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Sammanfattning 

Ventilationsföretaget Grubbe Ventilation AB påbörjade hösten 2013 utbyggnaden av en ny fastighet 

på Rödbergsmyran 5 i Umeå, Västerbotten. Fastigheten är avsedd att användas för företagets 

kontor- och industriarbete och är uppdelad i två sektioner därefter. Fastighetens framtida 

uppvärmning och kylsystem är ännu inte fastställt och därför har ägaren Fredrik Gustavsson skickat 

en förfrågan till Umeå Projekt Team att genomföra en första utredning som undersöker bergvärme 

och bergkyla som ett lämpligt alternativ. 

Detta arbete syftar på att ta fram de tekniska och ekonomiska förutsättningarna att använda 

bergkyla och bergvärme för att tillgodose kyl- och uppvärmningsenergin för Grubbe Ventilation AB 

nya fastighet. 

Beräkningar för fastighetens total värme- och kylförbrukning har utförts i simuleringsprogrammet 

BV2 och en gradtimmesanalys har genomförts i Excel för att ta fram värmeförbrukningen per månad. 

Resultatet visar att Rödbergmyran 5 har ett årligt värmebehov på 185 000 kWh inklusive 

varmvattenbehovet samt ett kylbehov på 5500 kWh. Byggnadens värme- och kylbehov har använts 

för dimensionering av borrhål som genomförts i programmet Energy Earth Design.   

Tre utformningssystem för bergvärme och bergkyla har testats.  Vid utformning med endast 

bergvärme samt med både bergvärme och bergkyla med enkelt U-rör krävs 5 borrhål på 210 meter. 

Vid utformning för bergvärme och bergkyla med dubbelt U-rör krävs 4 borrhål på 250 meter. 

Köldbäraren för utformning med bergvärme med enkelt U-rör har en medeltemperatur på -0,02◦C, 

bergvärme och bergkyla med enkelt U-rör har en medeltemperatur på 0,25◦C och den sista 

utformningen med bergvärme och bergkyla med dubbelt U-rör har en medeltemperatur på 0,64◦C. 

Investeringskostnad för borrning med bergvärme och bergvärme och bergkyla med enkelt U-rör är 

307050 kr. Motsvarande investering för bergvärme och bergkyla med Dubbelt U-rör är 295240 kr. 

Investeringskostnader för den totala investeringen inklusive bergvärmepump och bergkylaanläggning 

ger ett resultat på 446050 kr, 471050 kr samt 459240 kr för de tre utformningarna. 

Bergvärmeanläggningens värmepump dimensioneras för 60 procent av fastighetens maximala 

effektbehov på 67 kW, detta resulterar i att upp till 90 procent av fastighetens årliga 

värmeenergibehov. Resterande effektbehov tillsätts av spetsvärme. Resultatet visar på en 

dimensionering på 40 kW för värmepumpen och spetsvärme dimensionering på 30 kW.  

Att endast införa bergvärme med enkelt U-rör har den lägsta investeringskostnaden och pay-off tiden 

på 5,6 år. Om bergkyla även ska införas ges den lägsta investeringskostnaden av den med dubbelt U-

rör då det då denna utformning kräver ett borrhål mindre. Pay-off tiden blir då 5,8 år istället för 5,9 

år då enkelt U-rör används. 

Valet av utformning beror på om fastigheten önskar endast bergvärme eller både bergvärme och 

bergkyla. Den mest önskvärda köldbärartemperaturen fås då dubbelt U-rör används som ger den 

högsta medeltemperaturen. Systemet löper då lägre risk att utsättas för frysskador. Kostnader för 

kylanläggning kommer även tillkomma om kylan ska framställas på annat sätt, så då ses bergkyla som 

ett bra miljövänligt alternativ. 
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Abstract 

Grubbe Ventilation AB is a sheet metal and ventilation company who provides design, installation, 

service, and repair of ventilation. The company is expanding their business by building a new facility 

in Umeå, Västerbotten. The property is designed to be used for both office and industrial work.  

Grubbe Ventelation AB has not yet decided upon wish system which is to be established to provide 

the building with heating and cooling. The consulting firm Umeå Projekt Team has therefore been 

asked to investigate the possibilities to invest in geothermal- heating and cooling. 

If the investigation of a geothermal heating- and cooling system would provide favorable results it 

would be a very appropriate alternative that provides energy at low costs and are an environmentally 

friendly option as the energy comes from stored solar energy in the ground is provided by stored 

solar energy in the ground. 

The facility ´s heating and cooling consumptions are calculated in the program BV2 and the result 

indicate a heating demand of 185 000 kWh per year due to thermal transmittance, transmission 

losses, heating of warm water and a cooling requirement of 5500 kWh. 

Three different systems of geothermal heating and cooling were tested in the computer program 

Energy Earth Design. The results show no difference in the dimensioning of the drill hole if merely 

heating were to be used or both heating and cooling were to be established. The only alteration in 

the investment is therefore the additional cost of the cooling machine. 

The geothermal heat pump is designed to cover 60-70 percent of the maximum heat demand of the 

facility. The additional 30-40 percent will be covered by additional heating. A geothermal heat pump 

of 40 kW who require a 30 kW electrical heater to cover additional heating would be appropriate for 

this project. 

An investment of geothermal heating and cooling would require five bore holes of 210 meters wish 

provide an investment cost of 307 050 sek for the boreholes and an total investment of 446050 sek 

with a pay-off time of 5,6 years without cooling  and 471050 sek with cooling wish give a pay-off time 

of 5,9 years. 

If a special double U-piping were to be used only four boreholes would be required of 250 meters. 

That would give a total investment cost of 459240 sek and a pay-off time of 5,8 years. 
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Förord 

Detta examensarbete utgör den avslutande delen på Högskoleingenjörsprogrammet i Energiteknik. 

Examensarbetet är utfört på institutionen för tillämpad fysik och elektronik på Umeå universitet på 

höstterminen 2013/1014. 

Examensarbetet utfördes på uppdrag av Ulf Karlsson konsult på Umeå Projekt Team AB. 

Handledare på universitetet var Fredrik Häggström, universitetsadjunkt vid Institutionen för 

tillämpad fysik och elektronik på Umeå Universitet. 

Stort tack till Ulf Karlsson för stöd under examensarbetets gång och för utlånande av nödvändig 

utrustning. 

 

2014-01-14, Umeå. 

Sofia Wahlén 
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1. Inledning 

Användning av fossila bränslen vid energiförbrukning är i dagsläget en av våra mest 

uppmärksammade miljöfrågor då detta leder till ökande utsläpp av växthusgaser. För att motverka 

detta har EU beslutat om en rad direktiv som från och med 2008 antogs för att styra energi och 

miljöpolitiken fram till år 2020. Dessa riktlinjer ska minska användande av fossila bränslen för en 

hållbar framtid.  

Ett av dessa mål till 2020 är att andelen av förnyelsebar energi inom EU ska vara 20 procent. Sverige 

har redan idag uppnått denna målsättning från EU. Men som förebild gentemot andra länder vill 

Sverige visa att man kan göra mer inom förnyelsebar energi och man har därför satt upp ett nytt mål 

att andelen förnyelsebar energi i Sverige skall uppgå till 50 procent till 2020 enligt 

Energimyndigheten [1]. 

Målet med detta arbete är att ge Grubbe Ventilation AB ett miljövänligt alternativ för att ta fram 

energi för uppvärmning och kylning för dess nybyggda fastighet i Umeå, Västerbotten. Genom att 

använda sig av bergvärme och bergkyla kan man minska beroendet av fossila bränslen och fortsätta 

användandet av förnyelsebara energikällor som främjar en hållbar utveckling. 

