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FÖRORD 

Detta forskningsprojekt har genomförts i samverkan mellan 
energitekniker och geotekniker samt kommunala tjänstemän. 
Projektet har finansierats av Statens råd för byggnadsforsk
ning. Projektledare har varit Bengt Rydell, Statens geotekniska 
institut (SGI) i Linköping. 

De energitekniska studierna har utförts av Thorvald Holm 
och Hans Wigö, VIAK AB i Linköping. Dessutom har Olof Andersson, 
VIAK AB i Malmö, medverkat vid uppläggning och avstämningar 
av projektet. Utformningen av markvärmelagret och beskrivningen 
av de geotekniska förhållandena har genomförts av Caroline 
Palmgren och Bengt Rydell, SGI. I de termiska studierna av 
värmelager med frysning har Per-Ake Franck, Chalmers tekniska 
högskola medverkat. Markanvändningsfrågorna har belysts av 
Gösta Lundin och Mats Lindmark, Motala kommun i samverkan 
med SGI. 

I projektet har dessutom Walter Gustafsson och Gunnar Stolt 
vid Bostadsstiftelsen Platen i Motala medverkat. 
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SAMMANFATTNING 

I flera av Sveriges kommuner finns avgränsade bebyggelseområden 
med hög värmetäthet, vilka värmeförsörjs med oljeeldade grupp
centraler. Inom ett sådant område, kv Torvmossen i Motala, 

x 

har i denna förstudie undersökts möjligheterna att värmeförsörja 
ca 240 lägenheter med naturvärme i kombination med säsongsvärme
lagring i torv. Det totala energibehovet är 5100 MWh/år och 
effektbehovet 2,3 MW. 

I förstudien har studerats två fall där uteluft används som 
värmekälla för värmepump i kombination med markvärmelager 
med och utan frysning av jorden ( 11 kallt 11 respektive 11 varmt 11 

lager). Värmepumpen används även för att ladda lagret. I 
ett tredje alternativ utnyttjas en befintlig damm (soldamm) 
som värmekälla för värmepump och med ett lager där jorden 
fryses. Värmelagret laddas med värme från soldammen. Slutligen 
har som jämförelse studerats ett fall med uteluftvärmepump 
utan markvärmelager. Värmepumpen har i samtliga alternativ 
effekten ca 700 kW. 

Resutatet av studien visar att ca 80% av det totala energibeho
vet kan täckas med värmepump och markvärmelager med uteluft 
eller soldamm (ytvatten) som värmekälla. Med enbart uteluftvärme
pump är energitäckningsgraden ca 65%. 

Markvärmelagren har förlagts till ett område med 3-5 m torv. 
Lagrens volym varierar mellan 30.000 och 59.000 m3. I lagret 
utan frysning ( 11 varmt 11 lager) varierar temperaturen under 
året mellan +5 och +23°C. När stabila förhållanden har uppnåtts 
kan ca 55% av den inlagrade energimängden återvinnas. I de 
11 kalla 11 lagren där frysning utnyttjas återvinns all den lagrade 
energin och lagertemperaturen varierar mellan ca -1 och +10°C. 

Markvärmelagren kan utföras antingen med vertikala eller 
horisontella slangar. Vertikala slangar utformas som U-rör 
med 0,9 m skänkelavstånd och c/c-avståndet 1,55 m. U-rören 
drivs ned i jorden med lätta bandgående fordon, tex en geotek
nisk borrbandvagn. De horisontella slangarna läggs med en 
modi erad kabelplog samtidigt på tre nivåer till maximalt 
ca 3,5 m djup. 

I detta projekt har markvärmelagret lokaliserats till ett 
detaljplanelagt område avsatt som parkmark där inga konkurre
rande markanspråk fanns. I de flesta fall där en myrmark 
finns inom ett detaljplanelagt område är myrmarken undantagen 
från bebyggelse eller så är området avsatt som parkmark. 

De ekonomiska beräkningarna har utförts med ett oljepris 
av 2900 kr/m3 (0:34 kr/kWh) och med differentierade eltaxor. 
Återbetalningstiden för de olika alternativen varierar mellan 
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ca 4 och 6 år. Med en realränta av 4% och avskrivningstid 
20 år varierar motsvarande energikostnader mellan 0:21 och 
0:25 kr/kWh. 

Kostnaden för de II ka 11 a II markvärme lag ren uppgår ti 11 10-15% 
av den totala byggkostnaden och för det 11 varma 11 lagret är 
motsvarande kostnad ca 25%. Den specifika initial kostnaden 
är 0:40 kr/kWh för de 11 kalla 11 lagren och 1:70 kr/kWh för 
det 11 varmau lagret. Lagrets andel av energikostnaden är 0:03 
kr/kWh för 11 kallt 11 lager och 0:12 kr/kWh för 11 varmt 11 lager. 

En stor potential för värmelagring i torv med frysning av 
jorden (1 1 kallt 11 lager} nns i myrmarker som ligger nära befint
lig bebyggelse. Sådana områden har ofta begränsat torvdjup, 
ca 2-3 m, och har av geotekniska skäl undantagits från exploate
ring. 

För att verifiera de tekniska och ekonomiska resultaten bör 
alternativet med soldamm som värmekälla och med ett lager 
där jorden fryses studeras vidare i en förprojektering. 
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1. 

1.1 

ORIENTERING 

Bakgrund 

I flera av Sveriges kommuner finns i tätorterna avgränsade 
bebyggelseområden med relativt hög värmetäthet. Dessa områden 
värmeförsörjs via gruppcentraler, vilka ofta är oljeeldade. 
Förutsättningar för att ansluta dessa till ett gemensamt 
system saknas ofta, då mellanliggande områden har låg värmetäthet. 

Motala kommun har som underlag för en värmeplan studerat 
olika alternativ där befintliga gruppcentraler ingår var 
för sig eller i ett samordnat system. Gruppcentralerna är 
idag oljeeldade och ett av syftena med värmeplaneringen är 
att undersöka förutsättningarna för användning av alternativa 
värme källor. 

Inom kv Torvmossen i Motala finns ca 240 lägenheter i flerbo
stadshus, vilka förvaltas av Bostadsstiftelsen Platen. Byggna
derna uppvärms idag via en oljeeldad panncentral. I anslutning 
till bebyggelsen finns ett obebyggt område, där marken utgörs 
av organisk jord (torv). Geografiska förhållanden och läget 
av befintliga anläggningar framgår av Figur 1.1-1.3. 

FIGUR 1.1. Geografiskt läge för den studerade orten. 
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FIGUR 1. 2. 

FIGUR 1. 3. 

Läge för det studerade området. 
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1.2 Syfte 

Projektets huvudsyfte var att genom en förstudie analysera 
de tekniska och ekonomiska förutsättningarna för att i huvudsak 
utnyttja naturvärme inom det aktuella kvarteret. Ett första 
delmål var att studera energisystem (värmekällor och energian
vändning) med avseende på alternativa lösningar av värmeför
sörjningssytemet samt utformning av kollektorer för naturvärme. 

Vidare har studerats ett markvärmelager i torv med avseende 
på anläggningsteknik för vertikala respektive horisontella 
slangar. Olika lagerutformning med och utan frysning av jorden 
har även undersökts. 

Slutligen har värmelagrets inverkan på markanvändningen stude
rats med hänsyn till nuvarande och framtida utnyttjande av 
marken och bestämmelser i gällande stadsplan. 

1.3 Projektets genomförande 

Arbetet har genomförts av en projektgrupp med tvärfacklig 
sammansättning. I gruppen har funnits representanter med 
erfarenhet av energiteknik, geoteknik och samhällsplanering. 

Arbetet inleddes med en inventering av tillgängliga naturvärme
källor samt av värmeeffektbehovets variation under dygnet 
och året. Med detta som bas studerades lagringsmöjligheter 
och lagrets principiella utformning. 

För att studera markvärmelagrets utformning har jordens geotek
niska, geohydrologiska och termiska egenskaper kartlagts 
genom fältundersökningar eller teoretiska studier. 

Möjligheter att förlägga ett markvärmelager med tillhörande 
byggnader på lämplig plats har undersökts med utgångspunkt 
från gällande stadsplan. 
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2. 

2 .1 

FÖRUTSÄTTNINGAR 

Energitekniska förhållanden 

2.1.1 Allmänt 

Föreliggande förstudie belyser alternativa värmeförsörjnings
system för att tillgodose energibehovet för flerbostadshus 
inom kvarteren Torvmossen och Bomullen i Motala. I dagsläget 
uppvärms fastigheterna via en gemensam panncentral. Från 
denna utgår värmekulvertar till ett flertal undercentraler, 
varifrån värmen shuntas vidare till avnämarna. 

