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ENERGIEFFEKTIV KOMFORTKYLA MED MARKVÄRMEVÄXLARE 

 

Förord 

E2B2s vision är en resurs- och energieffektiv byggd miljö.  

Bebyggelsesektorn svarar för cirka en tredjedel av Sveriges totala energianvändning och en effektivare 
energianvändning är en viktig del av utvecklingen av energisystemet. I E2B2 arbetar forskare och 
andra aktörer tillsammans för att utveckla samhällets byggande och boende och effektivisera energi-
användningen.  

E2B2 är ett forsknings- och innovationsprogram från Energimyndigheten där IQ Samhällsbyggnad är 
koordinator. Programmets andra programperiod pågår mellan 2018 och 2021. 

Syftet med E2B2 är att ta fram ny kunskap, teknik, tjänster och metoder som bidrar till en hållbar 
energi- och resursanvändning i bebyggelsen. Det läggs därför stor vikt vid samverkan mellan närings-
liv, samhälle och akademi och programmet ska bidra till och vara ett verktyg för att länka samman 
behovsägare med projektutförare. 

Energieffektiv komfortkyla med markvärmeväxlare är ett av projekten som har genomförts i program-
met med hjälp av statligt stöd från Energimyndigheten. Det har letts av Chalmers Tekniska Högskola 
och har genomförts i samverkan med Akademiska Hus AB, Svenskt geoenergicentrum AB, Ingenjörs-
byrån Andersson & Hultmark AB, Bengt Dahlgren Göteborg AB, Vasakronan AB, Chalmersfastigheter 
AB, ESBE AB, EQUA Solutions AB och Skanska Teknik AB.  

Projektet har behandlat och utvecklat möjligheterna att använde frikyla för större byggnader, främst 
kontorslokaler, med hjälp av markvärmeväxlare. Genom att inte behöva använda kylmaskiner kan 
energianvändningen minskas väsentligt. Projektets övergripande mål har varit att öka kunskapen om 
möjligheter och begränsningar för dimensionering och användning. Projektet har varit ett doktorand-
projekt och ingått i teknik- och forskningssamarbetet i Solar Heating and Cooling inom ramen för In-
ternation Energy Agency. 

Stockholm, 18 september 2022  

Rapporten redovisar projektets resultat och slutsatser. Publicering innebär inte att 
E2B2 har tagit ställning till innehållet. 
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Sammanfattning 

Projektet behandlar och utvecklar möjligheterna att använda frikyla för större byggnader, 
främst kontorslokaler, med hjälp av markvärmeväxlare (U-rör i borrhål i berg) utan att behöva 
använda kylmaskiner, vilket leder till en väsentlig lägre energianvändning.  

Projektet har i huvudsak omfattat systemsimuleringar med IDA ICE, kompletterat med labb-
mätningar, inom en etablerad forskargrupp som studerar möjligheter och begränsningar med 
högtemperaturkyla i nya och befintliga byggnader. Med högtemperaturkyla menas kylsystem 
som arbetar vid högre temperaturer än i traditionella kylsystem för samma termiska komfort.  

Projektets övergripande mål var att öka kunskapen om dimensionering (möjligheter och be-
gränsningar), och användningen, av energieffektiv komfortkyla med hjälp av markvärmeväx-
lare. De akademiska målen var att projektet skulle leda till publicering av vetenskapliga artiklar 
och en doktorsexamen.   

Projektet har resulterat i 6 vetenskapliga artiklar omfattade systemstudier för, och olika aspekter 
på dimensionering av, markvärmeväxlare för olika byggnader.  Projektet har också resulterat i 
en doktorsexamen för Taha Arghand.   

Sammanfattningsvis visar resultaten att kyla med markvärmeväxlare är ett, såväl teknisk som 
ekonomiskt, intressant alternativ till traditionella kompresskylmaskiner.    

 

 

 

   
 
Nyckelord:  markvärmeväxlare, borrhål, komfortkyla, kontorsbyggnader, dimensionering 
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Summary 

The project deals with opportunities related to use free cooling for large buildings, mainly of-
fices, with the help of ground heat exchangers (U-pipes in boreholes in rock) without chillers, 
leading to a considerable reduction in energy use. 

The project has mainly been carried out using system simulations with IDA ICE, complemented 
with lab measurements, within an established research group studying high temperature cooling 
in new and existing buildings.   High temperature cooling means cooling systems working with 
higher temperatures than traditional cooling systems for the same thermal comfort.   

The main aim of the project was to increase knowledge about the design (opportunities and 
restrictions), and the use of energy efficient comfort cooling with the help of ground heat ex-
changers. The academic project goals were to publish in scientific journals and a PhD exam.     

The project has resulted in 6 scientific journals, comprising system studies for, and different 
aspects on dimensioning of, ground heat exchangers for different buildings.  The project has 
also resulted in a PhD exam for Taha Arghand.    

The project results show, in summary, that ground heat exchangers for cooling is a viable al-
ternative to traditional compressor driven chillers.      