1.1 Bakgrund  

Grubbe ventilation AB är mitt i processen at utöka sin verksamhet och bygger därför ytligare en 

fastighet. Byggnaden är placerad på Rödbergsmyran 5, i Umeå, Västerbotten, på området Västerslätt 

intill Vännäsvägen. Grubbe ventilation AB ägs av Fredrik Gustavsson och är ett plåt- och 

ventilationsföretag som tillhandhåller projektering, installation, service, och reparation av 

ventilationsanläggningar. Fastigheten är avsedd för att utnyttjas för både kontors- och 

industriarbete.  

Byggnaden 1087 m2 till ytan och kommer ha två våningar. Byggnaden har en utformning som har 

tagit hänsyn till de olika typerna av arbete som kommer förekomma och är därför konstruerad med 

en kontorsdel med tillhörande rumsfördelning som visas enligt ritning i bilaga 1. Kontorssektionen 

upptar cirka 24 procent av byggnadens totala area. Resterande area kommer att användas för 

företagets industriarbete och består av öppna ytor där arbete med rör, plåt och 

ventilationsutrustning kommer att ske. I denna del av byggnaden förekommer två stora portar på 

den västra fasaden för att kunna frakta in material för arbete i fastigheten. Byggnadens 

situationsplan ses i bilaga 2 samt dess utvändiga utformning kan ses i bilaga 3. Kontorsdelen kommer 

värmas med radiatorer och industridelen med luftburen värme som distribueras med 

fläktkonvektorer. 

Vilket system som kommer att användas för uppvärmning och kylning har inte ännu fastställts. 

Fjärvärme finns tillgängligt via Umeå Energi och rördragning till fastigheten finns möjligt att ansluta 

om Fredrik Gustavsson önskar. Uppvärmningskostnaden för en fastighetsägare är en av de största 

kostnader och vilket system man väljer att använda kommer även ha stor på påverkan på miljön 

beroende på om man väljer att använda sig av ett miljövänligt alternativ eller inte.  

Fredrik Gustavsson har både intresse för ekonomin för sin fastighet och dess miljöpåverkan och vill 

därför kolla upp fler alternativ för uppvärmning och kylning. Han har därför skickat en förfrågan till 

Umeå Projekt Team om bergvärme skulle kunna vara ett gynnsamt alternativ för hans fastighet. 
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Om den inköpta elen som man använder för att driva bergvärmepumpen och elpannan för 

spetsvärmen produceras på ett miljövänligt sätt så kan man säga att driften för uppvärmning och 

kylning blir klimatneutral. Till skillnad från fjärvärme så blir man inte bunden till en energiproducent 

där man inte kan påverka kostnaderna. 

För att möjliggöra om ett system med både bergvärme och bergkyla är ett lämpligt alternativ till 

Rödbergsmyran 5 så behöver man ta reda på hur stort värme- och kylbehov som fastigheten kräver. 

Storleken på dessa kommer påverka hur djupa borrhål man kommer att borra och vilket borrhålsdjup 

som kommer krävas. 

1.2 Syfte 

Syftet med detta arbete är att ta fram ett alternativ för tillämpning av bergvärme och bergkyla för att 

tillgodose energibehovet för uppvärmning och kylning för Grubbe Ventilation AB industrilokal genom 

att ta fram de tekniska och ekonomiska förutsättningarna. 

1.3 Avgränsningar 

Investeringskostnader för att installera bergkyla har antagits till 25 000 kronor enligt Jim Wållberg på 

Svenska Värmepumps Gruppen, då offert ej kunnat fastställas under projekttiden. Arbetskostnaderna 

som tillkommer i investeringskostnaden vid installation av bergvärmen och bergkyla anläggning har 

ej tagits hänsyn till.  

2. Teori 

I teoriavsnittet beskrivs grunden för en byggnads värmebalans som påverkar hur mycket 

värmeenergi byggnaden är i behov av. Här beskrivas även hur system med bergvärme och bergkyla 

fungerar. 

2.1 Värmebalans 

För att kunna genomföra beräkningar som fastställer fastighetens värme- och kylbehov behövs 

grundläggande kunskaper om en byggnads värmebalans. Värmebalansen kan förklaras som den 

balans som förekommer mellan fastighetens energianvändning och energin som går förlorat genom 

förluster i klimatskalet, se figur 1. Denna balans måste återupprätthållas för att den mängden energi 

som köps in ska vara tillräcklig för att kunna värma fastigheten. Den köpta uppvärmningsenergin 

måste klara av att driva uppvärmningssystemet och att värma tappvarmvatten. För att önskad 

temperatur ska kunna upprätthållas måste denna uppvärmningsenergi vara lika stor som 

fastighetens energiförluster genom klimatskalet som utgörs av transmissionsförluster, 

ventilationsförluster, ofrivilligt luftläckage och tappvarmvatten. Denna uppvärmningsenergi minskar 

något då en del av behovet tillkommer genom gratisenergi av värmetillskott från belysning, 

människor och elapparater. 
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Figur 1. Beskrivning av värmeenergibalans för en byggnad där energitillskott och förluster beskrivs [2]. 

2.2 Fakta om bergvärme 

En bergvärmepump använder sig av en cirkulerande vätska i ett borrhål i marken som hämtar 

solenergi som lagras som värme i berggrunden. I länder som Sverige som har tydliga säsonger med 

kalla vintrar och varma somrar, kommer markens medeltemperatur vara ungefär samma temperatur 

som årsmedeltemperaturen i luften. Man kan därför använda energin som finns i berget både till 

uppvärmning och till kylning då marken är varmare än uteluftstemperaturen på vintern och är kallare 

än lufttemperaturen på sommaren enligt Bo Nordell [3]. Årsmedeltemperaturen i marken är olika 

beroende på det geografiska läget och kan ses hur det skiljer sig åt i figur 2 för Sverige.   

 

Figur 2. Åremedeltemperaturen i Sverige på 100 meters djup [4]. 

http://www.vvs-foreningen.no/portal/pls/portal/docs/1/986064.PDF
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Bergvärmeanläggningar används främst för uppvärmning av lokaler, tappvarmvatten och för 

komfortkylning. Dessa tre användningsområden ska utvärderas i detta projekt för Rödbergsmyran 

där komfortkylning under sommaren kommer ske med bergkyla. 

2.2.1 Bergvärmesystemet utformning 

Följande beskrivs den grundläggande utformningen för ett bergvärmesystem. En bergvärmepump 

placeras på en lämplig plats i fastigheten. Värmepumpens principiella arbetssätt beskrivs i avsnitt 

2.2.5. Värmepumpen och borrhålet förbinds med en kollektorslang, som är nedgrävd i marken för att 

skyddas mot yttre påfrestningar. Kollektorslangen innehåller en cirkulerande vätska som fungerar 

som energiuppsamlare som tar upp värmen som finns i berggrunden och överför den till 

värmepumpen. Ett topplock placeras vid det vertikala borrhålets början vid markytan för att hindrar 

jordmassa och ytvatten från att tränga ner i borrhålet.  

Ett foderrör som är tillverkat av stål används för borrhålet vid jordlagret samt ett par meter ner i 

berget för att skydda brunnen från att rasa ihop. Mellan foderröret och det fasta berget sker tätning 

ofta utfört i cement som ger extra skydd från läckage av vatten från markytan till grundvatten som 

finns i berget. Borrhålets aktiva borrhålsdjup är den del av kollektorslangen som är i kontakt med 

berget via borrhålets fyllningsmaterial, som vanligtvis är vatten.  I botten av borrhålet placeras en 

bottenvikt som vid installation används för att styra och sträcka kollektorslangen enligt 

Brunnsborrarna Rehn och Sjöberg AB [5]. Figur 3 visar hur borrhålet används för 

uppvärmningssystemet för en fastighet. 

 

Figur 3. Utformning av en bergvärmeanläggning i en fastighet där köldbärarfluiden cirkulerar mellan borrhålet och 
värmepumpen som driver uppvärmningssystemet till radiatorer och tappvarmvatten [6]. 