I förstudien behandlas fyra alternativa uppvärmningssystem. 
Tre alternativ har det gemensamt att huvudvärmekällan utgörs 
av uteluft, varur värme utvinns av en konventionell värmepump 
med uteluftkylare. Det fjärde alternativet utnyttjar en damm 
som huvudvärmekälla. 

Genom säsongslagring av värme i en närbelägen torvmosse kan 
en större del av det erforderliga energibehovet täckas. Olika 
lagerutformning har studerats, dels med, dels utan frysning 
av jorden. 

2.1.2 Energikonsumenter 

Den befintliga panncentralen försörjer bebyggelsen inom flera 
angränsande kvarter. Oljeförbrukningen uppgår årligen till 
ca 1500 m3. Ingen registrering av oljeförbrukningen för olika 
delar av bostadsområdet förekommer. Den värmedebiterade ytan 
för respektive delområde har därför legat till grund för 
en uppskattning av oljeförbrukningen. Detta innebär att oljeför
brukningen för kv Torvmossen respektive de sex fastigheter 
av kv Bomullen vilka är anslutna till den gemensamma värmekul
verten från panncentralen uppskattas till 440 respektive 
160 m3/år. 

För ovannämnda avnämare har energibehoven och effektbehoven 
bedömts uppgå till: 

Kv Torvmossen 
Kv Bomullen (6 fast) 
Totalt 

Energibehov 
MWh/år 

3750 
1350 
5100 

Effektbehov 
kW 

1700 
600 

2300 

Området är dimensionerat för 95-65°C på primärvattnet samt 
80-60°C på radiatorkretsen. Tappvarmvattenberedning sker 
i undercentralerna via genomströmningsberedare. Temperaturen 
på tappvarmvattnet uppgår till ca 55°C. 

Avnämarnas effektbehov framgår av varaktighetsdiagram i bilaga 
1. 
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2 .1. 3 Energikällor 

För uppvärmning av hyresfastigheterna och laddning av markvärme
lagret kan värme hämtas antingen från uteluften, ytvatten, 
solfångare eller vindkonvektorer. 

Uteluft som värmekälla till en värmepump kan användas ner 
till en utetemperatur av -10 a -l5°C. Eftersom värmefaktorn 
avtar snabbt vid sjunkande temperatur utnyttjas i denna utred
ning ej värmepump med uteluft som värmekälla när utetemperaturen 
understiger -5°C. Då markvärmelager finns i systemet avbryts 
energiuttaget ur uteluften vid 0°C respektive -3°C.Energin 
ur uteluften tas tillvara genom påtvingad konvektion i ett 
antal uteluftkylare vilka placeras i anslutning till panncentralen. 

En närliggande damm kan användas som soldamm och utgöra energi
källa till värmepumpen. Dammens yta uppgår till drygt 20.000 m2 

med medeldjupet ungefär 1 m. Vattenvolymen i dammen fungerar 
som en stor solfångare, vilket innebär att det uppvärmda 
vattnet antingen kan pumpas till markvärmelagret eller till 
värmepumpen. 

Andra värmekollektorer som studerats är solfångare och vindkon
vektorer. Om man utnyttjar torvmossen för utplacering av 
solfångare bör dessa skyddas mot åverkan genom någon form 
av inhägnad. Detta försvåras av att området avses utnyttjas 
för rekreationsändamål. Solfångare och vindkonvektorer kan 
även placeras på befintliga byggnader. Detta medför att brine
ledningar måste dras på tak och väggar med bl arisk för 
läckage av brinevätska. 

En uppskattning av kostnaderna för dessa typer av värmekollek
torer visar att dessa är dyrare än övriga studerade alternativ. 
Detta innebär att det ej bedömts meningsfullt att vidare 
studera solfångare och vindkonvektorer. 

2.2 

2. 2.1 

Markens egenskaper 

Översiktlig geologisk beskrivning 

Herrefallsmossen ligger i en sänka som begränsas söderut 
av tämligen kraftiga sluttningar och åt öster och väster 
av flackare sluttningar. Dessa sluttningar består av morän 
på berg och är bebyggda. Åt norr är marken praktiskt taget 
plan och rikligt med kärr förekommer. 

Mossen är bevuxen med ung björk- och tallskog samt ris, främst 
skvattram och kråkbär. En motionsslinga, ca 1,5 km lång, 
finns i mossens utkanter. Mitt i Herrefallsmossen har tidigare 
torvbrytning pågått. Från denna torvbrytning återstår en 
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långsträckt damm i nord-sydlig riktning. Dammen används idag 
som retardationsdamm vid stora dagvattenflöden. Dammen avvattnas 
norrut till ett dike i väst-östlig riktning. Området väster 
om dammen är delvis utfyllt. 

Dammen indelar mossen i ett västligt område, där torvdjupet 
är maximalt 5,5 m och ett östligt område med ett mamximalt 
torvdjup av 4,0 m. Under torven finns fastare sediment, kohe
sionsjord, varvad med friktionsjord. 

2.2.2 Geotekniska förhållanden 

Tidigare utförda geotekniska undersökningar har kompletterats 
med sondering och provtagning. Undersökningarna visar att 
i norra delen av området väster om dammen är mäktigheten 
som störst, ca 5,5 m. På denna sida om dammen är torvmäktigheten 
>4,0 m inom ca 14000 m2 och >2,0 m inom ca 27000 m2. Inom 
området öster om dammen är det maximalt uppmätta torvdjupet 
4,0 m. Ytan där mäktigheten är >2,0 m är ungefär densamma 
som för det västra området, ca 27000 m2. 

Torven består överst av ett ca 0,3 m tjockt lager låghumifierad 
vitmossetorv. Laboratorieundersökningar visar att porositeten 
är ca 90% och vattenkvoten ca 400%. Torven övergår efterhand 
till medelhumifierad och höghumifierad torv. Porositeten 
är här ca 95% och vattenkvoten varierar mellan 600 och 1200%. 
Där torvmäktigheten är som störst finns spår av gyttja under 
torven. Vingborrningar visar att torven har en skjuvhållfasthet 
som varierar mellan mycket låg (<10 kPa) och låg (10-25 kPa). 

Resultaten av utförda fält- och laboratorieundersökningar 
framgår av bilaga 2.1 och 2.2. I bilagan redovisas endast 
en borrsektion inom delområdet väster om dammen. Borrsektionen 
bedöms emellertid vara representativ för hela området. 

2.2.3 Geohydrologiska förhållanden 

Markytan inom de två delområdena ligger på nivån +102,0 m 
till +102.7 m. Den naturliga grundvattenytan låg tidigare 
ca 0, 1,0 m under markytan. Därefter har ett dike för avledning 
av dagvatten utbyggts i norra kanten av mossen med anslutning 
till den befintliga dammen. Dammen är uppdämd dels vid anslut
ningen till diket till nivån +100,85 m, dels i södra delen 
av dammen till nivån +101,00 m. Vattenytan i dagvattendiket 
varierar kring +100,00. Med ledning av vattennivåer och antagna 
permeabiliteter för torv och för silt, sand och morän som 
underlagrar torven bedöms grundvattnets strömningshastighet 
uppgå till ca 1 m/år. 

En översiktsbild redovisas i bilaga 2.3. 
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2.2.4 Termiska egenskaper 

De termodynamiska parametrar som i första hand är av betydelse 
vid värmelagring torvmark är värmekonduktiviteten (A) och 
specifika värmekapaciteten (c). Nedan redovisas beräkningen 
av dessa parametrar för såväl frusen som ofrusen jord. Den 
översta delen av jorden är inte aktuell för frysning, varför 
termiska egenskaper för denna del (omättat förhållande) inte 
har beräknats för frusen jord. 

Konduktiviteten hos det sammansatta materialet (organiskt 
material och vatten) beror bl a på den effektiva porositeten, 
det organiska materialets konduktivitet, vattnets/isens konduk
tivitet, i vilken fas (vätska eller fast) vattnet förekommer 
samt om vattenmättat eller omättat förhållande föreligger. 

Lagerföljden består i den översta halvmetern av omättad torv 
och därunder av vattenmättad torv. Följande approximativa 
samband, omarbetat efter Williams (1982), gäller för kondukti
viteten vid vattenmättat resp omättat förhållande. 

Vattenmättat förhållande 
n (1-n) 

A w • Aorg (ofruset förhållande) 

Aisn.A (1-n) 
org (fruset förhållande) 

där 
Auf = sammansatta ofrusna materialets värmekonduktivitet (W/m,K) 
Af = sammansatta frusna material värme kondu kti vitet ( W/m, K ) 

Aw vattnets värmekonduktivitet (0,58 W/m,K) 
Ais = naturlig is värmekonduktivitet (l,8vJ/m,K) 

Aorg det organiska materialets värmekonduktivitet (0,1 W/ m, K) 
n porositeten 

Det organiska materialets värmekonduktivitet är betydligt 
lägre än vattnets och isens vilket innebär att mängden vatten 
och i vilken fas vattnet befinner sig får stor betydelse 
för värmekonduktivitetens storlek. 

