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Abstract 

The client of this thesis lacked a basis for comparison of geothermal heat pumps and air/water 

heat pumps in two unique projects. This thesis will provide an updated picture of the 

differences in operations and finance between the heat pumps for both current and future 

decisions of projects.  

 

This study presents a theoretical review of the heat pump's function, history and efficiency 

based on literature studies in these subjects. One of the facilities is an indoor pool in Oslo, 

whose dimensioning of heat source are presented in this work. A result of calculations show 

that a heat extraction from the bedrock is possible throughout the year if the active depth is 

sufficient. Awitar, which is a new research facility built by the Swedish Technical Research 

Institute, SP, is this works second facility. Profitability calculations for both projects make the 

basses for the results of investment in the geothermal heat pump and air/water heat pump. 

 

Annuity, which is the annual cost of an investment, turned out to differ very little between the 

heat pumps at both facilities. The heat pumps for the indoor pool have both the annuity of 

about 16 thousand SEK/year and Awitar annuities are about 111 thousand SEK/year. The 

initial investment value for the geothermal and the air/water heat pump to the indoor pool 

amounts to 295 thousand SEK and 120 thousand SEK, respectively, and for Awitar, 485 

thousand SEK and 175 thousand SEK, respectively. 

 

 

Sammanfattning 

Uppdragsgivaren för detta examensarbete saknade underlag till jämförelser mellan 

bergvärmepumpar och luft/vattenvärmepumpar vid två unika projekt. Arbetet ska ge en 

uppdaterad bild av skillnaderna i drift och ekonomi mellan värmepumparna inför aktuella och 

framtida beslutstaganden vid projektering av tillämpningar med sådana.  

I studien redovisas en teoretisk genomgång av värmepumpens funktion, historia och 

godhetstal som baseras på litteraturstudier inom berörda ämnen. En av anläggningarna är en 

inomhuspool i Oslo vars dimensionering för värmekälla presenteras i arbetet. Resultat från 

beräkningar visar att ett värmeuttag från berggrunden är möjligt över hela året om det aktiva 

djupet är tillräckligt stort. Awitar som är en ny forskningsanläggning som byggs av Sveriges 

Tekniska Forskningsinstitut, SP, utgör arbetets andra anläggning. För båda projekten utgör 

lönsamhetskalkyler underlag för resultat av investering i bergvärmepump och 

luft/vattenvärmepump.  

Annuiteten, den årliga kostnaden, för en investering visade sig skilja mycket lite mellan 

värmepumparna vid båda anläggningarna. Värmepumparna till inomhuspoolen har båda 

annuitet på ca 16 kkr/år och för Awitar en annuitet på ca 111 kkr/år. Grundinvesteringen för 

berg- respektive luft/vattenvärmepump till inomhuspoolen uppgår till 295 kkr respektive 120 

kkr och för Awitar 485 kkr respektive 175 kkr.       
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Nomenklatur 

 

𝑄 Energi (Wh) 

�̇� Effekt (W) 

�̇� Eleffekt (W) 

S Gradtimmar (°h) 

T Temperatur (K) 

t Temperatur (°C) 

Δt Temperaturdifferens (°C, K) 

�̇� Massflöde (kg/s) 

 

�̇� Volymflöde (m3/s) 

 

ρ Densitet (kg/m3 ) 

 

𝑐𝑝 Specifik värmekapacitet (J/kg ∙ °C) 

 

U Värmegenomgångstal (W/m2 ∙ °C) 

 

A Area (m2 ) 

 

η Verkningsgrad (-) 

 

�̇� Vatten avdunstning (kg/s) 

 

x Fukthalt (kg/kg) 

 

λ Värmeledningstal (W/m2 ∙ K) 

 

𝛾 Eulers konstant (-) 

 

H  Aktivt borrhålsdjup (m) 

 

q Specifik effekt (W/m) 

 

a Temperaturledningstal (λ/cp) 

 

τ Tid (s)  

 

r Borrhålsradie (m) 
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COPh   Värmefaktor (-) 

 

COPr  Köldfaktor (-) 

 

DUT  Dimensionerande utetemperatur (°C) 

 

EMC Elektromagnetisk kompabilitet 

 

VMP Värmepump 

 

FTX Mekanisk ventilation med värmeväxling  

 

IHC  Interna värmekaraktäristik  

 

Nip Investeringens nuvärde (kr) 

 

Aip Investeringens årliga kostnad (kr/år) 

 

Tip Investeringens återbetalningstid (år) 

 

B Årlig besparing (kr/år) 

 

K Årlig kostnad (kr) 

 

R Restvärde (kr) 

 

G Grundinvestering (kr) 

 

fs Nusummefaktor (-) 

 

fe Diskonteringsfaktor (-) 

 

rn Nominell kalkylränta (%) 

 

rr Realkalkylränkta (%) 

rrk Korrigerad realkalkylränta (%) 

i Inflation (%) 

p Relativ prisökning utöver inflation (%) 
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1. Inledning  

Detta examensarbete behandlar för- och nackdelar med bergvärmepumpar och 

luft/vattenvärmepumpar i olika applikationer. Arbetet utgår från två projekt som Elektrokyl 

Energiteknik AB i Borås ska sälja. Projekten omfattar en inomhuspool i Oslo samt en 

forskningsanläggning i Borås.  

Poolhuset projekteras för att hålla en inomhustemperatur på +30 °C med en relativ fuktighet 

på 55 % och en vatten temperatur på +28 °C. Inomhusklimatet kräver uppvärmning hela året 

vilket leder till en konstant belastning för värmeförrådet i bergrunden vid bergvärmedrift. 

Luften kan inte tömmas på värme så som berget kan, så en luft/vattenvärmepump är kanske 

att föredra.  

Forskningsanläggningen benämns Awitar och är beställt av SP, Sveriges Teknisk 

Forskningsinstitut. En bergvärmepump projekterades först som värmekälla till Awitar men SP 

önskade istället en luft/vattenvärmepump. Vilken värmekälla som är mest fördelaktig för de 

olika anläggningarna är inte utrett och behöver därför fastställas.  

 

1.1 Syfte och mål 

Elektrokyl Energiteknik AB är i behov av framtagna underlag både för framtida projekt och 

som säljargument vid offerering till kunder. Värmetekniska kalkyler är utförda av Elektrokyl 

Energiteknik AB för respektive anläggning men frågeställningar som uppkommer under 

projekteringen behöver besvaras. Efter 75 år i branschen för fastighets- och energiteknik vill 

Elektrokyl Energiteknik AB sälja väl genomtänkta och energieffektiva lösningar för en 

hållbar framtid.  

Målet med examensarbetet är att ge goda underlag och kunskaper inför framtida projekt både 

för Elektrokyl Energiteknik AB och för egen karriär. Genom att jämföra bergvärmepumpars 

och luft/vattenvärmepumpars lönsamhet och prestanda vid olika applikationer förväntas 

erforderliga resultat uppnås.    

 

1.2 Omfattning 

Rapporten skall omfatta fakta om driften under olika driftförhållanden för berg- och 

luft/vattenvärmepumpar. En teorigenomgång av värmepumpar som baseras på litteraturstudier 

ska göra läsaren av detta arbete mer insatt i området. Dimensioneringen av värmekälla till en 

byggnad redovisas för att visa de parametrar som spelar in vid val av värmekälla. Lämpliga 

värmepumpar väljs ut  baserat på resultat, lönsamhetskalkyler  och tekniska överväganden. 

