
KONTORSKYLA 

Kan borrhålskyla ersätta en kylmaskin? 

MARTIN ERIKSSON 

MIKAEL GÖRÄNG 

 

Akademin för ekonomi, samhälle och teknik 
 
Kurs: Examensarbete i energiteknik 
Kurskod: ERA200 
Ämne: Energiteknik 
Högskolepoäng: 15 hp 
Program: Energiingenjörsprogrammet 
 
 
 

Handledare: Anders Geerd  
Examinator: Pekka Kuljunlahti 
Uppdragsgivare: Anders Geerd, Ramböll Sverige   
Datum: 2013-06-18 
E-post:  
men10008@student.mdh.se 
mgg10001@student.mdh.se 
 

 



 

 



i 

 

ABSTRACT  

The purpose of this study is to compare cooling from a refrigeration machine and a borehole 

system. These technologies are chosen because they are observed as each other’s opposites. A 

refrigeration machine is associated with a requirement of large amounts of electric energy, 

while the borehole system is often seen as free cooling.  

 

The study is performed on a fictional building located in Västerås. The building has an area of 

2 000 m² and a cooling requirement of 50 W/m². In the scenario studied the building is 

already equipped with a refrigeration machine, the goal is to examine if it can be motivated to 

remove this machine and replace it with a borehole system. The chosen environmental 

impact categories are embodied energy and carbon dioxide equivalents. In order to evaluate 

the embodied energy, EROI (Energy return on investment) is used to calculate the energy 

saved by removing the refrigeration machine.  

 

For the refrigeration machine most of the energy used is during the operation phase, this is 

because of the compressor which is used to produce cooling energy. In the borehole system 

40 % of the energy used is during the operation phase and 60 % during the manufacturing 

phase. The drilling used 8.1 m3 diesel fuel, which dominated both the embodied energy and 

the carbon dioxide emissions of the borehole system.  

 

Results show that after only 4.5 years after installation the borehole system has less total 

embodied energy. EROI was then calculated as saved energy divided by invested energy and 

the result was an EROI of 7.4. The carbon dioxide emissions from both systems are heavily 

dependent on the CO2-emissions from electricity generation. Though, if a refrigeration 

machine were used during the buildings entire lifetime the leakage of refrigerant would be 

big enough to counteract this dependence.  

 

Keywords: Energy, cooling, EROI, net energy, carbon dioxide equivalents, refrigeration 

machine, borehole, life cycle analysis.  

Nyckelord: Energi, kyla, EROI, nettoenergi, koldioxidekvivalenter, kylmaskin, borrhål, 

livscykelanalys.  
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SAMMANFATTNING  

Syftet med rapporten är att göra en jämförelse av två olika metoder för att kyla ett fiktivt 

kontorshus som är 2 000 m² stort och beläget i Västerås. För att representera ett normalt 

kontorshus har kyleffektbehovet valts till 50 W/m² vilket ger totala kyleffektbehovet 100 kW. 

I ena fallet finns en kylmaskin som kyler byggnaden och i andra byts kylmaskinen mot ett 

antal borrhål som motsvarar hela kyleffekten. För att kunna bedöma de tekniker som har 

använts har energianvändning och växthuspotential beräknats i ett livscykelperspektiv. 

Denna energianvändning beräknas som inbäddad energi, vilket är all energi som använts 

från framtagande av råmaterialen till färdiginstallerat system. Växthuspotentialen beräknas i 

alla dessa steg som totala koldioxidekvivalenter. Ett sätt att bedöma den energibesparing som 

har gjorts är med en EROI-analys. EROI beräknas som sparad energi dividerat med 

investerad energi och är ett dimensionslöst tal som ger en indikation på hur värdefull 

investeringen är från energisynpunkt.  

 

Kylbehovet som finns i byggnader består av värmeöverskott, som uppkommer av bland annat 

belysning, datorer, kopiatorer och värme från människor. För att kyla bort denna värme finns 

ett antal olika kyltekniker. Kylmaskinen betraktas ofta som det klassiska sättet att skapa kyla, 

men är förknippad med en stor energianvändning under dess drift, främst till kompressor-

drift. Till borrhålslösningen utgör en cirkulationspump enda elbehovet för att kunna skapa 

kyla, eftersom denna driftenergi är mycket lägre än för kylmaskinens kompressor ses ofta 

kyla från borrhål som gratis- eller frikyla. 

 

Byggnadens kylenergibehov har bedömts till 40 kWh/m2, år eller totalt 80 000 kWh/år. 

Detta kylenergibehov ger upphov till driftenergibehov. De årliga elbehoven beräknades till 26 

145 kWh/år för kylmaskinen och 2 000 kWh/år för borrhålen. Dessa elbehov motsvarar de 

totala energierna 4 235 460 MJ för kylmaskinen samt 324 000 MJ för borrhålen under 

byggnadens livslängd.  

 

För att beräkna den inbäddade energin i dessa två lösningar krävdes livscykelanalyser. Det 

framkom snart att det inte fanns, av denna anledning användes byggvarudeklarationer för 

komponenterna. Till det hämtades livscykelanalyser för material. I de fall där det funnits 

varken livscykelanalyser eller byggvarudeklarationer har antaganden gjorts. Det som 

saknades var information om vad en kylmaskin innehåller, därför har det antagits att en 

värmepump och kylmedelkylare tillsammans kan fungera på samma sätt som en kylmaskin. 

 

Resultatet av beräkningarna för den inbäddade energin, tillverkning och transporter, 

beräknades till 74 627 MJ för kylmaskinen och 480 490 MJ för borrhålslösningen. 
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Koldioxidutsläppen i samma skeden blev 4,8 ton koldioxidekvivalenter för kylmaskinen 

respektive 29,5 ton koldioxidekvivalenter för borrhålen. De stora skillnader som ses i 

inbäddad energi och koldioxidekvivalenter uppkommer av dieselanvändning, som krävs för 

att borra borrhålen.  