2.2.2. Borrhålskonfiguration 

Valet av vilken placering man vill ha på borrhål kan göras på ett flertal olika sätt beroende på syftet 

med bergvärmeanläggningen. Om flera borrhål ska placeras i närheten av varandra bör man vidta 

försiktighet för vilket avstånd man vill ha mellan varje borrhål. Borrhålen kan påverka varandra om 

de borras med för kort avstånd gentemot varandra de löper då risk att det uppstår termisk influens 

dvs. tar värme av varandra. Enligt Energimyndigheten [6] rekommenderas ett avstånd på 20 meter 

mellan varje borrhål. Andra avstånd som ska hållas är 10 meter från tomtgränsen samt 10 meter från 

fastigheten enligt Jim Wållberg på SVPG. 
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Om det inte finns möjlighet att hålla de rekommenderat avstånd mellan borrhålen enligt 

Energimyndigheten [6] på grund av begränsad yta så finns möjlighet att grada borrhålen enligt figur 

4. Gradade borrhål innebär att de sprids snett utifrån borrhålskonfigurationen. På så sätt ökas 

bergvolymen som används för värmeöverföring. 

Det rekommenderade avståndet mellan borrhål kan variera för olika kommuner och enligt Robert 

Wilhelmsson vid det lokala borrföretaget Umeå Borr AB i Umeå används ofta ett avstånd på 15 

meter. Men om möjligheten finns är ett större avstånd önskvärt. 

 

Figur 4. Gradade borrhåls utformning för att möjliggöra mindre avstånd mellan flera borrhål [4]. 

2.2.3 Värme-/ köldbärarfluid 

För att överföra värme och kyla från marken används en fluid som cirkulerar mellan marken och 

fastigheten. Denna vätska kallas för värme- eller köldbärare beroende på om den har för ändamål att 

värme eller kyla fastigheten. Fluiden består vanligtvis av 70 procent av vatten och 30 procent 

frysskyddsvätska. Bioetanol är den frysvätska som används i störst utsträckning i Sverige enligt Jim 

Wållberg, SVPG. Frysskyddsvätskan har till avsikt att hindra fluiden i kollektorslangen från att frysa 

och skada systemet. Bioetanol är den frysskyddsvätska som är framtaget som det mest miljövänliga 

alternativet enligt miljö och hälsoskyddsnämnden vilket har stor betydelse för att bergvärme ska 

anses vara en förnyelsebar energikälla.  

Det är viktigt att systemet dimensioneras så att den lägsta dimensionerande köldbärartemperaturen 

inte understigs under vintern då det kan medföra frysningsskador på bergvärmesystemet.  

2.2.4 Kollektorslang 

Kollektorslangen utgör kanalsystemet som cirkulerar värme- och köldbäraren mellan borrhålets och 

värmepumpen. I Sverige är det vanligaste kollektorslangen för bergvärme enkelt U-rör som består av 

två plastslangar som nedantill i borrhålets botten är sammanfogade med en U-formaterad returböj 

enligt boken VVS tekniska förening [4]. Införandet av fyrslangskollektorer, så kallade dubbelt U-rör, 

blir allt vanligare. Dessa slangar ökar uppehållstiden i borrhålet vilket medför i att yteffektiviteten blir 

bättre då dessa har större värmeväxlaryta. Tryckfallet blir även mindre i borrhål som använder sig av 

dubbelt U-rör vilket medför att man kan borra djupare borrhål enligt Jim Wållberg på SVPG. Dubbelt 

U-rör används idag mestadels då byggnaden har ett stort kylbehov enligt Robert Wilhelmsson på 

Umeå Borr AB. 
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2.2.5 Värmepump 

Värmepumpen drivs med el där den producerar värmeenergi för varje kWh elenergi som tillsätts. 

Värdet på hur mycket värmeenergi värmepumpen kan generera varierar beroende på des 

värmefaktor, COP, som anger hur mycket nyttig energi som skapas per tillförd elenergi enligt VVS 

tekniska förening [4]. 

För att ta vara på energin som förekommer i den lågtempererade vätskan som pumpas runt i 

bergvärmeanläggningens kollektorslang använder man sig av en värmepump. Värmepumpen består 

av fyra delar, förångare, kompressor, kondensor och strypventil. Förångaren fungerar som en 

värmeväxlare där värmen ur köldbäraren från bergvärmeanläggningen avges till värmepumpens 

köldmedium. Detta köldmedium kokar under högt tryck och övergår från vätskeform till gasform. 

Ångan sugs till kompressorn där trycket och temperaturen ökar kraftigt innan gasen förs vidare till 

kondensorn. 

Kondensorn fungerar även den som en värmeväxlare där köldmediets ångbildningsvärme överförs till 

vattnet som cirkulerar i husets uppvärmningssystem. Då sjunker köldmediets temperatur och övergår 

åter till vätskeform. Köldmediet cirkulerar vidare till en strypventil där trycket sjunker kraftigt och 

temperaturen återgår till den ursprungliga och processen börjar om från början. Förloppet i en 

värmepump kan följas i figur 5. 

 

Figur 5. Värmepumpens komponenter och principiella funktion. 

En bergvärmepump bör dimensioneras för att täcka 60-70 procent av byggnadens maximala 

effektbehov. Detta leder till att ungefär 90 procent av byggnadens årliga energibehov kan täckas med 

bergvärmeanläggningen, resterande energibehov kommer att tillföras med elpanna enligt 

Energimyndigheten [6].  
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2.3 Bergkyla 

Som tidigare nämnt kan man pumpa såväl värme som kyla ur borrhålen. Detta görs genom att sätta 

en förgrening på rören och leder en del av den lågtempererande vätskan genom en kallvattenpump 

till fastighetens konverterare som sprider svalkande luft i fastigheten. Konceptet kallas för bergkyla 

och kopplingen till ett bergvärmesystem kan ses i figur 6.  

 

Figur 6. Schematisk bild över ett system som använder både bergvärme och bergkyla [4]. 

3. Metod 

I detta avsnitt beskrivs tillvägagångssätt som ligger som grund för resultatet som presenteras i avsnitt 

4. För att bergvärmedimensionering ska kunna genomföras behöver man veta byggnadens 

effektbehov samt värme- och kylenergibehov. I detta projekt har dessa tagits fram i 

beräkningsprogrammet BV2. För att energibehovet ska stämma överens med 

dimensioneringsprogrammet för bergvärmen och bergkylan krävs energiförbrukningen för varje 

månad under ett år. Då BV2 endast kan ta fram den årliga förbrukningen har en gradtimmesanalys 

gjorts i Excel för att få månadsförbrukningen. Beräkningarna som gjorts i Excel har även jämförts med 

resultatet i programmet BV2 för att säkerhetsställa att effekt- och energibehov är rimligt.   

Bergvärmedimensionering har utförts i programmerat Energy and Earth Designer som under fortsatt 

användning i denna rapport kommer att skrivas med förkortningen EED. Programmet EED är 

utvecklat av professorer på Lunds och Chalmers Universitet i Sverige och används vid simuleringar av 

vertikala borrhål för att dimensionera borrhålsdjupet. 

Den tekniska data som används vid värmebalansberäkningar har mottagits från Ulf Karlsson på UPT 

så som program, ritningar, information om byggnadsmaterial med tillhörande u-värden och andra 

uppgifter som varit nödvändiga för att starta igång arbetet. Värden som används vid beräkning av 

fastighetens transmissionsförluster avläses i tabell 1 och 2 i följande avsnitt.   
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3.1 Värmesystemets effektbehov 

Nedan beskrivs tillvägagångssättet för framtagande av fastighetens totala värmeeffektförlust och det 

dimensionerande effektbehovet. Ekvationer som används i följande avsnitt är tagna från Projektering 

av VVS installationer [7]. 

