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STATENS GEOTEKNISKA INSTITUT 

FöRORD 

Under se senaste åren har ett omfattande forsknings- och ut
vecklingsprogram genomförts inom energiområdet. Detta har 
resulterat i en mycket stor mängd rapporter och dokument. 

För att klargöra erfarenheterna och resultaten av FoU-verk
samheten inom markvärmeområdet (utvinning och lagring av värme 
i jord, berg, yt- och grundvatten) har vid SGI utförts en in
ventering av den rikhaltiga litteraturen inom detta område. 
Inventeringen omfattar delar av litteraturen utgiven i huvud
sak under tiden 1979 fram till sommaren 1983. 

Denna rapport innehåller de sammandrag som medarbetare vid 
SGI gjort av litteratur angående olika tekni~ inom markvärme

området. Sammandragen har varierande detaljeringsgrad och om
fattning. Syftet med inventeringen var emellertid att över
siktligt sammanfatta litteraturen för att internt vid SGI sprida 
kunskaperna inom markvärmeområdet. Sammanställningarna redovisas 

därför i konceptform. 

Linköping i februari 1984 

Bengt Ryde11 
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Projektet "Energihushällning i staclspl:men" är ett försök att kon
sekvensbeskriva olika effekter av en praktisk tillän1pning av alter
nativa lägenerg1system vid planering för nybyggnad av bostadsom
råden. 

Projektet har knutits till en aktuell utbyggnad i Boras. 

.cet begränsades till att studera plankonsekvenserna av energi-----...-------'-.1allningsåtgärder inom nomrnlstora representativa bostadsom-
.den vid nyplanering. 

~todiken i projektet utformades som en experimentell 
jämförelsestudie där flera olika planutfonnningsalternativ prövades 
utgående från hypoteser om energibesparing i företagna förändrin
gar av planstandard, husgruppering m m. De så företagna succesiva 
förändringarna av planområdenas utfomrning beräknades och 
bedömdes kontinuerligt ur bl a värmetä thetssynpunkt. För att detta 
skulle vara möjligt att metodiskt pröva uppställdes tidigt i projek
tet fyra tänkbara uppvämrningssystem för områdena. Dessa var: 
individuella system, husgrupperingssystem för gruppstorlekar upp 
till 20 hus, områdessystem för storlekar upp till 50 hus och fjärr
värmesystem. Värmetäthetsberäkningar uteslöt dock det senare. 
Systematiskt renodlades nu tänkbara kombinationer mellan upp
värmningssystem och planåtgärder. Här hämtades de tekniska kri
terierna från de experimentbyggnadsprojektet som stöds av BFR. 
från bl a Östgötabyggen Lambohov, Studsvik, Växjö och Brämhult. 

Rent allmänt noterades under utformningsstudierna att passiva åt
gärderna sammantaget kan medföra både en ~~ploateringssänkning 
och ökade exploateringskostnader. Dessa kostnader måste då sättas 
i relation till energivinsten. Vissa-alternativa åtgärder kan då te sig 
mer lönsamma varför man i sådana fall måste göra avkall på de pas
siva principerna. 

De alternativa uppvännningssystem, vilka har medfört specifika 
plankrav och restriktioner för de båda planerna, har betraktats 
utifrån en kostnadsbedömning med känslighetsanalys. I analysen 
har förändringar beträffande energipriset, investeringskostnader, 
teknisk livslängd och finansieringsfonn för valt system studerats. 
Generellt gäller för de studerade experimentsystemen att vid en 
måttlig energiprisutveckling finansieringsfom1en och investerings
kostnadernas förändring har störst betydelse för lönsamheten. 
Osäkerheten beträffande de avancerade systemens tillförlitlighet 
med avseende på ingaende komponenter och systemens totala 
energibesparing medför att tidpunkten för deras införande i 
planområden har kommit att förskjutas 10 år fram i tiden från 
områdenas utbyggnad. 

Projektets resultat är framförallt de erfarenheter en prövning av 
nya tankar pa en traditionell planeringssituation har gett. Här har 
projektet gett den allmänna erfarenheten att nya avancerade sys
tem av den typ som prövats i pågaende experimentbyggande ännu 
ej kan allmänt tillämpas framförallt av ekonomiska skäl. En plane
ring för deras framtida införande - vilket ställer specifika pla;;t;;;
;ch omedelbar tillämpning av passiva åtgärder synes dock lämplig. 
De mer konkreta resultat som kommit fram iprofektet har bara_ 
till en del kunnat ges en form där kvantifiering är möjlig. 



Huvudresultaten kan sammanfattas i följande punkter. 

l. Val av nya utbyggnasområden oeh kommunala markresurser 
begränsas av de tekniska villkor studerade lägenerigisystem 
ställer. 

2. Valt utbyggnadssätt och utbyggnadstakt för ett område kan 
antagas betyda mer för den totala energihushållningen än de 
valda energiförsörjningssystemen i sig. 

3. Utnyttjande av befintliga planjuridiska styrmedel är väsentliga 
för uppnående av uppställda må.Isättningar. 

4. Tekniska krav betr orientering, optimal kulvertlängd mm kan 
begränsa önskvärd planstandard och planutfomming i ett om
råde. 

5. Konflikter med nonnerad planstandard kan uppstå beträffande 
främst friytor och trafik. 

6. Drifts- och skötselsynpunkter bör beaktas tidigt i planering. Så 
kan t ex geme nsamhetsanläggningar för mindre områden anta
gas vara olämpliga. 

7. Olika klimatologiska förutsättningar och utnyttjande av dessa 
kan antagas ha betydelse för den totala energihushållningen. 

Den tekniska analysen visar att en höggradig energibesparing är 
möjlig om de rätta förberedande åtgärderna vidtages vid nypro
duktion 
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Med utgångspunkt från den redovisning som lämnats i SIND-PM 
1980:5 samt viss kompletterande uppgiftsinhämtning görs i 
föreliggande rapport en bedömning av vilka uppgifter som 
landets koITTTiuner resp. industriverket bör inrikta 
samheten på under den närmaste framtiden. 

Kcrnmunernas verksamhet 

Beträffande KE som planeringsprocess bör kommunerna tillse 
att den omfillar all energitillförsel och energianvändning 
inom kommunerna. Det är väsentligt att planeringen läggs upp 
så att den utmynnar i åtgärdsprogram avseende dels olika 
energiförsörjningsalternativ, dels energihushållningsåtgär
der. 

Vid senomförandet av dessa åtgärdsprogram bör koITTTiunerna 
koncentrera insatserna till att i första hand avse verksam
heter som de direkt kan påverka, såsom eget fastighetsbe
stånd, fjårrvärmeutbyggnad etc. Huvudinriktningen skall vara 
att minska oljeberoendet inom uppvärmningsområdet. Detta kan 
ske genom dels substitutionsåtgärder (övergång till fast
bränsleeldning i egna anläggningar), dels nivåsänkande åt
gärder (olika hushållningsinsatser). 

Kontakt bör tas med representanter för "bostads- och indu
strisektorn11 i varje enskild kommun för överläggningar an 
framtida bränsle- och energiförsörjning samt planerade hus
hållningsåtgärder. 

Överläggningar med företrädare för landstingen och staten på 
regional/lokal nivå (bl a byggnadsstyrelsen och fortifika
tionsförvaltningen) bör även ske. 

En utredning om möjligheterna för bränsleförsörjning av kom
munernas egna värmeproduktionsanläggningar vid fredskris bör 
göras av alla kommuner med sådana anläggningar. Det är vä
sentligt att även de tekniska möjligheterna att snabbt övergå 
till inhemska bränslen inventeras. 

I 

r 



SIND~ verksamhet 

I avvaktan på utformningen av den tidigare nämnda planen för 
KE-verksamheten, föreslås SINDs verksamhet för den ~ärmaste 
framtiden få följande omfattning och inriktning: 

Metodutveckling bör bedrivas tex genom utarbetande av kon
kret handledning för de olika faserna i energiplaneringsar• 
betet som hjälp till i första hand små och medelstora kom
korrrnu ner. 

Enkätverksamhet bör bedrivas endast i mindre omfattning av
seende kl art avgränsade frågor och i en utsträckning som er· 
fordras för att komplettera befintliga basfakta. 

Regionalt inriktad verksamhet bör bedrivas. Initiativ bör 
tex tas till överläggningar med grupper av kommuner för att 
klarlägga en regions framtida energiförsörjning. 

Verksamhet bör bedrivas för att underlätta en övergång till 
fasla bränslen l kon1nunernas egna fjärrvärmeanläggningar och 
hetvattencentraler, i form av 11 administrativt 11 och ekonomisk 
stöd tex till projekt som syftar till användning av inhems
ka energiråvaror. 

En övergripande energiförsörjningsplanering bör bedrivas i 
syfte att klarlägga korrrnunernas planeringsförutsättningar 
tex genom bedömningar av den internationella bränslemark
nadens utveckling. 

Läget kan kortfattat beskrivas enligt följande. 

- Korrmunernas energiplanering är ojämnt utvecklad, tex fö
rekorrrner stora skillnader vad gäller omfattning och inne
hå 11. 

- Korrmunerna planerar för en omfattande utbyggnad av fjärr
värme - i stort motsvarande den bedömning som görs i prop 
1978/79:115. 

- En stor planerad Ökning av spillvärmeutnyttjande redovisas. 

- Många kommuner uppger att de planerar dtt använda skogs-
råvara, tex flis som bränsle. Ett fåtal konkreta projekt 
redovisas i enkäten. (En ökning har dock noterats senare 
under våren 1980}. 
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- Endast ett fåtal kommuner anger att dP nar någon plan för 

råvarutillförsel vid fredskris. 

- Av uppgifterna framgår att de tekn1ska möjligheterna att 
snabbt övergå till inhemska bränslen är ~mä, 

- Kommunerna redovisar i allmånhet ingen konkret uppfattning 
om möjlig total energibesparingspotential. 

- Rådgivnings- och besiktningsverksamheten till enskilda 
fastighetsägare med flera befinner sig i ett uppbyggnads
skede. 

- Samband mellan energihushållningsplanering och annan kom
munal planering förekommer i liten utsträckning i organi
serad form. 
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Projektet "Kommunala styrmedel för övergång till 
lokala energikällor - Pilotstudie" har sitt ur
sprung i ett projekt som inst. för Energiteknik på 
M-sektionen, CTH, bedrev under hösten 1980 tillsam
mans med Leksands kommun. "Leksand-projektet" 
(Blinge, Eva m fl, 1980) går ut på att utarbeta 
en energiplaneringsmodell för kommunen, och att ut
reda möjligheterna att successivt gå över till en 
användning av lokala energikällor. 

r den forskning som idag bedrivs om alternativa 
energikällor ägnas mycket lite utrymme åt genomfö
randefrågor. Man ställs här ofta inför problem som 
det inte finns några etablerade lösningar på. Det 
är därför viktigt att studera vilka styrmedel som 
finns och hur de kan användas för att underlätta 
genomförandet av en energiproduktion på lokal nivå. 

Det första syftet med pilotstudien är att visa pl 
frågeställningar som måste utreda§ inn~n ett visst 
alternativt teknisKt system kan genomforas. ProJek
tet strävar efter att klargöra vilka problem en 
övergång till lokala energikällor för med sig. I. an
slutning till denna redogörelse förtecknas ocksa 
de styrmedel som står till en kommuns förfogande. 

Pilotstudiens andra syfte är att utgöra en ~led
nin till ett mer omfattande forsknings ro· e t. 
Detta nya proJekt skall utgöra en a grun sanalys 
av vilka krav som måste ställas på bebyggelse, an
läggningar och planeri~g vid en övergån? till lo
kala energikällor. ProJektet skall ocksa va~a en 
studie av hur existerande styrmedel kan anvandas 
för att genomföra ett önskat energisystem och ~n 
undersökning av huruvida befintliga styrmede~ ar 
tillräckliga, eller om det behövs kompletteringar. 

Kap. 1 "Bakgrund och begrepp" är en genomgång av 
de energipolitiska mål som formulerats av riksdag 
och regering. Kapitlet innehåller också en diskus
sion kring några för rapporten centrala begrepp: 
"energikällor", "kommunal energiplanering" och 
"styrmedel". 

I kap. 2 "Om tidigare forskning" refereras kort de 
utredningar och forskningsrapporter som berör ge
nomförandefrågor och/eller energiproduktion på lo
kal nivå. Vi konstaterar att det inte finns någon 
studie som tar upp dessa frågor på något utförligt 
vis. Några av de refererade arbetena betonar i stäl
let vikten av en fördjupad studie av genomförande
frågor. 

En förteckning över de styrmedel som idag står till 
förfogande och som eventuellt skulle kunna använ
das för att genomföra en konvertering till lokala 
energikällor finns i kap. 3. 

I kap. 4 "Om värmeplanering" diskuteras värmepla
nen som energiplaneringsinstrument. Exempel tas upp 
från Danmark och från "Leksand-projektet". 

Kap. 5 "Några genomförandesituationer" är ett för
sök till sortering av det stora antal situationer 
som kan uppkomma vid en övergång till lokala ener
gikällor. Variabler är, förutom energitekniken, bl a 
ägandeförhållanden och bebyggelsens struktur. 

Arbetet tillsammans med Energiteknik gav upphov till 
en rad frågeställningar rörande genomförandet av 
lokal energiproduktion. Vi redovisar i kap. 6 "Någ
ra genomförandeproblem" exempel på situationer där 
det är oklart hur genomförandet skall gå till. 



Kapitel 3 och 6 ingår även i •Leksand-projektet" 
(Blinge, Eva m fl, 1980). 

För att kunna arbeta vidare med frågorna har vi för
sökt kartlägga de försök som gjorts runt om i lan
det med områdesanknuten energiproduktion med alter
nativa energikällor. I kap. 7 "Två fallstudier" re
dovisar vi två sådana projekt och de erfarenheter 
rörande styrmedel och genomförande som dessa givit. 

De kunskaper vi på detta sätt hittills skaffat oss 
sammanfattar vi i kap. 8 "Slutsatser och behov av 
forskning", där också några förslag till forsknings
projekt ställs upp. 

Lagen om kommunal energiplanering innebär att an
svaret för att en energiplanering kommer till 
stånd ligger på kommunerna. Planeringsansvaret är 
dock inte förenat med motsvarande styrmedel för 
energiplaneringens genomförande. 
alltså inte upprätta värme lane 

ara. 

Vad som är viktigt är då att fastställa vilken sta
tus värmeplanen har som planeringsinstrument. Lagen 
om kommunal energiplanering säger att kommunen 
skall "i sin planering främja hushållningen med 
energi samt verka för en säker och tillräcklig ener
gitillförsel". Hur skall kommunens ansvar för för
sörjningen (inköp, lagring, omvandling etc) tolkas? 
Kan lydelsen "säker och tillräsklig energitillför
sel" tolkas så, att kommunen skall stå fört ex 
utvinning, lagring och distribution av ved, torv 
eller flis? 

Vår bedömning är att kommunens planeringsansvar, 
enligt lagen om kow~unal energiplanering, i ett 
längre perspektiv måste vara cetsamma, oavsett upp
värmningsformer och behov. 

Slutsatsen blir alltså att 
närmare studium av de 
och organisatoriska st 
ning okala 
energikällor. Viktigt är att fastställa stvrmedlens 
ställning gentemot olika former av hinde~ 
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J4trtM<-lrlt(jM?leu1tr 
.;h SIND:s slutsatser när det gäller t:esparingar i t:e

ksens energiförsörjning är följande: 

o SIND och senare statens er.ergiverk bör 1 sitt program för 
energiutbildning satsa p§. att hjälpa tostadsföretagen och 
kcmnunerna att förbättra driften av värrresystei.12n i deras 
fastigheter. 

o Regeringen bör -!;enom direkta överl§&,;;ningar med de större 
bostads:~öretagen och hyresgästorgarJ.sationerna påverka dem 
att påskynda energisparandet och att förändra h,yressätt
ningsprinciperna så att bättre L~citament för er.ergisparan
det skapas i b,yresfastigheter. 

Den slutsats OED och SIND dmr l::eträffande fjärrvär-me cx:h grup

pcentr-aler är således att en fortsatt .1tbyggnad även fortsätt1 

ningsvis och rå lång sikt korrmer att vam rationell. Ix,n ut
byggr.adstakt som f n förutses av kcmm.merna nntive rar- inte 
några nya sär-skilda statliga åtgärder-. Cet stöd 
som statsITB.kterna t:eslutat an för- 1983 lwr.ner dessuto□ sanno
likt att leda till en ökad takt i de när-rr-aste 
åren. 

Sarrrnanfattningsv.i.s anser- OED och SIND att planer-ingsl~et i 

komnur1erna när- det gäller- oljeer-sättande åtgärder- i fjärr-värme-

anläggningar rör- när-var-ande är tillfredsställande. Det bör- dock 

påpekas att den totala br-äns leanvändningen i fjärr-värme 1990 

med den utbyggnad som förutses komr.er att var-a ankring 50 TWh 

per år vilket kan jämför-as med dagens bränsleanvändning om c.a 

35 TWh. Om nuvarande skillr.ader mellan priserna fasta bräns-

len och tjock eldningsolja l::estår- eller ökar- talar ekonorrJ.:öka 

skäl för- att den allra stör-sta delen av värmepr-odukt1onen ~{all 

ske rred fasta bränslen vid slutet av decenniet. Aven an de pr,:.... 

jekt som nu planeras genomfärs åter-står ytterligare 1r.veste

ringar i stör-re fastbränsleanläggningar under 1980-talet. 

Slutsatserna beträffande utbyggnad av produktionsanläggningar 

för fastbr-änsle, värmepumpar och spillvärme är sar;rna."lfattnings

vis följaride. 

o Utvecklingsl~et när det gäller utbyggr,.aden av proJukt1ons

anlä&:,'7fiingar- i f jär-r-värmeförsör- jningen är tillfredss tällan

de. 

o I sina kontakter- med korrmunerna bör statsmakterna och de 

statliga eyndig;ieterna bidr-a med att ytterligare informera 

om rrojligheterna att minska kostnaderna för- fjär-rvär::'e 

genom utbyggn.ad av fastbränsleeldade pr-oduktionsanl~~ing

ar-. 

o StatsITB.kterria bör ange de långsiktiga förutsättningarna för

energiskatterna och miljökraven vid fastbränsleeldrl1ng för 

att öka kalkylsäker-beten vid oljeer-sättande åtgärder- och 

därmed underlätta för konm..meITJa att fatta beslut. 

o Någr-a nya statliga ätgär-der för fastbr-änsleutbyggnad för

utan det nyligen beslutade upphandlingsstödet och bidragen 

till invester-ingar i torveldade anläggningar och fjär-r-vä'.r-

menät behövs för rarvarande inte. 

0 OED ko;rmer att i sin utvä'.rdering av oljeersätt~~ngsfonden 

r-edovisa de eventuella f~r-ändr-ingar av stödet san krävs för

att päskynda motiverade investeringar. 