Vid de termiska beräkningarna i denna studie har konduktiviteten 
vid vattenmättat förhållande beräknats till: 

Auf = 0,52 W/m,K 
Af = 1,50 W/m,K 
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Omättat förhållande 

n·x n•y (l-n) 
=Aw AL •Aorg 

där 
x andelen vatten i porer 
y = andelen luft i porer 
Auf = sammansatta materialets värmekonduktivitet (W/m,K) 
Aw = vattnets värmekonduktivitet (0,58 W/m,K) 
AL = luftens värmekonduktivitet (0,02 W/m,K) 
Aorg = det organiska materialets värmekonduktivitet(0,l W/m,K) 
n = porositeten 

Vid de termiska beräkningarna har konduktiviteten A, vid 
omättat förhållande beräknats till: 

Auf = 0,26 W/m,K 

Den specifika värmekapaciteten beror på den effektiva porosi
teten, det organiska materialets specifika värmekapacitet, 
vattnets/isens specifika värmekapacitet, i vilken fas vattnet 
förekommer samt om materialet är vattenmättat eller ej. Följande 
approximativa samband, omarbetat efter Williams (1982) gäller 
för omättat förhållande i den översta halvmetern av lagerfölj
den resp för vattenmättat förhållande därunder. 

Vattenmättat förhållande 

Cuf = cw.n + c0 r9.(1-n) (ofruset förhållande) 

cf = cis"n + corg·(l-n) (fruset förhållande) 

där 

Cuf sammansatta material specifika värme kapacitet 
(MJ/m3,K) 

cfr = sammansatta materialets specifika värmekapacitet 
i fruset tillstånd(MJ/m3,K) 

CW = vattnets specifika värmekapacitet (4,18 MJ/m3,K) 
C;s = isens specifika värmekapacitet (1,8 MJ/m3,K) 
corg = det organiska materialets specifika värmekapacitet 

(2,0 MJ/m3, K) 
n = porositeten 

Det organiska materialets och isens värmekapacitet är av 
samma storleksordning medan vattnets värmekapacitet är ca 
dubbelt så stor som dessa. Mängden vatten och i vilken fas 
vattnet befinner sig får därför betydelse för det sammansatta 
materialets värmekapacitet. 

I beräkningarna har den specifika värmekapaciteten vid vattenmättat 
förhållande beräknats till: 

3 cuf 4,0 MJ/m ,K 
cf = 1,8 MJ/m3,K 
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Omättat förhf, 11 ancie 

n 

(ofruset förhållande) 

= sammansatta materialets specifika värmekapacitet 
(MJ/m3,K) 

= andelen vatten i porer 
= andelen luft i porer 
=vattnetsspecifika värmekapacitet (4,18 MJ/m3

3
K) 

luftens specifika värmekapacitet (0,0013 MJ/m ,K) 

det organiska materialets specifika värmekapacitet 
(2,0 MJ/m3,K) 

= porositeten 

Vid de termiska beräkningarna har specifika värmekapaciteten 
för omättat förhållande beräknats till: 

3 2,0 MJ/m ,K 
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3. 

3.1 

VÄRMEFÖRSÖRJNINGSSYSTEM 

Systemens uppbyggnad 
Fyra alternativa värmeförsörjningssytem har studerats. I 
tre av dessa utnyttjas torvmossen för lagring av energi. 
Lagret laddas antingen genom att utnyttja en värmepump med 
uteluft som värmekälla eller genom en värmeväxling av vatten 
direkt till lagret från en damm. 

För att studera markvärmelagrets tekniska och ekonomiska 
påverkan på värmeförsörjningssystemet har även undersökts 
det fall där värmepumpens värmekälla endast utgörs av uteluft 
och utan markvärmelager. 

Alternativ 1 innebär att värmepumpen har uteluft som värmekälla 
ner till en lufttemperatur om ca -3°C. Vid lägre lufttemperatur 
tas värmen från det sommartid laddade marklagret, där den 
månatliga medeltemperaturen varierar mellan +5 och +25°C 
(

11 varmt lager 11
), jfr fig 3.1. 

FIGUR 3.1. Principfigur för värmeförsörjning med uteluft, 
Alt 1 och 2a. 

i 
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I alternativ 2 a har värmepumpen uteluft som värmekälla ner 
till lufttemperaturen 0°C. Under denna temperatur tas värmen 
från marklagret där frysning sker ( 11 kallt lager 11

), jfr fig 
3.1. Lagret tinas under sommaren så att det återigen kan 
frysas nästkommande vinter. 

Alternativ 2 b innebär att värmepumpen tar värme ur soldammen 
ner till en vattentemperatur av ca +5°C. Under denna temperatur 
utgör lagret värmekälla för värmepumpen, jfr fig 3.2. Frysning 
av lagret sker även i detta alternativ varefter lagret tinas 
under sommarhalvåret ( 11 kallt lager 11

) . 
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FIGUR 3.2. Principfigu r för värmeförsörjning med soldamm. 
Alt 2b. 
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Alternativ 3 är ett renodlat uteluftsalternativ utan marklager. 
Värmepumpen tar värme ur uteluften ner till en lufttemperatur 
om ca -5°C. Vid lägre lufttemperatur sker uppvärmningen genom 
att befintlig oljeeldning utnyttjas. 

En sammanställning av de undersökta alternativen redovisas 
i tabell 3.1. Det 11 varma 11 lageralternativet har studerats 
i kombination med vertikala värmeväxlare (U-rör) för att 
utnyttja hela torvmäktigheten, ca 5,5 m, och då det medför 
svårigheter att lägga horisontella slangar till dessa djup. 
De 11 kalla 11 lagren har utformats med horisontella slangar, 
då kostnaden för läggning av dessa till här aktuella nivåer 
har lägst kostnad. 

TABELL 3.1. Studerade värmeförsörjningsalternativ. 

Alternativ Värme kä 11 a Kond-effekt Lager 
kW 

1 Uteluft 700 11 Varmt 11 

2 a Uteluft 700 11 Ka 11 t 11 

2 b Soldamm 700 11 Ka 11 t 11 

3 Uteluft 700 

3.2 Värmepumpanläggning 

Värmepumpanläggningen kan utformas enligt ett av de fyra 
alternativen i bilaga 3. I tre av de studerade alternativen 
används en konventionell värmepump med uteluftkylare. I det 
fjärde alternativet tas värmen ur en damm via en värmeväxlare 
till värmepumpens förångare. Samma värmepumpstorlek har valts 
för att få en direkt jämförelse mellan de olika alternativen. 

Värmepumpen placeras i anslutning till befintlig panncentral. 
Utrymmesbehovet för värmepumpen kräver en tillbyggnad av 
panncentralen. Genom denna placering uppnås korta värmekulvertar, 
mindre byggkostnader samt bättre driftövervakning. Eventuella 
ljudproblem som kan uppstå vid den här föreslagna placeringen 
av värmepumpen begränsas genom isoleringsåtgärder så att 
rekommenderade ljudkrav uppnås. 

Värmepumpen inkopplas på returledningen och ger en utgående 
värmebärartemperatur av +70°C. Före detaljprojektering måste 
de exakta temperaturnivåerna bestämmas genom mätningar vid 
varierande utetemperaturer. 

I alternativ 1 och 2 då lager utnyttjas kan värmepumpen samti
digt som lagret laddaslämna energi till avnämarna. Vid laddning 

19 



av lagret sommartid sker en värmeväxling mellan köldmediet 
i värmepumpkretsen och värmebärarvätskan i marklagerkretsen. 

Värmepumpens reglerutrustning påverkas av den utgående värme
bärarens temperatur och anpassar kompressorns effekt steglöst 
till aktuellt behov. 

I alternativ 1 bör lagret inkopplas på ett sådant sätt att 
värmebärarflödets riktning kan reverseras beroende på om 
uttag eller laddning pågår. Detta innebär att en varm inre 
lagerzon erhålls vilket minskar förlusterna. 

Ekonomiska kalkyler har visat att en värmepump bör svara 
för 40-50% av maximalt effektbehov för att vara ekonomiskt 
optimal. Den föreslagna värmepumpen har effekten ca 700 kW. 
Detta är endast 30% av det maximala ktbehovet, men kommer 
ändå att tillgodose mellan 65 och 80% av energibehovet för 
kv Torvmossen och de sex fastigheter av kv Bomullen, vilka 
är anslutna till den gemensamma värmekulverten från panncentra
len. Detta på grund av att de extremt låga utetemperaturerna 
med högt effektbehov har mycket kort varaktighet. 