 

I denna rapport studeras scenariot att ersätta en kylmaskin som använts i fem år med ett 

antal borrhål, med samma kyleffekt, om detta kan vara fördelaktigt ur en energi- och 

miljömässig synpunkt. Studien visar att efter bara 4,5 år använder borrhålslösningen mindre 

energi, trots den höga inbäddade energin vid installationen. Den stora skillnaden består av 

elbehovet i driftskedet, där borrhålen har en cirkulationspump som använder betydligt 

mindre el än kylmaskinens kompressor.  

 

Den andra kategorin som har undersökts i denna studie har varit växthuspotential i form av 

koldioxidekvivalenter, som uppkommer under hela livstiden för båda lösningarna. Ett av 

kylmaskinens utsläpp kommer från köldmediet (R407C), ett kg köldmedie motsvarar 1 526 

kg koldioxidekvivalenter. Det antogs att 4 % av detta köldmedie årligen läcker till 

omgivningen under alla år 45 år, detta läckage gav en total växthusverkan på 46,6 ton 

koldioxidekvivalenter.  

 

Det förekommer även stora koldioxidutsläpp i driftskedet, eftersom elbehoven är totalt 1 177 

MWh för kylmaskinen och 90 MWh för borrhålen. En litteraturstudie visade att koldioxid-

utsläppen vid produktion av el varierar mycket beroende på vilka förhållanden som råder, 

utsläppen varierar från 0 till 1 269 kg/MWh. Det visade sig dock att borrhålets koldioxid-

utsläpp är lägre än kylmaskinens även vid låga koldioxidemissioner från elproduktion. Detta 

beror på läckaget av köldmedie som förekommer i kylmaskinen. Resultaten visar att oavsett 

utsläpp från elproduktion kommer borrhålen ha en lägre växthuspotential än kylmaskinen.  

 

Om kylmaskinen skulle användas under byggnadens livslängd skulle den ha en viss inbäddad 

energi och om borrhålen användes under byggnadens livslängd skulle de ha en annan 

inbäddad energi. Skillnaden i dessa energier kallas sparad energi. Investerad energi beräknas 

som den energi som krävs för att ersätta kylmaskinen med borrhålen. Med sparad och 

investerad energi kan först nettoenergin beräknas som skillnaden mellan dessa, den blev 

3 089 025 MJ. EROI beräknas sedan som kvoten av sparad och investerad energi och blev 

7,4, vilket innebär att ett byte av en befintlig kylmaskin till en borrhålslösning är fördelaktig 

ur energisynpunkt.  
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NOMENKLATUR  

Benämning Tecken Enhet 

Densitet ρ kg/m3 

Effekt P W 

Energi E Wh eller J 

Entropi s kJ/kg, K 

Flöde Q m3/s 

Tryck p Pa 

Verkningsgrad η - 

Värmekapacitet cp kJ/kg, K 

Värmevärde H MJ/kg eller MJ/l 

 

FÖRKORTNINGAR OCH BEGREPP 

ABS Akrylnitril-Butadien-Styrensampolymer. 

BVD Byggvarudeklaration. 

CO2 Koldioxid. 

CO2-ekv Koldioxidekvivalenter. 

COP Coefficient of performance, köld- eller värmefaktor 

EPD Environmental product declaration, miljövarudeklaration. 

EROI Energy return on investment. 

GWP Global warming potential, växthuspotential. 

LCA Life cycle assessment, livscykelanalys. 

LCI Life cycle inventory, Livscykelinventering. 

PCR Product category rules, produktspecifika regler. 

PE Polyeten. Finns som både HDPE – högdensitetspolyeten och 

som LDPE – lågdensitetspolyeten. 

PVC Polyvinylklorid. 
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1 INLEDNING  

Följande avsnitt innehåller en bakgrund till energianvändning och koldioxidemissioner i 

samhället. Detta kopplas sedan samman med kylbehov som finns i byggnader. Det följer även 

en kort presentation till de olika kylmetoder som kan användas när en byggnad behöver 

kylas. Detta mynnar sedan ut i syftet med arbetet och de avgränsningar som har gjorts. I syfte 

motiveras vilka tekniker som har valts att studeras och under det metoden som används för 

att bedöma dem.  

1.1 Bakgrund 

I dagens samhälle ökar insikten att hushålla med energi, detta är en nödvändighet då 

naturens resurser är begränsade. År 1987 introducerades begreppet hållbar utveckling av 

Brundtland-kommissionen, som tillsattes av FN. Brundtland-kommissionens rapport ”Vår 

gemensamma framtid” beskriver en hållbar utveckling som: 

En utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande 

generationers möjlighet att tillfredsställa sina behov.   

(Areskoug & Eliasson, 2007, s. 123) 

Därmed har en hållbar utveckling ekonomiska, sociala och ekologiska dimensioner. 

(Areskoug & Eliasson, 2007) 

 

Långsiktig hållbar utveckling när det gäller människans energiutvinning och energi-

utnyttjande handlar om hur människan förhåller sig till naturen, detta innefattar både vad 

människan tar ut från och lämnar tillbaka till naturen. Det vore rimligt att en hållbar energi-

användning är i harmoni med naturliga eller skapade kretslopp för materia, att den använder 

naturliga energiflöden och att inte nya flöden skapas som stör energibalansen för jorden. 