0 Nästa steg efter f ~r-rvänre när det gäller oljeersättning 

är i gruppcentr-aler-~Det finns skäl att gå vidar-e och när-

rrare klarlägga förutsättningarna här-för-. 
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Sarmra.nfattningsvis anser OED och SIND att 

o konmmernas energiplaner'ing bör koncentreres till de an0'1-
den där de har de bästa n:lrutsättningama att påverka ut

vecklingen - dvs värmen:lrsi:ir- Jning, energisparande i egna 

fastigheter, inarbetning av energiaspekter i :rark- och 

bebyggelseplaneringen och rådgivning till fastighetsägare 

o lagen om korrrnunal energiplanering bör kompletteras s:!!. att 
det ställs krav på att det i var je kom:nun skall finnas en 

aktuell värrreförsör jningsplan, som skall aritas av kommm
fullmäktige (se bil. 5) 

De statliga mYOdighetemas uppgifter i den kamur.ala energi

planeringen 

De kraftiga ökningarna av energipriserna och den växande skill

naden rrellan priserna på olja och fasta bränslen som .ägt rum 
under det senaste decenniet har väsentligt ändrat ftirotsi:!tt
ningarna för den framtida energiförsörjningen. 

Anpassningen till de nya förhållandena kcroner att ta lång tid 

och lwäva förändringar i en stor del av den f'Jsiska samhälls
byggnaden. I den förändringsprocessen spelar karrnunerna en 

viktig roll genom att de har ansvar rör planering av markan

vändnir.g, bebyggelse och värmeförsör jning i form av elvärme 

och fjärrvärme. 

Statens uppgift i förhålla.'1de till konm.mema är i första hand 
att genom Lriformation och ekonomiskt stöd hjälpa kanrnunerna 

med denna anpassning. I ta~t med att kc::mnuner-na utvecklar sin 
kompetens och arbetar in de nya förutsättningarna i sin ordi

narie planering korrmer sannolfät karaktärer: av de statliga 

insatserna att förändr-as. 

En ai1rum statlig uppgift som har betydelse för energiplanering

en är den fysiska planeringen som bl a bedrivs inom länsstyrel

serna. 2ftersom en viktig uppgift i den kamunala energiplane

ringen ål'.' att beakta er.er-gifragorna i den fysiska planeringen 
bör enligt SIND:s och OED:s mening länsstyrelserna i för-sta 

hand inr'ikta sig dessa _rrfigpr di:;. de sedan långe taft ett 
etablerat samarbete med komrunerna. Det finns därerrot :inte 

motiv att generellt sett ge länsstyrelserna nya uppgifter~ 
kräver specialistkompetens ;:å energiområdet. Det skulle kräva 

alltför- stora personalresur-ser- i förhållande till de trots allt 
begr-änsade behoven av statligt engagerr.ang i den kcmnunala ener

giplaneringen. 

En dialog mellan staten och kcranunerra är en förutsättning för 

den kO!i1TIUI1ala energiplaneringen. Statliga riktlinjer måste för 

att vara meningsfulla ta hänsyn till ko.'Tl!TllI1ernas för-utsättning

ar och önskerrål och därför baseras ;:å ett väl avvägt och verk

lighetsförankrat u.'1derlag. Ett sådant under-lag är också en vik

tig grund för stats::'akternas ställningst3.6'"8.nden för- nationen 

som helhet. 

I arbetet med komnunemas oljereduktionsplaner - som kan sägas 

utgöra första steget i en fortsatt dialog har frarnkorrmit en 
stor efterfrågan på råd, planeringsstrategier och fakta. Denna 

eftet>frågan beror på den nya situation som :inriktningen på 
oljer-eduktion medför-t för andra planeringsaktiviteter i kam:u
nerna. Detta galler' främst energif'Örsör jnings-, spar- och fy
~ sisk planering. 



STATENS GEOTEKNISKA INSTITUT 

ENERGI I FYSISK PLANERING 

Referent: Caroline Palmgren och Bengt Rydell 

RAPPORT NR 

BFR T27:1980 

BFR T12: 1982 

BFR R20:1982 
+ bilaga 

BFR R111:1983 

BFR projekt nr 
800879-1 

TITEL 

Göransson, Anders, m fl: Energi i bebyg
gelseplanering. Beräkningsmetod för upp
värmning, transporter och försörjnings
system 
Marko, Laszlo, m fl: Energistudie Gustavs
berg. Plankrav och plankonsekvenser vid 
områdesplanering 
Margen, Peter, m fl: Stora solvärmesystem. 
Geoteknik, områdesplanering, ekonomi 

Ryden, Bengt, Thärnquist, Ingemar: 
Naturvärme och klimatresurser i områdes
planering. Energiinriktad redovisning 
Carlsson, Lennart: Energiinriktad områdes
planering 

SGI nr 196 K!1n1iand Gral:ska, Unkbping 



J 

/ /~. 

Användningsområden 
Metoden ger överslagsvärden på energiomsättningen för 
uppvärmning, transporter och övriga försörjningssystem. 

Den kan användas då man i olika former av planering vill 
uppskatta hur stor energiomsättningen är eller förväntas 
bli. Vidare kan metoden nyttjas då man vill pröva hur be
hov av energi skall täckas. Det kan gälla 

- markanvändnings region, kommun, kommundel, 
planering för områdesplan, större detaljplan 

eller konsekvenser av olika ut
byggnadsmönster 

- lokaliseringsfrågor avseende t ex bostäder eller 
arbetsplatser 

- andra förändringar exempelvis förtätning av be
i bebyggelsen byggelse, trafiksanering etc. 

Metoden är också användbar i olika energiutredningar, 
exempelvis 

- kommunal energi uppskattningar av olika sekto
planering rers energibehov, förutsätt

ningar för ändrade eller nya 
försör jningssystem. 

Beräkningen kan omfatta såväl befintlig som ny bebyggel
se. :v\etoden kan ej förväntas ge tillräcklig noggrannhet för 
kommunal energlsparplanering. 

Målgrupper. Beslutssituationer 
Metoden är främst utformad för att användas av utredare 
och :planerare som själva utför markanvändningsplanering, 
trafikplanering eller energiplanering. De arbetar vanligen 
på regionala eller kommunala organ eller inom konsultföre
tag. 

Med hjälp av metoden skall planeraren/utredaren i stor 
u:sträc~ning på egen hand kunna beräkna energiomsätt
n_mgen ~ ett aktuellt område och överväga möjliga föränd
ringar 1 bebyggelsen eller i energiförsörjningen. De in
gång::är~en som metoden arbetar med är i största möjliga 
utstracknmg sådana som redan finns tillgängliga i ett plan
eller utredningsärende. 

Med metoden kan alternativa planer/mönster beräknas 
och jämföras ur energisynpunkt. Genom att analysera hur 
olika delposter i energiomsättningen varierar med olika ut
formningar kan man få anvisningar om vilka bebyggelse
mönster eller lokaliseringar som ger god hushållning med 
energi samt undvika extremt energislösande beslut. 

ire, ,1rtI 
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_{ormningc_ 

.•s storlek, typ ._ 

~ förutsättningar 

Jolvärmecentraler av 

_ uppdelad på: 

A. _, filStemteknisk del som analyserar 
inverkan av storieFsfaktorer, vatten
temperatur mm på kostnaden för olika 
komponenter i systemet inklusive sol
fångare, olika typer av årstidsvärmelager, 
transportledningar mm. 

B. En geoteknisk del som belyser inverkan 
av ~utsättningar (jordart/ 
vattenhalt, topografi, bergtyp) på 
kostnaderna av olika typer av värmelager 
samt analyserar förekomsten av olika 
typer av mark lämplig för värmelager. 

C. En sth~l}~planeritgsdtl som beskriver 
en me o or inven ering av mark i och 
omkring orter av olika storlekar. 

Metoderna illustreras med fallstudier för: 

en stor ort (Linköping) 

en mellanstor ort (Kungsbacka) 

en liten ort (Linghem) 

En bedömning av solvärmecentralernas totala 

potentiella roll i Sverige görs dessutom. 

Eftersom ersättning av olja är det överskuggande 

målet i den svenska energipolitiken och oljans 

pristrend lättast kan överblickas, har utredningen 

till att börja med jämfört solvärm~ 

konkurrenskraft med den för hetvattenpannor 

eldade med tung olja. Studien kommer till följande 

slutsatser:-

1. Solvärmecentraler torde kunna konkurrera 
med oljeeldade pannor för orter av 
varierande storlek och slag from 
början av 1990-talet och däref!er 
snabbt öka sin marknadsandel till 
betydande värden genom utbyggnad av 
årstidslager. Bland förutsättningarna 
härför är en satsning på FoU och indust
riell tillverkning för att successivt 
sänka prisnivån på solfångare med i 
början ca 7 %per år till år 1995, 
senare ca 3 % per år samt att en central 
instans såsom energiverk eller erfaren 
entreprenör får ansvar för driften av 
centralerna. 

2. I de flesta orter finns inte disponibla 
markytor inom de stadsplanelagda områdena 
för att anlägga så stora solfångarfält 
att de kan svara för en betydande andel 
av ortens uppvärmningsbehov. Däremot 
finns i de flesta fall fysiska möjlig
heter att placera sådana solfångarfält 
utanför orterna. Även vid relativt 
stora avstånd är transportkostnader 
från stora solfångarfält till fjärrvärme
näten så låga att detta blir en ur 
ekonomisk synpunkt helt acceptabel 
lösning även för höga ambitionsnivåer 
angående solenergins procentuella 
energibidrag - tex 70 % av ortens 
behov. 



3. En metod för inventering av mark lämplig 
för placering av solfångarfält har 
föreslagits. Inventeringen utförs 
stegvis. På tätortsnivå kan översiktliga 
studier ge anvisningar om lämpliga 
lägen. För att med säkerhet uttala sig 
om ett områdes lämplighet krävs dock 
noggranna utredningar på områdesplane
nivå. 

4. Energiproduktion i stora solvärmecentraler 
bör i den kommunala planeringen betraktas 
på samma sätt som andra industriella 
näringar. Markreservat i strategiska 
lägen bör tas fram och upprätthållas 
för framtida behov. 

5. Flera typer av värmelager - jordgrops
magasin, bergrum och djupmarklager i 
berg eller lera kan klara det kostnadsmål 
som fordras för att solenergin skall få 
en stor marknadsandel enligt Punkt 1 på 

platser där geotekniken passar för 
något av dessa system. Sådana platser 
finns på de flesta håll i landet, även 
om geotekniken i vissa fall är lämplig 
för den ena och i andra fall för någon 
av de andra typerna. Samtliga kan räkna 
med att få en relativt bred användning. 
För mindre magasin passar jordgropsmagasin 
och djuplerlager bättre än bergrums-
och djupbergslager. 

6. I konkurrensen mellan sol och olja har 
ortens storlek som sådan förhållandevis 
liten betydelse. För lager anpassade 
till ortstorlekar över 4 000 ekvivalenta 
lägenheter kan den specifika kostnaden 
för lagret inte sänkas markant genom 
ytterligare ökning av lagrets storlek. 
Transportkostnaden blir även för de 
största orterna acceptabel. Minskar 
ortens storlek under ca 4 000 lägenheter 
blir visserligen värmelagren allt 
dyrare per kWh, men detta kompenseras i 
många fall genom att man kan använda ny 
distributionsteknik för lägre temperatur 
och konkurrera med pannor som bränner 
dyrare, lättare oljor. En nedre gräns 
torde dock under 1990-talets mitt vara 
ca 300 lägenheter. 

som 

eller förväntas bli billigare än oli!,: minskas 

solvärmecentralernas marknadsandelar. Det gäller 

tex där koleldade hetvattenpannor och kraftvärme

verk samt sopförbränningsverk lättast kan tillämpas 

eller där oljeeldade kraftvärmeverk redan finns, 

och i, orter nära inhemska bränsle källor såsom 

torV1nossar och biomassa av lämplig kvalite. På 

detta sätt har ortens storlek indirekt betydelse. 

För att förbättra möjligheterna att möta även 

denna konkurrens, bör en andel av FoU-resurserna 

satsas på solfångartyper och värmelager som kan 

ge större kostnadsgenombrott. 
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I nedanstående schema redovisas en sammanställning av 
"nyckelorden" i checklistorna för "klimatanpassning" 
resp "konvertering". 

r5T(i3c?(EVfl~cff 
r5~ f<.öNVEF{TEF{!,VGJ-

Översiktlig klimatanalys------- Möjlighets---------
invsnter!ng 

solinfall solvär.::ie 
vindar vär~eu::vinning ur 
analys av tradiotionellt mark och vatten 
planeringsunderlag spi llvär::ne m m 

vä~elagring 
allmänkunskap om marken 
energigeologisk 
kartering 
tillä:::pbara system 

Plan- och bebyggelse-------- Alternativa strategler----
studk:ir 

"byggnads bes täm.'1i ng" relevanta system 
solm.::, t tagl ighet strategiförslag 
bef be':)yggelse betydelse för energiför
vindkänslighet scrjningen 
plankriterier planpåverkan 
"lagom klirnata::passning" syste:::påverkan 
layoutskisse:- utredningsbehov 
ökad hushållning 

Klimatanpassningens--------- Rlkt!injer för energi-------...STEG- genomförande försörjningen 

sa □ ordnat genomförande bedömningsgrunder 
principer för detaljplan~ val av strategi 
läggning program för genomför-ande 
riktlinjer för projektering 
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SAMMANFATTNING 

I här avrapporterad tdrstudie har översiktligt kartlagts den 
tekniskt-ekonomiskt utnyttjningsbara energipotentialen i sol
värmda mark- och vattensystem inom Sollentuna kommun. 

Förstudien har utförts som en metodstudie och har baserats på 
bl a följande huvudförutsättningar: 

- energiuttagen skall kunna göras med känd och demonstrerad 
teknik 

- aktiv säsongslagring av värme har ej beaktats 

- den från värmepumpning erhållna temperaturnivån, ca +7o0 c, 
är tillräckligt hög för att utnyttjas i befintliga eller 
framtida distributionsnät 

Energikostnaden för de olika individuella värmekällorna har redo
visats med hänsyn till produktions-, överförings- och distribu
tionskostnader. En förenklad sammanställning av denna redovisning 
presenteras i nedanstående tabell. 

Kyl energi Erf drivel Total Energi-
Vännekäl la potential ti 11 värmep energi kostn 

GWh GWh GWh kr/kWh 

Sjöar 43 26 69 0.17-0.26 
Grundvatten 31 18 49 0.17-0.20 
Avl oppsva tten 33 19 52 0. 15 
Ytjord- och bergvärme 36 24 60 0.25-0.40 

Totalt 143 87 230 

I tabellen angivna kostnader är baserade på normala avskrivnings-
---~-------"--"-- tider.och 4 %ränta. 

Den i tabellen angivna kylenergipotentialen 143 GWh, dvs den 
energimängd som tas ur mark och vatten, motsvarar tillsarrrnans 
med erforderlig drivel, 87 GWh, ca 40 %av Sollentunas beräknade 
uppvärmningsbehov 1990 på 570 GWh. 

https://0.25-0.40
https://0.17-0.20
https://0.17-0.26
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Avsikten med denna rapport är att ge en förståelse för, samt 

erhålla en god överblick över de geologiska och hydrogeolo

giska problemställningar som kan tänkas uppstå i samband med 

plane=ing, projektering och utförande av slang- och rörsystem 

till olika typer av jordvärme 1 . Två viktiga frågeställningar 

har inte tagits upp utan kommer att behandlas i ett senare 

skede. Det är dels lokalklimatets inverkan på bl.a. infilt

ration m.m. dels markens återhämtningsförmåga på våren och 

sommaren efter vinterns energiuttag, dvs energiutbytet -

markyta - omgivning under våren och sommaren. 

Rapporten inleds med några allmänna upplysningar om Sveriges 

jordarter och en kortfattad översikt över de i Sverige van

ligaste förekommande jordlagerföljderna och hydrogeologiska 

förhållandena. 

Ett slangsystem till ett konventionellt jordvärmesystem går 

att placera i de flesta typer av mark bara ytbehovet kan till

godoses, 98 'J tC. Däremot kan inte avancerade kombinatio

ner med solfångare, luftvärmeväxlare, lagring av energi eller 

utnyttjande av grundvattenströmmar och markslingor göras u

tan att ta hänsyn till de hvdrogeologiska och geologiska fak

torerja på den plats där anläggningen skall placeras. Dessa 

bestämmer i mvcket hög grad vilken kombination som är möjlig. 

1Med olika typer av jordvär:ne avses förutom det vanliga 
konventionella systemet som med hjälp av en värmepump ut
nyttjar den under sommaren instrålade solenergin på mark
ytan, även sådana system som utnyttjar grundvatten, luft
eller solvärme i kombination med rör eller slangar i jord, 



2 SAMMANFATTNING 

Mjölby kommun avser att uppföra en mellanstadieskola 
~ottsh9 11 vid Klämmestorp i Mantorp, med en to

2tal byggnadsyta på ca 4.500 m . Objekten omges av re
lativt stora, plana markområden bestående av tidigare 
åkermark. Idrottshallen med omgivande bollolaner skall 
betjäna såväl skolan som allmänheten. 

Förstudien utgöres av en teknisk och ekonomisk analys 
av förutsättningarna att LQL~det med hjälp av 
~tt ytjordvärmesystern med horisontell förläggning av 
ytjordvärmeslingorna i omkringliggande bollolaner. 

Förstudien ligger till grund för en ~nsökan om exoeri
mentbyggnadslån och bidrag för de ö! :de projekterings
och byggnadskostnaderna samt för mätning och utvärde
ring av ytjordvärmesystemet. 

Två ytjordvärmesystem studeras och jämf:öres ur kost
nadssynpunkt med en konventionell värmeförsörjning via 
gemensam oljeeldad panncentral. De ytjordvärmesystem 
som studeras är: 

* Ytjordvärme med ett för objekten gemensamt vär
mepurripsaqgregat i kombination med en olieeldad 
spetslastoanna. Lokal värmedistribution-sker 
med ett 60/50°c-system (alternativ 2). 

Ytiordvärme men c;epDrat vHn:iepurricsaaareq<'l,t f:ör* 
skola respektive idrottshall. Inaen soetslast
~nna. Lokal värmedistribution sker med ett 
45/3"s°"C-system ( ~ternativ 3). 

En översiktlig geoteknisk undersökning har tidigare 
gjorts i området. För närvarande pågår en fördiucad 
geoteknisk undersökning med inriktning ~å oarametrar 
av väsentlig betydelse för en bestämning av markens 
värmetekniska och vattenhållande egenskaoer. 

Resultaten visar oå att marken huvudsakligen består av 
sand och silt uppblandad med lera. Grundvattennivån 
ligger relativt högt i ,mrådet. 

Preliminära beräkningar antyder att ca 20W/löpmeter 
ytjordvärmeslinga kan tas ut i området. 