 

 

 

 

 

Key words:  ground heat exchangers, boreholes, comfort cooling, office buildings, design 
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1 Inledning och bakgrund 
 

1.1 Kort historia  
 

Det här genomförda projektet gick ut på att minska energianvändningen för komfortkyla genom 
att utveckla tillämpningar med frikyla med hjälp av markvärmeväxlare. Ett ökat intresse att 
använda markvärmeväxlare för komfortkyla har stärkts av att borrhålsteknik (och markkollek-
torer) liksom rumsapparater (för högre temperaturer) har utvecklats. Det finns en väsentligt 
större potential att använda frikyla med hjälp av markvärmeväxlare, än att endast kyla direkt 
med uteluften (till exempel genom nattkyla). Markvärmeväxlaren används för att kyla byggna-
den under sommaren vilket får till följd att marken (bergvolymen runt borrhålen) värms upp. 
Markvärmeväxlaren kan sedan användas för att minska byggnadens värmebehov under upp-
värmningssäsongen, genom att markvärmeväxlaren kyler ner marken (bergvolymen runt borr-
hålen) med hjälp av den kalla uteluften så att det erhålls en balans i marken (berggrunden).    

Tekniken att kyla kontorsbyggnader med markvärmeväxlare (företrädesvis i form av U-rör i 
borrhål i berg) har med början inom Byggforskningsrådets experimentbyggnadsprogram de-
monstrerats i flera decennier. De första systemen (till exempel Infra City i Upplands Väsby, 
Lunds tekniska högskola) byggde på att byggnaden värmdes med en bergvärmepumpanlägg-
ning vars förångare, med hjälp av markvärmeväxlaren, sänkte temperaturen i en bergvolym 
under uppvärmningssäsongen. Den nedkylda bergvolymen kunde sedan användas för direkt 
kylning av byggnaden under sommaren, samtidigt som bergvolymen åter värmdes upp.  

 

1.2 Bakomliggande forskningsprojekt  
 

Det senaste decenniet har Skanska utvecklat ett patenterat kylsystem (Deep Green Cooling) där 
de kombinerar markvärmeväxlare (i form av U-rör i borrhål i berg) med självverkande kylbaff-
lar. Det systemet bygger på på marvärmeväxlare som kyler byggnaden på sommaren och åter-
laddar (kyler) berget med uteluft under vintern, i kombination med en framledningstemperatur 
till kylbafflarna som ligger nära rumstemperatur (ca 20 ºC).  

Traditionellt sett har kylsystem i byggnader dimensionerats för låga temperaturer (till exempel 
8 ºC) då det ger en hög temperaturskillnad mot rumstemperaturen och kräver rimligt stora vär-
meöverföringsareor.  En markvärmeväxlare (till exempel U-rör i borrhål i berg) har en begräns-
ning med avseende på den temperatur som kan användas för att kyla en byggnad med hjälp av 
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traditionella luftkylare (t.ex. fläktluftkylare) och kylbafflar. Med högre temperaturer krävs, för-
utsatt samma kylbehov, större värmeöverföringsareor, såväl om kylningen sker genom strål-
ning, konvektion eller en kombination.  Deep Green Cooling systemet har därför större och 
effektivare kylbafflar, som är självreglerande (saknar rumstermostater och ventiler).  Det sak-
nas dock mer generell kunskap om hur man dimensionerar frikyla med hjälp av markvärme-
växlare i kombination med mer traditionella luftkylare.  

Vid projektets inledning pågick tre olika parallella forskningsprojekt med koppling till högtem-
peraturkyla, varav två med direkt koppling till markvärmeväxlare, vid avdelningen för install-
ationsteknik. Projekten byggde på en kombination av användning av teoretiska modeller, mät-
ningar i eget labb med markvärmeväxlare och fältmätningar i byggnader.  

Ett forskningsprojekt (MSc P. Filipsson, med finansiering från SBUF) fokuserade på dimens-
ionering av och termiskt klimat med självverkande kylbafflar. Projektet resulterade i en dok-
torsavhandling våren 2020.   

Filipsson, Peter (2020). Self-Regulating Active Chilled Beams. PhD Thesis. 

Ett andra forskningsprojekt (Tekn.Lic. T. Argand, med tidigare finansiering inom det nu avslu-
tade EFFSYS-programmet) fokuserade på möjligheterna att använda andra rumsapparater, t.ex. 
fläkluftkylare och kyltak, med de högre framledningstemperaturer som erhålls med markvär-
meväxlare. Projektet behandlade främst huruvida högre temperaturer erfordrar annat än tradit-
ionell styrning av rumsapparaterna, vilket presenterades i en licentiatuppsats våren 2020.  

Arghand, Taha (2019). Direct ground cooling systems for office buildings: Design and con-
trol considerations. Licentiate Thesis. 

Ett tredje forskningsprojekt (MSc. M. Jangsten, med finansiering från Göteborg Energi) foku-
serar på möjligheterna att höja temperaturen i fjärrkylasystemet i Göteborg för att kunna öka 
andelen frikyla från Göta älv och kyla från de fjärrvärmedrivna absorptionskylmaskinerna vid 
en planerad utbyggnad av fjärrkylasystemet. Projektet resulterade i en licentiatexamen våren 
2020 och förväntas resultera i en doktorsavhandling 2022. 