Målet med hållbar energianvändning bör vara att samma nytta och energitjänst tillgodoses, 

men med en lägre energianvändning. (Areskoug & Eliasson, 2007) 

 

År 2007 beslutade det Europeiska rådet om de så kallad 20-20-20-målen som ska uppfyllas 

senast år 2020. De innebär en minskning av växthusgasutsläppen med 20 procent, av den 

energi som används inom EU ska 20 procent komma från förnybara energikällor och en 20 

procentig ökning av energieffektiviseringen. De enades även om att EU:s insatser inom 



 

2 

 

energiområdet ska vila på tre pelare, miljömässig hållbarhet inklusive bekämpande av 

klimatförändringar, konkurrenskraft samt ökad försörjningstrygghet. (Regeringen.se, 2008) 

Koldioxidutsläppen behöver minska eftersom de bidrar till att förstärka växthuseffekten. De 

vanligaste växthusgaserna är vattenånga och koldioxid, andra växthusgaser är metan, 

dikväveoxid, svavelhexaflourid samt fluorföreningar. Samtliga av dessa gaser släpper igenom 

solens kortvågiga strålning samtidigt som de absorberar delar av jordens värmestrålning. När 

halterna av dessa gaser höjs stiger även temperaturen på jorden. Utsläpp av koldioxid bidrar 

mest till en ökad växthuseffekt, dessa utsläpp kommer bland annat från förbränning av 

fossila bränslen som till exempel olja, kol och naturgas. Av denna anledning får ofta 

koldioxidhalten i atmosfären avgöra hur mycket koldioxid som kan släppas ut i atmosfären. 

Om en global temperaturökning på maximalt två grader accepteras får halten koldioxiden i 

atmosfären vara maximalt 450 ppmv (miljondelar räknat i volym) år 2100. Innan 

industrialiseringen var denna halt 280 ppmv och år 2000 var den 370 ppmv. 

(Miljöportalen.se, 2007) 

 

En stor del av koldioxidutsläppen kommer från drift och användning av olika produkter, men 

det sker även koldioxidutsläpp under tillverkning av produkter. Med tillverkning menas 

råvaruframtagning, förädling av råvaran, produktion av produkten samt transporter. Det 

sker även utsläpp av koldioxid vid rivning, deponering och återvinning. Koldioxidutsläppen i 

dessa faser kommer till stor del från energiomvandlingar. De totala energiomvandlingarna 

under alla dessa faser kallas inbäddad energi. Nedan följer en introduktion till kylans 

inbäddade energi, med fokus på driftfasen. 

 

År 2010 stod driftelen i Sverige, vilket innefattar både fastighetsel och verksamhetsel, för 46 

procent av elanvändningen inom bostäder och service. Driftelen inom svenska bostäder- och 

servicesektorn har ökat från 8 till 33 TWh från år 1970 till 2010, där ingår bland annat el till 

kylmaskiner och andra kylapplikationer. (Energimyndigheten, 2012) 

 

I en kontorsbyggnad står verksamhetselen för ungefär hälften av byggnadens elanvändning. 

Denna har ökat kraftigt genom åren, år 1970 var den 30 kWh per kvadratmeter och år 1995 

hade den ökat till 450 kWh per kvadratmeter. En stor del av denna verksamhetsel omvandlas 

till värmeenergi, vilket bidrar till interna värmelaster. För att kyla bort interna värmelaster i 

en byggnad måste vanligtvis el tillföras, beroende på hur denna el är producerad har den 

orsakat mer eller mindre koldioxidutsläpp. (Kungliga ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, 

2002) 

 

Ofta har lokaler både värmebehov och kylbehov samtidigt. Värmebehovet uppstår av 

transmissionsförluster och kylbehovet kommer från höga interna värmelaster och solvärme 

genom fönster. Eftersom moderna byggnader är väl isolerade och täta blir värmeförlusterna 
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låga och detta gör att en byggnad kan ha ett kylbehov även under vinterhalvåret. (Nilsson, 

2001 a) 

 

De interna värmelasterna är bland annat belysningen som kan stå för en fjärdedel av el-

användningen i lokaler. Även datorer, kopiatorer och annan kontorsutrustning bidrar till 

värmeöverskottet, i vissa branscher är datortätheten 1,1 datorer per anställd. Dessa värme-

överskott bidrar till att värma upp byggnaden när värmebehov finns, men måste kylas eller 

ventileras bort när de ger upphov till överskottsvärme. För att skapa ett behagligt termiskt 

klimat för de anställda krävs bland annat värme-, kyl- ventilationssystem. Kylan kan 

produceras med ett antal olika metoder som introduceras i nästa avsnitt. (Kungliga 

ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, 2002) 

1.1.1 Kylmetoder 

I nedanstående avsnitt ges en kort bakgrund till de olika kylmetoder som kan användas för 

att bibehålla ett komfortabelt klimat i en byggnad.  

1.1.1.1 Kylmaskin 

När kyla krävs i en byggnad eller för en process används ofta en kylmaskin. En kylmaskin 

består av en cirkulerande sluten krets med ett köldmedium (Nilsson, 2001 a). Kylmaskinen 

består av en kompressor som drivs av elektricitet, en kondensor där värme avges, en 

förångare där kyla avges och en expansionsventil som sänker trycket (Nilsson, 2001 a). För 

att kyla bort kondenseringsvärmen från en kylmaskin används vanligtvis en kylmedelkylare. 

Från kylmaskinens kondensor leds kylmedlet till kylmedelkylaren. Det sitter fläktar 

monterade på kylmedelkylaren som bortför värme från kondensorn, vanligtvis hålls 

kondenseringstemperaturen omkring 30 till 35 grader. (Bergsten & Aronsson, 2001) 

 

1834 togs det första patentet på en maskin som liknar dagens kylmaskiner, se figur 1. 

Skaparen av den hette Jacob Perkins och hans apparat var en sluten krets där ett flyktigt 

medium kylde en vätska vid en plats och samma flyktiga medium kondenserade vid en 

annan. Perkins delade ett problem som vi även har haft i modern tid, att hitta ett lämpligt 

köldmedium. (Granryd m.fl. 2011) 
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Figur 1 Perkins kylmaskin (Bphs.net, u.å.) 