I förstudien har olika förläggningsområden för mark
kollektorerna studerats. Därvid har det visat sig att 
en närförläggning av dessa vid resnektive objekt är 
nödvändigt för att erhålla en rimlig totalkostnad för 
ett ytjordvärmesystem av detta slag. Vikten av detta 
ökar ju lägre det möjliga effektuttaget är. 

t~nD(t R..-'f3:"\9B o\' .\-t Q{t;\,vc, ;V\~r\j""'f ~ \lo \c,. 
trJ,, !;~t,<\~r,_ll ,· t1Fl\,'1 Cu..-t(~ ~"\J -B> 
A\i\d e.c ~ l,.h~ So \,\ 

Andra viktiga faktorer för ett ytjordvärmesystems to
talekonomi är värmedistributionssystemets temneratur
nivå. Denna påverkar såväl anläggningskostnaden för 
värmepumpsaggregaten som värmedistributionssysternet. 
Vidare påverkas driftsekonomin genom att en hög fram-

ledningstemperatur ger en hög kon<lenseringstemoeratur 
vilket påverkar värmefaktorn i negativ riktning. 

Byggnadernas årliga energiförbrukning för uoovärmning, 
ventilation och varmvattenberedning har beräknats till 
630 MWh/år. Detta mot~varar ett bruttoenergibehov på 
840 MWh/år eller 84 m olja/år vid konventionell vär
meförsörjning. Med ett ytjordvärmesystem utan soets
lastpanna erfordras 185 MWh/år i form av elenergi till 
kompressorer och distributionsoum~ar. Återstoden på 
445 MWh/år tas uop i markkollektorerna. 

Den totala årskostnaden är lägst i det studerade bas
alternativet med oljeeldad canncentral. Av de stude
Lru:l~tiQi;:gy~rmesystemen få~ lägst årskostnad för sys
~ts;;ros;_t_.\J.t;,gJl.....§oetslastoanna (<.1h:ernativ 3). Relativt 
basalternativet erfordras för ovannämnda ytjordv~rme
system en merinvestering på 520.000 kronor inkl. pro
jektering. De årliga drifts- och underhållskostnader
na är GJCk 12.000 kronor lägre relativt basalterna
tivet. Detta inkltiderar effektavgifter för värmeoumos
aggregaten. 

Beträffande de rena energikostnaderna är <lessa 51.000 
kronor lägre vid ytjordvärmesystemet utan soetslast
panna relativt systemet med en oljeeldad oanncentral. 
Detta gäller vid ett oljepris på 900 kr/m3 (Eol) och 
en energiavgift på 13,9 öre/kWh inkl. energiskatt. 

Vid ökande energipriser kommer generellt sett ytjord
värmcsystem att bli intressanta ur totalekonomisk syn
ounkt, vilket förstudien visar. A~~ra faktorer som 
~ärvid också måste beaktas är ett ökat krav minskat 
oljeberoende. 



SAMMANFATTNING 

I Orsa, Sandhed, finns ett område med 22 villor som försörjs av 19 

värmepumpar. Dessa värmepumpar är anslutna till horisontellt lagda 

slangar i en mellansand. Slangarna är lagda både över och under 

grundvattenytan. De slangar som ligger under grundvattenytan 

påverkas av ett grundvattenflöde 

I området finns tre värmepumpar som vardera försörjer två hus. 

Till dessa värmepumpar är dock den anslutna slanglängden densamma 

som för övriga 16 hus, vilket medför att dessa tre värmepumoar 

belastar marken dubbelt så hårt som de övriga. Förutsättningarna 

är således skiftande för de olika värmepumparna i området :ned 

bänsyn till grundvattenytans läge, grundvattenflöde och värme

uttag. 

I Sandhed studeras värmepumparnas effektivitet och verkningssätt 

samt den temperaturpåverkan på marken och på grundvattnet som 

orsakas av energiuttaget. Vattenhaltens variationer ovan grund

vattenytan studeras också i anslutning till ett slangområde. Detta 

görs för att få en uppfattning om den naturliga vattenhalten i 

mellansanden i Sandhed samt även hur värmeuttaget påverkar vatten

halten. Vattenhalten studeras därför att den är av stor betydelse 

för de värmeöverförande egenskaperna. 

Föreliggande rapport behandlar främst förutsättningarna för jord

värmesystemen i Sandhed. Mätningarna på mark och värmepumpar på

börjades sommaren 1980. Någon mera genomgripande utvärdering av de 

hitintills insamlade mätresultaten görs inte i denna rapport. 

Grundvattenflödet ger 2 positiva effekter på ett jordvärmesystem. 

För det första sker en kontinuerlig energitransport till slang

systemet, vilket ökar den maximalt uttagbara effekten. För det 

andra hjälper grundvattnet till att snabbare återställa marken 

under vår och försommar till en normal marktemperatur då effekt

uttaget minskar. 
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:e~e:s energi~örbrukning och driftegenskaper. 

s;aringe~ ~ar dock blivit lägre än vad som kalkyle

ra:s ~eroende pä låg vär~efaktor f~r vär~epumparna, 

dr:fts: t rni ngar, kulvertf j r!uster oo~ dåligt utnytt

~!~de av tillgänglig solenergi . Den u~p;år för hela 

~ ~=~e rioden till ca 28~. Efter u tbyte av värmepu~par 
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Projekteringen av en ur energisynpunkt lä2pligt utfor

mad gruppbebyggelse bör utgå fran energi~a:..anser :ör 

de enskilda ~usen. Energic~sittnin5en i len enskilda 

b~q;naden kan dock inte ses isolerad från yttre för

scrjningssyste~ och o~givningens inverkan. Solinstrål

ningens betydelse i energibalansen kan bea ktas genom 

va:.. a\· lär:-.p:!..iga fönsterytor och orienteringar. 

-. n s=...-:-_-:-.an::,:;·gg:-, ing av bostadshus, sido- och garage:_,yggna

der :!..eder till minskade transmissions:förluster. 

Kulvertdragningen påverkar också i 

,_...,_ grac husens i,,b-ördes placering och pekar mot en 

.:crtät:-.ing av bebyggelsen, frä;nst i form av radhus

b:,;;gan::ie. 

Fbrtä:~lng av låghusbebyggelse leder till svårigheter 

b! a i for~ av otillräckliga ytor för markslingor och 

s:::2.:å:-.gare. Or.. flera hus försörjs av ett systeF., belas

~as det enskilda huset mindre av värmeproduktionssys

~e:: e ts merkostnad. GeJ:1ensa.':'.hetssysteF., leder dock van

ligen till kulvertdragning, komplicerad styr- och reg

ler·Jtrustning samt krav på en viss gemensam skötsel-
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Ur fliringaren upptagen effekt 

10 20 30 '"° 50 eo 10 110 100 Ymin110 

0,5 0,75 1,5 1,75 y. 

Fig 1.2. Av värmepump upptagen effekt som funktion av 
flöde och grundvattentemperatur. Diagrammet 
förutsätter avkylning till +2oc. Vid värrnefak
torn 3 avger värmepumpen 50% större effekt 
än vad förångaren tar upp. 
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Effektuttaget ur ett borrhål, fig 3.1, kan vid uppnått 
fortvarighetstillstånd skrivas 

2 'TTA. • H • .AtQ = ( 1 ) 
ln !! - 0,7 · 

R 

där Q är effektuttaget i W 

A bergets värmeledningsförmåga, J/s,m, 0 c ~----4=1:!!l~~1~r~4+\;f~;,+ ca.. 3,S 
H är borrhålets djup i m 

At är temperaturdifferensen mellan borrhålet 
och marky tans medeltemperatur, 0 c 

R är borrhålets radie i m 

/ / / // /. 
t 0c 

/ / A J/sm 0 c/ H 
/

/ / t -~ 0c ~ / /
2R /

/ 

Fig 3.1. Bergbrunn. Principskiss. 

Utöver ovan beräknade värmeflöde tillkommer ett värme
flöde uppåt mot markytan, förorsakat av den geotermiska 
gradienten. Detta värmeflöde innebär ett extra värmetill

Hm skott till borrhålet. Storleken av detta tillskott kan 
genom en superponeringsmodell visas vara beroende enbart 
av borrhålets längd och radie men däremot oberoende av 
hålets temperaturnivå. 

200 

100 

0,01 W/m2 

0 
0 50 100 QW 

Fig 3. 3. Värmetillskott p g a jordvä.i::rneflöd?it 
0,01 W/m2. ____,,_ 11 l ' .... O , V(/ ,~,,, VGl-41. _,., =.-.. , 0 ,.._.. 
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o Vilka är förutsättningarna för geotermisk energi
utvinning? 

, o Hur stora är grundvattentillgångarna och hur 
stor del kan utnyttjas för energiutvinning med 
värmepump? 

o Hur kan bergvärmesystem utnyttjas med värmepump 
och solfångare? 

o Vilka är jordlagerförutsättningarna att utnyttja 
ytjordvärme med värmepump? 

o Vilka är förutsättningarna för säsongslagring 
av varmvatten i bergrum? 

o Vilka är förutsättningarna för säsongslagring av 
varmvatten i grundvattenmagasin (akviferlagring)? ' 

o Vilka är förutsättningarna för säsongslagring av 
varmvatten i lerjordar och torvmossar? 
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BEHOV AV FoU 

För att undanröja hinder för en fortsatt utbyggnad 
av alternativa värmekällor bör FoU-arbete bedrivas 
för att höja kunskapsnivån inom följande områden. 

Igensättningsproblematik i brunnar i samband med 
vattenåterföring vid anläggningar för grundvatten
värme och geotermi. 

För terrnohydrauliska modeller finns ett utveck
lingsbehov, vilket kan sanunanfattas i följande 
fyra nivåer: 

utveckling av specialiserade terrnohydrauliska 
modeller 
analytiska studier 
utveckling av laboratoriemodeller (skalmodeller) 
fältförsök. Jämförelse med fältdata 

Utvärdering av befintliga anläggningar. Fortsatt 
insamling av tekniska och ekonomiska drifterfaren
heter. 
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vqrm t tc..ttu~ - De frågor som värmepumpsalternativet ställde var 

bland andra: Är det möjligt att ta upp grundvatten i 

erforderlig kvantitet? Skall det kylda vattnet 

återföras i marken eller kan det spolas ut i havet. 

Kan en värmepump ge tillräcklig temperatur för 

områdets distributionssystem? Kan den seriekopplas 

till de befintliga oljepannorna? Vilka risker är 

förenade med en värmepump? 
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Figur 5 visar den dokumenterade lagerföljden, vilken 

i stora drag överensstämmer med den normala lager

uppbyggnaden i Alnarpsdalen. Av särskild vikt är att 

den vattenförande formationen, som börjar ca 50 m 

under markytan avslutas med ett mycket grovkornigt 
sediment. 
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PROOUK0 ÅTER
TIONS FÖRINGS
BRUNN !AR) BRUNN IARl 

300 M 

___. Vattnets beskaffenhet är av stor betydelse då det 

gäller val av material i brunns- och värmepumpskom

ponenter samt val av systemlösning. Såväl korrosions

som utfällningsproblem kan uppträda. I aktuellt fall 

föreligger risk för utfällningar av kalk och järn

föreningar, där värmepumpens förångare samt brunns

filter och pumpar bildar de mest utsatta komponenter

na i systemet. Till fgljd av den höga järnhalten kan 

det också uppträda problem med järnbakterier. Särskilt 

utsatt för bakterietillväxt är infiltrationsbrunnarna. 

µ,e[f; .r{µ.,(,,e...._ Uc-~C-tit!<&-,-6:.-r-l 7" ~ ~~ 
U.utt< u.,-f: feru-I~ fu-e ~ 7½-J (AA, ~ 4~;.6- ~~ i_ s-7.rt~ 

u 1' I /.t,d Mu h~ r /4.rr47-re c. V~ ~ "'- ~1-t 
(RSI) 

U~ fo ~ ..,. 

f- i i L/J 
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•u .:;,. p-r-:okt.:~ ✓ e.v .rLO '-1 &.::.. (-k.,c <.. I f!./?.~ ~~ 



--
FILTERBACKSPOL INJEKTIONS• 

NING VATTEN 

Figur 7 Aterföringabrunn med injektionorör och pump 
för backopolning, 

..J 

l'!A.c:tP .~c. :o/-"" r Ub-tk{..( -I: IE/Lwi ~J 
.J.v~ V'1 k, l..r-,_ rc.b ~ )I: 

Då det gäller att bestämma lämpligt avstånd mellan 

uttags-och återföringspunkt har använts en manualmo

dell presenterad av Kazmann et al 1980. Applicerat 

på aktuellt fall, där det flöd~sverksamma lagrets 

mäktighet satts till 10 m med porositeten 15 % fås 

en första nedkylande påverkan i uttagsbrunnen efter 

ca 450 dygn om avståndet är 300 m, se figur 8. 

100 150 200 250 300 350 400 
AVSTÅND MELLAN BRUNNAR IM) 

Figur 8 Tidpunkt för den första termiska inverkan i 
uttagabrunnen som funktion av avstånd och 

flöde, 
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Figur 17 Temperaturen i uttagsbrunnen som 

funktion av avståndet till återförings

brunntom år 4 gallande Fladieprojek

tet (enl Johan Claesaon, LTH) 
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FODERRÖR 

-·.. H,Al.VÄGG .-·~.. . . . . . ... 

==--==~-==---
%i:2t~f:;.:li'..:$~.:;/}{fa:~/:,y}:<.::\,_·.: ~/.,:: 

FIGUR 2. 7 Öppet hål-brunn i konsoliderad sandsten. 
Genom hydraulisk spräckning, syrabehandling 
m m kan kapaciteten förhöjas (efter VIAK AB, 
1981) 

Cement 

HZl\vägg 

A B C 

FIGUR 2.8 Brunnstekniska lösningar för produktion frlln flera 
sandstenslager (EfterylAK AB, 1981).. 

A Ett i förväg perforerat foderrör hängs inuti 
ett större. Perforeringarna hamnar i nivå 
med sandstenslagren. Ler-siltstenar avskärmas 
med utvändig manschettätning. 

B Borrning görs till fullt djup i en och samma 
dimension och hålet infodras med foderrör 
vilket fixeras med cement. Kontakt med sand
stenarna flis genom s k perforering (gun
perforating). 

C Som A, men istället hängs ett kontinuerligt 
si itsat filterrör genom lagerföljden. StabiIise
ring av hålväggen sker med hjälp av yttre 
gru s ning (gravel pack). 
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Fig 13.1 Delproblem vid dimensionering av cirkulations

system 
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~- 0,46 n + 0,54 (4.2) 
Vt - ne 

där 

= grundvattnets strömningshastighet 
värmets rörelsehastighet ' 
markens totala porositet 

=markenseffektiva porositet, dvs den porvolym 
som upptas av fritt rörligt vatten 

n 

ne /n 

1.0 0.8 0. 6 
1.0 

0.5 

2 3 4 5 Vp/Vt 

Figur 4.1 Sambandet mellan fria vattnets och värmets 
utbredningshastighet 
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En försiktig bedömning av möjligt värmeuttag från de 
studerade anläggningarna med hä n s yn till avsättningsmöj
ligheter för värmen samt med antagande om sänkning 
av vattentemperaturen till lägst +2°C, utan att beakta 
möjligheterna att öka nuvarande värmeinnehåll, visar 
att en värmernängd av 400-500 GWh/år bör vara möjlig 
att utnyttja. För landet som helhet överstiger mängden 
ej 1 TWh. För de enskilda anläggningarna är mängderna 
dock lokalt betydande. 

°ir~ ~ av ptN.,,yft.__ f~ ll-.~~(e~Jv.f,.-t ~-. av- ~ 

uE'r"'A--~ CAf-~1, D~Vl~C..~-<2-$:~4e.-cl.R-f- k~ # ~~""'.-r~ 

{¼,j~U~f fr:;t_tk.s. 
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1.1 Principskiss av de processer s om överför 
värme från omgivningen till e n bottenför
lagd kylslang. 



ST ATENS GEOTEKNISKA INSTITUT 

VÄRMELAGRING I JORD 

Referent: Caroline Palmgren 

RAPPORT NR TITEL 

BFR R 38:1980 Hultmark, Göran~ Sunclay - projektet 
Förprojektering av Lindälvsskolan i Kungs
backa 

BFR R149:1980 Jordvärmegruppen CTH: Användning av mark 
som värmekälla för värmepumpar i tätort. 
översiktliga tekniska-ekonomiska bedöm
ningar 

BFR R88:1980 Modin, Björn, Wilen, Peter: Byggnadsupp
värmning med jordvärmepump. Geologiska 
förutsättningar för värmelagring i lera 
inom större tätorter i Mellansverige 

BFR R177:1980 Holmlund, Ingemar, m fl: Experiment
byggnadsprojekt 11 System Backlund11 

JVG NR 2 1881 Franck, Per-Ake, m fl: Värmepump med 
vertikalt jordvärmesystem och vindkonvek
torer 

BFR R14:1982 Bernestål, Anders, m fl: Spillvärme och 
solenergi till fjärrvärmenät med låg tem
peratur. Kungsbacka 

BFR R114:1982 Solvärmesystem i befintlig bebyggelse. 
Förstudie. HSB i Vänersborg 

JVG NR 9 1982 Jacobson, Lars: Jordvärme för energi- och 
oljebesparing i flerbostadshus 

JVG NR 16 1982 Berntson, Thore, m fl: Vertikal jordvärme
anläggning i befintlig bebyggelse. Kost
nadsberäkning för en flerbostadsfastighet 
i Torpa, Göteborg 

JVG CTH 1982 Jordvärmegruppen, CTH (red): Vertikala 
jordvärmesystem. Seminarium 22 april 1982 

BFR R35:1983 Green, Eskil, m fl: Solvärme med säsongs
lagring i lera för 500 hus i Kristianstad 

BFR R94:1983 Agerstrand, Torgny, Nilsen, Jan: Kollek
gorbrunn i finsediment som värmelager för 
flerbostadshus i Karlstad. Förstudie 

BFR R105:1983 Laqring av värme i mark vid låg temperatur 
BFR-seminarium december 1982 

SGI nr i96 Klmt!and Grahs~;a, Linkbp;ng 



--

bet i denna studie unders6kta v~rmeptoduktionssystemet 

kan sammanfattningsvis beskrivas med c enkla p 

cipfigur som finns på efterföljande sida. 

Systemet bygger på att solvärme genereras av solab

sorbatorerna (1) under sommaren. Dessa består av 1500 
2 m matt-svart takplåt med infästade rör. 

Denna solvärme lagras sedan i den befintliga marken 

(2), bestående av lera, vilk:',,'."I värms till 20°c. 

För att kunna föra ner och lagra denna energi sticks 

400 st U-formade rör 35 m ner i marken. Vintertid 

fungerar samma rör som värmeupptagare och sänker acku

mulatorns temperatur till 12°c. 

För att kunna använda energi från markackumulatorn 

måste denna transformeras till 45°c. Detta görs med 

hjälp av värmepump (3), vilken drivs med en diesel

motor (4). Värme från denna dieselmotors kylvatten 

och avgaser höjer temperaturen till 55°c vilket är 

den temperatur som erhålles i toppen av den varmare 

utjämningstanken (5). Den smalare utjämningstanken 

(5), användes endast som flödesutjämnarf 

Byggnadens övriga VVS-installationer, vilka är ut

förda enligt gängse principer, erhåller sitt vatten 

från denna utjämningstank. 

