningen minskat totalt sett. Inverkan av vind och globalinstrålning 
kan spela roll här, eller att ändringar skett i styr-inställningar. 
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Figur 59. Varaktighetsdiagram 2010-2011 för Nämndehuset. Effekten anges i W/m2. 

 

Figur 60. Varaktighetsdiagram 2011-2012 för Nämndehuset. Effekten anges i W/m2. 

 

Figur 61. Varaktighetsdiagram 2012-2013 för Nämndehuset. Effekten anges i W/m2. 
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16.1.5 Analys av delsystem Simhallen 

I Tabell 32. Resultat av multipel linjär regression för Simhallen, dygnsvärden. 

redovisas resultaten för den multipla linjära regressionen med dygnsvärden för 
Simhallen. I Tabell 33 redovisas detsamma med timvärden. 

Tabell 32. Resultat av multipel linjär regression för S imhallen, dygnsvärden. 

Parameter Snöfall Strålning Vind Temp Konstant 

βi 0,40 -0,03 1,63 -3,91 90,65 

Signifikant JA JA JA JA JA 

R
2
 0,89     

 

Tabell 33. Resultat av multipel linjär regression för S imhallen, timvärden. 

Parameter Strålning Vind Temp Konstant 

βi -0,016 0,8 -3,52 94,88 

Signifikant JA JA JA JA 

R
2
 0,78    

 

För Simhallen uppkommer inte problemet icke-signifikanta parametrar. Det 

innebär att slutekvationerna kan anses statistiskt säkerställda. Det är dock av 
intresse att diskutera varför dessa variationer i signifikans förekommer mellan 

olika delsystem. Se avsnitt 5.8.3. Nedan finns de ekvationer som fåtts fram genom 
regressionsanalyserna. 

För dygnsvärden fås följande ekvation för Simhallen: 

Formel 26. Resulterande ekvation för värmeeffekt per yta. Multipel linjär regression med 

dygnsvärden. 

 ̇                                      

  ̇                         
[W/m2] [16:9] 

För timvärden: 

Formel 27. Resulterande ekvation för värmeeffekt per yta. Multipel linjär regression med timvärden. 

 ̇                                      

  ̇           
[W/m2] [16:10] 

Resultaten av regressionsanalyserna återfinns i Figur 62 och Figur 63. Det tycks 
finnas ett mycket starkt samband mellan utetemperatur och effekt, vilket kan bero 

på att delar av Simhallen är under en tunnel vid Hamngatan. Detta innebär att hela 
delsystemets yta påverkas av globalinstrålning och snöfall på samma sätt som 

övriga ytor. Huruvida vindens påverkan förändras på grund av tunneln är svårt att 
förklara. Dock bör det ha en inverkan på vinden att det finns en tunnel. Därmed är 
det troligt att Simhallen är det delsystem som allra mest styrs av utetemperaturens 

variationer, vilket också statistiken och regressionsanalysen visar. 
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Figur 62. Spridningsdiagram för medeleffekt till markvärmens delsystem Simhallen och 

medelutomhustemperatur. Dygnsvärden har använts. 

 

Figur 63. Spridningsdiagram för medeleffekt till markvärmens delsystem Simhallen och 

medelutomhustemperatur. Timvärden har använts. 

I Figur 64, Figur 65 och Figur 66 återfinns varaktighetsdiagrammen för Simhallen 
varje vinterhalvår. Tydligt är att karaktären inte förändrats nämnvärt mellan 

säsongerna och att diagrammen tycks stämma överens med väderleken under 
respektive vinterhalvår. Det verkar inte finnas några lastnivåer utan en bas-last 
tycks finnas som successivt kan ökas, men inga extrema förändringar kan noteras, 

vilket skulle kunna förekomma om flera lastnivåer hade funnits. Det är också 
troligt att styrinställningar varit lika mellan vinterhalvåren. 