1.1.1.2 Frikyla 

Frikyla innebär att kylbehovet i en byggnad kan tillgodoses utan att en kylmaskin eller 

liknade behöver användas. Frikylan hämtas oftast från någon naturlig källa i närheten av 

byggnaden som har en låg temperatur. Det kan vara en sjö, vattendrag eller ett vattenfyllt 

bergrum där vattnet pumpas upp till en värmeväxlare och kyler vattnet som pumpas runt i 

byggnadens kylsystem. Det kan även vara ett eller flera borrhål där en vätska cirkulerar i en 

kollektorslang i borrhålet. Vätskan kyls av grundvattnet för att sedan pumpas upp och 

värmas upp i värmeväxlaren igen. Om luftburen kyla används kallas det frikyla då kylbehovet 

kan tillföras med enbart uteluft. (Bergsten & Aronsson, 2001) 

1.1.1.3 Fjärrkyla 

Fjärrkyla fungerar på samma sätt som fjärrvärme, kallt vatten distribueras i ett ledningsnät 

till olika fastigheter som är i behov av kyla, se figur 2. Vattnet kyls i en produktions-

anläggning och distribueras till kunderna där det värms upp, sedan förs vattnet åter till 

produktionsanläggningen och kyls på nytt. Vanliga temperaturer i ett sådant nät är sex 

grader ut från produktionsanläggningen och 16 grader i returvattnet från kunderna. Fjärrkyla 

kan produceras på flera olika sätt. (Svenskfjärrvärme.se, u.å.) 

 

Det vanligaste sättet att producera fjärrkyla är att använda en värmepump. Ofta används 

redan värmepumpen för att ta tillvara värmen i renat avloppsvatten och då kan den även 

användas till att kyla vattnet som cirkulerar i fjärrkylenätet. Ett annat sätt är frikyla där kallt 
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vatten från vattendrag, sjöar eller hav pumpas upp och kyler det vatten som cirkulerar i 

fjärrkylenätet via en värmeväxlare. Ytterligare ett sätt är absorptionskyla där värmeenergin 

som uppstår vid produktion av fjärrvärme används för att koka vatten vid ett kraftigt 

undertryck, vilket gör att vattnet kokar redan vid cirka tre grader och kan då kyla vattnet som 

cirkulerar i fjärrkylenätet. (Svenskfjärrvärme.se, u.å.)  

 

 

Figur 2 Fjärrkyla (Nilsson, 2001 a) 

1.1.1.4 Direkt och indirekt evaporativ kyla 

Evaporativ kyla innebär att luftens temperatur sänks genom att luften fuktas när den 

passerar en våt yta där vatten avdunstar. Luften tar upp fukten genom att vattnet förångas 

och då går det åt ångbildningsvärme som tas från den varma luften. Detta gör att samtidigt 

som vattnet upptas av luften genom förångning sänks lufttemperaturen. Denna kylmetod har 

en begränsning genom att den bara fungerar så länge som luften inte är mättad av vatten-

ånga. Denna gräns kallas även luftens kylgräns. (Nilsson, 2001 a) 

 

Direkt evaporativ kylning innebär att tilluften fuktas och temperaturen sänks, vilket gör att 

fuktinnehållet i luften ökar. Indirekt evaporativ kylning innebär att frånluften istället fuktas, 

vilket gör att frånluftenstemperatur sänks. Frånluften passerar sedan en värmeväxlare där 

kylan i frånluften överförs till tilluften, detta medför att tilluftens fuktinnehåll inte ökar. I 

figur 3, 4, 5 och 6 visas hur direkt respektive indirekt evaporativ kyla fungerar samt hur dessa 

kylprocesser ser ut i mollier-diagram. (Nilsson, 2001 a) 
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Figur 3 Direkt evaporativ kyla (Nilsson, 2001 a) 

 

Figur 4 Direkt evaporativ kyla i Mollier-diagram (Ramböll, u.å.) 
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Figur 5 Indirekt evaporativ kyla (Nilsson, 2001 a) 

 

Figur 6 Indirekt evaporativ kyla i Mollier-diagram (Ramböll, u.å.) 
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1.1.1.5 Sorptiv kyla 

Sorptiv kyla fungerar ungefär lika som evaporativ kyla, det som skiljer är att tilluften torkas 

innan den fuktas samt att frånluften tillförs värme. Eftersom luften torkas innan den fuktas 

kan den kylas betydligt mer än om den inte hade torkats innan den fuktas. Systemet är 

uppbyggt så att tilluften passerar en rotor som avfuktar luften, frånluften som passerar 

rotorn driver ut fukten, och för detta krävs att värme tillförs frånluften i rotorn. I figur 7 kan 

systemets uppbyggnad ses. I figur 8 visas ett exempel på hur sorptiv kyla kan konstrueras i 

ett ventilationsaggregat och i figur 9 hur denna kylprocess fungerar i ett mollier-diagram, de 

bokstäver som förekommer i figur 8 är stöd till figur 9. (Nilsson, 2001 a)  

 

 

Figur 7 Sorptiv kyla (Nilsson, 2001 a) 
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Figur 8 Sorptiv kyla i ventilationsaggregat (Ramböll, u.å.) 

 

Figur 9 Sorptiv kyla i Mollier-diagram (Ramböll, u.å.) 
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1.1.2 Elektriciteten och dess ursprung  

De kylmetoder som har beskrivits tidigare kräver alla mer eller mindre tillsatser av 

elektricitet. Denna elektricitet produceras av ett kraftverk, som kan vara beläget relativt nära 

byggnaden eller långt bort. Energikällan som omvandlas till el kan variera stort, från sol-

energi till kemisk bunden energi. Alla produktionsformer har sina egna emissionsfaktorer. I 

en elproduktion ingår produktion från flera olika källor, vilket ger upphov till en egen elmix. 