3.1.1 Transmissionsförluster 

Trasmission avser värmeflödet genom byggnadens delar såsom väggar, golv, tak, fönster och dörrar 

samt värmeflödet som uppstår i anslutning mellan dessa delar, så kallade köldbryggor. Den totala 

transmissionsförlusten för fastighetens byggnadsdelar beräknas med ekvation (1) genom att 

summera ihop U-värden och arean för respektive byggnadsdel som tas från tabell 1 och de linjära 

köldbryggorna hittas i tabell 2. De punktliga köldbryggorna har försummats.  

   ∑       
 
    ∑      

 
    ∑   

 
    [W/K]   (1) 

Där 

Ui =värmegenomgångstal för en byggnadsdel[W/m2K] 

 Ai= byggnadens omslutande area [m2] 

 𝝍= värmegenomgångstal för linjära köldbryggor [W/m,K] 

 lk= linjära köldbryggans längd [m] 

 Xj= värmegenomgångstal för punktformig köldbrygga [W/K] 

 

Tabell 1. Byggnadsdelarnas olika areor (Aom) och U-värde (U) samt produkten U*A.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Byggnadsdel Aom  U U*A 

  [m2] [W/m2,K] [W/K]  

Eget yttertak 1087,2 0,13 141,336 

Platta på mark 1087,2 0,1 108,72 

Yttervägg norr 109,4 0,2 21,88 

Yttervägg Väster 376 0,2 75,2 

Yttervägg Öster 443,8 0,2 88,76 

Yttervägg söder 133,2 0,2 26,64 

Fönster norr 23,8 1,35 32,13 

Fönster väster 22,4 1,35 30,24 

Fönster öster 11,2 1,35 15,12 

Portar väster 46,6 2,1 97,86 

Dörrar väster 10 1,34 13,4 

Totalt: 3350,8   651,286 
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Tabell 2. Byggnadens linjära köldbryggor där Psi är värmegenomgångstalet [W/m,k] och dess längd i meter.. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1.2 Ventilationsförluster 

Ventilationens specifika värmeförlustfaktor som sker genom ventilationen i fastigheten med 

värmeväxlare beräknas enligt formel (2) nedan, där qv sattes till 3 m3/s och värmeväxlarens 

verkningsgrad är 0,8 enligt Ulf Karlson på UPT. Anledningen till att ventilationsflödet är så högt är för 

att tillfredsställa de krav på luftkvaliteten i utrymmen där svetsning och liknande industriarbete 

utförs. Luftens densitet är satt till 1,2 kg/m3, luftens specifika värmekapacitet är 1000 J/kg*K. 

                     [W/K]    (2) 

 ρluft= densitet för luft [kg/m3] 

 Cpluft= specifik värmekapacitet för luft [J/kg*K] 

 qv= styrt ventilationsflöde m3/s 

 η= värmeväxlarens verkningsgrad [-] 

3.1.3 Ofrivilligt luftläckage 

Eftersom ventilationsförluster som uppkommer av luft som läcker in och ut genom klimatskalet är 

svåra att fastställa har man enligt boken Tillämpad byggnadsfysik [11] antagit dessa till 20 procent. 

Ventilationens specifika värmeförlustfaktor och beräknas med formel (3). 

           [W/K]     (3) 

3.1.4 Total värmeeffektförlust 

Byggnadens totala specifika värmeeffektförlust är summan av transmissions- ventilation och 

läckageförluster enligt (4). 

               [W/K]    (4) 

3.1.5 Dimensionerande effektbehov 

Det dimensionerande effektbehovet för byggnaden är den effekt som krävs för att hålla den 

rumstemperatur som önskas då det är som kallast ute. För rödbergsmyran 5 är den dimensionerande 

inneluftstemperaturen 18 ◦C enligt Fredrik och den dimensionerande vinterutelufttemperaturen är 

satt till -26 ◦C på önskemål av Ulf Karlsson, på UPT. Enligt Projektering av VVS-installationer [7] är 

denna temperatur -24,5 ◦C men för att vara säker på att systemet ska klara av värmebehovet har den 

Köldbryggor Psi  L Psi*L 

  [W/m,K] [m] [W/K] 

Platta på mark 0,13 160 20,8 

Fönster och dörrar 0,04 250 10 

Totalt:   410 30,8 
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dimensionerande temperaturen satts till den högre. Det dimensionerade effektbehovet beräknas 

enligt (5). 

                     [W]    (5) 

Där 

Qtot= summan av de specifika effektförlusterna [W/K] 

DIT= dimensionerande inneluftstemperatur [◦C] 

DVUT= dimensionerande utetemperatur [◦C] 

Det dimensionerande effektbehovet kommer sedan att användas för dimensioneringen av 

värmepumpen och kan följas i avsnitt 3.4.1.  

3.2 Energibehov 

Energibehovet för varje månad tas fram genom månandens sammanlagda effektbehov för varje 

timme. Man använder då begreppet gradtimmar vilket är ett mått som är proportionellt mot 

energibehov för att uppnå önskad inomhustemperatur. Detta är även proportionerligt mot 

utomhustemperaturen för den önskade orten. Detta ger en rättvis bedömning av energiåtgången då 

man använder sig av temperaturdifferensen mellan önskad innetemperatur på 18 ◦C och 

utomhustemperaturen för Umeå. Gradtimmarna har fastställts genom systemverktyget för 

klimatberäkningar av Västra Götalands Region [8] och visas nedan i tabell 3. 

Tabell 3. Antal gradtimmar för Umeå vid en dimensionerande innetemperatur på 18 ◦C. 

Period Gradtimmar 

Månad [◦C h/mån] 

Januari 19195 

Februari 17270 

Mars 16666 

April 12024 

Maj 7812 

Juni 3816 

Juli 1265 

Augusti 2530 

September 6120 

Oktober 10788 

November 13608 

December 16591 

Totalt: 127685 
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3.2.1 Transmissionsförluster 

Genom att använda sig av värdena i tabell 3 kan man multiplicera antalet gradtimmar med 

transmissionsförlusterna som beräknats med ekvation (1) kan energibehovet för varje månad 

beräknas fram enligt (6). 

             [Wh/år]     (6) 

Där 

 Qt= Transmissionsförluster [W] 

 Gt= Gradtimmar [K h/år] 

3.2.2 Ventilationsförluster  

På samma sätt kan energibehovet för ventilationsförlusterna tas fram genom att multiplicera 

ventilationens specifika värmeförlustfaktor som tas fram i ekvation (2) med gradtimmar enligt (7). 

         [Wh/år]     (7) 

Där 

 Qv= Ventilationens specifika värmeförlustfaktor [W] 

 Gt= Gradtimmar [K h/år] 

3.2.3 Ofrivilligt luftläkage 

Energibehovet för det ofrivilliga lustläckaget är som tidigare nämnt i avsnitt 3.1.2, sattes till 20 

procent av energibehovet för ventilationsförlusterna och beräknas med ekvation (8). 

             [Wh/år]     (8) 

Där: 

 Event= Energibehovet för ventilationsförlusterna [Wh/år] 

 Gt= gradtimmar [K h/år] 

3.2.4 Total värmeenergiförbrukning 

Den totala värmeförbrukningen tas fram genom ekvation (9) med att addera ekvationerna (6), (7), (8) 

samt värmeförlusterna som presenteras i tabell 4. Denna summa subtraheras sedan med 

värmetillskottet som även finns i tabell 4.  