y = -3.832x + 95.58 
R² = 0.8604 

0

50

100

150

200

250

-20.00 -10.00 0.00 10.00 20.00

M
e

d
e

le
ff

e
kt

 [
W

/m
2
] 

Medelutomhustemperatur [°C] 

Spridningsdiagram regression Simhallen dygnsvärden 

Uppmätt data

Multipel linjär regression

Enkel linjär regression Temp

y = -3.4627x + 97.146 
R² = 0.7699 

0

50

100

150

200

250

-20.00 -10.00 0.00 10.00 20.00

M
e

d
e

le
ff

e
kt

 [
W

/m
2
] 

Medelutomhustemperatur [°C] 

Spridningsdiagram regression Simhallen timvärden 

Uppmätt data

Multipel linjär regression

Enkel linjär regression Temp



16-XVI 

 

 

Figur 64. Varaktighetsdiagram 2010-2011 för S imhallen. Effekten anges i W/m2. 

 

Figur 65. Varaktighetsdiagram 2011-2012 för S imhallen. Effekten anges i W/m2.  

 

Figur 66. Varaktighetsdiagram 2012-2013 för S imhallen. Effekten anges i W/m2. 
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16.1.6 Analys av delsystem Trädgårdstorget 

I Tabell 34 redovisas resultaten för den multipla linjära regressionen med 

dygnsvärden för Simhallen. I Tabell 35 redovisas detsamma med timvärden. 

Tabell 34. Resultat av multipel linjär regression för Trädgårdstorget, dygnsvärden. 

Parameter Snöfall Strålning Vind Temp Konstant 

βi 1,28 -0,16 1,32 -3,76 69,31 

Signifikant JA JA JA JA JA 

R
2
 0,82     

 

Tabell 35. Resultat av multipel linjär regression för Trädgårdstorget, timvärden. 

Parameter Strålning Vind Temp Konstant 

βi -0,028 0,73 -3,18 72,11 

Signifikant JA JA JA JA 

R
2
 0,71    

 

För Trädgårdstorget uppkommer inte problemet icke-signifikanta parametrar. Det 

innebär att slutekvationerna kan anses statistiskt säkerställda. Nedan finns de 
ekvationer som fåtts fram genom regressionsanalyserna. 

För dygnsvärden fås följande ekvation för Trädgårdstorget: 

Formel 28. Resulterande ekvation för värmeeffekt per yta. Multipel linjär regression med 

dygnsvärden. 

 ̇                                      

  ̇                         
[W/m2] [16:11] 

För timvärden: 

Formel 29. Resulterande ekvation för värmeeffekt per yta. Multipel linjär regression med timvärden. 

 ̇                                 

        ̇           
[W/m2] [16:12] 

 

Resultaten av regressionsanalysen återfinns i Figur 67 och Figur 68. Liksom för 
Simhallen tycks mycket av variationer i effekt kunna förklaras av variationer i 
utetemperaturen. Här är det också tydligt att övriga väderparametrar tydligt bidrar 

till ökad förklaring av effekt-variationerna. Vidare diskuteras vilka 
väderparametrar som önskvärt ska vara dominant styrande för markvärmen i 

avsnitt 5.8.3. 
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Figur 67. Spridningsdiagram för medeleffekt till markvärmens delsystem Trädgårdstorget och 

medelutomhustemperatur. Dygnsvärden har använts. 

 
Figur 68. Spridningsdiagram för medeleffekt till markvärmens delsystem Trädgårdstorget och 

medelutomhustemperatur. Timvärden har använts. 

I Figur 69, Figur 70 och Figur 71 återfinns varaktighetsdiagrammen för 

Trädgårdstorget varje vinterhalvår. Karaktärerna tycks inte ändras nämnvärt 
mellan vinterhalvåren. Dock syns det att energianvändningen följer väderleken 

som rått vid vinterhalvåren, se även Tabell 8 och Tabell 9. Det ger inga tydliga 
indikationer på att något förändrats vid detta delsystem. Dock tycks liksom för 
Simhallen att endast inga tydliga lastnivåer verkar finnas. 
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Figur 69. Varaktighetsdiagram 2010-2011 för Trädgårdstorget. Effekten anges i W/m2. 