Med elmix menas ett genomsnitt av den el som produceras, detta genomsnitt är även 

beroende av de förhållanden som råder från år till år. Genomsnittet för svensk elmix 

koldioxidemissioner kan anges till mellan 15 och 25 kg CO2/MWh och nordisk elmix till 

mellan 75 och 100 kg CO2/MWh. (Klimatkompassen.se, u.å.) 

 

I norden finns en gemensam elmarknad där det fritt sker ett stort elutbyte länderna mellan, 

beroende på prisläget i olika områden. Det finns även en relativt begränsad överföring mellan 

norden och övriga Europa, men det finns direktiv om att öka överföringskapaciteten i hela 

Europa. Av dessa anledningar kan det vara ointressant att använda ett isolerat svenskt el-

system och istället använda nordisk eller europeisk elmix. Gode m.fl. (2009) uppger 

emissioner för nordisk och europeisk elmix till cirka 70 respektive cirka 400 kg CO2-

ekvivalenter/MWh. I Vattenfall (2012) redovisas förutom koldioxidemissioner även utsläpp 

av kväveoxider (NOx) och svaveldioxid (SO2), men i denna rapport studeras enbart el-

genereringens koldioxidemissioner. (Gode m.fl. 2009) 

 

Den extra elproduktionen som tillkommer av en ökning av elanvändning eller vid avveckling 

av elproduktion brukar kallas marginalel. Begreppet marginalel kan även användas för det 

motsatta, alltså den elproduktion som försvinner vid en minskning av elanvändningen eller 

vid tillkommande elproduktion. Marginalel är även ett begrepp som för med sig en viss 

förvirring i olika sammanhang. Bland annat om det avser kort eller lång sikt, om det kan gälla 

endast en teknik eller kan det vara flera och om förnybar elproduktion kan ligga på 

marginalen. Begreppet kan även användas för att gynna olika syften, där elen kan härstamma 

från det som för tillfället är önskvärt. (Sköldberg m.fl. 2006) 

1.2 Syfte 

Vid val av kylmetod är en kylmaskin ofta den första tekniken som beaktas. Denna metod för 

att skapa kyla betraktas som det klassiska sättet. En stor nackdel med den är dess stora 

energianvändning under driften. Denna energi används av kompressorn, vilket är en 

komponent som krävs av kylmaskinen för att kunna producera kyla. På andra sidan finns 

kyla från borrhål, som ofta betraktas som gratis kyla. I detta fall betraktas dock bara energi-

användning under driften, som är låg på grund av att el bara behöver tillföras en cirkulations-

pump.  
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Syftet med denna studie är därmed att göra en jämförelse av dessa två tekniker för kyla, som 

kan anses vara varandras motsatser i avseende på driftenergi. När jämförelser görs för dessa 

tekniker beaktas ofta bara driftfasen, av denna anledning bedöms det vara intressant att göra 

en jämförelse av dem under ett helt livscykelperspektiv. I denna rapport jämförs den 

inbäddade energin från en kylmaskin och kyla från borrhål. I ett försök att bedöma deras 

miljöpåverkan jämförs även emissioner till luft i form av koldioxidekvivalenter. 

1.3 Avgränsning 

Detta arbete utförs på en fiktiv byggnad som är 2 000 m² stor, fem år gammalt och är 

placerad i Västerås. Studien utförs under 45 år, som är byggnadens kvarvarande livslängd. I 

samband med nybyggnationen antas att en kylmaskin installerades. Studien avser att svara 

på om det kan vara fördelaktig att nedmontera denna kylmaskin och ersätta den med en 

borrhålslösning. 

 

Under de 45 år som byggnaden ska stå antas att klimatet är detsamma, det förekommer inga 

variatoner i dess kyleffekt och kylenergibehov. Endast byggnadens kylbehov beräknas, 

värmebehov studeras inte. I denna rapport tas ingen hänsyn till att byggnadens interna kyl-

system kan variera i de två fallen som studeras.  

 

Resultatet beräknas enbart som två miljöpåverkanskategorier, inbäddad energi och 

koldioxidekvivalenter. Inbäddad energi beräknas som total primär energi och är inte 

uppdelad i olika poster, som icke förnybar och förnybar eller uppdelat i olja, kol o.s.v. Studien 

omfattar inte ekonomiska kalkyler. I avsnittet ovan diskuteras elektricitetens emissioner, där 

olika elmixar och begrepp presenteras. För att undvika begrepp som marginalel och för att 

undvika en diskussion om vilken elmix som gäller just nu, presenteras resultaten av 

koldioxidemissioner istället som grafer där elmixen är en variabel.  

1.4 Metod 

För att utföra beräkningar har kalkylprogrammet Microsoft Excel använts. Rapportskrivning 

har gjorts i ordbehandlingsprogrammet Microsoft Word. Den största delen av bakgrunds-

materialet kommer från sökningar på internet och databaser. För att utföra litteraturstudien 

har databasen Discovery, litteratur och internet använts. En del intervjuer och personlig 

kommunikation har även utförts.  
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Ett sätt att beräkna den energi som har sparats med en energieffektivisering är med 

beräkningsmetoden EROI. Den metoden används vanligen för energiutvinning, men används 

i detta arbete för att beräkna sparad energi. (Cleveland, 2010) 

 

Net energy analysis är ett sätt att jämföra hur mycket nytta en teknik har gett till samhället i 

energi jämfört med hur mycket energi som gått åt till att ta fram tekniken, få fram råvaran, 

bearbeta den, leverera den, eller på något annat sätt uppgradera energin till något samhälls-

nyttigt. Cleveland (2010) beskriver hur EROI beräknas som leverarad energi dividerat med 

den energi som gått åt för att göra tekniken samhällsnyttig. (Cleveland, 2010) 

 