Jangsten, Maria (2020). Gothenburg District Cooling System– An evaluation of the sys-
tem performance based on operational data. Licentiate thesis.  

Det i den här rapporten beskrivna projektet, som byggt vidare på arbetet fram till T. Arghands 
licentiatexamen (2019), och som har lett till sex vetenskapliga artiklar och en doktorsexamen 
2021 för Tekn. Lic. T. Arghand [1-7].  
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1.3 Syfte och mål  
 
Det övergripande målet var att öka kunskapen om dimensionering (möjligheter och begräns-
ningar), och användningen, av energieffektiv komfortkyla med hjälp av markvärmeväxlare.   

 

De mer specifika projektmålen var att  

1) ta fram dimensioneringsunderlag och reglerstrategier för komfortkyla med hjälp av 
markvärmeväxlare och representativa rumsapparater,  

2) visa hur mycket elanvändningen minskar jämfört med traditionell komfortkyla (kyl-
maskin) i representativa tillämpningar, och  

3) uppskatta potentialen att använda frikyla med hjälp av markvärmeväxlare i befintliga 
byggnader.  

Det akademiska målet var att projektet skulle leda till publicering av vetenskapliga artik-
lar och i slutändan en doktorsexamen.   
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2 Genomförande 
 

Projektet har genomförs som ett forskningsprojekt av Tekn.Lic. Taha Arghand - doktorand vid 
avd. för Installationsteknik – under handledning av docent Saqib Javed, prof. Jan-Olof Dalen-
bäck och univ.lektor Anders Trüschel. 

Till projektet knöts också en referensgrupp med olika experter (Se nedan). Projektet kom främst 
att fokusera på typiska svenska förhållanden, men det går också uppskatta möjligheterna med 
frikyla med hjälp av markvärmeväxlare i andra klimat.   

Genomförandet var uppdelat i ett antal delmoment/arbetspaket. 

  

2.1 Arbetspaket 1: Validering av modell 
 

En befintlig IDA ICE modell av testrummet i labbet (initialt utvecklad av P. Filipsson) valide-
rades med några utvalda labb-mätningar (från föregående EFFSYS-projekt).  Resultatet har 
sedan kunnat användas som underlag för arbetspaket 3.  

 

2.2 Arbetspaket 2: Enkät 
 

En enkät som behandlade praxis mm vid dimensionering av komfortkyla i kontor utvecklades 
i samarbete med M. Jangsten (doktorand inom ovan nämnda fjärrkylaprojekt), testades på några 
deltagare i referensgruppen och skickades sedan till erfarna konsulter hos ett antal etablerade 
konsultföretag. Intervjusvaren kunde sedan fungera som underlag för arbetspaket 4.    

 

2.3 Arbetspaket 3: Systemstudier  
 

Ett par modeller utvecklades i IDA ICE där utformningen av system med markvärmeväxlare 
och olika rumsapparater kan studeras för ett antal typiska kontorshus (till exempel olika verk-
samheter och byggnadstekniska egenskaper). Simuleringsstudierna gjordes sedan med utgångs-
punkten att olika kombinationer av byggnadernas värme- och kyllaster, markvärmeväxlare och 
rumsapparater skulle resultera i samma termiska inneklimat (främst rumstemperatur).       
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De parametrar som studerades var till exempel byggnadernas klimatskalens U-värde, fönstrens 
G-värde, dimensionerande temperaturdifferens i köldbärarsystemen vs. pumpenergi (köldbä-
rare + borrhål), och erforderlig storlek på rumsapparater och markvärmeväxlare (t.ex. hur 
många och djupa borrhål som krävs).      

Arbetspaket 3 skulle resultera i minst en vetenskaplig artikel som beskriver resultat (inkl. lämp-
lig känslighetsanalys) för ett utvalt fall.  I praktiken har det resulterat i tre vetenskapliga artiklar 
som publicerades 14 sep 2020 (Renewable Energy), 29 dec 2020 (Energy and Buildings) och  
1 mars 2021 (Energy and Buildings). Nedan följer en sammanfattning av artiklarna.   

[1] Arghand, T. et al (2020). Cooling of office buildings in cold climates using direct 
ground coupled active chilled beams (Renewable Energy). Artikeln behandlar känsligheten 
hos kombinationer av markvärmeväxlarens längd, interna kyllaster och önskad rumstempera-
tur i relation till markvärmeväxlarens utloppstemperatur och resulterande rumstemperatur. 
Sammantaget är det en fördel om rumstemperaturen tillåts variera inom ett givet temperatur-
intervall.     

[2] Arghand, T. et al (2020). Influence of system operation on the design and performance 
of a direct ground-coupled cooling system (Energy and Buildings).  Artikeln jämför två 
reglerstrategier för system med markvärmeväxlare och kylbafflar, dels traditionellt on/off-
flöde genom kylbafflarna för att hålla en nära konstant rumstemperatur, dels mer eller mindre 
kontinuerligt vätskeflöde där rumstemperaturen tillåts variera inom ett givet temperaturinter-
vall. Sammantaget kräver ett kontinuerligt vätskeflöde en mindre (kortare) markvärmeväx-
lare, och en ändring från on/off till kontinuerligt flöde ökar kyleffekten hos ett system med en 
befintlig markvärmeväxlare.     