Radiatorerna (6) och varmvattenberedaren (7) erhåller 

sitt varmare vatten +55°c från toppen av tanken, medan 

ventilationsaggregaten (8) erhåller vatten med en tem

peratur av +45°c från mellansektionen. 

Den olja som åtgår för att ~,iva dieselmotorn mot

svarar en tredjedel av den olja som skulle ha för

brukats i en konventionell oljepanna. 

Den merinvestering n måste :as är 1.200.000 kro-
nor. 

Detta innebär en återbetalningstid {pay off tig) · - pi;!~ 
åtta år. 

Totalkostnaden för värmeproduktionssy~temet (1) - (5) 

är cirka 2% av te' ~!kostnaden för skolan. 

Ovanstående kalkyl innefattar ej oljepanna samt kost

nad för extra kontroll under byggnationstiden. 

LINDALVSSKOLAN

* SOLVÄRME MED HJÄLP AV TAKPLÅT.* ÅRSLAGRING AV ENERGI I LERA.* DIESELMOTORORIVNA VÄRMEPUMPAR. 

SOLABSORBATOR 5 UT;AMNINGSTANK 
VARME MAGASIN 6 RADIATOR 
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Horisontella jordvär~esystem 

De_t hittills ~anligaste jordvär:nesystemet är det där plastslangar 
gravs_ned horisontellt på 1-2 m djup i marken och på ett avstånd 
av._0.::i - 2.0 :11 ber.oende på dimensionering. Marken kyls sedan med 
hJalp av __ en koldbarare,_som cirkulerar i slangarga. Te~peraturen 
på koldbararen ligger ottast mellan -50C och +10 C. Ener~in er
håll~ från värmeflödet i jorden.p~ grund av temperatursä~kningar 
och , rån frysnrngen av vattnet i Jorden. Vattenrik mark 'medför 

därför att kortare slang behöver läggas ut för saITTTia effekt- och 
energi behov. Ma r.:en åters täl 1s t i 11 norma 1a tempera turförha 11 an
den under våren och so~"aren genom solinstralning, nederbörd, 
grundvattenrörelser etc. Maximala effektuttaget per meter slang är 
av storleksoraningen 15-40 W/m beroende på jordart, snötäckning, 
vattenrörelser, vattenhalt och klimat. 

Ett horisontellt system går att lägga i de flesta jordarter, bara 
ytbehovet kan tillgodoses, vilke\ kan vara svart i befintlig, 
tätare bebyggelse. ' 

Slingor i sjö och sjovattenpumpn1ng 

Lägger man ut köldbärarslingor på sjöbotten på lämpligt sätt kan 
man fa gynnsammare värmeöverföringsforhal landen än vad man far i 
jord. Slangsystemet kan därmed minskas och värmefaktorn förbätt
ras. Slingan måste förankras ca botten, annars flyter den upp om 
man fryser på is. Ett problem är att det kan vara svårt att 
teoretiskt kunna bestä~na effektuttaget eftersom slangen ligger på 
sjöbotten och där med tiden kan bli mer eller mindre övertäckt av 
sediment och beväxning. Den ekologiska påverkan är inte heller 
klarlagd. Pumpa sjövatten enligt den modell som föreslagits av 
inst för Vattenbyggnad vid CTH ar ett mycket intressant sätt att 
utnyttja sjöar. I princip sätts ett antal brunnar i SJbns botten
sediment. Man pumpar vatten fran ett visst djup under sjobotten 
under vintern. Djupet avpassas så att man till stor del erhaller 
sommarens uppvärmda sjövatten. Eftersom sjön 1igger ovanpa och 
vattnet aterleds till sjdn, har man tillgang till en mycket stor 
vattenmängd. Systemet kan bara användas i sjöar som 1igger pii 
mäktigare sandavlagringar (>2 m) och är ännu ej provat praktiskt. 

Användning av grundvatten som värmekälla för värmepump 

Grundvattnet hal ler även på mattliga djup en relativt jämn tempe
ratur under aretO l Sver var-ierar g5undvattnets arsmeJeltempe
ratur mellan 3-<l C i Norrland, t,ill 8-9 C i Skane. Det är rnö2,ligt 
att pumpa up~ grundvatten och sanka dess temperatur till ca 2 C 
för husuppvärmning n~d värmepump och sedan återföra vattnet till 
akvi ferer igen. 

Senom att placera uttagsbrunnen på större djup kan vi erhälla 
'lägre grundvattentemperaturer och mindre temperaturvariationer 
Jnder året, vilket är fördelaktigt ur värmepumpsynpunkt. 

·,Ian vill undvika en temperaturpåverkan från returvattnet vilket 
relativt enkelt kan utföras i pordsa avlagringar, tex genom en 
separat infiltrationsbrunn. I djupa bergborrade brunnar är det 
jock möjligt att aterföra vattnet direkt i uttagsbrunnen. 

~ 

~an kan även tänka sig att anl infiltrationsmagasin eller, 
~nnu ~nklare, att föra ut vattnet i något ytvattendrag eller sjö 
som star i hydraulisk kontakt med akvlferen. 

reoretiskt är det möjligt att höja _grundvattnets temperatur genom 
3tt komplettera systemet med solfangare eller genom tillförsel av 
varmt regn- och ytvatten solll11artid. 

I USA kombinerar man gärna värmeutvinningen vintertid med luftkon
jitionering sonwnartid. Under kylningsperioden pumpas då grundvatten 
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och återföres i brunn 2. Vid uppvarmn,ngsbehov vander man syste
met och pumpar ur brunn 2 ett vatten med nagot högre temperatur än 
den normala grundvattentemperaturen och återför till brunn 1. 
Detta ökar systemets effektivitet i bägge fallen. En annan möj
lighet är att komplettera brunnarna n~d ett mindre magasin som 
fungerar som korttidslager. Under perioden när bade kylbehov och 
uppvärmningsbehov föreligger pumpas vatten från och återförs till 
magasinet i ett slutet system. När vattnet i magasinet når för hög 
temperatur för kylning respektive för låg temperatur för värme
uttag tas vattnet i stället direkt ur brunnen. Detta utjämnings
magasin kan få stor användning under vär och höst då både kylning 
under dagtid och värmeutvinning under natten är önskvärd. Under 
soITTTiar och vinter fyller det däremot ingen större funktion. 

I Tyskland används system med utjämningsmagasin då man vill 
undvika att köra värmepumpen under högtarifftider. 

i) 

Alla grundvattenutnyttjande system kräver tillgång på grundvatten. 
Hur stora volymer grundvatten som måste pumpas och nödvändig 
brunnskapacitet bestäms av: 

- husets energibehov, antal kWh/år 

- toppeffektbehovet under kallaste tiden, kW 

- möjligt tempöraturutnyttjande, dvs temperatursänkningens 
storlek, tit C. 

Av figurerna 5 och 6 framg~r att det är betydande mängder grund
vatten som krävs för uppvärmning av flerbostadshus eller bostads
omraden. Jämför man dessa vattenvolymer med de grundvattenuttag 
som görs för färskvattenförsörjning sa förefaller de orimligt 
stora. Skillnaden är att värmeutvinningen egentligen inte innebär 
någon grundvattenförbrukning, då man hela tiden aterför det upp
fordrade vattnet till akviferen igen. Begränsningen ligger i hur 
mycket vi i det langa loppet förändrar temperaturerna i grundvat
tenmagasinet och hur omgivningen påverkas av temperatursänkningen. 
Hur denna temperaturpaverkan sker och storleken av den är beroende 
av en mängd faktorer, tex 

1. Den totala tillgängliga grundvattenvolymen i akviferen. 

2. Den totala volym som måste pumpas upp och återföras per 
är. 

3. Var och hur det n~dkylda vattnet återförs. 

4. Grundvattenmagasinets egenskaper och hydrauliska kontakt 
med andra akviferer, ytvattendrag och sjöar. 

5. Grundvattnets temperatur. 

6. Storleken på temperatursänkningen. 

7. Termiska flödets storlek och utbredning akviferen. 
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effektbehov och olika ~t-värden. 

Figur 6. Totalt vattenbehov (m3) per år vid varierande årsenergi
h.>hn nrh olika ~t-värden. 
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av flerbostadshus och bostadsområden där de geohydrologiska för
hållandena är gynnsamma. 

Erfarenheter av anläggningar i drift är utomlands övervägande 
positiva. Största problemet hittills har varit igensättning av 
infiltrationsbrunnen, vilket visat sig bero pi bristande planering, 
felaktigt materialval och bristande utförande. 

Grundvattenutnyttjande system kan konkurrera med horisontella 
jordvärmesystem. Pumpningen kostar ca 1 öre/uppfordrad kWh vid 
ett energipris pi 0.25 kr/kWh och 25 m uppfordringshöjd. Brunnarna 
kostar mellan 15 000 kr och 40 000 kr för ett värmebehov pi 200 MWh/lr 
och ett toppeffektbehov på 100 kW värme. Motsvarande horisontella 
slang skulle kosta ca 100 000 kr, Till dessa kostnader kommer 
pumpen som är dyrare för brunf\systemet och kostar 10 000 - 25 000 
kr för ovanstående effektbeho~. 

Vertikala rörsystem 

Er!~~ie~r 
Vertikalt placerade rör kräver betydligt mindre fri markyta än de 
horisontella systemen men går dock inte idag att utföra i vilka 
marktyper som helst utan höga kostnader. Lera och lös sand med en( mäktighet )10 m är de jordart& som man för närvarande kan tänka 
sig utföra vertikala jordvärmesystem i till en försvarbar kostnad. 
Ingenjörsgeologiska provkarteringar visar att sådana jordlager i 
närheten av tätortsbebyggelse förekorrmer i sådan utsträckning att 
minst 300 000 1 ägenheter torde kunna värmas med vertikal jordv~i::,rr.e,. 
Kostnaden blir ca 15 kr/m i lera för markackumulatorn, i sand 
ca 20 kr/m inkl allt, i berg) 90 kr/m. Berg och vattenmättad 
sand behöver dock inte lika långa rör på grund av möjlighet till 
e~t högre effektuttag per meter, vilket omöjliggör en direkt 
jämförelse av löpmeterkostnaden. 

I ett vertikalt jordvärrnesystem hinner inte värmen återställas med 
enbart solens direkta bestrålning av marken under våren och som
maren. Extra energi måste tillföras på nagot sätt, antingen genom 
rörligt grundvatten eller artificiellt, 

Förlusterna från en vertikal markackumulator är i huvudsak be
roende av vid vilken temperaturnivå ackumulatorn arbetar och i 
vilken geologisk miljö den är placerad samt vilken storlek den 
har. En vertikal markackumulator kan för att mini~era förlusterna 
dimensioneras för att arbeta mellan tex O och +15 C, dvs runt 
markens naturliga temperatur. En stor del av för6usterna till 
omgivande mark från sonmarens uppvärmning till 15 C tas da till· 
baka under den del av året da ackumulatorns temperatur är lägre än 
den normala marktemperaturen. Förlusterna uppat mot atr.iosfären går 
däremot alltid förlorade, · 

En utbyggnad av vär::iepumpen till 100~ av maxeffektbehovet ger en 
något lägre arskostnad än om toppeffekterna skall tas r.ed hetvat
tenpanna. Detta antyder en intressant möjlighet att klara hela 
uppvärmningsbehovet med elenergi utan att man för den skull får 
stora effekttoppar under årets kallaste dagar. Denna möjlighet 
g~ller dock främst vid nyproduktion. I befintliga anläggningar 
finns redan panna och skorsten. I dessa bör det därfär vara ekono
miskt motiverat att dimensionera värmepumpen endast för ca 60: av 
maximala effekten. 

Geotermisk energi 

Ä_~en.. ! andra för Sveriges förhall anden unga graniter har betydligt
forhoJda temperaturgradienter uppmätts. · 
Man kan förvänta sig att det -finns manga områden inom Sveriges 
kristallina berggrund, där det finns temperaturgradienter så 
stora, att berget pa drygt tre kilon~ters djup skulle kunna vara 
tillräckligt varmt att utnyttjas för husuppvärmning. Denna typ av 
berggrund kan utgöra en större tänkbar geotermisk energireserv än 
den sedimentära. 

I 
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Två principer finns för upptagande av värme ur kristall in berg
grund. Man kan utnyttja en djup, naturlig sprickzon där man 
borrar ned två hål och cirkulerar vatten enligt figur 11. 

Figur 11. Principskiss för cirkulering av vatten via naturlig 
sprickzon. (Ahlbom et al, 1978) 

En annan möjlighet är att borra två parallella borrhål och spräcka 
berget mellan dessa hål, varefter man cirkulerar vattnet mellan 
borrhälen via sprickorna, se figur 12. I Los Alarnas, New Mexico, 
USA, har man sedan nagra år cirkulerat vatben mellan två sadana 
häl pä 3 km djup. Där

0 
är gradienten ca 60 C/km inom testoniradet 

och man fär upp ca 180 C vatten som efter att ha avgivit sin värme 
åter leds ned i berget. Inga negativa miljöeffekter har upptäckts
i samband med försöken, 

cirkulations-
pumpar \ 

injektionshal 

granit 

Figur 12. Principskiss för cirkulering av vatten via artificiell 
spricka. (Ahlbom et al, 1978) 

Geotermisk energi är också intressant ur~ s1,npunkten att . 
åtgärder för energibesparingen gors ~ 2-__var,me~entraTerl, ~ 
solfan1are; i-nget ingrepp 1 bebyooelsen ar nodvand1gt. Stora 
befint iga energibehov skuTle kunna atgäraas ~~enkelt sätt. 

I 
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Vännelaoring 

Allmänt kan man konstatera att is-smältvärmelagren tar liten plats 
efsersom smältvärmet för is motsvarar ett temperaturutnyttjande av 
80 C hos vatten. Av byggda lager, baserade på fasomvandling, 
torde is-smältvärmelagren vara billigast trots att det kan vara 
svårt att hantera isen. 

Fördelen med bergrums- och jordvärmelagren är att.de inte föränd: 
rar stadsbilden, vilket är väsentligt eftersom ter~1ska lager blir 
stora om stora de 1ar av ~är,mebehovet ska 11 kunna tackas med t ex 
solvärme som lokal energikalla.,..) 

Deltäckande lågtemperatursystem torde i dagsläget dra lägst in
vesteringar och kan införas i all bebyggelse eftersom kollektor-, 
ackumulerings- och distributionsproblemen blir små. De största 
hindren för dessa system är dels att man måste ha två energiför
sörjningssystem i drift, dels att man måste ha ett stort antal 
anläggningar för att nå en stor sanmanlagd besparingseffekt. Det 
senare innebär också att ett större antal "igångsättningsmotstånd" 
måste övervinnas. 

Hed hänsyn till investeringskostnaden, yttre fysiska begränsningar 
och de i husen existerande uppvännningssystemen torde möjligheterna 
att utnyttja solen som lokal energikälla för helårsuppvärmning av 
befintlig tätortsbebyggelse vara störst i ackumulerande jordvärme
system som arbetar med låg temperatur förutsatt att de geologiska 
förutsättningarna finns. I tätorter med utbyggt distributionsnät 
med värme från fjärrvänmverk eller större vännecentraler före
faller grundvattenutnyttjande och geotermiska system vara av 
intresse ur investeringssynpunkt förutsatt att uthålligheten hos 
energikällan är tillräckligt stor. 

Investeringskostnaderna för lågtemperatursystemen är jämförbara 
eller, för större anläggningar, lägre än motsvarande kostnader för 
att begränsa husens energiförluster tex tilläggsisolering. Även 
om värmeförsörjningssystemen drar högre driftskostnader än isole
ringsatgärder gör, så ger de omedelbart en större energibesparing 
vilket kan vara väsentligt. 

Sarrmanlagt betyder detta att med dagens tekniknivå och energi
r priser skulle ca 1 miljon lägenheter eller motsvarande lokalyta 

kunna värmas med olika typer av jordvärmesystem i kombination med 
värmepump. 

Ur underhållssynpunkt är det fördelaktigt om dessa kan vara el
drivna, vilket dock ställer krav på elförsörjningssystemen. Genom 
införande av jordvärme med värmepump i den elvärmda bebyggelsen 
behöver dock det totala elbehovet inte öka. 
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De geologiska och hydrogeologiska förutsättningarna är av stor 

betydelse för val och utformning av olika jordvärmesystem. På 

grund av att kostnaderna för anläggande av markackumulatorn är 

en begränsande faktor för utnyttjande av vertikala jordvärmesys

tem är det viktigt att känna till vilka typer av jordarter som 

dominerar vära tätorter. Lera, silt och eventuellt sand är idag 

de jordarter där det vertikala jordvärmesystemet kan utföras till 

försvarbara kostnader. Med ett horisontellt jordvärmesystem kan 

ackumulatorn enkelt förläggas i de flesta jordarte~. 

Del ,·apport 1 omfattar de 19 största tä::Jrterna i ett bälte i Mel-

1ansverige som sträcker sig ;rän Götebcrg till Stockholm. Varje 

undersökt omrade innefattar cen direkta :ä:ortsbebyggelsen med när

mast omgivande terräng. Sammanlagt bor ca 2.7 miljoner av Sveri

ges totala befolkning i dessa omraden (F1g. 2). 

Rapporten visar att det finns geologiska förutsättningar för ut

nyttjande av vertikala jordv~~mesystem i större skala. Invente

ringen har gällt i första hard lera med större mäktighet än 10 m 

och sand. Även andra jordar:er samt förek:rnsten av vattendrag 

har tagits med. 

Inom idag bebyggt omräde i de 19 tätorterna finns ca 140 km2 av 

den djupa leran. I denna lera kan man teoretiskt sett lagra 

all den energi som behövs för uppvärmning av 1.1 miljoner bo

städer (3 miljoner människor). 

All denna lera kan naturligtvis ej utnyttjas av olika skäl. 

Vissa leror kan påverkas av uppvärmningen på ett sätt som gör 

dem olämpliga för ackumulering. I de centrala delarna av stä

derna är den bebyggda delen av marken så stor att inget lätt

tillgängligt utrymme finns för anläggningen (eventuellt skulle 

den kunna läggas under vägar och parkeringsplatser). andra 

fall i äldre smähuscmråden är exploateringstalet så lågt att 

endast en liten del av den lera som finns behöver utnyttjas. 

Avståndet frän omräden med djup lera till bebyggelsen kan ibland 

vara för stort och slutligen är stora delar av den befintliga 

flerfamiljsbebyggelsen i vara större städer idag fjärrvärme

ansluten, vilket kan göra jordvärmealternativet ointressant. 

I många fall kan större lerdjup än 10 m utnyttjas för värmelag

ring, vilket gör att betydligt mer energi kan lagras per km2 • 

En av de största begränsningarna för utnyttjande av vertika

la jordvärmesystem är följaktligen anpassningen till uppvärm

ningssystemen i den idag befintliga bebyggelsen. Vid nypro

duktion av bostäder kan man välja system beroende på omradets 
förutsättningar. 