Net energy analysis försöker bedöma den direkta och indirekta energin som behövs för att 

producera en energienhet. Direkt energi är bränslet eller elektriciteten som krävs för att 

utvinna eller generera en energienhet, ett exempel är naturgas som förbränns i en motor för 

att pumpa upp olja från ett borrhål. Indirekt energi är den energi som har gått åt för att 

producera de varor och tjänster som används för att producera en energienhet, ett exempel är 

den energi som gått åt för att tillverka borriggen som används för att borra efter oljan. Den 

direkta och indirekta energin kallas inbäddad energi, se figur 10. (Cleveland, 2010) 

 

 

Figur 10 Principen för EROI (Cleveland, 2010) 
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2 LITTERATURSTUDIE 

Litteraturstudien har gjorts med hjälp av skolans bibliotek, tips på artiklar från handledaren 

Anders Geerd samt sökningar på internet och i databaser. Litteratur där EROI tillämpas på 

borrhål och kylmaskiner eller liknande har inte funnits att tillgå. I Heikkilä (2006) utförs 

livscykelanalyser och jämförelser mellan att kyla med borrhål eller en kylmaskin. I en artikel 

skriven av Dutil & Rousse (2012) tillämpas EROI på energibesparingar för fönster och 

isolering i byggnader. Efter dessa följer en instruktion till beräkning av nettoenergi och EROI 

samt en introduktion till livscykelanalyser.  

2.1 Miljöbedömning av ett luftbehandlingsaggregat kylt av ett 

borrhålsbaserat värmepumpssystem 

I denna rapport från 2006 frågar Heikkilä (2006) sig om kyla från borrhål kombinerat med 

en värmepump jämfört med en traditionell kylmaskin kan ha en lägre miljöpåverkan i ett 

livscykelperspektiv. I systemet levereras all kyla till ventilationsaggregatet, där 2/3 av kylan 

kommer från borrhålet och 1/3 från en kylmaskin. I det andra fallet står en enda kylmaskin 

för hela kylbehovet. Studien utförs på en verklig byggnad, Academicum, belägen i Göteborg. 

Denna byggnad är 1920 m2 stor fördelat på tre våningar och effektbehovet för kyla antas vara 

40 W/m2. I rapporten försummas värmebehovet i byggnaden.  

 

I studien undersöks fyra miljöpåverkanskategorier, försurning, växthuspotential, över-

gödning samt bildning av marknära ozon. I alla fall normaliseras resultaten med viktnings-

systemet EPS 2000. Det antas att 95 % av metallerna kan återanvändas, vilket ersätter 

jungfrumaterial. Med detta antagande fås en del av resurserna tillbaka och då minskar båda 

systems miljöpåverkan.  

 

Resultatet av studien är att i tre av fyra miljöpåverkanskategorier är borrhålslösningen 

bättre. I kategorin bildning av marknära ozon är borrhålslösningens påverkan fyra gånger 

högre än för kylmaskinen. Detta beror enligt Heikkilä (2006) på att borrhålet kräver en stor 

mängd plast, polyeten, som under sin produktion leder till höga utsläpp av kolväten.  

 

Borrhålslösningen är ungefär tio procent bättre än kylmaskinen, ur de miljösynpunkter som 

har bedömts. Detta beror på att energianvändningen under drift är lägre samt att borrhåls-

lösningen kräver mindre material, främst i form av minskade mängder koppar och rostfritt 

stål. Den största miljöpåverkan sker under användningsfasen. Författaren kommenterar även 

att resultatet är starkt beroende av de materialdata som används och de resultat som ges är 

baserade på antaganden. Många av de data som används är gjorda på 1990-talet och därför 

argumenterar Heikkilä (2006) att nyare data skulle ge ett bättre och mer exakt resultat.  
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2.2 Nettoenergi och ledning för beräkning av EROI 

I denna artikel, skriven av Murphy m.fl. (2011), tas det upp att det är viktigt att välja rätt 

systemgräns samt välja hur mycket som ska ingå för att beräkna EROI. När sedan olika 

studier ska jämföras är det viktigt att titta på om samma systemgräns har använts eller inte. 

2.2.1 Beräkning av nettoenergi (net energy) och EROI 

Till exempel när en produkt ska produceras krävs en viss energi för att bygga upp produkten 

(Ec). När produkten är framställd börjar det producera en energi (Eg), för drift och underhåll 

går det åt en viss energi (Eop) och när produkten sedan ska avvecklas går det även åt en viss 

mängd energi (Ed). Dessa energiflöden kan ses i figur 11. Med dessa energier kan den totala 

nettoenergin under produktens hela livstid beräknas enligt formel 1 och EROI kan beräknas 

med dessa energier enligt formel 2. 

                   Formel 1 

 

     
  

         
   Formel 2 

 

Figur 11 Energiflöden i nettoenergianalys (Murphy m.fl. 2011) 
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2.2.2 Steg för steg instruktion för att utföra en EROI-analys 

1. Ange målen 

Ange först målen som ska nås med analysen, detta för att läsaren ska kunna se vad som ingår 

i analysen och kunna jämföra andra studier. 

2. Skapa ett flödesschema och identifiera systemgränserna 

 Skapa ett flödesschema och identifiera systemgränserna för att se den direkta och indirekta 

energin.  

3. Identifiera alla nödvändiga ingångar och utgångar inom systemgränsen 

När flödesschemat är upprättat kan alla energiflöden kartläggas och markeras inom system-

gränsen som direkt eller indirekt energi och som ingångar och utgångar av energi. 

4. Identifiera all nödvändig data för att beräkna EROI 

När steg ett till tre är genomförda kan data samlas in som är nödvändigt för att kunna utföra 

beräkningen av EROI. 

5. Välj metod för att justera energikvaliten 

Om det är möjligt ska alla energier, både de som går in och ut, sammanställas och kvalitets-

justeras och göras om till värmeekvivalenter. 