Ekonomiska lönsamheten beräknas med hjälp av nuvärdesmetoden och annuitetsmetoden.  
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2. Metod och material  

Arbetet inleddes med litteraturstudier för att uppnå djupare kunskaper inom områdena. 

Biblioteket på Högskolan i Borås tillhandahöll böcker och erbjöd även möjligheten till att 

låna in böcker från andra lärosäten, vilket kom till god användning. Handledaren för detta 

examensarbete, Per Andersson, har delat med sig av privata böcker som berör stora delar av 

kyl- och värmepumpstekniken. Ett flertal tidigare examensarbeten är också lästa för att samla 

information och hitta lämpliga referensmaterial. Sökmotorn Google Scholar var till stor hjälp 

vid sökning av vetenskapliga artiklar. Även tidigare egenförfattade tekniska rapporter som 

utförts under studietiden på Högskolan i Borås har utnyttjats för repetition av kunskap och 

som källor till referensmaterial.    

Elektrokyl Energiteknik AB har utgjort basen för detta examensarbete där många frågor har 

fått svar. Deras kontor har utnyttjats som arbetsplats när dimensioneringsdata och underlag 

inhämtats och bearbetats. Där fanns även tillgång till uppslagsverket VVS 2000 som 

innefattar lämpliga tabeller och diagram för projekteringen av båda anläggningarna. 

Skrivandet av denna rapport har skett från biblioteket på Högskolan i Borås samt hemifrån. 

Via e-post kontakt med José Acuña, forskare inom bergvärme på Kungliga Tekniska 

Högskolan i Stockholm, introducerades Line Source modellen för beräkning av 

bergvärmedriftens inverkan på berggrunden. Värmepumpstillverkarna NIBE, IVT och 

Mitsubishi Electric har bidragit med detaljerad driftinformation för de modeller som arbetet 

behandlar.    

Samtliga beräkningar för dimensionering och resultat till jämförelser mellan värmepumparna 

och anläggningarna har utförts i Excel. Stora delar av underlagen för beräkningarna är 

tillhandahållna från respektive byggherre för anläggningarna, via Elektrokyl Energiteknik 

AB. Arkitektritningar på byggnaderna gav måtten på byggnadsdelarnas ytor. 

Kravspecifikationer på inomhusklimatet och byggnadsdelarnas U-värde utgör också 

information från byggherrarna.  
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3. Teori värmepumpar 

Länder som har ett kallt klimat under delar av året behöver värmesystem för att skapa ett 

behagligt inomhusklimat. Under större delen av historien har människan värmt sina bostäder 

med en eld och använt träved som bränsle. I samband med den industriella revolutionen blev 

kol och koks vanligt som värmekälla till framförallt större byggnader. Allt eftersom tekniken 

gick framåt användes olja som bränsle i värmepannorna.   

Behovet av att producera "billigare" värme uppkom främst under 70-talet när oljekrisen 

gjorde det dyrt att värma fastigheter med oljepannor, som var den vanligaste värmekällan då. 

Det eftertraktade med värmepumpar är att de producerar mer värme än vad som krävs för att 

driva dem. De kan utnyttja den "gratisenergi" som finns runt den byggnad som behöver 

värmen. Värmen kan hämtas från t ex uteluften, jordytan, berggrunden eller från frånluften i 

byggnadens ventilation. 

 

3.1 Historia 

År 1834 tog engelsmannen Jacob Perkins patent på en process för att kyla eller frysa vätskor. 

Processen som är en ångkompressionscykel är fortfarande den som används i dagens 

kylmaskiner och värmepumpar (Refrigerating Engineering, 2011). 

Professor Wiliam Thomson insåg att värmeenergin vid låg temperatur kan utnyttjas genom att 

tillsätta drivenergi och nå en högre temperatur. Den höga temperaturen kunde användas för att 

värma lokaler. Österrikaren Peter von Ritter förfinade konceptet och byggde år 1856 den 

första värmepumpen, vars enda uppgift var att producera värme. Uppfinningen anses vara en 

viktig milstolpe för den förnybara energins historia. I Sverige byggdes den första 

värmepumpen avsedd för bostäder år 1948. Värmepumpen använde värmen från en ladugård 

för att värma boningshuset, systemet kallades för "kovärmeanläggning" (IVT, 2015).  

 

3.2 Funktion 

Värmepumpen förädlar den lågtempererade värmeenergi som finns att tillgå i anslutning till 

den byggnad som är i behov av värmen. Den arbetscykel som är den absolut vanligaste vid 

värmepumpar kallas för förångningsprocessen. Processen drivs av en eldriven kompressor 

som höjer trycket på det cirkulerande arbetsmediet, benämnt köldmedium. Köldmedier har 

termodynamiska egenskaper som gör att de lämpar sig väl i förångningsprocesser, se kapitel 

3.4. Genom att sänka trycket i kretsen innan förångaren börjar köldmediet att koka, dvs 

förångas. Under förångningen tar köldmediet upp värme för att fullständigt förångas, all 

vätska ska bli gas. Det är under denna fas som värme från t ex uteluft, berggrund eller 

sjövatten kan utnyttjas då kokningen sker vid en låg temperatur. Den värme som tas upp i 

förångaren är den “gratis” värme som gör att värmepumpar kan ge mer energi än vad som 

tillförs i drivkraft. Köldmediet som nu är i gasfas komprimeras i kompressorn.      

 

Vid komprimering av köldmediet ökar inte bara trycket utan även temperaturen. Köldmediet 

som har ett högt tryck och temperatur tillförs kretsens kondensor där köldmediet har en hög 

temperatur. Gasen, köldmediet, kondenserar i denna fas till en vätska och ger då ifrån sig 
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värmen som togs upp i förångaren och även den värme som tillfördes i kompressorarbetet. 

Värmen avges till värmedistributionskretsen i den byggnad som värmepumpen betjänar, ofta 

en radiator- och/eller tappvarmvattenkrets. Då värmen är avgiven når vätskan en strypventil 

där trycket sänks för att få köldmediet att återigen förångas och hämta mer värme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 Godhetstal  

För att avgöra hur effektivt en kompressordriven ångkompressionscykel värmer eller kyler, 

används godhetstalet COP (Coefficient of Performance).  

𝐶𝑂𝑃 = �̇� �̇�⁄  

Storheten fås genom att dividera den nyttiga effekten, �̇�, med den tillförda driveffekten, �̇�. 

Värmefaktorn betecknas COPh och köldfaktorn COPr.  

Den värmeeffekt som avges från värmepumpens kondensor, �̇�ℎ, är summan av den tillförda 

värmen i förångaren, �̇�𝑟, och arbetet i kompressorn, �̇�𝑘. Sambandet visas i följande 

energibalans:  

�̇�ℎ = �̇�𝑟 + �̇�𝑘 

Den värme som upptas från förångaren, �̇�𝑟, är identisk med kyleffekten. Värmefaktorn 

beräknas därmed enligt: 

𝐶𝑂𝑃ℎ = �̇�ℎ �̇�𝑘⁄  

Sambandet mellan värme- och köldfaktorn är: 

𝐶𝑂𝑃ℎ = 𝐶𝑂𝑃𝑟 + 1 

Sambandet gäller endast då inga förluster sker mellan värmepumpens kondensor och 

distributionssystemet för värmeavgivningen, t ex radiatorkrets och golvvärme. Om förlusten 

exempelvis är 10 % erhålls sambandet: 

𝐶𝑂𝑃ℎ = 𝐶𝑂𝑃𝑟 + 0,90 

Figur 1. Principskiss över förångningsprocess (VVS- Huset 2014).  
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3.3.1 Carnots-cykel 

 

Den franska officeren Sadi Carnot beskrev den första ideala arbetscykeln mellan två 

temperaturer, T2 och T1. T1 är den varma temperaturen i arbetscykeln och T2 är den kalla 

temperaturen. Carnot-processen är en ideal process för ideal gas som inte kan realiseras i 

verkligheten men är den ultimata kretsprocessen för värmemotorer och kylprocesser. Genom 

Carnot-processen kan den högsta teoretiska köldfaktorn och verkningsgraden beräknas. 