Givetvis är även en värmepump dimensionerad för en lägre 
effekttäckning än ca 40-50% lönsam. En mindre värmepump ger 
en längre drifttid jämfört med en större i ett och samma 
värmesystem. 

För att utnyttja långa drifttider används överbliven kapaci t 
hos värmepumpen i de föreslagna värmesystemen dels till laddning 
av eventuellt marklager, dels till övriga fastigheters tappvarm
vattenbehov anslutna till panncentralen. 

I bilaga 4 framgår värmeeffektbehovets varaktighet över året 
samt värmepumpsystemets effekt- och energitäckning för de 
studerade alternativen. 

3.3 Energifördelning i föreslagna värmesystem 

Energikonsumenternas energibehov uppgår enligt avsnitt 2.1.2 
till 5100 MWh/år. En värmepump med effekten ca 700 kW ingår 
i samtliga föreslagna värmesystem. 

3.3.1 Alternativ 1 (uteluft + 11 varmt 11 lager) 

Värmepumpen laddar under sommaren lagret. Lagerkapaciteten 
bestäms av den tillgängliga torvvolymen (torvdjup >4 m) och 
uppgår till 1300 MWh. Förluster i lagret bedöms uppgå till 
ca 45% vilket innebär att en energimängd motsvarande 720 
MWh kan utnyttjas som värmekälla för värmepumpen under den 
kalla årstiden. 
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Värmepumpen tar värme ur uteluften ner till ca -3°C varefter 
energin i lagret tas ut. Lagrets värmeeffekt vid urladdning 
är lika stor som kyleffekten vid laddning. Spetslastvärmen 
tillförs via befintlig oljeuppvärmning. Värmepumpens årsmedel
värmefaktor uppgår till drygt 2,5. Driftsättet framgår av 
bilaga 4:1. Energiflöden och årlig energibalans redovisas 
i bilaga 5:1 och utnyttjandet av marklagret framgår av bilaga 6. 

Sammanfattningsvis ersätts 77% av oljeförbrukningen inom 
kv Torvmossen och del av kv Bomullen med naturvärme (uteluft 
och marklager) inklusive drivenergi (el). Mängden köpt energi 
utgör 61% av hela energiproduktionen och 39% erhålls sålunda 
11 gratis 11 från naturvärmen. 

3.3.2 Alternativ 2 a (uteluft + 11 kallt 11 lager) 

I detta alternativ används värmepumpen för att tina den under 
uttagsperioden bildade isen och laddar lagret inför nästkommande 
vinter. Vid frysning av lagret förekommer inga förluster i lag
ret utan tvärtom ett tillskott av värme från omgivningen. Detta 
innebär att den inlagrade energimängden 975 MWh kan utvinnas 
intakt som värmekälla för värmepumpen. 

Värmepumpen tar värme ur uteluften ner till 0°C varefter 
energin i lagret tas ut. Värmeeffekten och kyleffekten är 
lika stor vid urladdning respektive laddning. Spetslastvärmen 
tillförs via befintlig oljeuppvärmning. Värmepumpens årsmedel
värmefaktor uppgår till 2,4. Driftsättet framgår av bilaga 
4:2. Energiflöden och årlig energibalans redovisas i bilaga 
5:2 och utnyttjandet av marklagret framgår av bilaga 6. 

Sammanfattningsvis ersätts 80% av oljeförbrukningen med natur
värme (uteluft och marklager) inklusive drivenergi (el). 
Mängden köpt energi utgör 60% av hela energiproduktionen 
och 40% är 11 gratis 11 naturvärme. 

3.3.3 Alternativ 2 b (soldamm+ 11 kallt 11 lager) 

I detta alternativ används liksom i alt 2a värmepumpen till 
att tina den under uttagsperioden bildade isen och för att 
ladda lagret under sommaren genom att utnyttja en damm som 
solfångare. Det uppvärmda vattnets värmeinnehåll överförs 
via en värmeväxlare dels till lagret, dels till värmepumpen 
under cirka två timmar morgon och kväll för tappvarmvattenbe
redning. 

En energimängd motsvarande 1500 MWh bedöms kunna inlagras 
under sommaren. Inga förluster förekommer vid frysning av 
lagret varför samma energimängd utgör värmekälla för värmepumpen. 
När vattentemperaturen i dammen överstiger +5°C utgör dammen 
värmekälla för värmepumpen, medan värme tas ur lagret då 
vattentemperaturen är lägre än C. Spetslastvärmen tillförs 
via befintlig oljeuppvärmning. Värmepumpens årsmedelvärmefaktor 
uppgår till 2,3. 
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Driftsättet framgår av bilaga 4:3. Energiflöden och årlig 
energibalans redovisas i bilaga 5:3 och lageranvändningen 
i bil aga 6. 

Sammanfattningsvis ersätter naturvärme inklusive drivenergi 
78% av oljeförbrukningen. Den 11 grati s-energi II naturvärmen 
bidrar med uppgår till 41% av hela energiproduktionen och 
mängden köpt energi utgör således 59%. 

3.3.4 Alternativ 3 (uteluft) 
Detta alternativ är ett renodlat uteluftsalternativ. Värmepumpen 
tar värme ur uteluften ner till -5°C. Spetslastvärmen tillförs 
av befintlig oljeuppvärmning. Värmepumpens årsmedelvärmefaktor 
uppgår till drygt 2,3. 

Driftsättet framgår av bilaga 4:4. Energiflöden och årlig 
energibalans framgår av bilaga 5:4. 

Sammanfattningsvis ersätts 64% av oljeförbrukningen inom 
kv Torvmossen och del av kv Bomullen med naturvärme (uteluft) 
inklusive elektrisk drivenergi till värmepump. 11 Gratisenergin 11 

ur uteluften utgör 34% av hela energiproduktionen och den 
köpta energin 66%. 

3.4 Markvärme lager 

3.4.1 Lokalisering 
Inledningsvis inventerades tänkbara lägen för ett markvärmelager, 
varvid torvmäktighet och markanvändning beaktades. Två alter
nativa områden, A och B, redo vi sas i bil aga 2: 1. Ett II ka 11 t 11 

markvärmelager (markvolymen fryses) kan placeras i både område 
A och B då torvmäktigheten måste vara minst 2,0 m. För ett 
11 varmt 11 markvärmelager (årsmedeltemperatur ca +l5°C) har 
bedömts att minst 4,0 m torvmäktighet erfordras, vilket endast 
finns i område A. Om det 11 kalla 11 alternativet placeras i 
område A kan en större torvmäktighet utnyttjas även i detta 
fa 11. 

Kommunen är markägare till båda områdena. Område A ligger 
mer skyddat för omgivande bebyggelse än område B. Från markan
vändningssynpunkt är det därför fördelaktigt att placera 
lagret i område A. 

Kostnaderna för återställning av markytan efter installation 
av markvärmeväxlarna är likartad för båda alternativen. 

Skillnad i avstånd till energiförbrukaren har begränsad 
betydelse då temperaturerna är så låga att oisolerade kulvertar 
används. 

Från ekonomisk, teknisk och markanvändningssynpunkt har därför 
område A bedömts vara mest fördelaktigt att ta i anspråk 
för värmelagret. 
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3.4.2 Beräkningsförutsättningar 

På basis av de geotekniska undersökningarna enl kap 2.2.2 
har torvens termiska egenskaper enligt kap 2.2.4 teoretiskt 
beräknats till: 

Omättad torv på nivåer 0,0 - 0,5 m 

= 0,26 W/m,K cuf = 2,0 MJ/m3,K (ofruset förhållande) 

Vattenmättad torv på nivåer> 0,5 m 

Auf = 0,52 W/m,K cuf = 4,0 MJ/m3,K 
Xf = 1,5 W/m,K cf = 1,8 MJ/m3,K 

(ofruset förhållande) 
(fruset förhållande) 

Dessa värden har använts i de fortsatta beräkningarna av 
de tre olika lageralternativen. Torvs termiska egenskaper 
är ofullständigt undersökta och de angivna värdena är därför 
osäkra. Årsmedeltemperaturen och den ursprungliga jordtempera
turen har satts till +7°C. 

3.4.3 Dimensionering och termisk funktion - 11 varmt 11 lager 

Torv har låg värmekonduktivitet jämfört med berg och andra 
jordarter. I den vattenmättade torven där lagringen sker 
är konduktiviteten sålunda ca 0,5 W/m,K jämfört med ca 1,0 
W/m,K i lera och 3-4 W/m,K i berg. Eftersom värmekonduktiviteten 
är låg måste värmeväxlarna placeras tätt. I det översta omättade 
skiktet är värmekonduktiviteten däremot endast hälften av 
motsvarande värde för vattenmättad torv. Detta skikt fungerar 
som en god värmeisolering mot omgivningen. 