Slutligen omfattar den här undersökningen endast ca 1/3 av 

Sveriges bostäder och minst lika stora besparingar är möjliga 

i resten av vårt bostadsbestånd. Förmodligen är möjligheterna 

större i övriga Sverige då exploateringstalen är lägre och 

fjärrvärmeanläggningar inte är utbyggda i lika stor omfatt

ning som i flertalet av de större tätorterna i Mellansverige. 
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Denna rapport behandlar möjligheten att lönsarnc>er

sätta större delen av dagens oljeförbrukning i Kungs

backa tätort med de förnyelsebara energikällorna spill

värme och solenergi. 
,,.. 

För att effektivt kunna utnyttja dessa energikällor, 

utan att förändra temperaturer och energimängder hos 

konsumenten, utnyttjas fjärrvärme med relativt låga 

temperaturer för att distribuera energin. Härigenom 

ges frihet att utnyttja de energikällor som finns 

eller kan skapas på platser belägna utanför själva 

tätorten. 

De lägre temperaturerna ökar effektiviteten hos ener

gikällorna samtidigt som förlusterna i fjärrvärmenätet 

minskar. 

Detta ~ppnås genom att effektivisera undercentralerna 

vid fastigheterna så att både framlednings- och retur

temperaturerna sänks. Denna åtgärd förändrar således 

icke kulvertdimensionerna varför den även kan utföras 

i befintliga fjärrvärmenät. 

Genom att planera fjärrvär~enätet så att detta ut

nyttjas som transportmedel av förnyelsebar energi kan 

lönsamheten avsevärt förbättras. 

Från Hammargårds reningsverk, beläget strax söder om 

tätorten, försvinner dagligen stora mängder energi med 

låg temperatur. Genom att uppoffra en liten del elek

tricitet kan värmepumpar kyla det renade avloppsvatt

net och transformera denna energi till fjärrvärme

nätets temperatur. 

I närheten av reningsverket finns ett område med 

lera som kan användas i en solcentral av samma typ 

som det i kommunens nya gymnasieskola installerade 

Sunclaysystemet. 

Sunclaysystemet bygger på att enkla svar~~Alade sol

absorbatorer värmer lerlagret sommartid. Värmen förs 

ner genom nedstuckna plaströr, vilka sedan utnyttjas 

under vintern för att ge energi till de dieseldrivna 

värmepumparna. 

I 
Sun c.la, yc. en,t:r.a.l en 

1 • So t'. ~ dng'1,'t e 
L Leti.19ei. 
3. Va.i.m epu'I! o 
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I dag förbrukas cirka 13,500 m3 olja per år, till ett 

värde av 20,3 miljoner kronor, inom det område som 

har studerats. 

Ger.om att bygga ut fjärrvärme, värmepumpar vid re

ningsverket samt Sunclaycentralen reduceras kostnaden 

för inköpt energi till 8,0 miljoner kronor per år. 

I första hand kommer energin att hämtas från renings

verket, om denna energimän~d ej är tillräcklig hämtas 

energin från solcentralen och först när denna ej 

räcker måste o'lja direkteldas i pannorna. Den olja 

som eldas i panncentralen kan ersättas med annat 

bränsleslag tex flis, kol, torv eller ved. 
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Ene~gi66~delningen unde~ ett no~mald~ e6te~ 6ull ut
b!Jggnad. 

De oljeinköp som görs i dag kan således utbytas mot 

inhemskt arbete och produktion. 

För att erhålla detta resultat behöver kommunen in

vestera 36,4 miljoner kronor i fjärrvärmenätet, 13,0 

miljoner i panncentral, 9,0 miljoner vid reningsverket 

och 31,5 miljoner i Sunclaycentralen. 

Om den årliga inflationen är 11%, den årliga oljepris

ökningen följer inflationen, avskrivningstiden på 

fjärrvärmeanläggningen 25 år, avskrivningstiden på 

sol och värmepurnpsanläggningarna 15 år, merunderhålls

kostnaden 3% av produktionsanläggningarna samt räntan 

på kapitalet 151, erhålles ett energipris på 16 öre/kWh 
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För orter med förutsättningar som Kungsbacka kan man 

med hjälp av utredningen konstatera: 

att det är lönsamt att använda lägre temperatur i 

fjärrvärmeanläggningar. 

att möjligheten att använda förnyelsebara energikäl

lor ökar med lägre temperatur på fjärrvärmeanlägg

ningen. 

att utnyttjande av spillvärme från reningsverk för

bättrar lönsamheten vid utbyggnad av fjärrvärme. 

att solenergi i kombination med marklagring kan ut

nyttjas ekonomiskt under hela året till fjärrvär

meanläggningar. 

a..tt behovet av inköpt energi kan minskas till mindre 

än hälften med god ekonomi. 
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HSB har ett stort äldre bostadsbestånd som idag uppvärms med 
olja. I takt rned ökande olje?riser har intresset f6r alternativ 
uppvärmning ökat. HSB undersöker därför olika.alternativ för upp
värmning sar.:t avser att realisera de mest intressanta av dessa 
för en utvärdering. 

Denna studie C:!lfattar följande tre alternativa u,:ipvärrr.ningssätt 

A. Värrnepurn,:i för luft/vatten. 

B. Solvärme med säsongslagring av medeltemperatur
typ samt värmepump. 

C. Scrn B rnen med lågtemperaturtyp. Här har även o
glasade sclfångare unders3kts. 

Samtliga alternativ baseras på bivalent uppvärmning dvs virme
pump alt.sc:värme/värmepump täcker en del av årsbehcvet.övrig 
del täcks rned olja. 
Både el och dieseldrivna värmepumpar har undersökts. 

Som objekt ftr studier utvalde HSB ett område i Vänersborg 
bestående av 169 lägenheter. 

Efter att ta föreslagit vissa åtgärder för att få uppvärmnings
systemet a:--.;:assat till låg~e::-?eraturt:;,pvär::'.J11.ng st;;derades sol
värmesystemen. Häri har ingAtt: 

fr3mtagande av solvärmedata 

optimering av solpanell~tning 

beräkningar av värmelager 

totalkcstnads~eräkningar 

Energikostnaden visar sig ligga inom området 55-75 are kwh 
beroende på systerntyp samt täckningsgrad av sol~ärme. 
Kostnaden är lägst för lågte~?eraturlagri~g neC ~lasaCe sol
fångare och högst för meCelte~?eraturlag~~~g. Diese:=:-iven 
värr.-:epu:r:p ger lägre kostr~ader fCr sa!':"..."':1a t..äc~~:1ingsg:-ad,:'rä::-:st 
bercendepå mindre behov av solfångaryta och värmelager. Olje 
förbrukningen blir dock betydligt större. 

Orsaken till de höga kostnaderna ligger främst i den 
höga lagerkostnaden. På grund av att dessa systen arbetar 
med ett litet temperatursprång blir lagervolymen stor. 
en ökning av lagertemperaturen skulle dock medföra ett 

· sä:re utnyttjande av solpanelerna. Denna ökade solfångar
kostnad kompenseras doc~ inte av den vinst i lagerkcstnad 
som en ökning av lagertemperaturen skulle medföra. 

På grund av ovannämda höga kostnader bedönes solvärme
system som alternativ energikälla ej vara realistiskt 

Luft/vatten-värrnepumpsysternet visar sig vara betydligt mera 
förmånligt. Energikostnaden visar här ligga på ca 22 öre/kwh. 
Täckningsgrade~ är då 68%, dvs en ansenlig oljebesparing. 

c· ._Jämföres denna kostnad =ed driftskost
naden för be~ 1ntllgt system (oljelednincr) , 20 öre 'k\<:h sa· 
finner ma ~t k d , 1 

n a~ . ostna en är obetydligt högre. · 

Av ovan nämda drages slutsatsen att luft/vatten-vär=e
pu~psystem är ett lä~ligt alternativt energiförsörjnings
system 

1 
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En beräkning av den totala kostnaden för införandet av en 

vertikal jordvärmeanläggning redovisas. Med vertikal jord-

värmeanläggning stås ett system bestående av vindkonvek-

torer, vännepump och ett vertikalt jordvärmelager. 

För att erhålla realistiska förutsättningar har ett typiskt 

bostadsområde som nu är i behov av någon slags energibespa

rande åtgärd utsetts. Värme sörjningen i utvalda om

rådet, Torpa i Göteborg, sker idag från en panncentral med 

undercentraler i varje hus. Kostnadsberäkningen avser ett 

hus, vars totala effektbehov är 70 kW. 

Den totala anläggningskostnaden har beräknats till 735 000 kr. 

Årlig energibesparing motsvarar med dagens energipriser 

21 kkr/år. Av anläggningskostnaden står tre syst~~delarna 

för 2/3, varav hälften är erkostnad. Den återstående 

tredjedelen är kostnader, som uppstår då systemdelarna skall 

sa11Inankopplas för att kunna fungera. Av dessa kostnader är 

en stor del direkt orsakad av att installationen sker i ett 

befintligt hus. 
PJ.., ,_ ' \ • ' . "' , , r ' e ""'c: I,. L •

f\v:J' ._.~Cl.. V\1./\ '\::,"'' ~e,.,,., 0. < I €,,•.\,".), 1 0..ffn V\ , 6.,, Ve,'<-€,,, e\ ko.,.,. o..c.c.e pte i-"-.'... 

l'Co~l"o.ounc... \v".o-S.te., ec\lt~ci' l.::,aH:;o.J ,.,..,',,,.,.,1.a,_:, 
förbättrade och standardiserade byggnadsmetoder torde 

anläggningskostnaderna kunna minskas och en betydande energi-

besparing erhållas i intlig bebyggelse. 
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SAMMANFATTNING 

Kristianstadsförorten Hammar finns idag ett mindre 
fjärrvärmesystem som värmeförsörjer ett .. nybyggt 
bostadsområde omfattande 170 lägenheter. Nara detta 
område skall ytterligare ca ~ägenheter byggas och 
inte r 'ärrv.. mes stem t • ,,,,.;-. 

Inom utbyggnadsområdet finns ~ 
~.?ch ta.1:k..e.•n. på att använda leran som 
säsongslager for solvar ·, "ör utnyttjande i fjärr
värmesystemet, väcktes planeringskontoret i 
Kristianstads kommun. I denna förstudie har iden 
utvecklats och prövats i tekniskt/ekonomiskt hänse-

ende. 

Att samla in, långtidslagra och sedan vid behov 
använda solenergi är tidigare prövat_fö! e~skild~ 
objekt men hittills aldrig med denna tillampning - i 
samband med fjärrvärme. 

system_!Ll;. )sommer att bestå av huvuddelarna ~so~fång:"-:_: 
~ning, markac~::ta.ii~?ch värmepumpanlaggnlng 
och skall fungera enligt folJande: 

Solvärme samlas under sommarhalvåret in gena~ enkla 
solfångare, placerade pA tak~n till ~e 17~ tlllkom
mande lägenheterna. Värmeenergln nerfors vla plast
slangar till markens lera - i genomsnitt ca 14 m 
mäJs.ilg - där den avges och ackumuleras. Markackum~
.. f'' 1·· t'll ett område ~lldeles bredvldlatorn ar aggs l -
exploateringsområdet. 

Lera har förhållandevis goda värmelagrande eg~nskaper 
med kapaciteter på ca 0,9 kWh/m3, oc - ett varde som 
också gäller i Hammar, 

Under vinterhalvåret vänds systemet och de~!ag~ade 
värmeenergin tas tillbaka och temperaturho}s i_en 
värmepumpanläggning som placeras i anslutnlng till 
den kvarstående panncentralen. Oljepannor kommer att 
svara för reserv - och spetsvärme. 

samspelet mellan solfångaranl~ggning, markackumulator 
och värmepumpanläggning kommer att _styras. av en 
automatisk reglerutrustning som ger optlmal drift. 

Fullt utbyggt kommer fjärrvärmesystemet således att 
omfatta 345 lägenheter med ett antaget sammanlagt 

värmebehov av: 
1 930 kWeffektbehov, sammanlagrat; 

energibehov, inkl 5 % kulvert
4 700 MWh

förlust; 

Markackumulatorn med en volym av ca 274 000 m3, 
kommer att genomborras av ungefär 137 000 m vertikalt 
placerade plastslangar som skall nerföra värmen i 
marken. Med en temperaturdifferens p5 8UC - +20oC 
till +12oc - mellan fulladdat resp urladdat lager 
bl'r ackumulatorkapaciteten ca 2 000 MWh. Ackumula
torns värmeförluster bedöms bli i storleksordningen 
400 MWll/;\r. 

Solfångacna kommer utöver att leverera värme till 
markackumulatorn också periodvis att direktförsörja 
värmepumpanläggningen med värme. 

För värmeproduktionen krävs ca 000 m2 solfångaryta 
vilket utgör drygt 60 % av byggnadernas samlade 
södertakyta. 

Den lågtempererade värmeenergin från markackumulator 
och solf2ngare transporteras till värmepumpanlägg
ningen där temperaturniv;\n höjs till max 70oc. 
Anläggningen om samm,rnlagt ca 950 kW, delas för god 
effektreglering upp i 2 enheter och ansluts till 
fjärrvärmesystemets returledning. När värmepumparna 
inte räcker till effekt och temperaturmässigt 
-fjärrvärmesystemet är dimensionerat för max 90oC i 
framledningstemperatur - kopplas vanliga värmepannor 
in för spetseffekt. 

Sol/markvärmesystemet bet]öms totalt kunna leverera ca 
3 900 MWh/,;r till fjärrvärmesystemet, inklusive 
knappt 900 MWh som utgör värmepumpa, .. as drivenergi. 
Detta innebär ungefär 83 % energitä~knlng. 

Investeringskostnaderna för sol/markvärmesystemet har 
uppskattats till ca 9,3 miljoner kr och dess drifts
kostnader till ca 340 000 kr/år i dagens prisläge. 
Moms är ej inräknat i dessa priser. 

Ett .lternativt värmeproduktionssystem skulle sanno
likt bestå av en fastbränsleenhet förberedd för 
fliseldning. Investeringskostnaden f5r detta skulle 
ligga kring 1,3 miljoner kr och dess driftskostnaa 
uppgÅ till omkring 1,05 miljoner kr/år, oavsett om 
driften baseras på olja eller flis. 

Sol/markvärmesystemets pay-offtid uopgår således till 
_ca 10 år. räknat i jämförelse med det skisserade 
alternat1 systemet. 

Föreliggande förstudie visar inga avgörande tek
niskt/praktiska hinder som kan äventyra projektets 
genomförande. Om projektet avses realiseras bör dock 
en del osäkra förhållanden närmare utredas. Särskilt 
grundvattenrörelserna kring markackumulatorn måste 
kartläggas för att bättre kunna beräkna ackumulatorns 
värmeförluster. 
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Generellt sett har finsedimenten sin största dimension i horisontellt !ed. 
Det är även vanligt att de överlagras av andra jordlager, t ex sand och 
o rganogena jordarter, eller ligger under vatten i vätma rker, grunda 
sjöar och havsvikar. Vidare kan förhä!landevis mäktiga finsediment
lager förekomma som skikt i t ex sandiga sediment. Detta talar för 
att horisontella kotlektorer för utvinning av värme ur finsediment 
ökar tillämpningsmöjligheterna för denna typ av värmesystem. Detta 
gäller särskilt befintlig bebyggelse, där stora markytor för utförande 
av värmelager inte stär till förfogande. 

Ett värmepumpsystem med kollektorbrunn är i princip jämförbart m)ed 
ett vertikalt värme!ager i lera, typ "Sunclay" (Hultmark 1980. 
Erforderli markyta är dock väsentligt mindre för e~. kol!.ektorbrunn 
än ett Jertikalt lager. Genom kollekor~runne':'.s ro.i:stra~gar eller 
kollektorer strömmar en brinevätska vilken overfor ~arme frän 
sedimenten och grundvattnet till värmepumpen~ forängare •.. 
Kollektorerna är försedda med dubbla rör sä _att ~rm:sy~temet ar 

I t t och värmeöverföringen frän sedimenten till brmelosmngen sker 
s u e • . .. t)
rekuperativt (genom värmeledning I rare • 
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Grundtanken bakom kollektorbrunnen är att nä en stor 
ment under befintlig bebyggelse utan att ta i anspråh 1\i ym finsedi
vid markytan. ''il stor areal 

I denna förstudie har studerats tvä olika typer av koll I 
Dels en brunn utformad med ett djupt central3chal,I · · 1nrbrunnar. 
pressas ut horisontellt, dels en grund schakt varifrän ui1 varifrän rör 
ut genom brunnens botten ner i marken i en pyrarnldfo, · liar pressats 

Principskiss över kollektorbrunn typ schaktbrunn 
horisontella kollektorer för ut vinning av värm~ \·"'"d 

tln-sediment 

'.OM 

över kollektorbrunn typ pyramid 
finsediment 'Itvinning 
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•sLUTSATSER" (Sten Bjurström) 

1. Svenska geologiska förhållanden utgör ingen be
gränsning(< 10 TWh) för system i jord, akviferer 
och berglager.* 

2. Kostnader för energipro redovisas idag ofta med 
alltför bristfälllig stringens. Enhetlig och rätt
visande redovisning kan göras med normala kalkyl
metoder. Direktiv krävs. Jämförelsegrunder bör 
väljas mer insiktsfullt. Gränsvärden finns. 
"Analysschema". 

~ ( --~ 3. Borrhålsvärmelager i berg dyrare än i lera 
t (torv), akviferer.* 

4. Frågan om geotekniska effekter (sättning, bärighet, 
skred) oklar. I avvaktan på forskningsresultat bör 
lager ej forceras fram i känsliga lokaler 
(sättning, skred). Viss teknik som mildrar geotek
niska risker finns. 

S. Lindälvskolans lerlager fungerar bra - i viss mån 
färdigforskat, BFR bör satsa på uppföljning. 

6. Torvlager år intressant i lokala (enskilda) fall, 
generellt år det för närvarande tveksamt, även om 
utredningar visar på stor potential. Teknikan är 
okomplicerad och relativt välkänd vid låga tempera
turer, högre temperaturer kräver demonstrationsan
läggningar. 

7. Borrhålsvärmelager i anslutning till lågtempera
turuppvärmning är intressant, särskilt på sikt i 
nybebyggelse. Ekonomin bygger på re la teknik
språng. 

Lagerkostnad svarar för stor del av kostnad. Dagens 
teknik behöver styrkas i demonstrationsanlägg
ningar. 

Uppspräckning av berg mellan borrhål kan ge väsent
lig utveckling. Även fodermaterial kan utvecklas. 
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Hydraulisk uppspräckning 

Spänni ingar i berg 

Sprängningsteknik 

Te1·;niska egenskaper hos berg 

Grundvattnet~ inverkan på ett värmelager 
r,,,111~s rPt s stor: c:, 

Ekonomiska förutsattningar 

Förslag till fortsatt program. 
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Fig. 3 Storskalig värmelagring i 
blockfyllda bergrum 
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Hög effektivitet hos solfångarna 

Måttligt läckage från marklagret 

Behov av stora värmeavgiva ie radia~v,yLvr i 
huset 

Möjlighet att använda enkla, ej temperatur
tåliga material i samtliga komponenter. 