[3] Arghand, T. et al (2021). A comparative study on borehole heat exchanger size for di-
rect ground coupled cooling systems using active chilled beams and TABS (Energy and 
Buildings). Artikeln jämför system där man kombinerar markvärmeväxlare med kylbafflar re-
spektive TABS (Thermally Activated Building Systems). Sammantaget kräver ett system med 
TABS en mindre (kortare) markvärmeväxlare än ett system med kylbafflar.  Å andra sidan är 
det svårare att reglera rumstemperaturen i ett system med TABS, eftersom de reagerar lång-
sammare på ändringar i kylbehov.   

 

2.4 Arbetspaket 4: Dimensioneringsunderlag 
 

Det här arbetspaket fokuserade på att utveckla dimensioneringsunderlag och reglerstrategier 
för ett par kombinationer av markvärmeväxlare och rumsapparater för typiska kontorsbyggna-
der utgående från resultatet i arbetspaket 2 (enkäter) och 3 (systemstudier).   
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Arbetspaketet 4 skulle resultera i minst en vetenskaplig artikel som beskriver resultat (inkl. 
lämplig känslighetsanalys) för en eller flera utvalda kombinationer. I praktiken har det resul-
terat i tre vetenskapliga artiklar, en som publicerades den 16 mars 2021 (Science and Techno-
logy for the Built Environment), och som publicerades 16 sept 2022 (Geothermics) och en 
som skickats in för review/publicering. Dessutom finns det ett utkast till en populärvetenskap-
lig artikel som sammanfattar resultaten i de tre artiklarna och som kommer att publiceras när 
de vetenskapliga artiklarna publicerats.   

[5] Arghand, T. et al (2021). Energy renovation strategies for office buildings using direct 
ground cooling systems.  (Science and Technology for the Built Environment). Artikeln be-
skriver möjligheterna att byta från kyla med en traditionell kylmaskin till ett kylsystem base-
rat på markvärmeväxlare och på så sätt få ett väsentligt lägre elbehov för kyla.  Den beskriver 
dessutom hur det går att minska storleken på, och därmed kostnaden för, markvärmeväxlaren 
och minska elbehovet för kyla ytterligare genom ett par lämpliga energieffektiviseringsåtgär-
der.    

[6] Arghand, T. et al (2022). Combining direct ground cooling with ground-source heat 
pumps and district heating: Borehole sizing and land area requirements (Geothermics). 
Artikel omfattar en jämförelse mellan två energiförsörjningsalternativ för olika kontorsbygg-
nader.  De har olika form (längd och bredd), U-värde (byggnadsskal) och G-värde (fönster), 
alla med radiatorsystem för värme och kylbafflar för kyla. De två energiförsörjningsalternativen 
är bergvärmepump kombinerad med kyla via markvärmeväxlarna och fjärrvärme kombinerad 
med kyla via markvärmeväxlare.  Jämförelsen visar hur längden på markvärmeväxlarna beror 
på energiförsörjningsalternativ, byggnadernas form och valt U-värde respektive G-värde.    
 
[7] Arghand, T. et al (2022). Combining direct ground cooling with ground-source heat 
pumps and district heating: Energy and Economic Analysis (under review). Artikel omfat-
tar en jämförelse mellan energianvändningen livscykelkostnaderna för de två energiförsörj-
ningsalternativen för olika kontorsbyggnader som studerats i föregående artikel [6].  Samman-
taget visar resultaten att de båda alternativen ligger nära varandra och för- och nackdelar med 
båda alternativen diskuteras. 
 

2.5 Arbetspaket 5: Publicering av resultat 
 

Projektet förväntades omfatta en doktorsavhandling baserad på tidigare publikationer 
och de som tas fram inom projektet.  Det skulle också omfatta populärvetenskapliga ar-
tiklar som beskriver de viktigaste resultaten och rekommendationerna för praktisk till-
lämpning.   
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Det i den här rapporten beskrivna projektet, som byggt vidare på arbetet fram till T. Arghands 
licentiatexamen (2019), och har lett till en doktorsexamen 2021 för Tekn. Lic. T. Arghand.  

[4] Arghand, Taha (2021). Direct Ground Cooling Systems for Office Buildings. PhD thesis. 

Resultaten i projektet har publicerats i flera vetenskapliga artiklar som beskrivits ovan [1-3, 5-
7]. Resultaten kommer också att publiceras i en eller ett par populärvetenskapliga artiklar när 
de senaste vetenskapliga artiklarna publicerats.  De viktigaste resultaten sammanfattas i de föl-
jande avsnitten.   

 

2.6 Referensgrupp 
 

En referensgrupp skulle följa arbetet och bidra med förslag, synpunkter och återkoppling. Ini-
tialt föreslogs följande experter hos olika företag att ingå i referensgruppen: 

Anders Bernestål, Ing.byrån Andersson & Hultmark 
Jacob Pontusson, Bengt Dahlgren AB 
Marie Forshällen, Skanska Teknik 
Eric Eliasson, Vasakronan 
Bengt Bergsten, Chalmersfastigheter 
Johan Tjernström, Akademiska Hus 
Mattias Gruber, ESBE 
Carl-Ola Danielsson, Swegon 
Jörgen Eriksson, Equa Solutions 
Signhild Gehlin, Svenskt Geoenergicentrum 

 

Referensgruppens syfte var dubbelt, dels att ge råd till projektet baserat på sin kompetens och 
sina erfarenheter, dels att hjälpa till med spridning av resultat inom sina företag och organisat-
ioner. Referensgruppen har på grund av pandemin inte som tänkt, träffats fysiskt, utan via di-
gitala möten.   