Värmekapaciteten för vattenmättad torv är i stort densamma som 
för vatten (ca 4,0 MJ/m3,K), då torvvolymen till största 
delen består av vatten. En betydligt större värmemängd kan 
därför lagras per m3 torv jämfört med tex berg, som endast 
har ungefär halva värmekapaciteten. 

När lagret har laddats uppstår ett uppåtriktat värmeflöde 
då lagertemperaturen överst sjunker pga förlusten mot markytan. 
Vid urladdning kan temperaturhöjningen hos värmebärarvätskan 
komma att ske ojämnt pga temperaturojämnheter i lagret. 

I alternativ 1 ( 11 varmt 11 lager) begränsas lagrets kapacitet 
av tillgänglig torvvolym, torvens termiska egenskaper och 
lagrets temperatursving. Lagret har dimensionerats med hjälp 
av en datormodell utvecklad vid SGI och baseras på teorin 
enligt Hellström (1981). 
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3.4.4 Dimensionering och termisk funktion - 11 kallt 11 lager 
Den vattenmättade torven består till ca 80-90% av vatten. 
Markvattnet kan befinna sig i vattnets alla tre faser, som 
is, vätska eller som ånga. Vätskefasen står i ett komplext 
samband med jorden styrt av temperaturen. Temperaturen styr 
inte bara i vilken fas vattnet befinner sig utan även bl a 
vattnets rörlighet. 

I jorden sker ständigt en vattenrörelse som vätska eller ånga. 
När jorden fryser i en punkt uppstår sugkrafter i kontakten 
is-mineral som ger upphov till vattenrörelser. Vattenrörelsen 
kan transportera värme. Markens termiska egenskaper beror 
till viss del av temperaturen. Då värme transporteras i marken 
förändras temperaturen och detta leder till ändrade termiska 
egenskaper. En stor förändring i termiska egenskaper sker 
då markvattnet byter fas mellan is och vätska. 

Vatten- och värmetransporten i en frysande jord är två skilda 
förlopp men är starkt förknippade med varandra. Den aktuella 
temperaturgradienten styr båda dessa förlopp. Snabb frysning 
ger mindre vattentransport medan långsam frysning ger upphov 
till en större vattentransport och därmed större isbildning. 

Jordpartiklarnas förmåga att binda vattenmolekyler kallas 
sugförmåga (suction). Vattenmolekylen närmast jordpartikeln 
är starkast bunden till partikeln vilket innebär att en större 
temperaturdifferens behövs för att vattenmolekylen skall 
frigöras och transporteras till den frysande zonen och då 
bilda is än för en vattenmolekyl som finns mittemellan två 
jordparti klar. 

Kring en slang, i vilken ett köldmedium transporteras och 
ger upphov till frysning av marken och därmed isbildning 
kring slangen, kommer förhållandet is/vatten att minska radiellt 
ut från slangen. Området kring slangen kan schematiskt indelas 
i tre zoner. Närmast slangen är allt tillgängligt vatten fru
set. I nästa zon minskar förhållandet is/vatten med avståndet 
från slangen och i den yttersta zonen befinner sig allt vatten 
i vätske- eller ångfas. Zonernas utbredning beror huvudsakligen 
på temperaturgradienten, de termiska egenskaperna hos omgivande 
mark och markens vattenhalt. 

I en vattenmättad torv är sugförmågan mycket liten. Den mängd 
värme som erhålls vid frysning av torven är helt och hållet 
beroende på vattenhalten då vattnet fryser 11 på stället 11

• 
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I alternativ 2a och 2b ( 11 kallt" lager) utnyttjas den värme 
som avges då markvattnet fryses. Lagret har dimensionerats 
med hjälp av en datormodell, som utvecklats vid Chalmers 
tekniska högskola, Institutionen för värmelära och maskinteknik. 
På sommaren tinas den frusna markvolymen genom att värme 
tillförs. Värmen tas i alt 2a från uteluften och i alt 2b 
från det varma ytvattnet som finns i dammen (soldamm). Värme
förlus rna under året kan sättas till noll då temperaturen 
i lagret varierar kring årsmedeltemperaturen. De förluster 
som sker då lagertemperaturen överstiger omgivande temperatur 
kompenseras av det tillskott av värme från omgivningen till 
lagret som erhålls då det omvända temperaturförhållandet 
råder. 

En begränsande faktor för hur mycket av markvattnet som skall 
frysas är hur låg fluidtemperatur som kan accepteras. Ju 
lägre fluidtemperatur desto sämre värmefaktor erhålls i värme
pumpen. 

Temperaturen i marken alldeles intill slangen kommer att 
vid uttag vara några minusgrader och mittemellan slangarna 
någon plusgrad. Efter att lagret återladdats är medeltempera
turen ca +l0°C. 

3.4.5 Sammanfattning av beräkningsresultat 

Alternativ I: Lagervolymen är 58.500 m3. Den markyta som tas 
i anspråk är ca 14.000 m2 och ligger inom det område där 
torvdjupet är större än 4,0 m. Den effektiva lagerhöjden 
(slangarnas vertikala längd) varierar mellan 3,5 och 4,5 m. 
Lagret har dimensionerats med den naturliga isolering som 
0,5 m låg~nedelhumifierad torv utgör. I övrigt är lagret oiso
lerat. 

Lagertemperaturen varierar mellan +5°C och +23°C. Ca 1300 
MWh lagras in och efter förluster kan ca 700 MWh utvinnas,dvs 
förlusterna uppgår till storleksordningen 45%. Beräkningen 
baseras på antagna värden för torvens termiska egenskaper 
enligt kap 3.4.2. Då osäkerhet finns i dessa värden kan värme
förlusternas storlek variera kraftigt. Med ledning av grundvatt
nets strömningshastighet enligt kap 2.2.3 kan värmeförlusterna 
orsakade av grundvattenflödet antas vara försumbara. 

Högsta fluidtemperatur vid laddning kommer att uppgå till 
ca +35°C och lägsta temperatur vid urladdning till någon 
minusgrad. 

Som värmeväxlare används U-rör, med diametern ca 30 mm. Skänkel
avståndet mellan rören är ca 0,9 m och c/c-avståndet mellan 
U-rören 1, m. Antalet nerstick blir ca 6000 st och den 
totala rörlängden ca 55.000 m. 

25 



Alternativ 2 a: 22.000 m slang placeras i tre nivåer, 1,4 m, 
2,5 m och 3,6 m under markytan med ett horisontellt avstånd 
av 1 m. Detta innebär att ianspråktagen markyta blir ca 
7300 m2 inom området där torvdjupet är minst 5 m. 

Såväl kyleffekten vid urladdning som värmeeffekten vid laddning 
är 440 kW under tre månader. Den för värmepumpen tillgängliga 
energimängden är ca 975 MWh. 

Den fryspåverkade zonen utvecklas från ca 1 m under markytan 
till ca 4 m under markytan. Medeltemperaturen i lagret är 
i mars ca -l°C och i augusti ca +l0°C. Slangens diameter 
väljs så stor som möjligt ur anläggningssynpunkt, ca 50 
mm, för att undvika mycket låga fluidtemperaturer. Fluidtemperaturen 
är som lägst ca -6°C. 

Alternativ 2 b: 35.000 m slang placeras i 2 respektive 3 
nivåer där torvdjupet är minst 4 m. För detta krävs ca 14.000 
m2 markyta. Det horisontella avståndet är även här 1 m 

Den maximala kyleffekten vid urladdning är ca 440 kW och 
den maximala värmeffekten vid laddning ca 700 kW. Den för 
värmepumpen tillgängliga energimängden från marklagret är 
ca 1500 MWh. 

Den fryspåverkade zonen utvecklas från ca 1 m till ca 4 m 
under markytan då 3 nivåer slang finns och ca 1 m till ca 
3 m då 2 nivåer används. Medeltemperaturen i april är ca 
-l°C och i september ca +l0°C. 

Slangens diameter väljs som i alt 2 a, ca 50 mm. Fluidtempera
turen blir även här som lägst ca -6°C. 

26 



4. 

4.1 

MARKVÄRMEVÄXLARE 

Utformning av värmeväxlare 

Två principiellt olika sätt att utforma värmeväxlarna har 
studerats, nämligen vertikala (U-rör) och horisontella slangar. 

Värmeväxling i U-rör är enda alternativet för ett 11 varmt 11 

lager då hela torvens mäktighet måste utnyttjas för att undvika 
alltför stora värmeförluster. Dessutom föreligger stora svårig
heter att lägga horisontella slangar till större djup än ca 4 m. 
Både U-rör och horisontella slangar kan användas i samband 
med ett 11 kallt 11 lager. Kostnaden för installation av vertikala 
slangar är emellertid väsentligt högre än för horisontella 
slangar. 