Lågtemperaturvärme -
avgivare, LTVA 

Ii 

Il V 
Lågtemperatur - I Värmeavgivning 
solfångare, LTSF 

Lågtemperatur - ~ Värmeläckage
marklager, LTML 

FIG. 3.1 Sunstore Systemets funktionsschema 
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Merinvesteringsbehovet vid anslutning av en värmepump med 

tillhörande ledningar samt iordningställande av lager 

beräknas uppgå till ca 400 tkr. Genom värmepumpdrift sjunker 

behovet av inköpt energi från nominellt 155 MWh till ca 60 

MWh, vilket ger ett energipris från värmepumpanläggning på 

ca 9 öre/kWh vid elpriset 28 öre/kWh. Inkluderas kapital

kostnaden ökar energipriset från värmepumpanläggningen till 

en med elpriset jämbördig nivå. 
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Sammanställning av anläggningskostnader: kkr 

Bygg och mark 2800 
Mekaniska installationer 2500 
Elinstallationer 480 

Total anläggningskostnad 5800 kkr 

Dessutom krävs att lagret tillförs en energimängd vid 
start så att fortfarighet med konstanta årliga för
luster uppnås. Denna energimängd har beräknats till 
ca 3 GWh. Med de priser som anges i 6.6 motsvarar 
detta 30 000 kr. CD 
6.6 Driftekonomi 

Vid beräkning av driftkostnader har följande kostna
der antagits: 

Köpt värme 10 kr/MWh ~ l&re.J~-..'iro. 
Levererad värme 220 kr/MWh 
Köpt energi 220 kr/MWh 

\II D 1 öre. f~ ~ ®
°1;rligå driftkostnader: kkr/år klfrf år 

\ 

Köpt värme 2,8 GWh 
Köpt el 450 MWh 
Tillsyn och underhåll 

Summa driftkostnader . 

2% av ~ Mkr 

6 .8 til«-

28 
99 

112 

239 

,, 
~T 

f/ -

KOPT 
\\ 

V-~ 
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Ärliga intäkter och kostnader 

Levererad energi 2 GWh 440 lt ~c 
Ärliga driftkostnader 23 9 't lö- -
Ärligt driftöverskott 20 1 
Ärliga kapitalkostnader vid 8% 2.S@---. annuitet på ~ Mkr 470 S~o-$.~

2.C:> ~ Ärlig förlust 260 sss
S'°'/e. ~

Värmekostnad vid 8% annuitet och ovanstående 35 
~ C:>E.n. öre/kWh. ~ 

~~o SD cRs/Kwh
+ z~o 

sie:o 

..:) 

UlS~ -e~o~~ 6" Uo~lq-061\J i==--,i 

<=> 

E-"J ~A .se,.--, O ~ "'-r l ~'Flfv.r..:15R.. 6L "- - MUt L ~(;.. 
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Dl STRIBUTIONSSYSTEM BORRHÅLSLAGER 
OCH VÄRMEBEHOV 

Kopplingsschema för temperaturstratifierat lagerFig ' 
Principskiss 

T 

INRE :LÄCKAGE 

I 
I I 
I LÄCKAGE 

I I I 

JURLADDAD: UPPLADDAD :URLADDAD! 
1 .. zoN_I• ZON .. , .. zoN.1 

<E-- -4 Ä, ! ~1' ~--~I I I GRADIENTZONER 

I • I VÄRMELAGERI • I 
L __ I __I I 

Figur 2. Inre och yttre värmeläckage i borrhålslager med 
radiell temperaturgradient 
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8.1 Slutsatser 

Kostnaden för ett borrhålslager blir sannolikt mindre än 
för ett motsvarande värmelager med vattentank (avsnitt 
6.7) 

Miljöpåverkan blir liten med ett borrhålslager 

Lagret kan byggas ut i etapper 

Värmeläckaget från ett borrhålslager är relativt stort. 
Genom lämpligt driftsätt och dimensionering kan värme
läckaget troligen begränsas till en acceptabel nivå. 

Värmet kan och bör lagras med temperaturstratifiering. 
Datorsimuleringar visar dock att denna stratifiering inte 
fungerar helt tillfredsställande (se fig 7-7). 

Endast en mindre del av bergvolymen utnyttjas med fullt 
temperatursving. Resten av bergvolymen behövs för till
räcklig värmeöverföring. Trots detta blir borrhålslagret 
sannolikt ekonomiskt fördelaktigt. 

Korta effekttransienter (solpulser) bör utjämnas med en 
bufferttank (avsnitt 6.6). 

Kopplingschema och driftsätt kan bli något mer komplicerat 
med ett borrhålslager än för lagring med vattentank (fig 
4-5). 

Solvärmesystemet bör kompletteras med värmepumpar. Genom 
att värmepumpa inom lagret mot värmeläckaget kan troligen 
solfångaryta och lagerstorlek minskas. 

De geologiska och hydrologiska förutsättningarna för ett 
borrhålslager vid Södertuna är goda, även om ett öppet 
cirkulationssystem väljs (bilaga F och G). 

För att få litet värmemotstånd bör cirkulationssystemet 
helst vara öppet. Värmemotståndet med ett slutet system 
är dock sannolikt litet (avsnitt 5.2 och bilaga A). Kost
naden per meter borrhål blir dock mindre med ett öppet 
cirkulationssystem. 

Borrhålsavståndet har stor betydelse för lagrets funktion 
och kostnad. För att få så stort värmelager som möjligt i 
förhållande till den totala borrhålslänaden bör avståndet 
vara stort. För att värmetransporten skill bli tillräck
ligt god får inte avstånden mellan hålen vara för stort. 
Större borrhålsavstånd och därmed större lager leder också 
till ett större absolut värmeläckage från lagret. Dessutom 

blir "värmeinvestering" för att första året värma upp lag
ret större. Tills vidare tycks 4 m vara ett lämpligt hål
avstånd. 

De antaganden som har gjorts i avsnitt 6.1 om effekt och 
energibehov för Södertuna har visat sig vara felaktiga. 
Enligt nya data från Riksbyggen blir energiför?rukni~gen 
istället 44% större. Detta medför att lagret maste goras 
större och att energiverkningsgraden förbättras. 
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Ta bell 5 . 1 Kostnader för överföring av vatten (2 parall-
ella ledningar). 

Värmepumpeffekt, MW 5 10 50 100 

Vattenflöde, 1/s 40 200 400 2000 4000 
Ledn dim, mm* 225 400 50(' 1000 1200 
Ledn mtrl PVC PVC PVC btg b tg 
Ko stnad kr/m 700 1500 21 00 400 0 6 0 00 
Arskostn kkr/km,år* * 56 1 20 168 320 480 

* Maxi mal tryckför l ust 10 o / oo 
**Annuitet 8 % (r an ta 6 %, a vs krivn tid 25 år) 
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SAMMANFATTNING / ltattrieut höt: 6/,/p 
En ny metod, kallad THS-metoden, har utvecklats, som gör 
det möjligt att samtidift ~äta såväl värmel<onduktiviteten 
(värmeledningsförmågan) som -diffus1v1teten hos icke 
metalliska material. Därleilom kan man ocks: estämma värme
kaJacitiviteten s ecifika värmet , om den inte är känd 
t1d1gare ör materialet ifraga. Alternativt kan man jämföra 
den erhållna värmekapacitiviteten med kända data för att 
därigenom kontrollera att de erhållna konduktiviteterna och 
diffusiviteterna är tillförlitliga. De flesta andra metoder 
ger enbart en storhet, vanligen l<onduktiviteten, och man 
har därför inte samma kontrollmöjlighet som med THS-metoden. 

Metoden b er å att man studerar hur den elektriska 
res1s ansen åndras, da ström skickas genom en metall
remsa, som omges av provmaterialet. Man kan välja olika 
värianter pä metoden beroende pä vad som är lämpligast 
för ett visst material. Man kan således pressa en 
metallremsa mellan två skivor av provmaterialet, gjuta 
materialet kring en metallremsa (lämpligt för material, 
som framställs genom att två komponenter i flytande 
form blandas och stelnar), förånga ett tunt metall
skikt på ytan av ett prov osv. THS-metoden är använd
bar även för material med en riktningsberoende värme
ledningsförmåga såsom trä. 

För vissa undersökningar kan endast en av de utvecklade 
teknikerna komma ifråga, medan det i andra fall enbart 
är en praktisk fråga vilket alternativ som man väljer. 

För att prova tillförlitligheten hos THS-metoden har 
mätningar utförts på olika slags fasta och flytande 
material. Ifr1ga om vätskor har vi provat med vatten 

och glycerol och fått en mycket god överensstämmelse 
med litteraturdata. Vi har använt två olika varianter 
av metoden (metallremsa mellan två plattor resp. ett 
förångat metallskikt på en provplatta) för mätningar 
på en kvartskvalitet, som vi även har u~d~rsökt medelst 
en optisk metod. Ifråga om värmekonduktiviteten gav de 
tre mätningarna samma resultat: 1,419 ± 0,007, 
1,420 ! 0,002 resp. 1,42 W/m K, medan avvikelserna var 
mindre än_f % beträffande värmediffus:l:3/it 2ten 
(8,66 x 10 , 8,63 x 10-7 resp. 8,68 x 10 m /s). 

Vi har 
hittills i första hand inriktat oss på tillämpningar 
på jord, och bergarter, där vi har samarbetat ~ed . 
geologer och geotekniker, vilka är.engagerade : proJekt 
avseende värmeutvinning och -lagring. En teknik har 

ytvecklats för att plasera meEallrems~n inne~~~ lera. 
THS-metoden har befunnits anvandbar for att folJ~ hur 
värmekonduktiviteten och -diff'usiviteten ändras då 
temperaturen hos en bergart elle~ en lera_varier~r. 
Preliminära undersöknincar har gJorts av i vad man 
värmetransportegenskaperna hos en lera påverkas av upp
repade närfrysningar och upptiningar. 

THS-metoden har hittills endast använts på laboratoriet, 
men den bör kunna anvåndas för matningar 1 i'alt. 

VÄRMEDIFFUSIVITET, -KONDUKTIVITET, -KAPACITIVITET1 

Utvecklingen på energiområdet har medfört ett ökat be
hov av information om värmetransportegenskapern'a hos 
olika material. Följande exempel kan nämnas: 

a) Inom byggnadsindustrin efterfrågas nya isolerande 
material. 

b) Inom geologin och geotekniken har det uppstått ett 
mycket stort behov av tillförlitliga data på värme
transportegenskaperna hos såväl lösa jorda~ter_som hos 
fast berg t.ex. i samband med värmepumpanläggn:ngar, 
lagring av radioakivt avfall, bergrum för l~grin~ av 
varmvatten eller flytande naturgas, geotermisk värme 
o.s.v. 

c) Energilagring i material med hög lagringska~acitet 
(per vikts- eller volymsenhet), ~åväl dy~nslagring 
(solvärmesystem) som säsongslagring (kemiska värmepum-
par). 

Det är tre storheter som är av intresse i detta samman-
hang: ~ 

~ 

c5 
"---



CD 
Under en period av uppvärmning eller avkylning behöver 
man känna värmediffusiyiteten (temperaturledningsför
mågan) a. Denna parameter anger hur snabbt en tempe
raturändring for~plantas genom materialet. Enheten i a., SI-systemet ärm /s. 

När det stationära tillståndet väl har uppnåtts, dvs 
när temperaturen i varje punkt är oberoende av tiden, 
är det vgrmekonduktiviteten (värmeledningsförmågan) A, 
som är den viktiga storheten, eftersom den an~er hur 
m cket värme som trans orteras enom materialet er 
tI senhet. Enheten i SI-systemet är W/m 

Sambandet mellan a och A ges av 

A = a•c där C = C 
p 

p (1) 

cp = värmekapacitiviteten (specifika värmet) 

SI-enhet: J/kg K. p = densiteten (kg/m3) 

]) c anger hur mycket yärmeenergi man kan lagra eller ut
vinna enom att ändra tem eraturen 1a en volymsenhet

C av ma erialet en gra . -en e : J/m K. Storheten 
c är således värmekapacitiviteten per volymsenhet. 
Det är skäl att lägga märke till att det är den stor
heten, som fås vid våra experiment, medan man vid kalo
r1metriska mätningar istället får värmekapacitiviteten 
per viktsenhet, c . 

- p 

En mätni~g av två av de tre parametrarna a, A, c ger 
således information om de mest fundamentala och tek
niskt betydelsefulla värmeegenskaperna hos ämnet. Det 
finns ett stort antal metoder för att studera värme
transport i olika material, men de ger vanligen en enda 
av de nämnda parametrarna, medan det givetvis är önsk-
värt att kunna mäta två av storheterna samtidigt. 
Detta ger nämligen en möjlighet att bedöma tillförlit
ligheten. En direkt mätning av a kräver icke-statio
nära förhållanden i materialet; bestämning av A kräver 
å andra sidan en stationär temperaturfördelning, medan 
cp bestäms med en helt annan mätteknik (kalorimetri). 

2 EN ICKE-STATIONÄR METOD MED VÄRMD METALLREMSA 
(THS-METODEN) 

2.1 Principen 

En vid Fysiska institutionen, Chalmers tekniska hög
skola, utvecklad metod kallas THS-metode~, ?är namnet 
utgör en förkortning av den engelska benämningen 
transient hot strip. Den är en av de få metod~r med_ 
vilken både a och A och därmed även c kan b~st~mmas ~ 
ett enda försök. Metoden är anpassad för mätningar i 
alla ämnen (fasta, flytande och gaser) med låg elekt
risk ledningsförmåga. 

En viktig fördel med THS-metoden är att själva mätpro
ceduren bara tar några sekunder. Vid mätningar på ga
ser och vätskor är detta betydelsefullt, eftersom det 
innebär att konvektionen kan försummas. Då temperatur~ 
höjningen i folien är låg (<0,5 K), kan vi även bor~se 
från strålningsförluster om mätningarna genomförs vid 
temperaturer under 900 K. 

Metoden byeger på följande princip (Gustafsson, Kara
wacki Khan 1979). En mycket tunn metallremsa (ungefär 
10 ~ tjock) förs i kontakt med det studerade materialet. 
Denna metallremsa utnyttjas både som värmekälla och som 
resistanstermometer. Vid mätningar i gaser och vätskor 
placeras remsan direkt in i det undersökta materialet. 
Vid mätningar i fasta kroppar kläms remsan mellan två 
noga polerade ytor av samma material. 

När en konstant elektrisk ström ledes genom remsan, 
utvecklas värme inne i den, varvid temperaturen och 
därmed resistansen hos remsan ökar. Denna temperatur
ökning beror på hur snabbt det i remsan utvecklade vär
met ledes bort genom det omgivande materialet. Om det 
omgivande materialet är en dålig värmeledare kommer det 
mesta av värmet att stanna i omedelbar närhet av remsan 
och dess resistans kommer att stiga betydligt. Om ma
terialet däremot är en bra- värmeledare, kommer ·resis
tansändringarna i remsan att bli mindre. 

- Vi har anpassat THS-metoden för mätning av lerors för
måga att transportera och lagra värme. Vi har för 
detta ändamål utvecklat ett förfarande att placera· 
metallremsan inne i leran och genomföra mätningarna. 
Tekniken ifråga har hittills endast utnyttjats i 
laboratoriet. 

- Vi har visat att THS-metoden har en tillräckligt god 
noggrannhet för att man skall kunna påvisa skillnader 
ifråga om värmeledning och -lagring mellan berg- och 
jordarter av samma typ men med något avvikande samman
sätvning. Som exempel kan nämnas olika slags granit 
och leror från olika orter i Sverige. 

- Våra mätningar på olika bergarter (granit, marmor, 
kvarts) och på leror har visat att man med THS-

metoden kan följa hu!' vänne~:onduktiviteten och 
-diffusiviteten ändl'as, dA provets temperatur varierar. 

- Vidare har vi tagit upp t'r·,lgan om i vad mån värme-
transportegenskaperna hos leror påverkas av upprepade 
närfrysningar och upptiningar. De preliminära re
sultaten pekar på att förändrinrar förekommer. Detta 
kan hänföras till ändringar av lerans struktur 
(Freden 1979). 
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Det finns i huvudsak 4 olika metoder för att best:imma vattenhalt,t'EG/5TEEE'IAJ(? AU ilA77l:}Jf/Al T I 
nämligen gravimetriskt, radiometriskt, med tensiomcter samt med elekt· ,, 
riska metoder. Vid gravimetrisk bestämning av vattenhalt vägs det 

JOBD €/ e;Vo,0 1 NA7/JIIJ($, AU J:JBIJ 
akt;ella j~;dprovet före oc;;-;fter torkning (i05°C), varefter vatten· 

förlusten uttrycks i av torrvikten, provets ursprungliga vikt eller/;-LEGTE, ISCA t:A PAC !TA NSt:N 
provets ursprungliga volym. Noggrannheten är stor av vattenhaltsbe· 

stämningen. Problemet är provtagningen som både kan vara arbetssam,J n7va ~- ?~• 1117 
tidskrävande och även destruktiv om upprepade bestämningar skall göras 

på samma plats i fält.
jvt; CTH i€APf()l:.-T N/2, 3. 

v
j,~t/ !18i. Med en ~.1.,;::; sond kan en bestämning av vattenhalten göras i 

fält. Den består av en neutronsändare samt en scintillationsdetektor. 

De neutroner som utsänds med höga energier konuier successivt att 

förlora sin energi, främst vid koll isoner med väteatomer. Koncent·MATA VATTENHALT 
rationen av neutroner med lag energi kring sonden komnier att indikera 

vätekoncentrationen och därnied fäs ett matt pa vattenhalten da vätet 
2 KAPACJTANSSOND FöR VATTENHALTSMÄTN!tlG 4 

vanligen förekonmier bundet till vatten. tleutronsond ger en god nog· 
Inledning 4 grannhel pa mätningarna om sonden är väl kalibrerad. !lackdelar är ett 

Definition av den dielektriska konstanten 5 relativt högt pris, viss responstid i mätningen och att vissa för

slktighetsatgärder maste vidtagas för att uppfylla säkerhetsnorner.Omraden för dielektrisk abscrpt ion 7 

Temperaturberoende 8 
Med en tcnsiometer kan det radan(le bindningstrycket i i:ia,·ken r·egistre·

• w'"' >M .. ·~ ..Val av frekvens 8 
ras. fonsiometern bestar i huvudsak av en po,·ös känsclkropp, vi lkcn 

Bestämning av , ' 9 

Mätning med "di ffe,enstransforma toi·brygga" Vattenhc1lten kan eri1alL1~) ()tmom <'ltt det finns elt :,c1mb<1nd m0lLH1 

l·fö tni ng n1r.d osc: i 11'1 ttwk re ts 12 blndnlnqstrycket och vattential ten. 1Jett~1 S<1mb.1rHl (pi -did'}!'i\-m) lil,)'.i.tL' 

bestämmas för den akttwlla Jord,;1,-ten. ,1,1 hindn1,HJ~,~ilrd:tt:1·1stlk1:nSondens ut fonmii ng 13 
Vt1rierat· mycket kraftigt mellan o1ikd Jontarter. 