                                                [kWh/månad]  (9) 

Värmeförluster som finns i byggnaden uppstår vid uppvärmning av tappvarmvatten. Dessa förluster 

är svåra att förutse och har därför antagits till 5000 kWh/år enligt Ulf på UPT. Tillskottsvärmen från 

tappvarmvattnet har antagits till 20 procent av värmeförlusterna som uppvärmningen av vattnet 

kräver enligt boken Tillämpad byggnadsfysik [9]. Tillskottsvärme från personvärme ger 4 W/m2 per 

Atemp, belysning 8 W/m2 per Atemp och elapparater är 10 W/m2 per Atemp enligt boken Projektering av 

VVS installationer [7].  Atemp är 1087 m2. 
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Intern värme som produceras av fastighetsel och hushållsel har endast tagits hänsyn till i beräkningen 

av byggnadens kylbehov som gjorts i BV2 men inte vid beräkning av energibehovet för 

uppvärmningen för att byggnaden ska kunna klara av värmebehovet vid kalla utetemperaturer även 

utan internvärme.  

Tabell 4. Tillskottsvärme för Rödbergsmyran 5. 

Tillskottsvärme  [kWh/år] Värmeförluster [kWh/år] 

Tappvarmvatten 1000 Tappvarmvatten 5000 

Personvärme 4349 

  Belysning 8698 

  Elaparater  10872 

  Totalt: 24918   5000 

 

3.3 Beräkningar i BV2 

Simuleringar av samma indata som presenteras i tabell 1,2 och 4 har utförts i BV2. Genom 

simuleringar har fastighetens effektbehov och årliga värme- och kylenergibehov fastställts för 

fortsatt bergvärmedimensionering. Resultatet som tagits fram presenteras i avsnitt 4.  

3.4 Bergvärme  

Beräkningar av det aktiva borrhålsdjupet har gjorts i programmet EED. Indata på Rödebergmyrans 

värme- och kylbehov som beräknats i avsnitt 3.2 och 3.3 har använts som baslaster. Energiprofilen 

månadsvis för Rödbergsmyran 5 som används vid simuleringarna i EED presenteras nedan. Tabell 5 

visar baslasten för värme och kylbehovet och tabell 8 visar spetslasterna. 

 Tabell 5. Basenergiprofilen av värme och kyla för årets månader procent och i MWh. 

Energiprofil per månad [MWh]                   

Månad % Värme 
[MWh] 

% Kyla 
[MWh] 

JAN 0,183 33,36 0,000 0,00 

FEB 0,137 25,08 0,000 0,00 

MAR 0,132 24,18 0,000 0,00 

APR 0,093 17,16 0,000 0,00 

MAJ 0,057 10,68 0,100 0,55 

JUN 0,023 4,56 0,200 1,10 

JUL 0,001 0,60 0,300 1,65 

AUG 0,012 2,58 0,400 2,20 

SEP 0,043 8,16 0,000 0,00 

OKT 0,082 15,18 0,000 0,00 

NOV 0,106 19,50 0,000 0,00 

DEC 0,131 24,00 0,000 0,00 

Totalt 1,000 185,00 1,000 5,50 
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Tabell 6. Spetseffektprofilen av värme och kyla i [kW] och dess varaktighet i [h]. 

Spetslaster per månad [kW] 

   Spetsvärme Varaktighet [h] Spetskyla Varaktighet [h] 

JAN 40 24 0 0 
FEB 40 16 0 0 

MAR 40 12 0 0 
APR 40 6 0 0 
MAJ 0 0 0 0 
JUN 0 0 10 6 
JUL 0 0 10 6 

AUG 0 0 10 8 
SEP 0 0 0 0 
OKT 0 0 0 0 
NOV 40 6 0 0 
DEC 40 12 0 0 

 

Spetslasterna har förutsatts efter värmepumpens maximala effektbehov enligt VVS Tekniska 

Förening [4]. Dimensionering av värmepump kan följas i avsnitt 3.4.1. 

Med den kända energilasten simuleras borrhålskonfigurationen, borrhålsavståndet, borrhålsdjupet 

och antal borrhål. Data som anpassas i programmet för att passa projektet är: 

 Markytans temperatur 

 Geotermiskt värmeflöde 

 Markens värmeledningsförmåga 

 Markens värmekapacitet 

 Borrhålskonfiguration 

 Borrhålsdiameter 

 Rördata 

 Fyllnadsmaterial i borrhål 

 Värme-/ köldbärarfluid 

För Rödbergsmyran 5 passar tomten för en rak borrhålskonfiguration där borrhålen skapar en rak 

linje. Ett förslag för borrhålskonfiguration ses i Figur 7. I programmet EED har följande raka 

borrhålskonfiguration tillämpats. 
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 Figur 7. Utformning av Rödbergmyran 5 tomt och den planerade placering av borrhål som är markerade med röda 
prickar [8]. 

Sveriges berggrund består mest av gnejser och graniter. Markens värmeledningsförmåga har satts 

utefter berggrund av granit där markdata bestämts enligt EED. Markdata för Umeå och data för 

köldbärarfluiden enligt EED hittas i tabell 7 och 8. 

Tabell 7. Markdata för Umeå med värmeledningsförmåga [W/m*K], värmekapacitet [MJ/m
3
*K], årsmedeltemperatur [◦C] 

samt geotermiskt värmeflöde [W/m
2
]. 

  Värmeledningsförmåga                        3,400 W/(m·K) 

  Värmekapacitet                              2,400 MJ/(m³·K) 

  Årsmedeltemperatur                          4,50 °C 

  Geotermiskt värmeflöde                      0,0500 W/m² 

 

Tabell 8. Data för värmebärarfluid bestående bioetanol där värmeldningsförmåga [W/m*K], specifik värmekapacitet 
[J/kg*K], densitet [kg/m

3
], viskositet [kg/m*s] samt fryspunkt [◦C] presenteras. 

  Värmeledningsförmåga                        0,4400 W/(m·K) 

  Specifik värmekapacitet                     4250,000 J/(Kg·K) 

  Densitet                                    960,000 Kg/m³ 

  Viskositet                                  0,007600 Kg/(m·s) 

  Fryspunkt                                   – 15,0 °C 
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Beräkningarna har gjort utifrån tre olika förslag på utformning. Dessa tre är: 

1. Bergvärme med enkelt U-rör 

2. Bergvärme och bergkyla med enkelt U-rör 

3. Bergvärme och bergkyla med dubbelt U-rör 

Dessa tre utformningar har valts för att undersöka skillnaden på borrhålsdjup och de ekonomiska 

kostnaderna för följderna att installera denna utformning.  Genom att göra beräkningar på dessa tre 

scenarion önskar man få fram vilken utformning som är mest gynnsamt för Rödbergsmyran.   

3.4.1 Värmepumpsdimensionering 

Värmepumpen dimensioneras för att klara av 60-70 procent av byggnadens dimensionerande 

effektbehov som räknas ut i ekvation (5) i avsnitt 3.1.5. Resterande 30-40 procent av effektbehovet 

behövs under de kallare dagarna på året tillsättas genom spetsvärme. 

Anledningen till att värmepumpen dimensioneras på detta vis är att värmepumpen majoriteten av 

året klarar av att hålla den önskade temperaturen i fastigheten. Endast under årets kallaste dagar 

behöver toppeffekten kopplas in via spetsvärme. Det resulterar i att driften blir jämnare och 

verkningsgraden blir högre än om värmepumpen dimensioneras för det totala effektbehovet enligt 

Energimyndigheten [6].  

Ett exempel av NIBE värmepumpar har presenterats av Jim Wållberg på SVPG, för Rödbergsmyran 5 

och kan ses i bilaga 4. 

3.4.2 Tolkning av resultat i EED 

Efter att önskad data förts in i EED kan simuleringen utföras och det aktiva borrhålsdjupet tas fram. 

Resultatet över köldbärarens temperaturutveckling över 25 år presenteras även. Temperaturerna 

över de olika månaderna för det sista simuleringsåret presenteras en exempelfigur enligt figur 8 och 

köldbärarens högsta och lägsta temperatur under dimensioneringstiden.  

 

Figur 8. Exempelresultat för köldbärarens temperaturer över de olika månaderna för det sista simuleringsåret i EED. 