6. Identifiera och konventera finansiella flöden  

Oftast är endast finansiella uppgifter kända för energiflöden, till exempel hur mycket det 

kostar att frakta olja en viss sträcka. Dessa data måste konventeras till energi.   

7. Beräkna EROI 

Använd uppgifterna från de tidigare stegen för att beräkna EROI. 

2.3 Tillämpning av EROI på fönster och isolering  

I denna artikel, skriven av Dutil & Rousse (2012), tar de upp hur EROI kan tillämpas på 

fönster och isolering. I artikeln skiljer de på två olika negativa EROI. Den ena är en som är 

negativ på sikt när det gäller energibesparing, vilket inte är önskvärt. Den andra är positiv i 

tid av sparad energi, vilket är önskvärt. I den positiva situationen är den inbäddade energin 

lägre än den som är involverad i den ursprungliga situationen, denna betecknas med †. 

2.3.1 Beräkning av nettoenergi och EROI 

Först beräknas all energi för att uppföra en produkt eller process, från vaggan till graven, 

kallad investerad energi (E investerad). Sedan beräknas den energi som produkten eller 

processen genererar eller producerar under sin livstid, kallad producerad energi (E producerad). 

Därefter beräknas nettoenergin enligt formel 3. 

                             Formel 3 
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Om nettoenergin är positiv har den generarat eller producerat mer energi än vad som gick åt 

för att uppföra den. 

Om en förbättring ska utföras på en produkt för att spara energi byts producerad energi (E 

producerad) ut mot sparad energi (E sparad). Investerad energi (E investerad) räknas bara som den 

energi som krävs för att genomföra en lösning eller installera en utrustning. Energi från 

utvinningen av materialet till driftsättningen räknas med, inte energin från vaggan till 

graven. Nettoenergin beräknas enligt formel 4. 

      [                          ]                                   Formel 4 

 

EROI kan beräknas enligt formel 5 eller 6. 

     
           

           
  Formel 5 

     
       

           
  Formel 6 

2.3.1.1 Fönster 

I artikeln tar de upp flera studier som gjorts där EROI har applicerats på fönster. Den äldsta 

studien är från 1996 där tre typer av fönster studerades, ett fönster med enkelglas och ett 

med två-glas, båda med aluminiumram samt ett tvåglasfönster med träram. Glasets storlek 

var 1,02 m². De kom fram till att den inbäddade energin för fönstren var 2 190 MJ, 2 319 MJ 

respektive 463 MJ.  

 

De beräknade värmeöverföringen för hela fönsterkonstruktionen till 8 W/K, 5,2 W/K 

respektive 3,7 W/K. De använde fönstret med enkelglas och aluminiumram som referens, 

vilket ger en besparing på 436 MJ/år för två-glasfönstret med aluminiumram och 669 MJ/år 

för två-glasfönstret med träram. Energiåterbetalningstiden för de två fönstren blir 108 dagar 

respektive -2,6 år. Med en livslängd på 35 år blir EROI 188 respektive †13,6 eftersom 

träramen har en negativ energikostnad jämfört med aluminiumramen.  

 

Något som studien från 1996 inte tar upp är hur mycket inbäddad energi som ett fönster med 

enkelglas och träram har. Det har däremot artikelförfattarna tagit fram och det visar sig att 

det har en inbäddad energi på 335 MJ och en värmeöverföring på 6 W/K. Om detta fönster 

jämförs med de två två-glasfönstren blir energibesparingen 124 MJ/år respektive 358 MJ/år. 

Detta ger ett EROI på 2,2 respektive 98. Med detta ses att det är aluminiumramen som 

förstör fönstrets EROI-prestanda. Detta medför att det är viktigt att titta på hela fönster-

konstruktionen, inte bara på glaset. 
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En annan studie tittar på hur EROI förändras när spalten mellan fönstren fylls med argon, 

krypton respektive xenon. Energikostnaden för att fylla fönstren med de olika gaserna blev 

11,83 kJ, 502,2 MJ respektive 4,5 GJ med ett mellanrum på 16 mm för argon, 12 mm för 

krypton och 8 mm för xenon. Fönstrets storlek är 1,2 x 1,2 meter och består av en träram 

klädd med aluminium, vilket har en inbäddad energi på 1 030,5 MJ. Argonfyllningen sänker 

U-värdet från 1,63 W/m², K till 1,3 W/m², K och på 35 år sparas 2,8 GJ vilket ger ett EROI på 

237 000. Detta extremvärde gör att frågan ställs hur uppskattningen av argonens inbäddade 

energi ska hanteras. 

 

De kommer fram till att om befintliga fönster byts mot bättre fönster förloras den inbäddade 

energin och det blir väldigt kostsamt både energimässigt och ekonomiskt. Det bästa är att 

byta fönstren när de har slitits ut, alternativt reparera dem. 

2.3.1.2 Isolering 

I artikeln tar de även upp studier där EROI har applicerats på byggnaders isolering. Eftersom 

den största energin i ett hus går till uppvärmning och kyla är isoleringen en viktig del. 1988 

gjordes den första studien som inte gjorde en ekonomisk optimering utan tittade på energi-

optimering. De kom fram till att det första isoleringslagret har ett EROI nära oändligheten, 

därför kan inte EROI optimeras på det sättet. Istället måste den totala livslängden för energi-

kostnader minimeras och sedan kan EROI beräknas. De kommer fram till en ekvation som 

inte är linjär för att beräkna EROI. 

 

En studie som artikelförfattarna tar upp handlar om hur luft i en vägghålighet är en bra 

isolator. Den inbäddade energin för en vägg med isolering och luftspalt blir lägre än för en 

vägg med bara isolering. Eftersom en vägg med luftspalt har bättre isolering än en vägg med 

bara isolering behöver isoleringen inte vara lika tjock för att få samma isoleringsförmåga, 

detta gör att energikostnaden för väggen med luftspalt blir negativ. En vägg med luftspalt har 

ett EROI mellan † 0,7 och † 8,7 eftersom luftspalten ger en lägre inbäddad energi i 

isoleringen.  