Under projektets gång har en del av referensgruppsmedlemmarna medverkat i större utsträck-
ning än andra, samtidigt som det har tillkommit några ytterligare medlemmar under projektets 
gång.  Dessutom har det tillkommit ett antal experter/konsulter som svarat på enkäten i arbets-
paket 2.  Vid ett kombinerat web-seminarium i projektets slutskede deltog cirka 10 referens-
gruppsmedlemmar och ytterligare cirka 10 andra experter/konsulter inom området som med-
verkat i enkäten.   
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3 Resultat 
 

Projektet har uppfyllt det övergripande målet om att öka kunskapen om dimensionering (möj-
ligheter och begränsningar), och användningen, av energieffektiv komfortkyla med hjälp av 
markvärmeväxlare.  Projektet har också uppfyllt det akademiska målet att det skulle leda till 
publicering av vetenskapliga artiklar och i slutändan en doktorsexamen.   

Det har dessutom uppfyllt de mer specifika projektmålen om att (1) ta fram dimensionerings-
underlag och reglerstrategier för, (2) visa hur elanvändningen kan minskas jämfört med tradit-
ionell komfortkyla (kylmaskin), och (3) uppskatta potentialen, att använda frikyla med hjälp av 
markvärmeväxlare i befintliga byggnader.  

 

3.1 Systemstudier 
 

Arbetspaket 3 Systemstudier har resulterat i tre vetenskapliga artiklar.  En artikel som behandlar 
känsligheten hos kombinationer av markvärmeväxlarens längd, interna kyllaster och önskad 
rumstemperatur i relation till markvärmeväxlarens utloppstemperatur och resulterande rums-
temperatur [1]. En andra artikel som jämför två reglerstrategier för system med markvärmeväx-
lare och kylbafflar, dels traditionellt on/off-flöde genom kylbafflarna för att hålla en nära kon-
stant rumstemperatur, dels mer eller mindre kontinuerligt vätskeflöde där rumstemperaturen 
tillåts variera inom ett givet temperaturintervall [2]. En tredje artikel som jämför system där 
man kombinerar markvärmeväxlare med kylbafflar, respektive TABS [3]. 

Sammantaget visar systemstudierna att det är en fördel om rumstemperaturen tillåts variera 
inom ett givet temperaturintervall, och att ett kontinuerligt vätskeflöde kräver en mindre (kor-
tare) markvärmeväxlare, medan en ändring från on/off till kontinuerligt flöde ökar kyleffekten 
hos ett system med en befintlig markvärmeväxlare.  Dessutom har det visats att ett system med 
TABS kräver en mindre (kortare) markvärmeväxlare än ett system med kylbafflar, men å andra 
sidan är det svårare att reglera rumstemperaturen i ett system med TABS, eftersom det reagerar 
långsammare på ändringar i kylbehov.   

Artiklarna och de viktigaste resultaten har sammanfattats ovan. För att ta del av alla resultaten 
och bakomliggande antaganden i de olika systemstudierna hänvisas till de aktuella artiklarna 
då det skulle bli alltför omfattande att redovisa här.   
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3.2 Dimensioneringsunderlag 
 

På motsvarande sätt som arbetspaket 3 Systemstudier har arbetspaket 4 Dimensioneringsun-
derlag resulterat i tre vetenskapliga artiklar.  En artikel som beskriver möjligheterna att byta 
från komfortkyla med en traditionell kylmaskin till komfortkyla baserad på markvärmeväxlare 
och på så sätt få ett väsentligt lägre elbehov för kyla [5].  Kylsystemet baserat på markvärme-
växlare visas i Figur 1 i kombination med fjärrvärme. Artikeln beskriver dessutom hur det går 
att minska storleken på, och därmed kostnaden för, markvärmeväxlaren, liksom elbehovet för 
kyla genom lämpliga energieffektiviseringsåtgärder.   

 

 
Figur 1: Kylsystem baserat på markvärmeväxlare, kopplade till ett centralt luftbehandlings-
aggregat och aktiva kylbafflar i kombinationen med fjärrvärme och radiatorer för värmeförsörj-
ning av en byggnad.     
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En andra artikel omfattar en jämförelse mellan två energiförsörjningsalternativ för olika kon-
torsbyggnader [6].  De två energiförsörjningsalternativen är fjärrvärme respektive bergvärme-
pump för värmeförsörjning, i båda fallen kombinerade med kyla via markvärmeväxlare. Ener-
giförsörjningsalternativet med markvärmeväxlare i kombination med fjärrvärme visas i Figur 
1, och alternativet i kombination med bergvärmepump visas i Figur 2. De studerade byggna-
derna har olika form (längd och bredd), U-värde (byggnadsskal) och G-värde (fönster), alla 
med radiatorsystem för värme och kylbafflar för kyla.     