Vid vertikal utformning (U-rörsalternativet) består värmeväxlaren 
av en slang, Di= 28 mm vari värmebärarvätskan cirkulerar. 
Slangen är formad till ett antal U-rör ca 4 m höga som seriekopplas. 
Skänkelavståndet och c/c-avståndet har valts till 0,9 m resp 
1,55 m, se figur 4.1 . 
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Den horisontella förläggningen sker i 2-3 nivåer beroende 
på torvens mäktighet. Slangarna (Di=44 mm) förläggs ovanför 
varandra på avståndet 1,1 m. I sidled är avståndet 1,0 m, 
se figur 4.2. 
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FIGUR 4.2. Horisontella slingor förlagda i tre nivåer. 
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4.2 

4. 2.1 

Installation av värmeväxlare 

Installation av vertikala slangar (U-rör) 

U-rör har tidigare använts i samband med värmelagring i lera 
till ett maximalt djup av ca 35 m. Härvid har pålkran utnyttjats 
för neddrivning av en stålprofil i vilken slangarna monterats. 
Torv har jämfört med normalkonsoliderad lera en låg hållfasthet, 
vilket medför att mindre tryck- eller slagarbete erfordras. 
För att kunna trycka ner U-rören krävs en maskin med en viss 
minsta tyngd beroende på torvens hållfasthet, mängden rötter 
och till vilket djup slangen ska. Om torven skall kunna bära 
denna maskin behövs ett banddrivet fordon med låg ytbelastning. 

En möjlighet är att utnyttja en borrbandvagn avsedd för geotekniska 
undersökningar. Bandvagnen modifieras och kompletteras med 
utrustning för neddrivning av vertikala slangar. Den principiella 
utformningen framgår av figur 4.3. 
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FIGUR 4.3. Banddrivet fordon för installation av U-rör. 

Rörinstallationen utförs på så sätt att en bandvagn placeras 
över platsen där slangen skall tryckas ner. Med hjälp av 
bandvagnen trycks plastslangen ned till erforderligt djup 
med ett stålrör. Slangen ligger infälld i en skena för att 
skyddas mot sten och rötter. Skenans kant är slipad för att 
kunna kapa rötter mm vid neddrivning. 



När erforderligt djup erhållits dras neddrivningsanordningen 
upp och fälls då automatiskt ihop. 

Slangen levereras antingen färdigkapad och formad till U
rör eller också kapas den på platsen. Skänklarna på U-rören 
monteras ihop med en vinkel koppling strax under markytan. 

För att vattentrycket ej skall trycka upp slangen måste denna 
vara vätskefylld. Slangen bör med jämna mellanrum tryckprovas 
så att eventuella skador på slangen som uppstått vid förlägg
ningsarbetet upptäcks. 

Metoden har ännu inte prövats i praktiska försök. 

4.2.2 Installation av horisontella slangar 

I samband med förläggning av kablar och dräneringsrör används 
kabelplogar. Denna teknik har vidareutvecklats av Vyrmetan 
för rörläggning vid uttag av metangas ur torvmarker. Idag 
kan tre slangar förläggas samtidigt ovanför varandra till 
ca 3,0 m djup. Vyrmetans metod kan utvecklas ytterligare 
till att dels kunna förlägga den understa slangen på 3-4 
meters djup, dels ha en sågklinga monterad framför plogen 
till ca 0,5 m djup som vid behov kan kapa rötter mm, se 
figur 4.4. 
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FIGUR 4.4. Banddrivet fordon för installation av horisontella slingor i flera 
nivåer. (Vyrmetan, 1983). 



Förläggningen går till så att bandvagnen rör sig sakta framåt 
medan kabelplogen plöjer ner alla slangarna samtidigt. Slangen 
matas från en trumma monterad på bandvagnen. Slangarna dras 
vid änden av respektive slinga upp till markytan och sammanfogas 
genom en vinkelkoppling. 
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5. 

5.1 

PLANFRÅGOR 

Gällande stadsplan 

För det område där markvärmelager och byggnader för pumpar 
mm skall förläggas gäller fastställd stadsplan. Området 
har i planen avsatts som parkmark. I beskrivningen till stads
planen anges att 11 den skogskaraktär som torvmossen idag uppvisar 
avses om möjligt bevarad 11

• Dessutom anges att vattenområdet 
i torvmarkens centrala del 11 avses bevarad, dels såsom ett 
vackert miljökomplement, dels även som ens k retardationsdamm 11

• 

Ett motionsspår finns anlagt på och i kanten av torvmarken. 
Spåret berörs dock inte av de planerade anläggningarna. Torv
marken används till viss del som rekreations- och strövområde. 

Det föreslagna markvärmelagret med tillhörande anläggningar 
strider inte mot gällande stadsplan och ställer därför inga 
krav på stadsplaneändringar. 

Rörledningar, armaturer och brunnar måste emellertid skyddas 
mot åverkan vid tex schaktnings- eller fyllningsarbeten. 
Relationsritningar över byggda anläggningar bör därför upp
rättas och distribueras till kommunens förvaltningar eftersom 
kommunen är markägare och även svarar för underhåll inom 
området. 

Ett alternativt sätt är att bestämmelserna för och utform
ningen av planen ändras. Härvid ges särskilda föreskrifter 
för det område som omfattas av markvärmelagret så att anord
ningar som hindrar anläggning, drift och underhåll av ledningar 
och markvärmelager inte får vidtas. 

5.2 Alternativ markanvändning 

För den aktuella torvmarken finns idag inga planer på alternativ 
markanvändning. En utbyggnad av ett markvärmelager kommer 
att medföra att större delen av den befintliga skogen avverkas. 
Efter utbyggnaden kan emellertid den ursprungliga vegetationen 
återställas på naturlig väg eller genom att speciella växter 
planteras. 

Vidare kan det befintliga motionsspåret förlängas genom att 
en slinga dras över eller i anslutning till värmelagret. 
Kopplingsbrunnar och rörledningar måste dock vara tillgängliga 
för underhållsarbeten. 
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6. EKONOMI 

6.1 Initial kostnader 

Initialkostnaderna har beräknats för varje alternativ och 
redovisas i sammandrag i Tabell 6.1. En specificerad kostnads
beräkning finns i Bilaga 7. 

Konsul och administrationskostnader har antagits till 
15% av byggnadskostnaderna. I kalkylen ingår ej mervärdesskatt. 

TABELL 6.1. Initial kostnader i tkr 

Kostnadspost Alternativ 
1 2a 2b 3 

700 700 700 700 Kond.effekt kW 
Värme käl la 
Lager 

Uteluft Uteluft Soldamm Uteluft 
11 Varmt 11 11 Ka 11 t 11 11 Ka 11 t 11 

Värmepump, värmeväxlare 
och pumpar 
Ute 1 uft kylare 
Markvärme lager 
Kulvertledningar 
Byggnader 
Installationer el & VVS 

Summa byggkostnad 
Projektering och 
oförutsett ca 25% 

TOTAL KOSTNAD 

960 
475 
955 
330 
450 
920 

4090 

1020 

5110 

960 
475 
310 
330 
450 
920 

3445 

860 

4305 

6.2 Drift- och underhållskostnader 

1245 

460 
370 
450 
885 

3410 

850 

4260 

860 
475 

450 
780 

2565 

640 

3205 

Driftkostnaderna baseras på ett oljepris av 2900 kr/m3, 
vilket motsvarar 340 kr/MWh. När det gäller elkostnaderna 
består dessa av en fast och en rörlig del. Den fasta avser 
effektkostnaderna medan de rörliga kostnaderna utgörs av 
förbrukningsavgift och energiskatt. I Motala tillämpas en 
differentierad taxa, dvs förbrukningsavgiften varierar med 
årstiden. I kostnadsberäkningarna har den totala elenergikostnaden 
antagits vara 210 kr/MWh under maj-september, 250 tkr/MWh 
under april och oktober samt 450 kr/MWh under november-mars. 

Kapitalkostnaderna beräknas utifrån en 13%-ig kalkylränta 
och 9%-ig inflation, varvid den reala räntan blir 4%. Av
skrivningstid har valts till 20 år. Detta ger en årlig annui-
tet av 7,4%. Underhållskostnaderna beräknas erfarenhetsmässigt 
uppgå till 2% av byggkostnaden per år. 
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Underhålls- och kapitalkostnader framgår av Tabell 6.2. 
Driftkostnaderna redovisas närmare i Bilaga 7. 

TABELL 6.2. Underhålls- och kapitalkostnader, tkr/år. 

Underhållskostnad 
Kapital kostnad 

6.3 Ekonomiskt resultat 

1 

82 
378 

Alternativ 
2a 2b 

69 
319 

68 
315 

3 

51 
237 

Uitfrån de gjorda beräkningarna kan återbetalningstiden 
och energikostnaden beräknas för de olika alternativen. 
Resultatet framgår av Tabell 6.3. 