Cykeln utgörs av fyra stycken delprocesser, två isotermer och två isentroper, vilka 

tillsammans utgör en rektangel i ett s, T-diagram (entropi, temperatur-diagram). Värme 

tillförs vid den lägre temperaturen T2 (processen a-b) och bortförs vid den högre temperaturen 

T1 (processen c-d). Den tillförda drivenergin, kompressorarbetet Ek, medför en isentropisk 

temperaturhöjning då gasen komprimeras (processen b-c). Strypventilen orsakar en 

trycksänkning vilket leder till att den heta vätskan når sin kokpunkttemperatur och förångas. 

Överföringen från vätskefas till gasfas kräver mycket energi och leder till en kraftig 

temperatursänkning av omgivningen (processen d-a).       

𝐶𝑂𝑃ℎ,𝑐𝑎𝑟𝑛𝑜𝑡 =
𝑇1

𝑇1 − 𝑇2
 

 

Figur 2, Carnot-processen i ett s, T-diagram 

Carnot-processen kan användas för att approximativt beräkna den verkliga värmefaktorn, 

COPh, för en förångningsprocess genom Carnots verkningsgrad.  

𝐶𝑂𝑃ℎ = 𝜂𝑐𝑎𝑟𝑛𝑜𝑡 ∙ 𝐶𝑂𝑃ℎ,𝑐𝑎𝑟𝑛𝑜𝑡 

Verkningsgraden, 𝜂𝑐𝑎𝑟𝑛𝑜𝑡, vid väl utförda och relativt stora anläggningar kan nå upp till 0,6 

(Granryd, E. 1976).    
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3.4 Köldmedier 

Arbetsmediet i en förångningsprocess kallas för köldmedie. Som identifieringssystem för 

köldmedier används bokstaven R som står för Refrigerant, köldmedie på engelska, följt av en 

sifferkombination som är unik för varje köldmedie. Köldmedierna betecknas ofta även med 

dess kemsiska sammansättning så som CFC, HCFC och HFC. För att ett köldmedie ska 

användas i en förångningsprocess behöver den uppfylla vissa kriterier som kan delas upp i två 

grupper:  

1.  Köldmediet skall inte orsaka skador på miljön, levande varelser, konstruktioner eller 

vara brännbart utifall att köldmediet skulle läcka ut från kretsprocessen. 

2. De kemiska, fysikaliska och termodynamiska egenskaperna hos köldmediet måste 

vara lämpliga för systemets utförande och driftförhållanden, samt vara ekonomiskt 

hållbara. 

Ytterst få av de köldmedier som används idag uppfyller alla ovannämnda krav. Det viktigaste 

av kraven är dock att köldmediet skall vara kemiskt stabilt i de system som de används i. Den 

kemiska stabiliteten kan innebära att den motsäger andra kriterier. Om ämnet är för stabilt kan 

det inte brytas ner i atmosfären vid eventuellt läckage och orsakar då stor skada på miljön 

(Refrigerating Engineering, 2011). 

Under 30-talet lanserades CFC-köldmedierna med det franska varumärket Freon från 

företaget Du Pont. CFC betecknar ämnets kemiska sammansättning som består av kol, fluor 

och klor. På senare tid har även HCFC och HFC introducerats på marknaden där väte, H, 

också är en beståndsdel i molekylen. CFC köldmediet har blivit känt och förknippas starkt 

med dess inverkan på jordens ozonlager. Köldmediet bryter ner ozonlagret i stratosfären som 

skyddar jorden från solens skadliga ultravioletta strålningar (Nydal, R. 2007).    

 

3.5 Bergvärmepump 

Berggrunden i Sverige består främst av granit och gnejs vars egenskaper gällande 

värmekapacitet och värmeledningsförmåga lämpar sig mycket bra för att utnyttjas som 

"energilager". Solen värmer jordskorpan och på så vis laddas berggrunden sakta med värme. 

Efter bara några meter under jordytan är temperaturen i stort sett oförändrad under årets gång. 

Under sommarhalvåret värms marken upp och under vinterhalvåret isoleras jordskorpan av 

tjäle och snötäcke. Dessa förutsättningar har möjliggjort en lösning för värmepumpar att 

utvinna värmeenergi med nästan konstant temperatur över hela året.  

Värmen utvinns genom att borra ett hål i berggrunden med en diameter på 115-140 mm och 

ett djup på runt 200 m. Borrhålsdjupet bestäms utefter det värmebehov byggnaden som 

systemet tjänar har. Vid stora effektbehov borras hålen djupare och/eller med flera borrhål. 

Temperaturerna i berggrunden varierar beroende på geografiska läget och borrhålets djup, 

men ligger runt 2-10 °C i Sverige (Acuña, J. 2013).  

Kollektorrör sänks ned i borrhålet för att hämta värmen ur berget. Rören kopplas ihop i 

ändarna som förs till botten så att ett U bildas, känt som U-rörskollektor. I kollektorrören 

cirkuleras en köldbärare som består av en blandning av vatten och ett frysskyddsmedel för att 
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vattnet inte skall frysa i rören då temperaturen sjunker under 0 °C. Köldbäraren kyls mot 

värmepumpens förångare och värms upp av den varmare berggrunden för att återigen avge 

den upptagna värmen till värmepumpen. Eldrivna cirkulationspumpar krävs för att cirkulera 

köldbäraren i kollektorslangaren, vilket påverkar anläggningens COP. Borrhålen konstrueras 

för att ha en livslängd på minst 50 år (Acuña, J. 2013).      

För att berggrunden skall kunna användas som värmekälla över en period på flera år krävs det 

att borrhålet återladdas med värme. Vanligtvis återladdas borrhålen under sommarhalvåret då 

värmebehovet är lågt i byggnader och solen värmer marken som mest. När borrhålen inte får 

möjligheten att återladdas, eller att så många borrhål ligger intill varandra att värmeuttaget 

blir större än berget hinner återladdas, tappar värmepumpen sin effekt (Acuña, J. 2013). 

Även om borrhålet är korrekt dimensionerat kan effektpulser uppstå som följd av 

köldknäppar, vilket ofta leder till att vattnet runt kollektorrören bildar ett isskikt. Detta 

fenomen kan vara skadligt, vilket framgår ovan, men ses ändå som en positiv aspekt då is har 

ca 4 gånger högre värmeledningsförmåga än vatten och förbättrar därmed uppvärmningen av 

köldbäraren (Acuña, J. 2013). Vid fasövergång från vatten till is avges dessutom relativt 

mycket energi utan att temperaturen förändras. Fasövergången och förhöjda värmelednings-

förmågan räknas dock inte med vid dimensionering av borrhål.    

    

3.6 Luft/vattenvärmepump 

Uteluften har under de största delarna av året en tillräckligt hög temperatur för att en 

värmepump ska ha möjligheten att utvinna värme från den. Då temperaturen i luften blir för 

låg får inte värmepumpen tillräckligt stor temperaturdifferens mellan värmekällan, luften, och 

köldmediet i förångaren. 