3 TDR TIM[ DOM,\IH REFLECTOHETEI( 1 7 
De ~J.!.~~~}ska n!:.t?;.fc~r~a, ka~ vara att t11d1_L~~ens re~1s,q;n5 • tgpgcj

~ans eller elek~~.,2l~~iska >t:l.!12!:s~-Wllil.rk. AU mäta resi

stansen är en onkel och billig metod, som ger oniedelbar respons och 

det är enkelt att automatisera mätningen. En stor nackdel är att mät

30 resultat (noggrannheten) p.lverkas av flera sv~rkontrollerade egen•Sondda la 
skaper, bl a lösta salter i vattnet, temperatur och skilda ll1<lterial 

egenskaper, och inte enbart vattnet I sig. Metoden kan därfHr ge 

mycket d~ l i g noggrannhet. 

,,,_.,.=!)_,~"-'"'~ -~•M•~·-~-~~~&):l; -.... Den kapacitiva metoden lir en elektrisk 11>at11ietod, som bygger pa iltt man 
(.¾v.,\.ll. U,1.t:AOcx.. --- -·----

~ mäter en kapacitans eller en storhet kopplad t]jl den. Kapacitansen 

'i:>eJ\'-t:/{ ~\JS l, , bestäms av geon-etriska villkor, rr-en även av en materialkonstant. D_~nna 

( n?v~'f o<·litAA ,,>'",? ar betydligt storre for vatten an for Jordpa, t1klarna, varfor det ar 

,,."' roojligt att ,·eg1strcra vattenhalten. 
,,..~«:C-)1.#_\~~~-(<',l,C-' 

CN 
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Den hastighet som en elektrisk impuls har i en ledare som ligger i 

marken beror av den on1glvande 1•1arkens egenskaper. Samma..!!'aterJJ.1-

~tant som omnämnts för den kapacitiv~ ~:;etoden gå verkar gån9llil..s.tig_

heten för en elektromagneti.iL!'.!9· D;nna met~.,!TQR-Time Domain 

Reflectometer) ko,rnner att kortfilttat beskrivas. Den stora fördelen med 

de elektriska metoderna är att det är mOjligt med en kontinuer]..1..9 

automatiserad fjärranalys av vattenhalten. Givarna kan också i all 

mänhet göras oömma så att de tål relativt stora mekaniska påfrest

ningar. Detta förenklar mätförfarandet vid vissa tillfällen. 

När de olika metoderna jämförs beträffande d~r~s po~grannhet må,,;te 

hänsyn tas till det sätt varpa de mäter. Vattenhaltsbestämning gr'!,_vi 

,,~resp.med tensiometer ger vattenhalt vid provtajningJj_P~kten 

i:;sp. vid filterspets. 0,;l_.;'..i!Lsä~_~Jj_il~a, v!l_b!;S.!;,= 

v~. Neutronsonden 111ilter vattenhalten som ra:!_er inom en rad)! 

~cm fran sonden. Kapacitanssnnderna w~iJg1: vatl_~1haltgn ,va~lig;,.n 

inom en mindre volym fo neutronsonden. Vilken volym som kan anses 

q~i11c beror av sondens qeoniet1·i.-~--------------

Dielektricitetskonstanten (t) ~ren viktig elektromagnetisk natur

konstant, som varierar för ol lka material. ~De5.ta av markens ~a 

~-~~lar pa,r _en d1elektricitetskonstant, som varierar mellan 2 
l F1'1 ....,.,_,~-

~4, Enbart vatten har !:Il dielekp·i!;itetS!,_2!]~ som ligger mellan 
78 och 81 vi~ GfJ fr.i;~ven~ kring 30 MH[. M"_:1 kan därför förviinta__ili 
att d1elektnc1tetskonstanten för en jordart i huvudsak kommer att 

bestämmas av mängden vatten per volyn!J!..!1;-~-jord. --·---~........... . 

Kapacitansen (C) fi}r cri kondcnsl'.'.ltor· kon Lucknws som 

~aµacit,111~ea1 ~~,-v) 
dielcklricit,:ts~rm-:;tant011 flk vdkt1wi1 :- ·9

0 11s/Vm 

dielektrlcitt:t,;;t:i 1n::.t<1nt0n fd1· mdtcrL:det som omger 

kondensdlont~- leki.n1der (dimc•nsinns.ltis) 

►;onstant sorn tH..;l'(H' av ktHhiL\nsttt<ww; 1JL·o:11e!Yi (111). 

Genom att mäta kapacitansen kan eventuella förändringar av c registre

ras. Vilket värde r. far beror i vilrt fall huvudsakligen av hur mycket 

vatten per volymsenhet som omger kondensatorn. 

Sondens_utformning 

Ftir att en kapacitiv sond skall fungera bra bör vissa förhållanden 

vara uppfyllda: 

elektroderna skall inte vora oxiderbara 

formen pi! sonden skall vara så att en god elektrisk kontakt 

uppstår ,rel lan elektroder och jord 

fornen pa sonden skall vara så att en vattenfilm på elektro

derna undvikes vid en langvarig mätning 

elektroderna skall vara tillräckligt stora för att ge en 

mätbar kapacitans 

elektroderna skall vara tillräckligt sml för att inte på

verkas av de elektromagnetiska vagorna som uppstiir i jorden 

elektrodytor och avs tand mel Jan dem skall vua avpassade 

efter den förväntade konduktiviteten i jorden om metoden tned 

"oscillatorlllätning" anv;inds. Figur 9 visar exempel pa detta. 

sonden bör v,1,·a ,·ohust sa att den tal vissa mekaniska p,1-

frestning;1r. 
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Figur 10. Elektrodgeometrier. 

A: Parallella plattor med 

jo,·dprovet inom ett 

homogent fä 1t. 

B: Para] lel la plattor 

,fär jordprovet str;ic

ker sig ut till om

radet där elektriska E 

f;il tet är ungefär nol 1. 

C: Cylindriska elektroder. 

Avsedda att placeras i jorden. 

D: Flata elektroder. Avsedda att placeras I jorden. 

E: Ett spett avsett att stickas ned I ytskiktet av marken. 

Dl sonden i huvudsak påverkas av den del av jorden som ligger just 

invid sonden, är det viktigt att jorden där kan betraktas som homogen. 

Om jorden innehåller större partiklar såsom grus eller stenar kan 

området intill sonden, där det elektriska fältet i huvudsak passerar, 

vara tämligen inhomogent. Risken :fr då stor för felaktiga mätvärden. 

Detta kan åtgärdas om det elektriska fältet kan förmås att tränga 

igenom en större jordvolym. Med aetta I åtanke har sond D getts ett 

tjockare isolerande skikt samt en större diameter, vilket gör den mera 

anpassad till grövre material. Påverkan av sådana inhomogeniteter 

intill sonden bör kunna undvikas om ett isolerande skikt med tjock

leken d 10 används (d 10 : kornstorlek för 10 viktsprocent passerad mängd 

material). 

Även sättet att placera sonden i marken kan skapa inhomogent material 

runt sonden. Luftfickor eller om ett annat jordmaterial rasar ner och 

lägger sig runt sonden påverkar nätresultatet. Detta kan undvikas med 

lämplig teknik och omsorg vid installering av sonden. 

Sond E är utformad som ett spett som kan tryckas ned i markens yt

skikt. 

TDR - Tll-lE OOMA!N REFLECTOMETER 

Principen för TDR bygger p~ att..,2:,~~~i~heten fö;~~~-2: 
netisk våg i en ele!..S!:.,i_~!.l:!!2,re beror av ~~ivn}_~!;!!_L,.!.!!g~~):.a 

permeabilitet (v) och dieleHricitetskonstanten (c). l jord kan man 
~ ~~-------...-·.,,""'\

bortse från v. . · 

För fältbruk är det mest lämpat att använda tva ledare som sätts ned 

parallellt i_ fO_;;bt;r:,~~7i'f,i(fi~2). Ge,~;;n;•:~·~gci,:•a flera diskonti 

nuiteter längs ledaren är dc>t möjligt att erhalla vattenhalten pa 

olika niv,\er. Det i:' som ber~ikn,1s dr ett niedeiv~irde 111ei lan tva re 

flektionspunkter. Den uppställning so"' visas i figur 12 t>eräkna, i 

huvudsak mäta vattenhalten inom en cylinder med ca 10 cm diameter. 

Ett alternativ som är lämpligt för la::iorato,·iebruk ,ir d<:n enaxiala 

transmissionslcd,1ren ,orn vi 

IHcllan inre och yttre ledaren. 

8ALAI.CE0 PAAALL(L fRAN$MlSS10N UN(S 

o_z"" 

WITHOUT 
DtSCONTINUtTIES 

WITH 
OISCONTINUll'ICS 

Figur 12. Balanserade parallella Figur 13. Coaxial transmissionsledning. 

transmissionsledningar. (yttre diameter S cm, längd 

100 cm eller 33 cm) 

När lager il1€d skilda dielektricitetskonstanter finns i en profil som 

skall mätas (tex sand-lera) kontner även övergången mellan dessa att 

verka som en diskontinuitet och därmed reflektlonspunkt. 

l~den har 9ett C:,':,Jl.~S';;!:~t. En svårighet har emellertid 

varit att bedöma gångtiden för pulsen, vilken har bedömts ge en os;i

kerhct pä !1 för c'. Metoden är under utveckling och kan ~~..'.~JL':. 
Y,::;:!'rligar~ möjligheter till vattenhaltsmätning i mark, 
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Marks termiska egenskaper kan variera inom vida gränser. För 

berg beror denna variation i huvudsak på minera 1sammansättningen 

samt för vissa sedimentära bergarter dessutom på porositeten och 

vattenhal ten. För jordarter beror variationen i termiska egen

skaper på en rad faktorer. De viktigaste är mineralsammansätt

ning, kornstorleksfördelninq, packninqsqrad (porositet) samt 

v_~t. En jordarts värmekondllktivitet kan variera med mer 

än en JO-potens beroende på ovanstående faktorer. 

t
.Rapporten är i första hand en sanmanställning av befintligt ma

terial om metoder för bestämning av termiska egenskaper i jord 

och berg samt teorin bakom dessa. Delar av rapporten bygger dock 

på egna undersökningar och simuleringar. 

För att beställ'ona dessa termiska egenskaper i jord och berg finns 

en rad metoder. De kan indelas i instationära och stationära 

11~·. l den förstnämnda gruppen finns möj 1ighet att bes tänuna 

bade värrnekonduktivitet och värmedlffusivltet och därmed möjlig

het att bestämma varmekapaciteten indirekt. 

Sondmetoder bes tär av en eller flera sonder med värmeslinga och 

temperaturgivare i samma sond resp i skilda sonder. Mätningen 

tillgår sä att värmeslingan tillförs en effekt, varefter den 

piiföljande temperaturökningen med tiden registreras, Bernende pa 

materialet utanför- sonden ökar temperaturen med tiden olika 

snabbt, varur provets termiska egenskaper kan beräknas. Flerj) 

sondsmetoden ger en god bestämning av vännekonduktivitet (,) och 

värmedi ffusivitet (c) ~h kan ytnära användas i fiil t och i 

laboratorium. l-sondsmetoden ger en s;imre best;imning av ,· men 

ä,· i stället betydligt enklare i handhavande lin flersondsmeto

den. Den är dessutom möjlig ,Ht använda pa olika djup i fält. 

I samarbete med Fysiska institutirmen har en ny metod, rns
metoden {Transient f'ot I .. · --1 St-· )
- • 1p me t 10d , for bes tamning av termi :;_ka 
egens~aper På fasta material och vätskor prövats pa geologiska 

m~al • Metodens fördelar I igger i extremt korta m;jttjdPr samt 

låg temperaturhöjning, varfö,· .-isken för fuktvandring under 

temperaturg,·adient minimeras. (·lätvolymen äi- dock liten, varför 

ett stort antal mätningar är nöcfvä11dig<1 i inhomogent material. 

"Divided-bar"-metoden är en stationär 
l abora tori eme tod för 

huvudsakligen berg. Endast A bestäms. 
liknande rretoder för jord

finns också (Johansen, 19751 _ 

För att kunna utföra riktiga bestämningar av marks termiska egenskaper 

är det viktigt att de kan göras pa ostörda prover. Av den anledningen 

'--3,>- äi_- in situ-metoder ("p.l platsen") att föredra. Om emellertid provtag

ning kan ske på sådant sätt att provet ej störs i nagon större ut

sträckning är olika laboratoriemetoder utmärkta. 

Vll( 
li 

Hlt kt11dLrv~hlJ ~ kl (>--) 6{;{;'1i(I 

te (~W\ s.:,kett ~UiXle ( ll.'.l,ls ~n,vlk\cfl 

e1~t eiLl! t-

~ 
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2. METODER FOR BESTIIMN!NG AV MARKS VliRMETRANSPORTERANOE EGENSKAPER 

En rad olika metoder för bestämning av värmekonduktivitet och värnie

diffusivitet i jord och berg har framställts under ärens lopp. Vissa 

av de mer praktiskt tillämpbara har använts av Jordvärmegruppen och 

kon•ner ingående att beskrivas nedan. Andra intressanta n:etoder kommer 

n:er ytligt att beskrivas. En översikt över olika n:etoders möjligheter 

och tillämpbarhet ges I tabell 2.1 nedan. 

TABELL 2. 1 Metodöversikt 

Metod Konstanter som bestäms Koninenta r 

\
Fl ersondsme toden Konduktivitet, diffusivitet lnstationär fält

och laboratoriemetod 

Anv .omr.: jord, berg 

En-sondsmetoden Konduktivitet, diffusivitet* lnstatlonär fält- och 

1abora tol'i eme tod 

Anv.omr.: jord, (berg) 

"Di vi ded-ba r" -n:e toden Konduktivitet Stationär laboratorie fl'vt)vit!(\,U.\., ,i)&\·~\)·~ l,
metod. Anv. omr. : berg 

THS-me toden Konduktivitet, diffusivitet Instationär laboratorie (tw~+~ r'~1CU,LcLt-,, 
metod. Anv. omr. : berg, 

jord ·) 
Teoretisk beräkning Konduk t i vitet, Ueräkning pa grundval 

spec. värmekapacitet av en bergarts mineral

sammansättning och en 

jordarts mineralsam

mansättning, densitet 

och va ttenha It. 

Ka I orime ter Specifik värmekapacitet 

•Svärmen möjlig att bestämma, dock beniende av vilken ckv. sorn används, 

se nedan. 



g 
/"',/1 1 lj)Do :110 ~

;ED 83 f!JS0{. r 1v, 

T 
{ ! 
\J 

tC-G. /1///rJ I~ (Cl se,,1 ;~tartefc5recl/tc.1
::J \ / . 

rf,;:;:/!,JiCIIC:: lSt?/ 

TE:·lPERATURMÄTNING 

Ingemar Johansson inledde temperaturmäL~ingsdelen med att beskriva 
teorin för de två vanligast förekomr:iande temperaturgivarna, näm
ligen termoelementet och motståndsgivaren, se dokumentationen. I 
den efterföljande diskussionen framkom både för- cch nackdelar med 
de båda givartyperna. Av inläggen framgick att valet av givare 
till stor del styrs av vad personen som skall mäta sedan tidigare 
är van vid att arbeta med. Följaktligen blev även argumenten för 
och emot de bägge givarna färgade av detta faktum. Då erfarenhe
terna verkar goda i bägge an"".:ändargr...1pperna bör valet av givare 
inte vara av avgörande betydelse för mätresultatet. De aktuella 
förutsättningarna vid varje mättillfälle torde därför få avgöra 
vilken givartyp som passar bäst. 

'I'ill termoelementens fördel hör att specialkonstz:uerade givare 
finns tillgängliga för en mängd miljöer. Billiga givare kan därför 
anskaffas till de mest skiftande applikationer. Om ändå egna 
givare tillverkas, vilket lätt kan göras av termoelementtråd, bör 
lödstället doppas i epoxilack för att skydda mot strö=ar och 
fukt. :-1an skall dock se upp med lödningen så att inte kallödning 
erhålls. Varje givare, både färdigköpta och egentillverkade, bör 
kalibreras. För termoelementen rapporterades även goda åldrings
egenskaper, vilket det i viss litteratur varnas för. Då cermoele
ment mäter en emk-differens, är de lämpliga för ten:peracurdiffe
rensapplikationer. Vid absoluttemperaturmätning måste ett kalit 
~ödställe finnas. Isbad har visat sig fungera bra, dock måste 
krossad is och omrörning användas, i annat fall kan temperaturen 
skilja sig från 0°c med någon grad. I moderna mätenheter finns 
ofta ett kallt lödställe ircbyggt, men varierande kvalitet har 
rapporterats. De små utsignalerna från termoele,'.llent kan innebära 
problem då e.c.k:er kan uppstå i mätenhetens kontakter. Stör~e 
utsignaler kan fås om givarna serieko!?plas. 

Till motståndsgivarnas fördel hör den stora utsignalen samt ac~ 
endast en givare behöver kalibreras på grund av den höga renheten 
i. e:ietallen. /1en då .:J.nslutningsledarna, med ev. sk.a=-var, bör ingå_ 
%2li~rering~n, så faller det senare crg~mentet bort. ~en enk~a 
:::om.:eringen =h oätsätcet är också e:1 stor fördel, speciellt •,id 
'lbsoluttemperaturmät.~ingar. För att inte den med :.:emperaturen 
varierande resistansen mell?n giva~en o~h måtenhet~n skall på~erk~ 
'.llä tninga r:-ia reko=ende rades att :yr1edarkoppl ing anvä:-ids. Med 
de~na koppling elimineras påverkan :~å~ ledningarna helt~ Goda 
',ldringsegenskaper rapporterades ä•:en :6r motscåndsgivare. Varning 
utfärdades mot att belasta motståndsgivare med :dr hög ef:ekt då 
.c;,;enuppvä=ning lätt sker. Specialtillverkade mots:.:a.."ldsgivare för 
.svära miljöer fir:.ns i!it.e :. samr.:ö utscräckning som t:er.noel.ement .. 
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MCE har till uppgift att ge mätteknisk service i 
experimentbyggnadsprojekt, genom att i första hand 
svara för insamling och redovisning av mätdata. ~i:l 
sitt förfogande har MCE ett minidatorsvstem för mät
databehandling och centralstyrda mätni~gar, samt ett 
antal mätstationer för installation på mätplatsen, 
Samtliga instrumentsystem är uppbyggda kring IEC
bussen och styrs ofta lokalt av en mindre dator, en 
små.dator. 
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Tennoelement kontra Pt-100-givare
Som redan sagts har vi 1 Utby använt huvudsakligen tennoelement. 
Sådana ger med god noggrannhet temperaturskillnader, kanske med 
mindre noggrannhet absoluta temperaturvärden. 