 

Figur 70. Varaktighetsdiagram 2011-2012 för Trädgårdstorget. Effekten anges i W/m2. 

 

Figur 71. Varaktighetsdiagram 2012-2013 för Trädgårdstorget. Effekten anges i W/m2. 
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16.1.7 Analys av delsystem Ågatan 

I Tabell 36 redovisas resultaten för den multipla linjära regressionen med 

dygnsvärden för Simhallen. I Tabell 37 redovisas detsamma med timvärden. 

Tabell 36. Resultat av multipel linjär regression för Ågatan, dygnsvärden. 

Parameter Snöfall Strålning Vind Temp Konstant 

βi 1,34 -0,13 4,75 -3,95 65,16 

Signifikant JA JA JA JA JA 

R
2
 0,49     

 

Tabell 37. Resultat av multipel linjär regression för Ågatan, timvärden. 

Parameter Strålning Vind Temp Konstant 

β 0,006 4,17 -3,24 67,62 

Signifikant JA JA JA JA 

R
2
 0,43    

 

För Ågatan uppkommer inte heller problemet icke-signifikanta parametrar. Det 
innebär att slutekvationerna kan anses statistiskt säkerställda. Nedan finns de 

ekvationer som fåtts fram genom regressionsanalyserna. 

För dygnsvärden fås följande ekvation för Ågatan: 

Formel 30. Resulterande ekvation för värmeeffekt per yta. Multipel linjär regression med 

dygnsvärden. 

 ̇                                      
  ̇                         

[W/m2] [16:13] 

För timvärden: 

Formel 31. Resulterande ekvation för värmeeffekt per yta. Multipel linjär regression med timvärden. 

 ̇                                 

        ̇           
[W/m2] [16:14] 

I Figur 72 och Figur 73 återfinns resultaten av regressionsanalyserna grafiskt. Det 
tycks vara så att det är svårt att beskriva effektvariationerna med hjälp av 

väderleken väl. Det bör dock vara så att de väl ska kunna förklara detta. Troligtvis 
kan förändringar i styrinställningar ha skett, eller så kan väderlekens karaktär 
under vinterhalvåren varit olika vilket gett en större spridning i statistiken. 
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Figur 72. Spridningsdiagram för medeleffekt till markvärmens delsystem Ågatan och 

medelutomhustemperatur. Dygnsvärden har använts. 

 

 

Figur 73. Spridningsdiagram för medeleffekt till markvärmens delsystem Ågatan och 

medelutomhustemperatur. Timvärden har använts. 

I Figur 74, Figur 75 och Figur 76 återfinns varaktighetsdiagrammen för varje 
vinterhalvår. Ur dessa går det att se att karaktären ändras mellan åren vilket 
troligen beror på väderlek och styrinställningar. I Tabell 9 går det att se att ingen 

större förändring skett i energianvändning per ytenhet mellan 2011-2012 och 
2012-2013 trots att väderunderlaget antyder att ett större värmebehov skulle ha 

funnits 2012-2013 än 2011-2012. Det stärker teorin om att någon förändring har 
skett i delsystemet som ändrar drift och karaktär. 
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Figur 74. Varaktighetsdiagram 2010-2011 för Ågatan. Effekten anges i W/m2. 

 

Figur 75. Varaktighetsdiagram 2011-2012 för Ågatan. Effekten anges i W/m2. 

