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InnehInnehåållll

System för uttag av värme

System för uttag av kyla

Lagringssystem

Kombisystem



System för värmeuttag ur jord berg 
och grundvatten (GSHP)  

Naturlig återladdning med solenergi

Bergvärme

Ytjordvärme

Grundvattenvärme

Naturlig återladdning med värme från                        
jordens inre  

Djupjordvärme



BergvBergväärme rme -- vanligastvanligast
Ca 70 % av systemen

Hålavstånd större system 
bör vara 25-30 m.  



BergvBergväärme kombinerat med frrme kombinerat med fråånluftnluft

Frånluft enbart räcker inte riktigt 
till för att täcka värmebehovet till 
fastigheten

Med anslutning till bergvärme 
optimeras återvinningen och 
antalet hål minskar



BergvBergväärme kombinerat med ytvattenrme kombinerat med ytvatten

Borrhål

Vatten-
intag

Utsläpp

Exemplet från Näsby Park



YtjordvYtjordväärmerme –– bbääst pst påå landsbygdlandsbygd

Ca 25 % av alla 
markvärmesystem



GrundvattenvGrundvattenväärme rme -- effektivast  effektivast  
> 5 % av systemen, men 
begränsad potential



DjupjordvDjupjordväärmevrmeväärme rme -- endast fendast föör r 
sedimentsedimentäärt bergrt berg

Lund 1 Lund 2

Framgångsrikt projekt i Lund som förser fjärrvärmenätet med 270 GWh/år



System för uttag av kyla från jord 
berg och grundvatten (GSC)

Naturlig återladdning med vinterkyla

Bergkyla (främst TELECOM)

Grundvattenkyla (främst FK och industrier)



System för termisk energilagring i 
berg och grundvattenmagasin (UTES)  



Akviferlager Akviferlager -- Det vanligaste systemet fDet vanligaste systemet föör r 
kombinerad produktion av kyla och vkombinerad produktion av kyla och väärmerme

Ca 150 anläggningar i Sverige

Storlek, 0,5-5 MW

Kall sida, 3-8 oC

Varm sida, 12-16 oC

Effektfaktor 6-8 



Akviferlager Akviferlager –– variant med inducerad variant med inducerad 
infiltration (Stenstaden Sundsvall)infiltration (Stenstaden Sundsvall)

Till 
Gallerian



Akviferlager Akviferlager –– system utan vsystem utan väärmepump rmepump 
(Arlanda Stockholm)(Arlanda Stockholm)

I drift 2009  

Förvärmning 

Snösmältning

Komfortkyla 

Grusås

Flöde 200 l/s  

5+6 brunnar

Effekt, 6 MW

SPF, >60



Akviferlager Akviferlager –– variant med korttidslager fvariant med korttidslager föör r 
fjfjäärrkyla (Stockholm City)rrkyla (Stockholm City)

Används för spetskyla varma sommardagar
Laddas från Värtan nattetid
I drift sedan 1998



BorrhBorrhåålslager lslager -- Det vanligaste systemet fDet vanligaste systemet föör r 
kombinerad produktion av kyla och vkombinerad produktion av kyla och väärmerme

Ca 350 anläggningar i Sverige

Storlek, 100-1 000 kW

10-100 borrhål, c/c 4-8 m

Temperatur, -5 /+10 oC

SPF 5-6 



BorrhBorrhåålslager lslager –– FFöör sr sääsongslagring av solsongslagring av sol--
och spillvoch spillväärme (Exempel Emmaboda)rme (Exempel Emmaboda)

Säsongslager spillvärme 4 GWh
140 borrhål á 150 m, c/c 4 m
Arbetstemperatur 60-35 oC



BorrhBorrhåålslager lslager –– Projekt med sProjekt med sääsongslagring songslagring 
av kyla (KVV Karlskrona)av kyla (KVV Karlskrona)

Förstagångsprojekt under 
anläggning

Kylning av turbiner, 850 kW

21 000 borrmeter

Temperatur, +2 /+18 oC

Laddas vintertid via KMK 



BorrhBorrhåålslager lslager –– ÄÄven fven föör snr snöösmsmäältningltning

Kanske något 
för SJ !!!!!

Från Därlingen, 
Schweitz, men
vanligare i 
Japan och USA



Tack fTack föör uppmr uppmäärksamhetenrksamheten
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