 

 
Figur 2: Kylsystem baserat på markvärmeväxlare, kopplade till ett centralt luftbehandlings-
aggregat och aktiva kylbafflar i kombinationen med bergvärmepump och radiatorer för värme-
försörjning av en byggnad.          

 

En tredje artikel [7] omfattar en jämförelse mellan energianvändningen i, och ekonomin för, de 
två energiförsörjningsalternativen för olika kontorsbyggnader som studerats i föregående arti-
kel [6].  Sammantaget visar resultaten att de båda alternativen ligger nära varandra samtidigt 
som för- och nackdelar med båda alternativen diskuteras.  



 

 

 

17 

ENERGIEFFEKTIV KOMFORTKYLA MED MARKVÄRMEVÄXLARE 

Inledningsvis presenteras data för rumsklimat, luftbehandling och de aktiva kylbafflar som an-
vänts i simuleringarna, liksom data för markvärmeväxlarna, i Tabell 1.  

 

Tabell 1:   Data som med få undantag används i de följande simuleringarna.   

Rumsklimat  
Temperatur (°C) 20 – 24 
Ventilation (l/s.m2) 1,5 
Luftbehandling  
Tillufttemperatur (°C) 20 
Drifttid vardagar (h) 06:00 – 17:00 
Värmeåtervinning verkningsgrad (%) 75 
Kylbafflar  
Tilloppstemperatur vätskekrets (°C) 16 – 17 
Markvärmeväxlare  
Borrhål diameter (mm) 110 -140 
Mark, årsmedeltemperatur (°C)  8 – 9 
Mark, värmeledning (W/m.K) 3,0 
Borrhål, fyllning Vatten 
Värmeväxlartyp Enkla/dubbla U-rör 
U-rör, material Polypropylene 
Yttre rördiameter (mm) 32 - 40 
Inre rördiameter (mm) 28 - 35 
U-rör, värmeledning (W/m.K) 0,42 

 

Markvärmeväxlare vs traditionell kylmaskin 

I det följande sammanfattas resultaten i artikeln som beskriver möjligheterna att byta från kyla 
med en traditionell kylmaskin till ett kylsystem baserat på markvärmeväxlare [5].  Dimension-
eringsexemplet bygger på simuleringar i IDA ICE för en fiktiv kontorsbyggnad med markmått 
50 m x 33 m, 3 våningar och knappt 5 000 m2 golvarea.   

Byggnaden värms med radiatorer (fjärrvärme) och kyls med aktiva kylbafflar med 17 °C di-
mensionerande tilloppstemperatur.  Sedan jämförs tre alternativ, 1) referensbyggnad med trad-
itionell kylmaskin, 2) referensbyggnad där kylmaskinen ersätts med markvärmeväxlare (enligt 
Figur 1 ovan), och 3) referensbyggnad med ett antal lämpliga energieffektiviseringsåtgärder i 
kombination med markvärmeväxlare.   
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Tabell 2:   De viktigaste skillnaderna mellan de studerade alternativen.   

 Referens- 
byggnad 

Referens- 
byggnad 

Renoverad  
byggnad 

Byggnadens U-värde (W/m2.K) 0,57 0,57 0,42 
Fönstrens U-värde (W/m2.K) 2,86 2,86 1,20 
Fönstrens G-värde ( - ) 0,76 0,76 0,30 
Internvärme (W/m2) 30,8 30,8 18,0 
Kylsystem Kylmaskin Mark-VVX Mark-VVX 
Nattkyla (Luftomsättning, 1/h) 0 0 1,5 

 

Föreslagna energieffektiviseringsåtgärder är baserade på en känslighetsanalys.  Resulterande 
åtgärder visas i Tabell 2.  Med givna förutsättningar har sedan erforderlig markvärmeväxlare 
beräknats för de två alternativen med markvärmeväxlare, referensbyggnad respektive referens-
byggnad med lämpliga energieffektiviseringsåtgärder.  Figur 3 visar att erforderlig markvär-
meväxlare för referensbyggnaden omfattar 20 (4 x 5) 245 meter djupa borrhål, med U-rör, me-
dan den renoverade byggnaden endast omfattar 8 (4 x 2) 270 meter djupa borrhål, med U-rör.   

 

  
Figur 3:  Erforderliga markvärmeväxlare för referensbyggnad (4 x 5 x 245 m) resp. renoverad 
referensbyggnad (4 x 2 x 270 m).            
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Figur 4:  Köpt energi för referensbyggnad med kylmaskin (Ref-Kylmaskin), referensbyggnad 
med markvärmeväxlare (Ref-MVX), och renoverad referensbyggnad med markvärmeväxlare 
(Ren-MVX).            

 

Figur 4 visar köpt energi för värme och kyla för de studerade alternativen. För referensbyggna-
den med kylmaskin uppgår köpt energi till drygt 70 kWh/m2.år.  Genom att ersätta kylmaskinen 
med en markvärmeväxlare för kyla minskar behovet av köpt elenergi med i storleksordningen 
15 kWh/m2.år, till totalt cirka 55 kWh/m2.år.  Med lämpliga energieffektiviseringsåtgärder kan 
köpt energi minskas ytterligare till i storleksordningen 35 kWh/m2.år.    