 

Figur 76. Varaktighetsdiagram 2012-2013 för Ågatan. Effekten anges i W/m2. 
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17 Bilaga D 

17.1 Kalibrering av klimatmodell. 

Namn: Kalibrering av modell Period för simulering: Januari 2012 
Tidssteg: 5min 

Styrning: Temperatur regleras mot en temperaturgivare med börvärde 12°C i 
sättsandslagret.  

 if( Utetemperatur<8 [C], if((12[C]-Styrtemp)<0.5[K], 70 [W m^-2],  

if((12[C]-Styrtemp)<1[K], 70 [W m^-2],  
if((12[C]-Styrtemp)<1.5[K], 75 [W m^-2],  

if((12[C]-Styrtemp)<2[K], 80 [W m^-2],  
if((12[C]-Styrtemp)<2.5[K], 85 [W m^-2], 
if((12[C]-Styrtemp)<3[K], 90 [W m^-2],  

if((12[C]-Styrtemp)<3.5[K], 95 [W m^-2],  
if((12[C]-Styrtemp)<4[K], 100 [W m^-2], 150 [W m^-2])))))))), 

0[W m^-2]) 

17.2 Resultat 

Den styrmodell som angivits ovan syftar till att efterlikna den styrmodell som 

används i dagsläget. Detta har gjorts för att kunna genomföra kalibreringen av 
klimatmodellen. 

Då man jämför varaktighetsdiagrammen noteras att stora likheter finns. Även 

medeleffekten stämmer väl. Det kantiga utseendet beror på simuleringsmodellens 
begränsning när det gäller effektsteg.  

 
Figur 77. Varaktighetsdiagram över den kalibrerade klimatmodellen. Om den jämförs med Figur 78 så 

kan tydliga likheter skönjas. 
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Figur 78. Det varaktighetsdiagram som kalibreringen av klimatmodellen sker mot. 

 

Figur 79. Temperaturer som avlästs vid kalibreringen av klimatmodellen. 

  

 

 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

0 100 200 300 400 500 600 700

Ef
fe

kt
 p

e
r 

kv
m

 [
W

/m
2
] 

Tid [h] 

Varaktighetsdiagram Alla system Jan 2012 

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

250.00

255.00

260.00

265.00

270.00

275.00

280.00

285.00

290.00

0
1

-j
an

0
2

-j
an

0
3

-j
an

0
4

-j
an

0
5

-j
an

0
6

-j
an

0
7

-j
an

0
8

-j
an

0
9

-j
an

1
0

-j
an

1
1

-j
an

1
2

-j
an

1
3

-j
an

1
4

-j
an

1
5

-j
an

1
6

-j
an

1
7

-j
an

1
8

-j
an

1
9

-j
an

2
0

-j
an

2
1

-j
an

2
2

-j
an

2
3

-j
an

2
4

-j
an

2
5

-j
an

2
6

-j
an

2
7

-j
an

2
8

-j
an

2
9

-j
an

3
0

-j
an

3
1

-j
an

[m
m

] 

[°
C

] 

Temperaturer 

Börtemperatur Temperaturgivare (styrning) Utetemperatur

Temperatur markyta 0°C Nederbörd [mm]

Medeleffekt= 95,6 W/m2 



 

17-III 

 

 

 

 

 

Figur 80. Avgiven effekt av kalibreringssimuleringen och värmebalans på markytan. 
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18 Bilaga E 

18.1 Varaktighetsdiagram alla delsystem Jan 2012 

 

Figur 81. Varaktighetsdiagram Biblioteket januari 2012. 

 

 

Figur 82. Varaktighetsdiagram Bokhållaregatan januari 2012. 
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Figur 83. Varaktighetsdiagram Garnisonen januari 2012. 

 

 

Figur 84. Varaktighetsdiagram Nämndehuset januari 2012 

 

 

Figur 85. Varaktighetsdiagram Simhallen januari 2012. 
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Figur 86. Varaktighetsdiagram Trädgårdstorget januari 2012. 

 

 

Figur 87. Varaktighetsdiagram Ågatan januari 2012. 

 

 

Figur 88. Varaktighetsdiagram efter sammanslagning av alla system januari 2012. 
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