 

En fläkt forcerar uteluften genom värmepumpens förångare. Förångaren är uppbyggd av ett 

lamellelement där rören är av koppar och lamellerna av aluminium för att ge en god 

värmeledning mellan köldmediet och luften. Värmepumpens COP varierar med temperaturen 

i luften utomhus. Detta medför att luftvärmepumpen inte kan förse byggnaders värmebehov 

under årets kallaste dagar, utan är i behov av spetsvärme från t ex elpatron. På grund av detta 

sänks årsmedelsverkningsgraden, COP, vid lägre årsmedeltemperatur. Kondens bildas i 

lamellelementet vilket leder till att förångaren fryser igen vid låga utomhustemperaturer och 

behöver då avfrostas med tillförd värme. Avfrostningen kan ske med hetgasavfrostning 

genom reversering av köldmediesystemet, alternativt med ett elmotstånd, värmekabel. Även 

denna faktor spelar in på systemets COP.  

 

Den lägsta tillåtna utetemperaturen som krävs för att utvinna värme sänks allt eftersom 

tekniken utvecklas. Ett fåtal av dagens luftvärmepumpar kan prestera i temperaturer så låga 

som -30 °C, tack vare avancerad teknik och framtaganden av köldmedier med låg kokpunkt 

(Energimyndigheten 2007). 
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4. Inomhuspool 

Elektrokyl Energiteknik AB har fått i uppgift att dimensionera inomhusklimatet för en 

nybyggnation av ett poolhus. Huset byggs på en privattomt i Oslo för privat bruk av familjen 

som äger tomten. I detta kapitel redovisas tillvägagångssättet över hur dimensioneringen av 

byggnaden gått till och även om Elektrokyls val av värmekälla är den bästa för rådande 

förhållanden.  

  

4.1 Dimensionering av värmepump 

Byggnadens värmebehov dimensioneras efter ortens klimatologiska förhållande och det 

önskade inomhusklimatet. Då poolhuset har ett unikt inomhusklimat, samt att Oslo inte finns 

med i svensk litteratur för värmeprojektering, krävs en djupare studie för 

dimensioneringsunderlaget än vid normala förhållanden. Luften i poolhuset ska vara +30 °C 

och ha den relativa fuktigheten 55 % och vattnet i poolen ska vara +28 °C.  

 

 

4.1.1 Gradtimmar 

 

För att beräkna en fastighets totala värmebehov över ett år används ortens gradtimmar. 

Gradtimmarna är baserade på utetemperaturen och dess varaktighet i timmar per år och 

sammanställs i ett varaktighetsdiagram. Vid normala inomhusklimat värmer byggnadens 

värmesystem upp till +17 °C för att nå en temperatur på +20 °C inomhus. Uppvärmningen 

bryts då utetemperaturen stiger över en viss nivå, t ex +11 °C. Detta kan dock variera 

beroende på byggnadens interna värmekaraktäristik (IHC).  

 

Normalårstemperaturen i Oslo är ca +5 °C, vilket utgör grunden för framtagandet av 

gradtimmarna som inomhuspoolen dimensioneras för utifrån ett varaktighetsdiagram. Med 

hjälp av numerisk integration med trapetsregeln beräknas gradtimmarna vid en 

inomhustemperatur på +30 °C och en oavbruten uppvärmning över hela året. Se figur 3. Att 

uppvärmningen ska vara oavbruten är ett antagande som baseras på att internvärme och 

solinläckning försummas samt att anläggningen inte ska vara underdimensionerad (Yr.no 

2015) 

( Integraler u.å.). 

Trapetsregeln kan generellt tecknas som: 

𝑇(ℎ) = ℎ ∙ [
1

2
∙ 𝑓(𝑥0) + ⋯ + 𝑓(𝑥𝑛−1) +

1

2
𝑓(𝑥𝑛)] 

Tidsintervallet, h, sätts vid denna beräkning till 200 timmar för att ge en god noggrannhet i 

resultatet. Temperaturen avläses från varaktighetsdiagrammet vid varje intervallsteg tills 

önskad inomhustemperatur uppnås, i detta fall hela årets 8760 timmar. Temperaturskillnaden, 

𝑓(𝑥), mellan önskad inomhustemperatur och utomhustemperaturen adderas enligt trapets-

regeln. Resultatet av funktionen ger arean i varaktighetsdiagrammet som motsvarar antalet 

gradtimmar.    
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Resultatet framgick till 𝑇(ℎ) = 219 100 °ℎ. 

 

Det innebär ca dubbelt så många uppvärmningstimmar per år jämfört med en vanlig villa med 

liknande geografiska belägenheter. (VVS 2000).  

 

Figur 3, Gradtimmar beräknade ur ett varaktighetsdiagram. 
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4.1.2 Ventilation 

 

I Sverige dimensioneras ventilation i vistelseutrymmen med en luftomsättning på minst 

0,35 liter/sekund ∙ m2 golvarea men i Norge har myndigheterna krav på 0,5 liter/sekund ∙
m2 (Granmar, M. 2014). Golvarean i poolhuset är 115 m2 vilket ger en luftomsättning, �̇�, på 

60 liter/sekund.     

För att hålla +30 °C i poolhuset året runt krävs det en värmeeffekt för att täcka ventilations-

förlusterna. Största effektbehovet över året fås genom den dimensionerande utetemperaturen, 

DUT, som är -20 °C för denna byggnad och ger en temperaturskillnad, ∆𝑡, på 50 °C. 

Luftbehandlingsaggregatet förses med en värmeväxlare som har en energiverkningsgrad, η, på 

75 % (Dantherm 2012), se bilaga 1. Effektbehovet för att täcka ventilationsförluster beräknas 

enligt följande: 

�̇�𝑣𝑒𝑛𝑡 = �̇� ∙ 𝜌 ∙ 𝑐𝑝 ∙ ∆𝑡 ∙ (1 − 𝜂) 

60 ∙ 1,2 ∙ 1 ∙ 50 ∙ (1 − 0,75) = 900 𝑊 = 0,9 𝑘𝑊 

Värmeenergibehovet för ventilationsförluster beräknas med gradtimmarna, S, enligt följande: 

𝑄𝑣𝑒𝑛𝑡 = �̇� ∙ 𝜌 ∙ 𝑐𝑝 ∙ 𝑆 ∙ (1 − 𝜂) 

60 ∙ 1,2 ∙ 1 ∙ 219 100 ∙ (1 − 0,75) = 3 800 000 𝑊ℎ/å𝑟 = 3 800 𝑘𝑊ℎ/å𝑟       

 

4.1.3 Transmission 

 

Arkitekten till byggnaden tillhandahöll Elektrokyl Energiteknik AB med information 

angående byggnadens konstruktion. Utifrån ritningar och angivna värmegenomgångstal på 

byggdelarna i husets klimatskal beräknades transmissionsförlusterna för poolhuset. 

Värmegenomgångstalet för ett material benämns U-värde inom fackmässigt språk. En 

ytterväggs U-värde, för att ta ett exempel, bestäms av vilka material och hur mycket av 

materialen väggen består av. Den totala arean, A, som byggnadsdelen avskärmar huset mot 

uteluften eller marken multipliceras med dess värmegenomgångstal, U-värde, och ger då UA-

värdet. Se bilaga 2. Summan av husets UA-värden sammanställs och används för att beräkna 

både värmeenergibehovet för ett år och effektbehovet vid den dimensionerande 

utetemperaturen, DUT.  