I figur 8 kan man utläsa att temperaturen är som högst i augusti och lägst i januari.  
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Figur 9. Exempelresultat av köldbärarens högsta och lägsta temperatur för varje simuleringsår i EED. 

I resultatet för köldbärarens högsta och lägsta temperatur för varje år enligt figur 9 antar kurvan en 

horisontell linje efter ett antal år. Det tar cirka 3-4 år för kurvan att planas ut och borrhålet uppnår 

ett jämviktsläge.  Detta beror på att marken kring borrhålet kyls vid värmeuttag, men efter de första 

3-4 åren stabiliserar sig värmeuttaget med värmetillförseln av närliggande berg kring borrhålet enligt 

VVS Tekniska förening [4]. 

Den lägsta temperaturen köldbäraren bör ej understiga -5◦C då frysskador kan uppstå på 

värmepumpen NIBE F1345-40 enligt Jim Wållberg på SVPG. 

3.5 Ekonomi 

I detta avsnitt presenteras tillvägagångssättet för de ekonomiska beräkningarna av 

investeringskostnaderna för de tre förslagen av bergvärmeutformning. 

Utformning med bergvärme och bergkyla har även jämförts med om fastigheten värmts upp med 

direktverkande el för att ta fram nuvärdet och pay-off tiden. Värden för årlig mängd köpt energi och 

årligbesparing har tagits från beräkningar av Jim Wållberg på SVPG och kan ses i bilaga 4. 

3.5.1 Investeringskostnad 

Vid en installation av bergvärme utgörs större delen av kostnader för borrning, värmepump, 

installationsarbete och grävning mot fastighet.  

Priset varierar för installation och borrning beroende på de förutsättningar som råder för den valda 

platsen. Följande uppgifter för investeringskostnader för driftklara borrhål har fåtts från Energiborr i 

Umeå och Töre AB som genomför borrning i norra Sverige.   

I ett driftklart borrhål ingår kostnaden för borrning, slang och köldbärarvätska. Kostnaden för 

borrning i jordtäcket innan man når berg är dyrare än borrning i berggrund. Anledningen till denna 

prisökning är man tvingas använda en annan borrkrona samt att man tvingas använda ett så kallat 

foderrör som hindrar jorden från att falla ner i borrhålet. 

Djupet till berg skiljer sig åt beroende på det geografiska läget för borrningen. Det aktiva borrdjupet 

räknas från och med där berget börjar och har uppskattas till 22 meter för Rödbergsmyran 5 enligt 
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Sveriges Geologiska Undersökningar [10] där befintliga borrhål i Sverige finns dokumenterade med 

data och däribland djup till berg. Efter observationer av närliggande befintliga borrningar kunde 

djupet till berg uppskattas.  

Ytligare tilläggskostnad för varje borrhål tillkommer för grävning av dike och dragning av slang till 

fastigheten. Vid utformning med dubbelt U-rör har tilläggskostnaden per borrhål tredubblats för att 

täcka extra kostnader som tillkommer. Utöver att tilläggskostnaden fördubblas tillkommer även 

fraktkostnad till Umeå då dessa dubbla U-rör bara finns i Göteborg. Vid användning av enkla U-rör 

som är standard i Sverige tillkommer ingen fraktkostnad. Fraktkostnaden för dubbelt U-rör har inte 

tagits hänsyn till i denna rapport.  

Kostnader för borrning i berg, borrning i jord och tilläggskostnad ses i tabell 9 nedan. 

Tabell 9. Investeringskostnaderna för borrning i kr/m för berg och jord samt tilläggskostnad per borrhål. 

  Kostnad  

Borrning i berg [kr/m] 220 

Borrning foderrör [kr/m] 480 

Tilläggskostnad per borrhål [kr] 1500 

 

Genom att lägga ihop kostnaderna som presenteras i tabell 9 för den totala borrhålslängden som 

räknas fram i EED kan den totala investeringskostnaden för borrningen fastställas. Investeringen 

räknas fram i programmet EED genom att föra in indata av kostnaderna.  

För att få fram den totala investeringskostnaden lägger man till kostnaden för värmepumpen och 

eventuell tillkoppling av bergkyla. Investeringskostnaden för värmepumpen har gjorts enligt förslag 

på NIBEs hemsida se [11]. 

Tabell 10. Investeringskostnader för värmepump och bergkyla. 

  Kostnad [kr] 

Värmepump 179392 

Bergkyla 25000 

 

Investeringskostnaderna har det inte tagits hänsyn till arbetskostnaderna för installation av 

värmepump. Resultatet av investeringskostnaderna kan ses i avsnitt 4.4. 

3.5.2 Nuvärdesanalys och pay-off tid 

De ekonomiska beräkningarna för bergvärmeanläggningen är gjord i jämförelse med om fastigheten 

energianvändning försätts med direktverkande el. Beräkningarna har utförts i Microsoft Excel 2010 

ekvationerna som används är tagna från boken Vindkraft i teori och praktik [12].  

Följande formler ligger till grund för de ekonomiska beräkningarna där De står för de årliga 

driftkostnaderna som tillkommer för att driva värmepumpen, Du är kostnaderna som tillkommer av 

http://www.sgu.se/sgu/sv/produkter-tjanster/kartvisare/kartvisare_grundvatten.html
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skötsel av anläggningen och Bå är den årliga besparingen som man gör gentemot om uppvärmningen 

skett med direktverkande el. 

Kapitiliseringsfaktorn beräknas enligt (10) där realräntan är 7 procent enligt Aspgren ide AB [13] som 

företagets vinstmarginal. Kalkyltiden n är satt till 20 år då det är den normala livslängden för en 

bergvärmepump. De ekonomiska beräkningarna kan ses i bilaga 5. 

   
        

 
 [-]     (10) 

Där 

 r= realränta [-] 

 n= antal år [-] 

Nuvärdet av besparingen beräknas enligt (11). 

        [sek]     (11) 

Där 

 fk= kapitiliseringsfaktor [-] 

 Bå= årlig besparing 

Nettonuvärdet beräknas enligt (12). 

         [sek]     (12) 

Där 

 Ki= investeringskostnad [kr] 

 N= nuvärdet av besparingen [kr] 

Den årliga vinsten beräknas enligt (13).  

   
   

  
 [sek]     (13) 

Där 

 NNV= Nettonuvärde [kr] 

 fk= kapitaliseringsfaktor [-] 

Slutligen beräknas pay-off tiden enligt (14). 

       
  

       
 [år]     (14) 

Där 

 Ki= investeringskostnad [kr] 
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 Bå= årlig besparing [kr] 

Dtot= årlig drift och underhållskostnad [kr] 

De ekonomiska beräkningarna och resultatet för nuvärde och pay-off tid hittas i avsnitt 4.4. 

4. Resultat 

I detta avsnitt presenteras resultatet av arbetet. 

4.1 Total värmeförbrukning 

Den totala värmeförlusten uppgår till 180 000 kWh per år. Fastighetens värmeförlust presenteras i 

tabell 11 och i figur 10, först i tabellform och sedan i diagramform. 

Metod för framtagande av resultatet kan följas i avsnitt 3.1–3.3.  

Tabell 11. Fastighetens totala värmeförlust per månad i kWh och i procent. 

Period Total värmeförlust Total värmeförlust 

Månad kWh/månad % 

Januari 32803 18,31 

Februari 24540 13,70 

Mars 23623 13,19 

April 16581 9,26 

Maj 10191 5,69 

Juni 4129 2,31 

Juli 259 0,14 

Augusti 2178 1,22 

September 7625 4,26 

Oktober 14706 8,21 

November 18984 10,60 

December 23510 13,12 

Totalt: 179129 100,000 
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Figur 10 Fastighetens värmeförbrukning fördelat över årets månader i MWh. 