 

Alternativa energiförsörjnings alternativ med markvärmeväxlare - Dimensionering 

I det följande sammanfattas artikeln som omfattar en jämförelse mellan två energiförsörjnings-
alternativ för olika kontorsbyggnader med fokus på dimensionering av markvärmeväxlarna [6].  
Dimensioneringsexemplet bygger på simuleringar för en fiktiv kontorsbyggnad i IDA ICE. Ta-
bell 3 visar beräknade värme- och kylbehov för olika geometrier (längd x bredd).   
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Tabell 3:  Byggnadens värme- och kylbehov beroende på byggnadens längd och bredd (med 
samma area), 6 våningar och totalt 9 600 m2 uppvärmd area. 

Byggnad 
(m × m) 

Värmebehov 
(MWh/år) 

Kylbehov 
(MWh/år) 

Max värme-
behov (kW) 

Max kyl-be-
hov (kW) 

259 ×  6 355 139 421 240 
152 × 11 227 124 370 179 
 91 × 18 201 122 350 149 
 64 × 25 196 119 345 140 
 50 × 32 196 117 341 138 
 40 × 40 194 114 339 137 

 

Beräkningarna fokuserar sedan på 6 alternativ med 3 olika U-värde och 2 olika G-värden, för 
en referensbyggnad med 98 m x 18 m (längd x bredd), 6 våningar och 9 660 m2 uppvärmd 
golvarea, se Tabell 4.   

Genom att studera byggnader med olika realistiska kombinationer av U-värde och G-värde er-
hålls en stor variation i värme- och kylbehov som har stor betydelse för dimensionering av en 
markvärmeväxlare.   

 

Tabell 4:  Studerade kombinationer av U-värde och G-värde för en 91 m lång och 18 m bred 
referensbyggnad med 6 våningar och totalt 9 600 m2 uppvärmd area. 

 Alt. 1 Alt. 2 Alt. 3 Alt. 4 Alt. 5 Alt. 6 
Byggnadsskal U-värde (W/m2.K) 0,2 0,2 0,4 0,4 0,6 0,6 
Fönster G-värde ( - ) 0,6 0,3 0,6 0,3 0,6 0,3 
Internvärme (W/m2) 12 (Juni-Sept) – 16 (Okt-Maj) 
Börvärde rumstemperatur 
vinter/sommar (°C) 21/24 

Rumskylare / Rumsvärmare Aktiva kylbafflar / Radiatorer 
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Figur 5:  Värme- och kylbehov, respektive dimensionerande värme- och kyleffekt i referens-
byggnaden med olika byggnadsalternativ (1-6; olika U-värde och G-värde).  Diagrammen visar 
från vänster till höger, alternativ med ökande U-värde och minskande G-värde (Tabell 2).  

 

Figur 5 visar såväl värme- och kylbehov, som dimensionerande värme- och kyleffekt.  Figur 6 
visar sedan erforderlig markvärmeväxlare för de olika byggnadsalternativen, såväl i kombinat-
ion med fjärrvärme som bergvärmepump.  Figur 6 visar också markväxlarnas längd för kyl-
bafflar dimensionerande för två olika temperaturer, 16 respektive 20 °C. För 16 °C består mark-
värmeväxlarna typiskt av 30 – 60 (lägst 24; högst 116), 260-300 m långa U-rör nedförda i 
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borrhål med 6 eller 7 m avstånd från varandra.  För 20 °C erfordras det fler och större kylbafflar, 
samtidigt som det erfordras väsentligt mindre markvärmeväxlare.   

  

 

Figur 6:  Erforderlig markvärmeväxlare för olika dimensionerande temperatur för kylbafflarna 
(16 and 20 °C) för de olika byggnadsalternativen (1-6), såväl för markvärmeväxlare i kombi-
nation med fjärrvärme (MVX+FJ) som bergvärmepump (MVX+VP).  Den streckade linjen vi-
sar begränsningen att markvärmeväxlaren ska få plats under byggnaden.   

 

Figur 6 visar dessutom begränsningen (streckad linje) att markvärmeväxlaren ska få plats under 
byggnaden.  Med kylbafflar dimensionerade för 16 °C, erfordras då en markvärmeväxlare för 
alternativ 1 och 3 som inte ryms under byggnaden på grund av alltför obalanserade värme- och 
kylbehov, och/eller för stora dimensionerande kyleffekter.  Däremot kan erforderliga markvär-
meväxlare rymmas under alla byggnaderna om kylbafflarna dimensioneras för 20 °C.         

 

Alternativa energiförsörjnings alternativ med markvärmeväxlare - Ekonomi 

I det följande sammanfattas artikeln [7] som omfattar en jämförelse mellan energianvändningen 
och ekonomin för de två energiförsörjningsalternativen som studerats i föregående avsnitt.   