�̇�𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠 = 𝑈𝐴 ∙ ∆𝑡 

0,15 ∙ 50 = 7 400 𝑊 = 7,4 𝑘𝑊    

𝑄𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠 = 𝑈𝐴 ∙ 𝑆 

0,15 ∙ 219 100 = 32 600 000 𝑊ℎ å𝑟⁄ = 32 600 𝑘𝑊ℎ å𝑟⁄  

Totalt årsvärmebehov och dimensionerande effektbehov för poolhuset uppgår till:  

𝑄𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 36 500 𝑘𝑊ℎ/å𝑟    
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�̇�𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 8,5 𝑘𝑊    

4.1.4 Poolen 

 

Vattentemperaturen i poolen ska vara +28 °C och upprätthålls av luften som är +30 °C. 

Luften i poolhuset har en relativ fuktighet på 55 % som en luftavfuktare upprätthåller genom 

fuktutfällning i en förångare. Avfuktaren utgör precis som värmepumpen en förångnings-

process som drivs av en elektrisk kompressor. Värmen som utvinns då fukten i luften 

kondenserar på avfuktarens förångare avges från kretsens kondensor. Kondensorn placeras i 

luftbehandlingsaggregatet för att värma tilluften. Detta system ger en energieffektiv 

klimatanläggning vars lönsamhet utelämnas åt vidare studier. Vattnet som avfuktaren tar upp 

kommer till största delen från poolen och behöver därför ersättas med nytt vatten (Dantherm 

2012). Beräkning av mängden avdunstat vatten från inomhuspoolen utfördes med formeln: 

 
𝑊 = 𝑐 ∙ 𝐴(𝑥1 − 𝑥2) 

15 ∙ 60 ∙ (24 − 15) =  8 100 𝑔 ℎ⁄ = 8,1 𝑘𝑔/ℎ 

Konstanten c är i formeln ett konstant empiriskt värde som baseras på erfarenheter av 

avdunstningsfaktorer och är hämtade från tabell, se tabell 1. För privata inomhuspooler råder 

c = 15. Arean, A, av poolens vattenyta multipliceras med skillnaden i fukthalten i luften, 𝑥, 

mellan precis ovanför vattenytan och den önskade fukthalten i lokalen (Dantherm 2012). 

Fukthalten vid +28 °C och en relativ fuktighet på 100 % är 24 gvatten/kgtorr luft. För +30 °C 

och en relativ fuktighet på 55 % är fukthalten 15 gvatten/kgtorr luft (VVS 2000. 

Mollierdiagram). 

För att kontinuerligt ersätta varmt avdunstat vatten med kallvatten krävs en värmeeffekt på ca 

200 W. Effekten beräknas med följande formel: 

  
�̇� = �̇� ∙ 𝑐𝑝 ∙ ∆𝑡 

8,1

3600
∙ 4,2 ∙ 20 = 190 𝑊 = 0,19 𝑘𝑊 

När poolen väl är uppvärmd räcker ventilations- och transmissionsersättningen från 

värmepumpen för att hålla temperaturen i vattnet.1 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________________ 

1Fred Johansson. Elektrokyl Energiteknik AB. Muntlig konversation April 2016. 

Tabell 1, Erfarenhetsbaserad avdunstningsfaktor c (Fredriksson, L. 2012) 
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4.1.5 Borrhål 

 

Energibehovet för poolhuset utgör den viktigaste parametern för projekteringen av borrhål till 

bergvärmepumpen. Det aktiva djupet i borrhålet är det djup där kollektorrören är omslutna av 

grundvatten som har god värmeledningsförmåga. Luften i borrhålet har en försumbar 

värmeledningsförmåga mellan köldbärare och berggrund och räknas därför inte som 

värmeupptagande yta.   

För att inte hålet ska frysa igen, vilket kan klämma sönder kollektorrören samt leda till att 

värmepumpsdrift omöjliggörs, beräknas en stationär temperatur i berget. Stationära 

temperaturen innebär att värmetillförseln från omgivande berggrund är lika stor som 

värmeuttaget till byggnaden, vilket eftersträvas. För beräkning av tillgängligt stationärt 

värmeuttag från bergvärmebrunnar används följande formel: 

�̇� =
2𝜋𝜆 ∙ 𝐻(𝑇𝑜𝑚 − 𝑇𝑟)

ln (
𝐻
2𝑟)

 

Symbol Värde Beskrivning 

�̇� 3,75 kW Stationärt värmeuttag  

λ 2,5 W/m∙K Värmeledningstal 

H 500 m Brunnens aktiva djup 

Tom 5 °C Ostörd omgivningstemperatur 

Tr 1 °C Stationär medeltemperatur i 

borrhålsväggen 

r 0,06 m Borrhålsradie 

 

Formeln med samtliga värdesiffror sattes in i Excel för att underlätta passningsräkning för att 

få fram erforderligt aktivt djup, H (Nordell, B. & Söderlund, M. 1998), se bilaga 3.  

Medeleffektuttaget som extraheras från borrhålet över ett år beräknas med hjälp av metoden 

för godhetstalen enligt kapitel 3.3 med ett årsmedel COP på 5 för att få en relativt stor 

kyleffekt från värmepumpen. Medeleffektbehovet över ett år beräknas utifrån 

årsvärmebehovet och uppgår till 4,2 kW. Värmeuttaget över året uppgår då till 3,3 kW över 

året.  

𝐶𝑂𝑃 = �̇� �̇�⁄  

4,2

5
= 800 𝑊 = 0,8 𝑘𝑊 

4,2 − 0,8 = 3300 𝑊 = 3,3 𝑘𝑊 
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Djupet som säkerställer goda driftförhållanden med marginal för ökat medeluttag uppgår till 

500 m.  

Line source modellen används för att beräkna temperatursänkningen i en cylindrisk 

värmekälla, så som berggrunden runt ett borrhål. Modellen är en funktion där tiden, τ, och 

radien, r, runt hålet med ett konstant effektuttag, �̇�, ger temperatursänkningen, Tr,t (Patricia M. 

Monzó 2011).  

𝑇𝑟,𝑡 =
�̇�

4𝜋𝜆
∫

𝑒−𝑢

𝑢

∞

𝑟2

4𝑎𝜏

𝑑𝑢 =
�̇�

4𝜋𝜆
𝐸1 (

𝑟2

4𝑎𝜏
) 

Konstanten, α, är kvoten mellan bergrundens värmeledningsförmåga, λ, och värmekapacitet, 

cp. Exponentialintegralen E1 beräknas utifrån bestämda konstanter enligt följande: 

 
𝐸1(𝑥) = −𝛾 − 𝑙𝑛𝑥 + 𝐴 ∙ 𝑥 − 𝐵 ∙ 𝑥2 + 𝐷 ∙ 𝑥3 − 𝐸 ∙ 𝑥4 + 𝐹 ∙ 𝑥5 

Där 𝑥 =
𝑟2

4𝑎𝜏
 

A 0,99999193 

B 0,24991055 

D 0,05519968 

E 0,00976004 

F 0,00107857 

𝛾 0,5772 

 

För de lokala förhållandena på tomten i Oslo är denna modell genomförd med tre olika 

konstanta effektuttag, 3,3 kW, 4,2 kW och 5 kW. Effekterna baseras på medeleffektuttaget 

över hela året, under det kallaste vinterkvartalet, och effektuttaget vid DUT. Berggrunden 

under placeringen av poolhuset avläses från geologisk karta som ger underlag för inhämtning 

av storheter till beräkningarna från tabell (Oslofältet 2009) (Sandberg, E. 2015). 