TABELL 6.3. Sammanställning av initialkostnader, driftkostnader, 
årskostnader, återbetalningstider och energikostnader. 

Alternativ 
1 2a 2b 3 

INI TIALKOSTNADER 
Värmepumpanläggning, tkr 5110 4305 4260 3205 

DRIFTKOSTNADS-
FÖRÄNDRING 
Nettobesparing tkr/år 976 980 1000 973 
Underhållskostnader, tkr/år 82 69 68 51 

Minskade driftkostnader, 
tkr/år 894 911 932 922 

ÅRSKOSTNADER (Värmepumpanläggning) 

Kapitalkostnader, tkr/år 378 319 315 237 
Driftkostnad, tkr/år 1990 1040 920 760 
Underhållskostnad, tkr/år 82 69 68 51 

Summa årskostnad, tkr/år 1450 1428 1303 1048 

ÅTERBETALNINGSTID, år 5,7 4,7 4,6 3,5 

ENERGIKOSTNAD, kr/kWh 0:25 0:24 0:23 0:21 
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Energikostnaden (kr/kWh) avser värme producerad i värmepump
anläggningen och är beräknad som förhållandet mellan årskost
naden (kapital-, drift- och underhåll kostnad) och producerad 
energimängd för de olika alternativen. 

För jämförande studier har specifika investeringskostnaderna 
för delar av och hela systemet beräknats. Resultatet redovisas 
i Tabell 6.4. I kostnaderna ingår projektering och oförutsett 
med ca 25% av byggkostnaden. 

TABELL 6.4. Specifik investering, tkr/kW kondensoreffekt. 

A 1 terna ti v 
1 2a 2b 3 

Värmepump, uteluftkylare 
och byggnader 5,0 5,0 4,6 4,6 

Kul vertl edni nga r 0,6 0,6 0,7 

Markvärme lager 1,7 0,6 0,8 

Värmeförsörjningssystemet 
i sin helhet 7,3 6,2 6,1 4,6 
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7. 

7.1 

SLUTSATSER 

Värmeförsörjningssystemet 

Vid dimensionering av ett värmepumpsystem bör man eftersträva 
att få så lång drifttid för värmepumpen som möjligt. I de 
föreslagna alternativen har detta uppnåtts genom att även 
förse de övriga fastigheterna, vilka är anslutna till panncen
tralen, med överbliven kapacitet från värmepumpen. 

I samtliga alternativ har värmepumpen föreslagits bli placerad 
i en tillbyggnad av den befintliga panncentralen. Ledningar 
mellan värmelager och värmepump kan då utföras oisolerade. 
En friliggande byggnad i anslutning till markvärmelagret 
kräver isolerade värmekulvertar fram till panncentralen 
och innebär högre anläggningskostnader med åtföljande längre 
återbetalningstider. 

Av de ekonomiska beräkningarna framgår att energikostnaden 
i samtliga studerade alternativ är lägre än motsvarande 
kostnad för olja. Vidare kan konstateras att det 11 rena 11 

uteluftalternativet, dvs utan lager, får den kortaste åter
betalningstiden. Den främsta anledningen till detta är att 
kostnaderna för markvärmelager och ledningar till detta 
bortgår i detta alternativ. Besparingarna på grund av minskade 
driftkostnader är av samma storleksordning för samtliga 
a lterna ti v. 

Med utgångspunkt från driftkostnadsförändringarna för enbart 
kv Torvmossen och del av kv Bomullen (6 fastigheter) erhålls 
återbetalningstiden 11 år för alt 1, 9 år för alt 2a, 8 år 
för alt 2b och 7 år för alt 3. Härvid har inte någon kostnads
reduktion för el- och VVS-installationer samt byggnader 
gjorts i detta fall. 

Det ur forskningssynpunkt mest intressanta fallet torde 
vara det alternativ där inlagring av värme till markvärmelagret 
sker genom värmeväxling mellan köldmediet i lagret och vattnet 
i dammen (alternativ 2b). I detta alternativ med soldamm 
och 11 kallt 11 lager erhålls den största besparingen av samtliga 
alternativ. Dessutom är återbetalningstiden korare än för 
övriga studerade lageralternativ. Slutligen är oljereduktionen 
större än för det rena uteluftalternativet. 

7.2 Markvärmelager 

Resultaten från detta projekt visar att tekniska förutsätt
ningar finns för att lagra värme i torv såväl med som utan 
frysning av jorden ( 11 kallt 11 respektive 11 varmt 11 lager). 

Värmelagrets anläggningskostnad utgör i här studerade alter
nativ ca 10-15% av den totala byggkostnaden vid 11 kallt 11 

lager och ca 25% vid 11 varmt 11 lager. Den specifika initialkost-
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naden är 0:40 kr/kWh för de 11 kalla 11 lagren och 1:70 för 
det 11 varma 11 lagret. Som jämförelse kan nämnas att motsvarande 
kostnad för värmelager i lera uppgår till 1:00-1:70 kr/kWh. 
Lagrets andel av de beräknade energikostnaderna blir ca 
0:03 kr/kWh respektive 0:12 kr/kWh. 

De bästa förutsättningarna för värmelagring i organisk jord 
(torv) finns sannolikt då frysning av jorden utnyttjas ( 11 kallt 11 

lager). Områden med begränsat torvdjup, ca 2-3 m, är då 
intressanta. Detta gör att en stor potential finns i de 
torvmarker, som finns nära bebyggelsen men som av geotekniska 
skäl undantagits vid exploatering. Tekniken för installation 
av värmeväxlare (slangar) i mark är utprovat och de angivna 
kostnaderna i kap 6 baseras på uppgifter från en entreprenör. 
Lagrets ekonomi kan ytterligare förbättras genom att värmetill
skottet från omgivande luft och jord beaktas. 

Potentialen för värmelager i torv där frysning inte utnytt
jas ( 11 varmt 11 1 ager) begränsas av att stora torvmä kti gheter, 
ca 8-10 m erfordras. I de f1 esta fa 11 medför annars den 
ogynnsamma lagergeometrin (stor yta och litet torvdjup) 
att värmeförlusterna kommer att vara alltför stora även 
om lagrets maximala temperatur inte är högre än ca +25°C. 
Det finns ett begränsat antal myrmarker med dessa torvmäktig
heter och de är oftast belägna på alltför långt avstånd 
från bebyggelsen för att komma ifråga för värmelagring. 

7.3 Stadsplaneaspekter 

Detta projekt ger vid handen att ett värmelager med tillhör
ande anläggningar kan inordnas inom ett detaljplanelagt 
område. Förutsättningarna var här gynnsamma då inga konkurre
rande markanspråk av betydelse fanns. 

Dessa förhållanden är sannolikt vanligt förekommande i tätor
terna. I det fall en myrmark finns inom ett detaljplanelagt 
område är den oftast antingen undantagen från bebyggelse 
eller är området avsatt som parkmark. Normalt finns inga 
anspråk på att utnyttja området för bebyggelse, gatorm m 
och myrmarken ligger därför kvar som ett impedimentområde. 
För att säkra området för framtida anspråk, tex vid förtät
ning av bebyggelsen, kan det emellertid vara fördelaktigt 
att marken i planen avsätts för markvärmelager med tillhörande 
ledningar. 

Vissa myrmarker av speciell karaktär, tex högmossar, är 
av naturvårdsskäl inte möjliga att utnyttja för värmelagring. 
Flertalet av de myrmarker som är belägna nära bebyggelsen 
är emellertid inte naturskyddade. 
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8. REKOMMENDATIONER 

Denna studie visar att en värmepump i kombination med säsongs
värmelagring i torv kan vara intressant för att ersätta 
olja för uppvärmning i gruppcentralsystem. För att verifiera 
de tekniska och ekonomiska resultaten bör tekniken prövas 
genom en demonstrationsanläggning för kv Torvmossen i Motala. 

Det fortsatta arbetet bedrivs lämpligen i en förprojektering 
av alternativet med soldamm som värmekälla och med ett lager 
där jorden fryses (alternativ 2b). I förprojekteringen bör 
bl a följande förhållanden studeras närmare: 

@ Anslutning till och samordning med det befintliga 
värmesystemet. 

Temperaturförhållanden i det befintliga värmesystemet 
vid varierande utetemperaturer som underlag för dimensio
nering av det nya värmeförsörjningssystemet. 

Värme- och temperaturförhållanden i dammen. Lämpligen 
utförs en hydrografisk studie och en värmebalansberäkning 
under sommaren 1985. 

@ Temperaturförhållanden i markvärmelagret, tex verti
kal termisk skiktning. 