Tabell 5 sammanfattar de viktigaste ekonomiska uppgifterna som använts i beräkningarna. Mer 
detaljerade kostnadsuppgifter finns redovisade i artikel [7].  Figur 7 visar de totala investerings-
kostnaderna. Figur 8 och 9 visar elenergi- respektive värmebehov. 
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Tabell 5:  De viktigaste kostnaderna som använts i LCC-beräkningarna [7].   

 Beskrivning Enhet Värde 
Markvärmeväxlare Borrning+rör, 6 m Kr/m 950 

 Borrning Kr/m 390 
  Inst. U-rör Kr/borrhål 2 800 

 Elektricitet Energi, medelpris Kr/MWh 1 500 
 Effekt - - 

Fjärrvärme Energi Maj - Sep Kr/MWh 87 
  Energi Okt, Apr, Nov Kr/Mwh 346 
 Energi Dec – Mars Kr/Mwh 508 
 Effekt - - 

Värmepump  Kr/kW 5 000 
Kylmedelkylare  Kr/kW 1 500 

Ekonomi Kalkylränta % 5 
 Prisökning % 1,5 
 Avskrivning år 20 

 

 

 

Figur 7:  Investeringskostnader fördelade på markvärmeväxlare och övrig utrustning (inkl. vär-
mepump) för de två energiförsörjningsalternativen (MVX+FJ; MVX+VP) och olika byggnads-
alternativ (1-6).    
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Figur 8:  Årligt specifikt elenergibehov för de två energiförsörjningsalternativen (MVX+FJ; 
MVX+VP) och olika byggnadsalternativ (1-6).       

 

  

Figur 9:  Årligt specifikt värmebehov för energiförsörjningsalternativet med fjärrvärme 
(MVX+FJ) och olika byggnadsalternativ (1-6).       
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Figur 10:  Total livscykelkostnad fördelad på investeringskostnad och energikostnad för de två 
energiförsörjningsalternativen och olika byggnadsalternativ (1-6).  Framtida kostnader är 
energi- (el och fjärrvärme) och underhållskostnader.  Diagrammen visar från vänster till höger, 
alternativ med ökande U-värde och minskande G-värde (Tabell 2).   

 

Figur 10 visar de totala livscykelkostnaderna, för de två energiförsörjningsalternativen och de 
olika byggnadsalternativen (Tabell 2). Investeringskostnaderna (Figur 7) är som sig bör genom-
gående högre för alternativet med bergvärmepump.  Köpt energi är på motsvarande sätt genom-
gående högre för alternativet med fjärrvärme (Figur 8 och 9). Sammantaget leder det till att det 
(med givna ekonomiska antaganden) inte är någon större skillnad mellan livscykelkostnaderna 
(Figur 10) för flera av byggnadsalternativen. Den avgörande faktorn är antaganden om den 
framtida prisutvecklingen för fjärrvärme och elenergi.    
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4 Diskussion 
 

Projektet ”Energieffektiv komfortkyla med markvärmeväxlare” handlar om markvärmeväx-
lare för kyla av byggnader med betydande kylbehov, som ett alternativ som kräver väsentligt 
mindre el än traditionella kylmaskiner.  
 
Rapporten handlar om systemutformning och dimensionering av markvärmeväxlarens storlek 
(borrhålslängd/bergvolym) som påverkas av den aktuella byggnadens värme- och kylbehov 
(effekt och energi), liksom byggnadens kylsystem (främst kylbafflar).   
   
Sedan oljekriserna på 80-talet har värmeförsörjning med värmepumpar i kombination med 
markvärmeväxlare i berg (bergvärmepumpar) haft en mycket positiv marknadsutveckling.  
Den positiva utvecklingen bygger initialt på utbyggnad av kärnkraft (låga elpriser) och nation-
ella forskningsprogram för att utveckla alternativ till uppvärmning med olja, till exempel vär-
mepumpar.  På senare år har också de EU-baserade byggreglerna, som baseras på ”köpt 
energi” haft en positiv inverkan.   
 
Den huvudsakliga marknaden var initialt att ersätta oljepannor i småhus, men med åren har 
anläggningarna och markvärmeväxlarna blivit allt större, med fokus på värmeförsörjning.  
 
Redan på 80-talet demonstrerades anläggningar som inte bara svarade för värmeförsörjning 
utan också kunde användas för att kyla byggnader med kylbehov. Då bergvärmepumpen 
sänkte temperaturen i markvärmeväxlaren (bergvolymen) under uppvärmningssäsongen 
kunde markvärmeväxlaren (bergvolymen) användas för att kyla byggnaden med en värme-
växlare under den varma delen av året. Samtidigt värmdes markvärmeväxlare (bergvolymen) 
upp för värmeförsörjning med bergvärmepumpen. Bergvolymen fungerar då i princip som ett 
värmelager.   
 
Det senaste decenniet har det nu också, på initiativ från Skanska, uppförts ett antal anlägg-
ningar där markvärmeväxlaren dimensioneras för att kyla stora byggnader. Då temperaturen i 
markvärmeväxlaren (bergvolymen) höjs under den varma delen av året, kompenseras den ge-
nom att markvärmeväxlaren (bergvolymen) kyls med kall uteluft (och samtidigt förvärmer 
ventilationsluften) under uppvärmningssäsongen. Bergvolymen fungerar då i princip som ett 
kyllager.       
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