Berggrundens värmekapacitet är 800 J/m3 ∙K och värmeledningsförmågan är 2,5 W/m ∙K. I 

modellen är det aktiva borrhålsdjupet 500 meter, se bilaga 4.   
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Figur 4, Temperaturen i berggrunden runt borrhålet från Line source modellen. 

Diagrammet i figur 4 visar att bergvärmepumpsdrift är fullt möjligt även under de unika 

förhållanden som denna anläggning har med värmebehov över hela året, tack vare stort aktivt 

djup. Om temperaturen i borrhålet hade understigit 0 °C under en längre tid sjunker 

temperaturen snabbare då is har en lägre värmekapacitet än flytande vatten. När temperaturen 

nått -8 °C blir värmepumpsdriften omöjlig i och med att köldmediet inte längre kan förångas.   

Berget som kommer att belastas av anläggningen är i stort sett ostört då endast en granntomt 

100 m från anläggningen har bergvärme. Detta kan jämföras med Stockholm där 

bergvärmebrunnar får borras 20 m från närmaste redan existerande hål för att bergvärmedrift 

ska vara hållbart (Acuña, J. 2013). 
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4.2 Lönsamhetskalkyler 

Underlaget för lönsamhetskalkylerna är framtagna genom jämförelse av värmepumparnas 

prestanda över året. Värmepumparna som väljs ut till detta arbete är bergvärmepumpen F1245 

från NIBE™ och luftvärmepumpen SW75 från Mitsubishi™.  

Medeltemperaturen i Oslo för varje månad under året används för att beräkna det effekt- och 

energibehov poolhuset har vid varje månad(Yr.no 2015). Beräkningarna utförs enligt 

metoderna i kapitel 4.1.2-3. Genom att använda det COP som leverantören uppger att 

värmepumpen har vid de utomhustemperaturer som poolhuset utsätts för under årets månader 

beräknas den mängd gratisenergi som utvinns av respektive värmepump (NIBE 2016), se 

bilaga 5. 

 

Figur 5.  Avgiven effekt och COP för Mitsubishi SW75, luft/vattenvärmepump, vid olika driftförhållanden.2 

 

 

 

 

 

_______________________________________________ 

2 Jörgen Friman. Mitsubishi Electric AB. E-post kontakt 4 Maj 2016.  
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4.2.1 Beskrivning av lönsamhetskalkyler 

 

Ekonomiska lönsamheten i en investering är oftast en avgörande faktor vid inköp utöver 

miljöpåverkan som får en allt starkare inverkan i Sverige och övriga länder i Norden. För att 

beräkna lönsamheten utförs både en investeringskalkyl och en kostnadskalkyl med värden 

många år framåt i tiden. För att jämföra investeringarna på ett rättvist sätt tillämpas 

nuvärdesmetoden, Nip. Förväntade besparingar och kostnader samt restvärdet för respektive 

värmepump räknas om till ett nuvärde. Besparingen, B, utgörs av gratisenergin som 

värmepumparna utvinner från luften eller berget. Kostnaden, -K, utgörs av drivenergi och 

spetsvärme i form av inköpt elkraft. Elpriset sätts konsekvent till 1,00 kr/kWh. 

Annuitetsmetoden, Aip, ger investeringens årliga kostnad fördelat på den uppskattade 

ekonomiska livslängden.  

Livslängden, n, på respektive värmepump antages till 15 år för luft/vattenvärmepumpen och 

25 år för bergvärmepumpen. Restvärdet av borrningen, inklusive installerad kollektorslang i 

berggrunden, antas erfarenhetsbaserat till 150 kr/m.3 

Restvärdet, R, för värmepumparna antas till 5 kkr vardera då skrotpriset är högt för bland 

annat koppar, som är en vanligt förekommande metall i värmepumpar och värmeväxlare. 

Inflationen vid beräkningen sattes till 2 %, vilket är Riksbankens mål, och relativ energi 

prisökning utöver inflation till 1 % (Sveriges Riksbank 2016). Elektrokyl Energiteknik AB 

tillhandahöll grundinvesterings-kostnaderna, G, för värmepumparna och borrningen till 

bergvärmepumpen. Kalkylräntan, rn, för investeringarna har antagits till 4 %. För beräkning 

av återbetalningstiden av respektive investering antas en befintlig elpanna stå för hela 

årsvärmebehovet, se bilaga 6.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________________ 

3 Morgan Johansson. Elektrokyl Energiteknik AB. Muntlig konversation Maj 2016. 
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4.2.2 Nuvärde, Annuitet och Pay-off 

 

Beräkningen av en investerings nuvärde, Nip, sker med följande formel: 

𝑁𝑖𝑝𝐵 = 𝐵 ∙ 𝑓𝑠 + 𝑅 ∙ 𝑓𝑒 − 𝐺 

För kostnadskalkylen ersätts årliga besparingen, B, med årliga driftskostnaden, -K, enligt: 

𝑁𝑖𝑝−𝐾 = −𝐾 ∙ 𝑓𝑠 + 𝑅 ∙ 𝑓𝑒 − 𝐺 

Nusummefaktorn, fs, och diskonteringsfaktorn, fe, beräknas enligt: 

𝑓𝑠 =
1 − (1 + 𝑟𝑟𝑘

)−𝑛

𝑟𝑟𝑘

 

𝑓𝑒 = (1 + 𝑟𝑟𝑘
)

−𝑛
 

Både nusummefaktorn och diskonteringsfaktorn är baserade på korrigerad real kalkylränta, rrk 

, som korrigeras av inflationen, i, och prisökningen, p, utifrån kalkylräntan, rn: 

𝑟𝑟𝑘
=  

(
𝑟𝑛 − 𝑖
1 + 𝑖 ) − 𝑝

1 + 𝑝
 

Investeringens årliga kostnad beräknas med annuitetsmetoden, Aip, som baseras på nuvärdet 

och nusummefaktorn: 

𝐴𝑖𝑝 =
1

𝑓𝑠
∙ 𝑁𝑖𝑝 

Återbetalningstiden för investeringarna beräknas enligt Pay-off metoden, Tip: 

𝑇𝑖𝑝 =
𝐺

𝐵
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4.2.3 Resultat 

 

 

 

     Tabell 2. Indata för lönsamhetskalkyl. 

System NIBE F1245 Mitsubishi SW75 

Grundinvestering (kkr) 295 120  

Driftkostnad (kkr/år) 9 12 

Besparing (kkr/år) 27 24 

Restvärde (kkr) 75  5  

Livslängd (år) 25 15 

Korrigerad real kalkylränta (%) 0,95 

 

Tabell 3. Resultat från lönsamhetskalkyl för investering i bergvärmepump och luft/vattenvärmepump för inomhuspoolen. 

System NIBE F1245 Mitsubishi SW75 

Nuvärdet (kkr) 356 218 

Annuiteten (kkr/år) 16,0 15,6 

Återbetalningstid (år) 11,1 5,0 
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5. Awitar 

Awitar är ett laboratorium som i dagsläget byggs åt SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. 

Syftet med detta laboratorium är att testa olika fordons elektromagnetiska kompabilitet, EMC.  