Tennoelement av typen Crornel-Alumel dvs Ni-CrNi är väl ägnade for 
att mäta i jorden i fuktig lera med direktkontakt. Vi har sedan 
hästen 1977 haft nere i jorden ca 50 tennoe1ement, av vilka vi 
idag har två felfunktioner, men de tyc~s ligga i loggern, icke 
elementen, som alltså fungerat till 100% under mer än 5 är. 

Vi vägar inte sticka ner Pt-100-givare i leran och har inte heller 
gjort det. Däremot är våra erfarenheter av Pt-100 som absoluta 
temperaturgivare inte de bästa. Vi ~ar haft felmätningar på både 
luft- och rumstemperatur0r med ca 1 fran Pt-100 men variatior.er 
av storleksordningen 0.1 när det gäller termoelement + isbad. 

Vid mätning av temperaturskillnader för att bestä~~a värmefläden i 
vätskeströmmar anser jag att det ej finns nagot annat temperatur
mätelement som ger större säkerhet än termoelement, g~rna flera i 
,.. ,...,,..;,.. ,,.: ,J .... -~ ►- ......... ,.. ...... •• ,..- .... 1,.; l 1 ~..,. ,.J,..._ 

https://variatior.er
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temperaturmätningar vid jordvärrneprojekt 
J/11ct/Na r I r 1, o-,,,, 

Karakteristiskt för jordvärmeprojekten är: 

litet temperaturintervall 0-100 °c 

2 sma temperaturdifferenser 

3 mätningar över lang tidsrymd 

4 utomhusmiljö 

Lämpliga mätmetoder är mätning med 

resistiva givare 

2 termoelement 

Även halvledare används som temperaturgivare, men man har fortfarande 

problem med långtidsstabiliteten och även med onoggrannheten. 
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1 Problemet 

Nuvarande utvecklingsarbeten inom energilagring och energi

uttag i mark och vatten kommer att resultera i anläggningar 

i full skala. I likhet med varje annan konstruktion måste 

därvid uppfyllas samhällets krav på tillstånd och kontroll. 

Vilka krav från samhället måste uppfyllas? 

Vilka myndigheter är involverade? 

Hur skall ärendet handläggas? 

Vilken lagstiftning skall komma ifråga? 

Den nya teknologin innebär system och konstruktioner av helt 

nytt slag. Utveckling sker av innovatörer och forskare utan 

större erfarenhet av lagstiftning och normerande föreskrifter. 

Forskare har ställt frågan om aktuella projekt får och kan 

utföras m h t gällande rätt. Erfarenheter utomlands visar att 

energi ngssystem av viss typ stoppats med hänsyn till risk 

för miljöskador eller i brist på erforderl konsekvensutred

ning. 

Rapporten 1fr 
Rapportens tre första kapitel behandlar nuvarande lagstiftnin(I 

som berör 

Tillståndsproblematik 

Skadeståndsregler 

Nyttjanderättsregler 

för vardera av systemtypeFna 

o Ytjordvärme 

0 Grundvattenenergi och bergvärme 

o Värme ur sjöar, hav och vattendrag 

I fjärde kapitlet behandlas framtida lagreglering som 

kommer att ske i vattenlagen, miljöskadelagen m fl. 

Rätten till energi har varit och är ett tvisteämne som berörs 

kortfattat i femte kapitlet. 

Försäkringsaspekter och möjligheter till att finansiera 

framtida skador som berörs i sjätte kapitlet vari även 

framtida utvecklingstendenser berörs. 

I bilagorna redovisas de effekter som projektet åstadkom 

genom en riskanalys presenterad i tidskriften Byggforskning 

nr 4 juni 1980. En motion om ny lagstiftning väcktes i 

Riksdagen och föranledde ett betänkande från lagutskottet, 

som till stora delar sammanfaller med denna rapport. Det 

är därför önskvärt att rapporten och lagutskottets betänkande 

läses samtidigt. 

Sammanfattningsvis framgår att det finns många lagar med 

mer eller mindre perifer anknytning till energilagring i 

mark. Något direkt behov av särskild lagstiftning inom 

området saknas enligt författarnas åsikt. Däremot föreligger 
behov av information om innehållet i och praxis av 

nuvarande lagstiftning, bestämmelser och erstlttnings

regler. Vidare synes utvecklingen inom produktansvars-

området gå i riktning mot större och mer objektivt ~ 

ansvar hos tillverkare och leverantörer. En sådan 

utveckling bör uppmuntras innan speciallagstiftning 

övervägs. 



f) f f:, K 11 'Nf3 re,f{;ffl;f /~ 
öarunJlrlU)!l öwbw t°tf:l 

Inom ramen för gällande lagstiftning finns i princip 
bestämmelser som reglerar utvinning av värme ur mark 
och vatten. Däremot saknas lagstiftning som explicit 
anger rätten till energi. Behovet av lagstiftning 
inom fastighetsrätt, vattenrätt, miljörätt, byggnads
rätt, planlagstiftning mm bör därför belysas. 

Behovet av ny lagstiftning framstår icke som angeläget. 
Kommunala problem finns dock. Det visar sig också vara 
problem hos vattendomstolarna att ta ställn~ng til~ 
rätten till uttag av energi ur vatten, speciellt vid 
konkurrens om samma vatten-/energiresurs. 

Seminariets syfte var att klarlägga behovet av komp
lettering av nuvarande lagar och behovet av utred
ninaar för framtida regleringar. 
1.2.2 Miljöaspekter 

Naturvårdsverket arbetar med att ta fram råd och rikt
linjer för värmepumpar. Verket har hemställt ·hos rege
ringen om ändring av miljöskyddsförordningen beträf
fande utvinning av värme ur mark, luft, vattendrag, 
sjö eller annat vattenområde eller ur grundvatten och 
avloppsvatten enligt följande. 

Uttagen effekt (P) Åtgärd 

1 MW<P<10 MW Anmälan hos länsstyrelsen 
10 MW<P<S0 MW Prövning hos länsstyrelsen 

P>S0 MW Prövning hos koncessions
nämnden 

1. 2. 3 Juridisk översikt 

Någon lagstiftning om rätten· till energi saknas i 
vårt land. Rätten till energi är knuten till ägande
rätten till marken och till rätten till vatten. 

Rätten till vatten kan vara antingen offentlig eller 
enskild. Gränsen för enskilt vatten sträcker sig i 
allmänhet 300 m från land. Vattnet i de stora sjö
arna och i havet tillhör staten. 

Rätten till vatten regleras i vattenlagen. Vid energi
utvinning i naturen är bl a följande lagar aktuella, 
vattenlagen, jordabalken, miljöskyddslagen, miljö
skyddsförordningen och naturvårdslagen. 

1. 2. 4 Skadestånds- och försäkringsfrågor 

De allmänna förutsättningarna för försäkringsverksam
het redovisades samt de tre skadetyperna, skada på 
egen eller hyrd mark, skada på mark tagen i anspråk 
enbart för tex ytjordvärmeanläggning och skada på 
tredje man. 

De tre skadetyperna kommenterades för de olika för
säkringsformerna villahem-, samfällighets-, fastig
hets-, företags- och kommunförsäkring. 

Den allmänna utvecklingen inom skadeståndsrätten går 
mot större ansvar för tillverkare och leverantör av 
produkt som orsakat skada. Utvecklingen går mot ett 
strikt ansvar. 

1. 2. 5 Miljöskadeutredningen 

Utredningen tänker föreslå att miljöskyddslagens 
skadeståndsregler bryts ut och tillsammans med bl a 
skadeståndsreglerna i 3 kap jordabalken får ingå i en 
ny miljöskadelag. 

Skador till följd av läckande ytjordvärmeanläggningar 

skulle falla under miljöskadelagen. Så torde också 
bli fallet vad gäller skada orsakad av små anlägg
ningar för att ta värme från yt- eller grundvatten. 
När det gäller större anläggningar för att ta värme 
från grundvattnet blir troligen vattenlagen tillämp
lig i fråga om skador lill följd av att vattnet tas 
upp och miljöskadelagen i fråga om skador som orsakas 
när vattnet släpps tillbaka. 

Utredningen överväger att föreslå att kravet på be
visning om orsakssammanhanget mellan skadegörande 
handling och skada skall lindras. Betänkande kommer 
att avges 1983. 
1.2.7 Nya vattenlagen 

Lagen är tillämplig på såväl bortledande av yt- och 
grundvatten för värrneutvinning som anläggningar här
för. Tillbakaledande eller utsläpp på annat håll av 
det använda vattnet omfattas inte av lagen. 

Någon ändring i reglerna om rådigheten över vattnet 
föreslås inte. Skyldigheten att söka tillstånd skärps 
dock. 

1 • 2. 8 PBL-förslaget 
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1 • 2. 9 Tekniska och juridiska problem vid projek
tering 

Några tekniska och juridiska problem vid projektering 
av grundvattenvärmeanläggningar redovisades. Två skil
da huvudsystem med avseende på hanteringen av vattnet 
kan särskiljas. Grundvattenuttag utan respektive med 
återföring av nedkylt vatten. 

Sammanfattningsvis kan konstateras att den juridiska 
situationen blir betydligt mer komplicerad i fallen 
med återföring av grundvatten. Förutom de tekniska 
problemen tillkommer här miljöpåverkan i form av en 
nedkylning av grundvattenmagasinet. Det finns även 
risk för en kemisk förorening av grundvattenmagasinet. 

1.2.10 Rätten till energi 

Gällande rätt redovisades. För nyare energislag bl a 
sol- och vindenergi samt utvinning av yt- eller djup
jordvärme finns inga regler, 

Två grundläggande frågeställningar belystes. Dels hur 
en markägare får förfoga över sin fasta egendom, dels 
hur man rättsligt bedömer situationer där två eller 
flera markägare konkurrerar om samma energiresurs. 
Dessa frågor regleras bl a i jordabalken, planlag
stiftning, miljöskyddslagen. 

Om det i konkurrenssituationen är så att en direkt 
reglering i lag saknas kan man tänka sig en analogi 
med vattenrätten. 

1.2.11 Tillåtlighetsprövni~g av akviferlager 

Tillåtlighetsprövningen av ett akviferlager för värme 
i Tranås redovisades. 

Rätt till uttag av ytvatten prövas av vattendomstol 
och rätt till utsläpp av kylt vatten blir föremål för 
prövning enligt vattenlagen och/eller miljöskyddslags
stiftningen. 

Uttag av grundvatten ur berget prövas av vattendom
stolen och rätten att infiltrera uppvärmt respektive 
nedkylt grundvatten i akviferen bör ses som en fråge
ställning för både vattendomstol och koncessionsnämnd. 

För att erhålla ett skydd av värmelagret i form av en
samrätt att nyttja det bör avtal träffas med mark
ägarna. Även fastställd stadsplan kan användas. Ägan
derätt eller dispositionsrätt till marken måste er
hållas. 

Vidare bör en 136a-förfrågan inges till bostadsdepar
tementet för att säkra att prövningsanspråk från 
regeringen inte föreligger. 

Slutligen skall anmälan ske till länsstyrelsen. 
Hälsovårds- och byggnadsnämnd kan också bli inblan
dade. 

1.3 Slutsatser och FoU-program 

1 • 3. 1 Behov av ny lagstiftning 

Vid seminariet framkom att behovet av ny lagstiftning 
i anledning av den nya tekniken för utvinning och lag
ring av värme i mark och vatten inte är överhängande. 
Förändringar i gällande lagstiftning för att samordna 
reqlerna i bl a vattenlagen och miljöskyddslagen för 
energiutvinning och energilagring i mark och vatten 
är en politisk fråga. Några motiv för eller krav på 
genof'.1.gripande förändringar i detta avseende framfördes 
inte. översyn av lagbestämmelser erfordras dock. 

1.3. 2 Kompletteringar i tillståndsprövningen 

Naturvårdsverket har nyligen hemställt hos regeringen 
or:l en ändring i miljöskyddsförordningen, som innebär 
ar~7lälnings- och prövninasplikt hos länsstyrelsen och 
prövnin0splikt hos koncessionsnämnden av vissa anlägg
ning~r för energiutvinning. 

1. 3. 3 Pågående utredningar 

Företrädare för de statliga utredningarna inom om
rådet var närvarande och deltog i diskussionen. Där
igenom gavs också tillfälle att ta del av de synpunk
ter som framfördes vad avser samordningskrav och 
kompletteringar i lagstiftningen samt i de förslag 
till lagar som är under utarbetande. 

1 • 3. 4 FoU-program 

Eftersom lagstiftningen som reglerar utvinning och 
lagring av energi är komplicerad finns det många o
klara frågor både vid projektering, byggande och för
valtning vad avser den rättsliga regleringen. Detta 
gäller i första hand tillståndsfrågorna, men även 
tillsynsfrågorna är viktiga. 

Vid seminariet poängterades just behovet av handled
ning för ansökan och rådgivning i tillståndsfrågor. 
Det grundläggande syftet bör vara att utforma och an
passa erforderliga tillståndshandlingar så att myndig
heterna inte bel~stas med onödigt utredningsmaterial. 
Allt i syfte att få en kort handlingstid men ändå en 
allsidig och rationell prövning av ärendena. 

En ökad kunskap och systematisering av den juridiska 
delen av genomförandet av utvinnings- och lagrings
tekniken är av värde för kommuner, enskilda, fastig
hetsförvaltare, exploatörer och tillståndsgivande 
myndigheter. (N 
Det är även av värde för de teknikutvecklande före
tagen inom branschen att de rättsliga genomförande
frågorna inte upplevs som hinder. 
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2 MIL,JöFORSKNINGSPROGRAMMETS ALLMÄNNA I NR I KTN I NG 

Som underlag för detta forskningsprogram finns en utredning. 
med tite l n "Miljökonsekvenser vid värmeutvinning och värme-· 

lagring i mark och vatten", vilken utförts av Statens natur

vårdsverk på uppdrag av Byggforskningsrådet (BFR 123:1981) . 

De i forskningsprogranmet upptagna projekten, tillsammans 

med :ivrig tillgänglig information, syftar till att göra en 

totaibedömn ing av miljöpåverkan för olika system för värme
utvi~ning och -lagring. 

FöljandeSan urskiljas: 

1. I,:.~ntifiera mi l jöproblem i samband med anläggnings
arheten, anläggningsdrift och artificie lla värmeflöden 

i ,,aturen för de olika tekniker som är aktuella. 

2 . G~adera de olika systemens miljöpåver kan med hänsyn t ill 

deras förväntade användning. Ge förslag till mera mil j ö
r' iktig utformning där detta är möjligt och motiverat. 

3. Analysera och kvantifiera de mi l jöeffekter som bedöms vara 

~llvarligast enligt 1. och 2. 

4. lit.värdera tota leffekterna av storska lig e ll er allmän an

vändn ing av respektive system med hänsyn ti ll deras 
:er-0iska begränsningar . 

Den 1·orskning som avses under punkt 1. - 3. avgränsas ti ll 

pr , blem rörönde värmepumpens värmeupptagande krets respektive 
värmemagasinens laddning och urladdning. Under punkt 4. göri:, 

en mer omfattande diskussion av systemens totala mi ljöpåver~ctn. 

Flera ~v de problemställningar som aktual is eras är av gemen ·· 

samt intresse för d€n rent tekniska forskningen och mi ljö

konsekvensforskningen. Detta gäller främst de fysikalis ka 

förändringar som värmeuttaget respektive -lagret ger upphov 

till. Även sådana projekt, där vi bedömer att den tekniska 

aspekten domi'lerar, har medtagits för att markera behovet a·, 

bakgrundskunskap. Dessa projekt skall dock ej bekostas med ~ 
medel avsedda för miljökonsekvensforskning. 



6 SAMMANSTÄLLNING AV FORSKNINGSPROGRAM 

De resurser som står till förfogande för miljöforskning kring 

värmeuttag och värmelagring i mark och vatten under treårs

perioden 1982 - 1985 uppgår till ca 3 Mkr. I nedanstående 
uppställning samanfattas det föreslagna forskningsprogrammet 
och de prioriteringar som gjorts. I uppställningen anges även 

dagsläget beträffande pågående eller planerade projekt. På

gående projekt redovisas nännare i kapitel 8. 

FoU-områden vilka markerats med* avses inte bli finansierade 
med miljöforskningsmedel utan bör ingå som en rent teknisk 

del i utvärderingsprogrammet vid aktuella projekt. 

I 
När det gäller prograrrmets genomförande kan man fönnoda att 

vissa projekt kommer att löpa under längre tid än den planerade 
treårsperioden. Ett fortsatt behov av resurser för miljöforsk

ning kring värmeutvinning och vännelagring korrmer att kvarstå 

vilket styrs av den tekniska utvecklingen av olika system. 
Sannolikt kan man förmoda, att nya tekniker kommer att utveck
las under periodens senare del och dessa kan då eventuellt 

motivera ändrad inriktning av prioriterade forskningsområden. 
Även andra typer av värmekällor såsom spillvärme och uteluft 
samt kemiska lagringsmetoder kan bli föremål för miljöstudier. 

6.1 Miljökonsekvensforskning 

Hög_erioritet 

3.2. 1 Ekologiska effekter - ytjordvärme pågår 
3.2.2 Inventering - ytjordvärme 

3.2.3 Markfysikalisk modell - ytjordvärme pågår 

3.2.6 Miljöförändringar - grundvattenvärme 

3.2. 10 Vattenkvalitetsproblem - värmelagring 

4.2.1 Effekter av värmeuttag - ytvatten delprojekt pågår 
4.2.3 Inverkan på fisk - ytvatten delprojekt pågår 
4.2.4 Lokal påverkan - bottensediment delprojekt pågår 
5.2.2 Nedbrytbarhet - köldbärarvätskor del projekt pågår

?- 5.2.3 Rörlighet i mark - köldbärarvätskor delprojekt pågår 

Något_lä9re_erioritet 

5.2.1 Toxicitet köldbärarvätskor 

3.2.7 Torvmossar - vännelagring * ,_~ 
3.2.8 Markfysikalisk modell - värmelagring * 
3.2.9 Uppföljning - värmelagring 
4.2.2. Effekter under is - ytvatten 

4.2.8 Densitetsströrrrnar och blandningsproblem 
- ytvatten 

4.2.9 Frysning och kylning bottensediment 

Härtill kommer uppföljning av ett eller flera full
skaleprojekt/ytvatten. 

pågår 

6.2 Teknisk forskning 

3.2.4 Slangsystemens livslängd - ytjordvärme 

3.2.5 Uppföljning, läckage - ytjordvärme 

4.2.5 Sjöars värmebudget - ytvatten, bottensediment 
4.2.6 Avkylningsförloppet före isläggning -

ytvatten 

4.2.8 Naturliga strömmar i istäckta sjöar -
ytvatten 

4.2. 10 Sedimentegenskapers betydelse - bottensediment 

pågår 

pågår 
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