I figur 11 visas resultatet av värmebehovssimulering som genomförts i BV2. 

 

Figur 11. Den totala värmeförbrukningen för Rödbergsmyran 5, exklusive tappvarmvatten. 
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4.2 Kylbehov 

Rödbergsmyran har ett kylbehov på 5500 kWh per år enligt simuleringar i BV2.  

4.3 Bergvärme 

Följande avsnitt presentar resultatet som av simuleringarna som utförts i EED. Tillvägagångssätt som 

ligger till grund för resultatet kan följas i avsnitt 3.4. Simuleringstiden är satt till 25 år. 

4.3.1 Dimensionering värmepump och spetsvärme 

Det dimensionerade effektbehovet enligt Excelberäkningar enligt avsnitt 3.1.5 ger ett maximalt 

effektbehov på 67 kW vid DUT -26 ◦C. 

Man kan se att resultatet på 67 kW stämmer överens med effektbehovet som tagits fram i BV2 i figur 

12. Figuren är angiven i W/m2 men då byggnadens area är strax över 1000 m2 så blir effekten den 

samma i kW. 

 

Figur 12. Effektbehovet i kW beräknat med BV
2
. 

Dimensionering av värmepump och spetsvärme beskrivits i avsnitt 3.4.1. 

Detta ger ett rekommenderat effektbehov på 40-47 kW på värmepumpen. 

Spetsvärmen dimensioneras för att klara av effekttoppar vid de kallaste dagarna och ger ett 

effektbehov på 20-27  kW. 
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En värmepump har rekommenderats för drift av bergvärmesystemet för Rödbergsmyran från Jim 

Wållberg på SVPG. Förslag på värmepumpdimensionering en är 40 kW värmepump med en elpanna 

på 30 kW, se bilaga 4. 

4.3.2 Bergvärme förslag 1: Bergvärme med enkelt U-rör 

Resultatet för det första förslaget att endast använda bergvärme för att täcka värmebehovet med 

enkelt U-rör kan ses i tabell 12. Figur 13 och 14 beskriver medelfluidtemperaturen för år 25 av 

simuleringstiden och hur max och mintemperaturen varierar under en simuleringstid på 25 år.  

Tabell 12. Resultat för bergvärme utformning med enkelt U-rör. 

Antal borrhål 5 

Djup 210 m 

Total borrhålslängd 1050 m 

 

 

Figur 13. Resultat för köldbärarens temperatur över de olika månaderna för det sista simuleringsåret för bergvärme 
utformning med enkelt U-rör. 

 

 

Figur 14. Resultat av köldbärarens högsta och lägsta temperatur för varje simuleringsår för bergvärme utformning med 
enkelt U-rör. 
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4.3.3 Bergvärme förslag 2: Bergvärme och bergkyla med enkelt U-rör 

Resultatet för det andra förslaget att använda bergvärme och bergkyla för att täcka värme- och 

kylbehovet genom användning av enkelt U-rör kan ses i tabell 13. Figur 15 och 16 beskriver 

medelfluidtemperaturen för år 25 av simuleringstiden och hur max och mintemperaturen varierar 

under simuleringstiden. 

Tabell 13. Resultat för bergvärme och bergkyla utformning med enkelt U-rör. 

 

Antal borrhål 5 

Djup 210 m 

Total borrhålslängd 1050 m 

 

 

Figur 15. Resultat för köldbärarens temperatur över de olika månaderna för det sista simuleringsåret för bergvärme och 
bergkyla utformning med enkelt U-rör. 

 

Figur 16. Resultat av köldbärarens högsta och lägsta temperatur för varje simuleringsår för bergvärme och bergkyla 
utformning med enkelt U-rör. 
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4.3.4 Bergvärme förslag 3: Bergvärme och bergkyla med dubbelt U-rör 

Resultatet av användning av bergvärme och bergkyla för att täcka värme- och kylbehovet genom att 

använda dubbelt U-rör ses i tabell 14. Figur 17 och 16 beskriver 8edelfluidtemperaturen för år 25 av 

simuleringstiden och hur max och mintemperaturen varierar under simuleringstiden. 

Tabell 14. Resultat för bergvärme och bergkyla utformning med enkelt dubbelt U-rör. 

Antal borrhål 4 

Djup 250 m 

Total borrhålslängd 1000 m 

 

 

Figur 17. Resultat för köldbärarens temperatur över de olika månaderna för det sista simuleringsåret för bergvärme och 
bergkyla utformning med enkelt dubbelt U-rör. 

 

Figur 18. Resultat av köldbärarens högsta och lägsta temperatur för varje simuleringsår för bergvärme och bergkyla 
utformning med enkelt U-rör. 
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4.3.5 Jämförelse resultat 

I figur 19 presenteras resultatet i figur 13, 15 och 17 över köldbärarens temperatur i samma diagram 

för en enklare jämförelse. 

 

Figur 19. Jämförelse av resultat för köldbärarens temperatur över de olika månaderna för det sista simuleringsåret. 

Köldbärarens medeltemperatur över ett år presenteras i tabell 16. 

Tabell 16. Köldbärarens medeltemperatur över ett år 

 

Förslag 1 Förslag 2 Förslag 3 

Medeltemperatur [◦C] -0,02 0,25 0,62 
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4.4 Ekonomi 

Nedan följs det ekonomiska resultatet av projektet. Tabell 17 visar investeringskostnader för 

borrning i jord och i berg samt tilläggskostnad för varje borrhål. 

Tabell 17. Investeringskostnad för borrning. 

  Förslag 1 Förslag 2 Förslag 3 

Kostnad för borrning 246750 246750 235000 

Tilläggskostnad 7500 7500 18000 

Kostnad för foderrör 52800 52800 42240 

Totalt [kr] 307050 307050 295240 

 

Den totala investeringskostnaden för de tre bergvärmeutformningarna presenteras i tabell 18. 

Tabell 18. Total investeringskostnad. 

 

 

 

 

 

Beräkning av nuvärde, nettuvärde, årlig vinst och pay-off tid kan följas i avsnitt 3.5.1 och 3.5.2. 

Resultatet ses i tabell 19. 

Tabell 19. Resultat av nuvärde och pay.off tid. 

  Förslag 1 Förslag 2 Förslag 3 

Nuvärde av besparing 1569042 1569042 1569042 

Nettuvärde 1122992 1097992 1109802 

Årlig vinst 106003 103643 104757 

Pay off 5,6 5,9 5,8 

 

 

 

 

 

Investeringskostnad Förslag 1 Förslag 2 Förslag 3 

Borrning 307050 307050 295240 

Värmepump 139000 139000 139000 

Bergkyla 0 25000 25000 

Total investeringskostnad [kr] 446050 471050 459240 
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5. Diskussion 

Eftersom fastigheten är under uppbyggnad kan de beräknade värdena för totala energiförbrukningen 

för värme och kyla inte jämföras med data genom tidigare års förbrukning eftersom den 

informationen inte finns. Energiförbrukningen fastställs då från simuleringar som genomförs i 

datorprogram. För detta projekt har BV2 och Excel används. 

Osäkerheter med att använda ett simuleringsprogram uppstår ofta då all data för den berörda 

fastigheten inte finns tillgänglig och måste antas efter uppskattade värden. Problematik av 

antaganden har även uppstått då fastigheten är uppdelad i två olika avdelningar, en industridel och 

en kontorsdel. Då olika ventilationsflöden kommer krävas för byggnadens olika sektioner och 

simuleringsprogrammet endast tar ett ventilationsflöde för hela byggnaden. Ventilationsflödet har 

därför fått viktas efter hur stor del av byggnadens totala yta som utgörs av det specifika 

ventilationsflödet. Samma sak har utförts på värmegenomgångstal för portar och dörrar som är olika 

för de två sektionerna då stora portar används för industridelen. 