Elektromagnetiska fält uppstår vid alla elektriska apparater och kan på så vis störa funktionen 

hos andra elektriska apparater. Europeiska unionen har bland annat satt ut tydliga gränser för 

vilken elektromagnetisk kompabilitet som krävs av allt som använder elektroniska funktioner. 

Idag använder alla motordrivna fordon elektricitet i olika utsträckningar och därför måste 

fordonen testas (EU 2016).  

 

Awitar dimensioneras för att klara av att testa mycket stora markgående fordon. SP:s kunder 

har ställt kraven på att anläggningen ska klara av att testa fordon med ett avgasflöde på hela 

1 m3/s med en temperatur på 500 °C. Anläggningen ska även klara av att kyla fordonets motor 

med en kyleffekt på 100 kW.     

    

5.1 Dimensionering av värmepump 

Flödesschema över värme- och kylanläggningarna till Awitar togs fram hösten 2015, av 

ingenjör Björn Eriksson på Elektrokyl Energiteknik AB med assistans av student Victor 

Olsson. Erforderliga värmeeffekter utgör dimensioneringen av värmekällan. se bilaga 8. 

Effektbehovet i byggnadens samtliga lokaler vid dimensionerande vinter utetemperatur 

uppgår totalt till 80 kW värme.  

 

 

5.1.1 Bergvärmepump 

 

Till skillnad från konventionella bergvärmeanläggningar dimensioneras borrhålen till att vara 

ett energilager istället för en energibrunn. I energilagret utnyttjas temperatursänkningen i 

berggrunden som sker till följd av värmepumpsdriften för att förse byggnaden med frikyla. Då 

frikylan är i drift förs den värme som systemet tar upp från inomhusluften till energilagret och 

återladdar berggrunden med värme. Värmen kan sedan extraheras från energilagret av 

bergvärmepumpen och återföras till inomhusluften i byggnaden. Metoden medför då ett ökat 

årsmedel värmefaktor, COP, för värmepumpen, vilket i sin tur leder till minskad 

energiförbrukning av elektricitet. Borrhålsdjupet dimensioneras till 190 meter på 6 borrhål i 

en rektangel för att ge en god energilagringsförmåga i berggrunden mellan borrhålen. Totalt 

aktivt djup uppgår till 1130 meter vilket kan leverera 40 kW frikyla eller 64 kW värme vid 

värmepumpsdrift. Hur pass stor inverkan kombinationen av frikyla och värme har för 

klimatanläggningens energieffektivitet utlämnas åt vidare studier. 

Bergvärmepumpen Geo G264 från IVT™ väljs ut genom beräkningsprogrammet VPW2100® 

som IVT™ tillhandahåller sina återförsäljare. Programmet används för att ge underlag om 

fabrikörens värmepumpars prestation vid olika klimat, byggnadskonstruktioner m.m. För 

Awitar i Borås råder ca 79 000° h och ett årsvärmebehov på ca 180 MWh, varav ca 130 MWh 

är ”gratisenergi” från berggrunden. Spetsvärme i form av elpatron krävs för att ge full 

effekttäckning viddimensionerande vinter utetemperatur. Eltillskottet uppgår till 17,5 kW. 

Elförbrukningen för en Geo G264 enligt VPW2100® är 52 MWh/år, inklusive eltillskott.  
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5.1.2 Luftvärmepump 

 

Årsmedeltemperaturen i Borås är 6,3 °C och dimensionerande vinter utetemperatur -16,7 °C, 

vilket medför relativt goda driftförhållanden för en luftvärmepump (Meteonorm 2016). 

Mitsubishi Electric har tagit fram egenpatenterad teknik för att säkerställa värmeproduktion 

vid utetemperatur ner till -30 °C i deras senaste luft/vattenvärmepumpar. Modellen CAHV 

P500 har en toppeffekt på 63,8 kW men behöver till skillnad från bergvärmepumpen ett 

eltillskott på 45 kW för full effekttäckning vid dimensionerande vinter utetemperaturer 

(Mitsubishi 2016). MELcalc™® är en programvara Mitsubishi Electric tagit fram till deras 

återförsäljare för att beräkna prestandan hos deras produkter vid olika applikationer. 

Programmet visar att en CAHV P500 kan förse Awitar med ca 120 MWh/år från uteluften.  

Även om värmepumpen kan producera värme vid låga utomhustemperaturer kommer endast 

46 % av effektbehovet från luft/vattenvärmepumpen vid dimensionerande vinter 

utetemperatur och resterande effekt från direktverkande elvärme. Elförbrukningen för 

värmepumpen i denna applikation blir 66 MWh/år enligt MELcalc™® (MELcalc 2016).  
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5.2 Lönsamhetskalkyler 

Lönsamhetskalkylerna för värmepumpsinvestering till Awitar är utförda med nuvärdes-

metoden, annuitetsmetoden och pay-off precis som för inomhuspoolen. Se kapitel 4.2.1-2 för 

beskrivning och formler för metoderna. Kalkylerna avser enbart investeringen av värmekällan 

till Awitar och inte värdet av hela klimatanläggningen. Restvärdet, R, för värmepumparna 

antas till 10 kkr vardera till skillnad från 5 kkr för inomhuspoolen då maskinerna är större och 

därmed innehåller mer metaller, se bilaga 7.   

 

 

5.2.1 Resultat 

 

Tabell 3. Indata för lönsamhetskalkyl. 

System IVT Geo G264 Mitsubishi CAHV P500 

Grundinvestering (kkr) 481 175 

Driftkostnad (kkr/år) 52 66 

Besparing (kkr/år) 127 124 

Restvärde (kkr) 169 10 

Livslängd (år) 25 15 

Korrigerad realkalkylränta (%) 0,95 

 

Tabell 4. Resultat från lönsamhetskalkyl för investering i bergvärmepump och luft/vattenvärmepump. 

System IVT Geo G264 Mitsubishi CAHV P500 

Nuvärde baserat på besparing (kkr) 2 464 1 554 

Nuvärde baserat på kostnad (kkr) -1 504 -1 088 

Annuitet baserat på besparing (kkr/år) 111,2 111,7 

Annuitet baserat på kostnad (kkr/år) -67,9 -78,2 

Återbetalningstid (år) 3,8 1,4 
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6. Diskussion 

 

6.1 Inomhuspool 

Bergvärmepumpen som Elektrokyl Energiteknik AB valt som värmekälla till poolanläggning 

kommer att kunna utvinna värme under hela investeringens livslängd enligt beräkningarna i 

kapitel 4.1.5. Tack vare ett djupare aktivt borrhål än vad som vanligtvis används i 

bergvärmeanläggningar uppnås ett lågt specifikt effektuttag över hela året. Borrhålsdjupet 

som framtagits för detta arbete är samma djup som Elektrokyl Energiteknik AB fick fram i 

deras projektering. Då antog de att gradtimmarna för huset motsvarade gradtimmarna för ett 

normalt inomhusklimat i Kiruna i och med att temperaturdifferansen mellan inne och ute 

ökade med ca 8 °C. Normalårstemperaturen i Oslo är +5 °C och i Kiruna -2 °C. Det motsvarar 

temperaturskillnaden i inomhusklimatet som för poolhuset i Oslo är 30 °C och i normala fall 

ca 22 °C. Elektrokyl Energiteknik AB använde gradtimmarna i IVTs beräkningsprogram för 

bergvärmebrunnar.  