© Driftstrategi för markvärmelagret vid laddning och 
uttag av värme. 
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ALT 2 a: DRI FTSÄTT MED UTELUFTKYLARE OCH II KALLT" LAGER 
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ALT 2 b: DRI FTSÄTT MED SOLDAMM OCH II KALL r' LAGER 
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ALT 3: DRIFTSÄTT MED UTELUFTKYLARE 
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ENERGIFLÖDEN OCH ÅRLIG ENERGIBALANS 

ALT 1: UTELUFTKYLARE OCH 11 VARMT 11 LAGER 

TABELL 5:11. Energiflöden och avnämare. 

Energislag 

Energi ur lager 

Energi flöde 
MWh/år 

720 

El-drivenergi (urladdning) 
Energi ur uteluft 

410 
1575 
1235 
840 

El-dri venergi 
Energi ur uteluft 
(laddning) 
El-drivenergi (laddning) 
Cirkulationspumpar 
Energi ur uteluft 

El-dri venergi 
Cirkulationspumpar 

460 

1135 

705 
95 

BILAGA 5:1 

Avnämare 

Kv Torvmossen 
+ 6 fastigheter 
i kv Bomullen 

Il 

Il 

Il 

Övriga fastigheter 
anslutna till PC 

ll 

It 

TABELL 5:12. Årlig energibalans för kv Torvmossen och 6 fastigheter i 
kv Bomullen. 

Uteluft 1575 MWh 
Lager 
El 

Olja 

laddning 
urladdning 
uteluft 
cirkulations
pumpar 

Total energiproduktion 

460 MWh 
410 Il 

1235 Il 

255 Il 

720 Il 

2360 Il 

1160 Il 

5815 MWh 



ENERGIFLÖDEN OCH ÅRLIG ENERGIBALANS 

ALT 2 a: UTELUFTKYLARE OCH 11 KALLr1 LAGER 

TABELL 5:21. Energiflöden och avnämare 

Energislag Energi flöde 
MWh/år 

Energi ur lager 975 

El-dri venergi 885 
(urladdning) 
Energi ur uteluft 1305 
El-drivenergi 935 
Energi ur uteluft 
(laddning) 640 
El-dri venergi 335 
Cirkulationspumpar 240 
Energi ur uteluft 1110 

El-drivenergi 730 
Cirkulationspumpar 70 

BILAGA 5:2 

Avnämare 

Kv Torvmossen+ 6 
fastigheter i kv 
Bomullen 

Il 

Il 

Il 

Övriga fastigheter 
anslutna till PC 

Il 

Il 

TABE 5:22. Årlig energibalans för kv Torvmossen och 6 fastigheter i 
kv Bomullen. 

Uteluft 
Lager 
El 

Olja 

laddning 
urladdning 
uteluft 
cirkulations
pumpar 

Total energi
produktion 

335 MWh 
885 Il 

935 Il 

240 Il 

1305 MWh 
975 Il 

2395 Il 

1000 ll 

5675 MWh 



ENERGIFLÖDEN OCH ÅRLIG ENERGIBALANS 

ALT 2 b: SOLDAMM OCH 11 KALLT 11 LAGER 

TABELL 5:31. Energiflöden och avnämare. 

Energislag Energi flöde 
MWh/år 

Energi ur lager 1500 

El-drivenergi 1365 
(urladdning) 
Energi ur damm 670 
El-drivenergi 420 
Cirkulationspumpar 155 
Energi ur damm 1035 

El-drivenergi 655 
Cirkulationspumpar 50 

BILAGA 5:3 

Avnämare 

Kv Torvmossen+ 6 
fastigheter i kv 
Bomullen 

Il 

Il 

Il 

Övriga fastigheter 
anslutna till PC 

Il 

Il 

TABELL 5:32. Arlig energibalans för kv Torvmossen och 6 fastigheter i 
kv Bomullen. 

Vattenvärme (soldamm) 670 MWh 
Lager 1500 MWh 
El värme ur 1 ager 1365 MWh 

värme ur damm 420 Il 

cirkulations-
pumpar 155 Il 1940 Il 

Olja 1145 Il 

Total energiproduktion 5255 MWh 



ENERGIFLÖDEN OCH ÅRLIG ENERGIBALANS 

ALT 3: UTELUFTKYLARE 

TAbELL 5:41. Energiflöden och avnämare. 

Energislag 

Energi ur uteluft 

El-drivenergi 
Cirkulationspumpar 

Energi ur uteluft 

El-drivenergi 
Cirkulationspumpar 

Energi flöde 
MWh/år 

1780 

1475 
125 

1145 

695 
60 

BILAGA 5:4 

Avnämare 

Kv Torvmossen+ 6 
fastigheter i kv 
Bomullen 

Il 

Övriga fastigheter 
anslutna till PC 

Il 

Il 

TABELL 5:42. Arlig energibalans för kv Torvmossen och 6 fastigheter i 
kv Bomullen. 

Uteluft 
El ute luft 1475 MWh 

cirkulations-
pumpar 125 11 

Olja 

Total energiproduktion 

1780 MWh 

1600 Il 

1845 Il 

5225 MWh 



Månad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 effekt kW -440 -440 -440 0 0 +440 +440 +440 +440 0 0 0 
energi MWh -320 -320 - 80 0 0 +325 +325 +325 +325 0 0 0 

2a effekt kW -440 -440 -440 0 0 +440 +440 +440 0 0 0 0 
energi MWh -325 -325 -325 0 0 +325 +325 +325 0 0 0 0 

2b effekt kW -440 -440 -440 -200 0 +700 +700 +700 +700 0 -200 -300 
energi MWh -320 -320 -320- -160 0 +425 +425 +425 +225 0 -160 -220 

+ avser inlagring av värme 
- avser uttag av värme 

TABELL 6:1. Månadsvis effekt och energibalans vid inlagring och uttag. ):::, ):::, 0 
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BILAGA 7:1 

KOSTNADSBERÄKNINGAR 

TABELL7:l. Investeringar, tkr 

Alternativ 
Kostnads poster 1 2a 2b 3 

Värmepump 835 835 835 835 
Uteluftkylare 475 475 475 
Värmeväxlare (Rl2/vatten) 75 75 
Värmeväxlare (vatten/vatten) 100 
Pumpar 50 50 60 25 
Ledningar (soldamm) 150 
Intagspumpstation 100 
Kulvertledningar 330 330 370 
Installationer el & vvs 845 845 810 705 
Markvärme lager 855 260 360 
Värmebärarvätska 50 25 50 
Minskat värde av skog 50 25 50 
Byggnadsarbeten 450 450 450 450 
El-servis 75 75 75 75 

Summa byggkostnad 4090 3445 3410 2565 
Konsult & adm ca 15% 611 515 510 384 
Oförutsett ej spec ca 10% 409 345 340 256 

TOTALT 5110 4305 4260 3205 



BILAGA 7:2 

KOSTNADSBERÄKNINGAR 

TABELL 7:21. Energibehov och driftkostnad (el). 

Alternativ 
1 2a 2b 3 

Energibehov, MWh/årl) 2360 2395 1940 1600 
Il 

2) 800 800 705 755 
_11_ , totalt 3160 3195 2645 2355 

El-kostnad, tkrl) 795 845 760 580 
Il 2) 195 195 160 180 

-"- totalt 990 1040 920 760 

TABELL 7:22. Energiförändring, MWh/år 

A lterna ti v 
1 2a 2b 3 

Reducerad oljeförbrukning!)) 3940 4100 3955 3255 
_11_ 2 1840 1840 1690 1840 
_11_ , totalt 5780 5940 5645 5095 

Uppoffrad elenergilj 2360 2395 1940 1600 
_ 11_ 2 800 800 705 755 
_,,_ , totalt 3160 3195 2645 2355 

Netto~~~pari ng~ ~ 1580 1705 2015 1655 
1040 1040 985 1085 

_11_ , totalt 2620 2745 3000 2740 

l)Kv Torvmossen+ kv Bomullen (6 fastigheter) 
2)övriga fastigheter anslutna till panncentralen 



BILAGA 7 :3 

TABELL7:23. Driftkostnadsförändring, tkr/år 

Alternativ 
1 2a 2b 3 

Minskad oljekostnadl) 1340 1394 1345 1107 
- "- 2) 626 626 575 626 

Il , totalt 1966 · 2020 1920 17 33 

Tillkommande el kostnad~ j 795 845 760 580 
Il 

195 195 160 180 
Il , totalt 990 1040 920 760 

Nettobesparingl~ 545 549 585 527 
- 11_ 2 431 431 415 446 
_ 11_ , totalt 976 980 1000 97 3 

1) Kv Torvmossen + kv Bomullen ( 6 fastigheter) 
2) Övriga fastigheter anslutna till panncentralen 