Byggnaden har ett dimensionerande effektbehov på 67 kW. För detta projekt anses ett val av en 40 

kW värmepump med en elpanna på 30 kW som mest lämpligt. Anledningen att denna 

dimensionering rekommenderas framför en större värmepump är att den ändå klarar av att täcka 

hela värmebehovet stora delar av året. Endast under de kallare dagarna finns behov av den extra 

spetsvärmen.  Detta gör att värmepumpen går jämnare under året vilket ger mindre slitage på dess 

delar och kommer bidra till att värmepumpen kommer hålla längre. Om värmepumpen 

dimensioneras med för hög effekt kommer den gå på halvfart under stor delar av året vilket gör att 

besparingen inte blir lika stor. En mindre värmepump har även lägre investeringskostnad.  

Genom att dimensionera samma borrhålsdjup på en utformning för bergvärme och för både 

bergvärme och bergkyla kan man se i skillnaden och påverkan att införa bergkyla på 

köldbärartemperaturen, se figur 19 och tabell 16. Resultatet visar att medeltemperaturen över året 

ökar med 0,3◦C vilket tyder på att införande av bergkyla med en bergvärmeanläggning bidrar till att 

mer värme återgår till marken så att borrhålet inte kyls ned i samma utsträckning.     

Resultatet visar att det inte krävs något extra borrdjup för ett system där både värme och kyla ska 

använd gentemot ett system med enbart värme. Den enda investeringskostnaden som skiljer vid 

införande av endast bergvärme eller både bergvärme och bergkyla är kostnaden för den extra 

kollektorslangdragning och fläktkonvektorer. Detta är kostnader som tillkommer även om man 

endast använt sig av bergvärme då kylan för fastighet tvingas produceras på annat vis.  

Den högsta medelårstemperaturen för köldmediet fås vid användning av dubbelt U-rör. Vid 

användning av dubbelt U-rör kan man borra djupare borrhål då slangarna utsätts för lägre tryckfall 

och det därför blir lättare att hålla upp flödet i slangarna, detta medför att man kan borra färre 

borrhål och inte behöver betala den dyra investeringskostnaden av främst foderrör men även 

resterande borrning för det extra borrhålet. Detta gör att man får en lägre investeringskostnad än 

om man borrat fler borrhål som inte är lika djupa. Det som bör tänka på är att man i beräkningarna 

av investeringskostnaderna för dubbelt U-rör inte tagit med den extra fraktkostnaden som 

tillkommer då dessa slangar endast finns i Göteborg enligt Robert på Umeå Borr AB. Vid användning 

av vanlig enkel U-slang tillkommer inte denna kostnad utan den ingår i borrningskostnaden. De 

dubbla U-slangarna kräver även mer arbete vid installation vilket kan öka arbetskostnaderna. I detta 
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projekt har den extra kostnaden antagits till 6000 kr per borrhål men närmare offert bör göras för att 

se om en borrningsutformning med dubbelt U-rör ger lägre investeringskostnad än utformning med 

enkelt U-rör med ett extra borrhål.  

Arbetskostnader för installation av värmepump har inte tagits hänsyn till i detta arbete. Dessa 

tillkommer även i investeringskostnaderna.  

Vid nuvärde, nettuvärde och beräkningar av årliga vinsten och pay-off har kostnaden för drift och 

den årliga besparingen antagits enligt beräkningar av Jim Wållberg på SVPG enligt bilaga 4. Denna 

beräkning ar endast gjord på ett system med bergvärme. En liknande kalkyl har inte hunnit göras för 

ett system med både bergvärme och bergkyla vilket gör att de årliga kostnaderna för drift och den 

årliga besparingen kan variera. Nuvärdet ger därför samma resultat då samma årliga besparing 

räknats på alla tre fallen är samma. Och detta medför även osäkerheter i resultatet för nettuvärde, 

årlig vinst och pay-off tid för förslagen som gjorts med bergkyla inkluderat.  

Bergvärme och bergkyla är ett långsiktigt och l hållbart alternativ om elen som driver värmepumpen 

framställs miljövänligt kan systemet anses vara klimatneutralt. Investeringskostnaderna är höga men 

driftkostnaden är låga och systemet har lång livslängd. Man behöver inte heller binda upp sig till en 

energiproducent som man blir vid användning av till exempel fjärrvärme, fastighetens energikostnad 

påverkas då mindre av framtidens energipriser.  
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6. Slutsatser 

Den utförda studien har vänt sig till Fredrik Gustavsson för valet av uppvärmning- och kylsystem för 

Grubbe Ventilation AB nya fastighet på Rödbergsmyran 5 i Umeå kommun. Energisystemet som 

undersökt är möjligheten för utformningen av bergvärme och bergkyla.  

Fastighetens värme- och kylbehov har simulerats i BV2 och i Excel. Resultatets pålitlighet av kan 

påverkas fel i simuleringsprogram och uppgifter kring varmvattenanvändning och fastighet- och 

hushållsel som påverkar värmetillskott och värmeförluster som kan vara svåra att uppskatta. 

Felkällor, felaktiga antaganden och den mänskliga faktorn kan ha påverkat på resultatet. 

Ett infört bergvärmesystem med en bergvärmepump i storlek 40 kW och en 30 kW elpanna för 

tillförande av spetsvärme kommer resultera i en minskad uppvärmningskostnad på 148 000 kr per år 

i jämförelse om elvärme används. Denna storlek på bergvärmepumpen rekommenderas framför en 

större pump då driften blir jämnare och ger mindre slitage på värmepumpen.  

Ett kylsystem som nyttjar bergvärme är ett intressant alternativ då det inte påverkar det aktiva 

borrhålsdjupet, antalet meter som behöver borras är samma som om endast bergvärme skulle 

utnyttjas. Ett system med bergkyla resulterar även i en ökad årsmedeltemperatur på 

köldbärarfluiden med 0,3◦C. 

Att göra en utformning med dubbelt U-rör resulterar i att ett mindre borrhål krävs vilket minska 

investeringskostnaderna för borrning. Denna ger lägre investeringskostnad än om enkelt U-rör 

används. Men osäkerheter uppstår då extra kostnader för installation och frakt av kollektorslangar 

har varit svåra att uppskatta. 

Resultatet av den totala investeringen av installationen måste ses över, där arbetskostnader inte 

tagits hänsyn till. Även investeringskostnaderna för tillkopplingen av bergkyla bör göras en närmare 

offert.  

 

6.1 Rekommendation och fortsatt arbete 

För fortsatt arbete bör en närmare ekonomisk kalkyl göras för att jämföra investeringskostnader och 

energibesparing av bergvärme och bergkyla med fjärrvärme. Vilket av systemen som kommer ge den 

lägsta investeringen och energikostnaden för fastigheten kommer ha en stor betydelse för val av 

systemlösning. 

Det kan även vara av intresse att undersöka vilken betydelse köldbärarfluidens temperatur har på 

arbetet för värmepumpen. Om ökad temperatur kan bidra till ytligare besparingar. 
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http://www.vvs-foreningen.no/portal/pls/portal/docs/1/986064.PDF
http://www.brunnsborrarna.se/system/visa.asp?HID=1284&FID=637&HSID=23989&ActMenu=24007
https://www.energimyndigheten.se/Hushall/Din-uppvarmning/Varmepump/Bergvarme/
https://www.energimyndigheten.se/Hushall/Din-uppvarmning/Varmepump/Bergvarme/
http://www.sgu.se/sgu/sv/index.html
http://www.nibe.se/Produkter/Bergvarmepumpar/Sortimentslista/NIBE-F1345/
http://www.aspegren-ide.se/Familjepaketet/NyckeltalGLC091015.pdf


31 
 

8. Bilagor 

Nedan finns sammanställning av examensraportens bilagor. 

Bilaga 1. 
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Bilaga 2. 
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Bilaga 3. 
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Bilaga 4. 
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