Ur ett ekonomsikt perspektiv skiljer det endast 600 kr/år i investeringarnas årliga kostnad 

även om grundinvesteringen skiljer betydligt mer. Luft/vattenvärmepumpen från Mitsubishi, 

SW75, är ett bra alternativ som uppvärmningskälla till poolhuset. När prestanda och 

ekonomisk lönsamhet är så pass lika som i detta fall avgörs valet av kundens personliga 

preferenser. Valet av bergvärme innebär en helt dold och ljudlös installation för 

värmeupptagningen till poolhuset. Luftvärmda förångare kräver en fläkt som oundvikligen 

leder till ljudalstring vid drift i utomhusdelen. SW75 ger ifrån sig ett ljudtrycknivå på 51 

dB(A) en meter från aggregatet vid full belastning, vilket kan uppfattas som buller (SW75 

2016).  

Utvecklingen av luft/vattenvärmepumparna har under de senaste åren gått mycket snabbt 

framåt och kan idag jämföras med bergvärmepumpar som resultaten i arbetet visar. Insikten i 

hur pass lika värmepumparnas lönsamhet är uppdaterar projektörers inställning till de olika 

värmepumparna. Tidigare har bergvärmepumpen varit överlägsen i prestanda och lönsamhet 

då köldbäraren håller temperaturer som ger god värmetillförsel i förångaren under hela året. 

Aggregaten utsätts dock fortfarande för mycket påfrestande väderförhållanden, vilket gör att 

komponenter slits ut snabbare och livstiden är kortare. Avfrostning av förångare leder till 

minskad effektivitet och kräver även någon typ av dränering av kondensatet från aggregatet. 

Luft/vattenvärmepumpar kan ha en längre livslängd än 15 år om service och underhåll sköts, 

vilket leder till ytterligare lönsamhet i investeringen.       

En förutsättning för att anläggningen ska kunna prestera så som kalkylerna i rapporten har 

förutsett är att fler bergvärmepumpar inte installeras i grannskapet runt denna tomt. Deras 

effektuttag hade inom några år stängt av värmetillförseln från berget runtomkring vilket leder 

till en mycket snabbare temperatursänkning än i figur 4, då dessa beräkningar utgår från en 

ostörd berggrund. Grundvattenströmningar kan förekomma i berggrunder vilket leder till att 

en högre temperatur uppnås i borrhålet och ger värmepumpen högre COP. Däremot uppstår 

den typen av grundvattenströmningar nästan uteslutande i mycket porösa bergarter eller 

rullstensåsar. En bergvärmepumps COP ökar med ca 3 % per ökad grad Kelvin i 

köldbärarinlopp. Huruvida grundvattenströmningar förekommer i denna berggrund är okänt 

men det påträffas mycket sällan i energibrunnar.   
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6.2 Awitar 

Erfarenhet från tidigare projekt där bergvärmepumpar har haft en betydligt bättre hållbarhet 

och års COP än luft/vattenvärmepumpar, medför att  Elektrokyl Energiteknik AB väljer just 

bergvärme till Awitar vid första projekteringen. Anläggningen blir energieffektiv då 

energilagret i berggrunden kan förse byggnaden med värme och frikyla. SP profilerar sig med 

att vara ”ett institut med stark miljö- och energiinriktning”, vilket gör ett bergenergilager till 

en god investering (SP 2016).  

Bergvärmepumpen, IVT Geo G264 från IVT, gav som väntat goda resultat för ekonomisk 

lönsamhet vid investering. Återbetalningstiden är baserad på den kostnad som ett 

direktverkande elvärmesystem hade haft för att täcka hela årsvärmebehovet. Enligt pay-off 

metoden återbetalas investeringen på endast 3,8 år i och med att värmepumpen kan utvinna 

"gratisvärme" från berget. Besparingen motsvarar ca 130 kkr/år då elpriset är satt till 1,00 

kr/kWh. För att vara en icke vinstdrivande investering är 3,8 år en imponerande 

återbetalningstid för en investering på nära en halv miljon kronor. Däremot är Mitsubishis 

CAHV P500 ännu mer imponerande då värmepumpen är återbetald efter endast 1,4 år tack 

vare den nya tekniken med ökad COP. Den årliga kostnaden talar dock för bergvärmepumpen 

då kostnaden enligt annuitetsmetoden är 10,2 kkr mindre varje år än för luft/vatten-

värmepumpen.  

Livslängderna för värmepumparna är i kalkylerna uppskattade på erfarenhet och kan variera 

från maskin till maskin och därmed ge annat utfall för kostnader och besparingar. Ett 

kompressorbyte under värmepumparnas livslängd kan antas vara nödvändigt för att 

upprätthålla driften. Detta medför merkostnader men uppskattas vara lika stora för båda 

systemen och försummas därför från lönsamhetskalkylerna.  

Awitar projekterades med en bergvärmepump vid förprojekteringen men SP ändrade sin åsikt 

och ville värma forskningsanläggningen med en luft/vattenvärmepump istället. Då framgick 

det även att fasaden skulle förses med solceller för att generera förnyelsebar elektricitet. 

Solcellerna ska enligt leverantören leverera 120 kW vid optimalt väderförhållande. Hur 

lönsam den investeringen är jämfört med inköpt elektricitet är okänt och utelämnas ur detta 

examensarbete. Däremot kan författarens spekulationer redovisas i detta kapitel. 

 Bergenergilagret skulle ha kapacitet att leverera 40 kW frikyla under tester i EMC-kammaren 

samt för inomhusklimatets komfort. Samtidigt är kylbehovet som högst när det är varmt ute, 

vilket det oftast är i samband med kraftig solinstrålning och ger då mycket el från solcellerna. 

Därför kan kylan produceras med konventionella kylmaskiner, med en låg andel inköpt 

elenergi. Likväl försummas ökningen i drivenergiförbrukningen som luft/vattenvärmepumpen 

har i och med sänkt COP under vinterdrift. En solcellsanläggning kan därför vara mer 

energieffektiv än ett bergenergilager, sett till sparad inköpt elektricitet. Men det ena förtar inte 

det andra, då båda dessa lösningar kan användas i symbios och på så sätt förse Awitar med 

förnyelsebar och energieffektiv kyla, värme och elektricitet. 
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7. Slutsats  

 

Lönsamhetskalkylerna för investeringarna till båda anläggningarna gav ett förvånansvärt jämt 

resultat mellan bergvärmepump och luft/vattenvärmepump. Grundinvesteringen är för 

bergvärmepumpen avsevärt mycket större, men den långa livslängden och den billiga 

värmeproduktionen gör investeringen mycket lönsam. Arbetet visar även att värmeproduktion 

från borrhålet är möjligt hela året om det aktiva djupet är tillräckligt stort för att uppnå goda 

stationära förhållanden. Återbetalningstiden är längre på bergvärmepumparna då 

grundinvesteringen är dyrare, men då investeringens livslängden är nära 10 år längre än 

luft/vattenvärmepumparna kan den skillnaden försummas.  

 

Luft/vattenvärmepumparnas förbättrade teknik och prestanda ger goda driftförhållanden för 

de klimatzoner som arbetet behandlar, vilket ger en snabb återbetalningstid.  Att livslängden 

är ca 10 år kortare har i princip ingen betydelse då en ny luft/vattenvärmepump enkelt kan 

ersätta den förbrukade och avbetalade värmepumpen när behovet finns. Tekniken kommer 

dessutom att fortsätta att utvecklas och ge ytterligare bättre driftekonomi till det befintliga 

värmesystemet. Valet av värmekälla bestäms i båda fallen av kundernas personliga 

preferenser över hur deras fastighet skall värmas, då lönsamheten är så pass snarlik.     
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