 

Ytterligare en rapport som artikelförfattarna tar upp är en där det jämförs skillnaden mellan 

en enkelvägg och en dubbelvägg för en byggnad. Enkelväggen har en inbäddad energi på 76,3 

GJ och dubbelväggen 79,5 GJ. Under en livstid på 40 år blir energianvändningen 480 GJ för 

enkelväggen respektive 283 GJ för dubbelväggen. Detta ger ett EROI på 61,6. Om livslängden 

förlängs till 50 år måste den inre väggen underhållas vilket ökar energianvändningen med 9 

GJ. Detta ger ett EROI på 20,5, med detta ses att det är viktigt att definiera gränserna för 

analysen. 
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2.4 En introduktion till livscykelanalys 

En stor del av arbetstiden innebar att samla in data om olika materials inbäddade energi. 

Denna fås i form av livscykelanalyser som är utförda av organisationer och företag. Nedan 

ges en bakgrund till livscykelanalyser, de regler som styr hur de ska genomföras, hur de kan 

presenteras och vad som ska ingå i livscykelanalyser. Texten har skrivits med hjälp av 

litteratur och information från Internetkällor.  

2.4.1 Standarder inom ISO 14000 

ISO 14000 består av en serie av standarder som ska hjälpa företag och organisationer att 

bygga upp och bedriva miljöarbete. Denna serie av standarder är internationellt erkända och 

är uppdelade i en organisationsorienterad och en produktorienterad del. Den produkt-

orienterade består av följande delar: 

 Miljömärkning och miljödeklarationer 

Här ingår miljömärkning med symboler, användning av miljöuttalanden och miljö-

deklarationer grundade på livscykelanalyser. Standarden ”Typ III miljödeklarationer – 

Principer och procedurer” (SS-ISO 14025) beskriver principer och procedurer för typ II miljö-

deklarationsprogram och miljödeklarationer.  

 Livscykelanalys 

För att utföra livscykelanalyser används standarderna ”Livscykelanalys – Principer och 

strukturer” (SS-EN ISO 14040) och ”Livscykelanalys – Krav och vägledning” (SS-EN ISO 

14044).  

 Miljöanpassad produktutveckling 

Meningen är att visa hur produktutveckling är en viktig del av miljöarbete. För att göra detta 

finns en rapport som ska underlätta arbete med att integrera miljöarbete i produktutveckling, 

”Integrering av miljöaspekter i produktutveckling” (SIS-ISO/TR 14062).  

(Bodlund m.fl. 2009) 

2.4.2 Livscykelanalys 

Livscykelanalyser (LCA) utförs när en organisation vill undersöka sin miljöpåverkan, vilket 

vanligtvis görs på varor, processer eller tjänster. Analysen görs från det att materialet utvinns 

fram till dess att produkten blir avfall eller återvinns, kallas ofta ”från vaggan till graven”. 

Med hjälp av denna metod kan resursförbrukningen beskrivas samt utsläpp till luft, vatten 

och mark. (Bodlund m.fl. 2009) 

 

En livscykelanalys består av fyra faser: Syfte och avgränsning, inventeringsanalys, miljö-

påverkansanalys samt tolkning. Att utföra en analys är en iterativ process och arbetet kan gå 

fram och tillbaka mellan alla dessa faser, se figur 12. (Träguiden.se, u.å.) 
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Figur 12 Ramverk för en livscykelanalys (Träguiden.se, u.å.) 

 

I syfte och avgränsning (fas ett) definieras den funktionella enheten som ska analyseras. 

Eventuella avgränsningar som görs och även motiveringen till avgränsningen ska redovisas 

här. Den funktionella enheten ska vara tydligt definierad och mätbar för att skapa en 

referensenhet som ingående och utgående data kan relateras till. Enhetens mängd av 

material eller produkter sammanställs även här. I fas två utförs en livscykelinventering (LCI) 

där modellen som tidigare skapats omvandlas till ett flödesschema eller processträd. 

Aktiviteterna i flödesschemat delas sedan in i enhetsprocesser, som är förenade med in- och 

utflöden, se figur 13. (Träguiden.se, u.å.) 

 

I en livscykelanalys väljs vilka miljöpåverkanskategorier och vilka indikatorer som ska 

redovisas. Detta val görs i enlighet med syftet och avgränsningen för studien. Detta görs för 

att kunna värdera data från livscykelinventeringen och för att bättre kunna redovisa 

systemets påverkan på miljö. Tabell 1 visar ett exempel på några kategorier och deras 

indikatorer. (Träguiden.se, u.å.) 

 

Tabell 1 Miljöpåverkanskategorier och deras indikatorer. 

Miljöpåverkanskategori Kategoriindikator 
Växthuseffekt CO2-ekvivalenter 
Ozonuttunning OPD 
Försurning SO2-ekvivalenter 
Övergödning COD/BOD 
Marknära ozon POCP 
Resursanvändning, material kg 
Resursanvändning, energi MJ 
 

Det sista steget i en livscykelanalys är en tolkning av resultaten. Där diskuteras även 

resultaten beroende på datakvalitet, systemavgränsning och giltighet av studie, här finns 

även möjlighet att utföra en känslighetsanalys. (Träguiden.se, u.å.) 
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Figur 13 Exempel på livscykel (Klimatdeklaration.se, u.å.) 

1) Utvinning av råvaror, 2) Bearbetning av material, 3) Tillverkning, 4) 

Användning, 5) Återvinning, deponering. 

2.4.3 Koldioxidekvivalenter 

Koldioxidekvivalenter används när en jämförelse ska göras mellan olika gasers klimat-

påverkan. Olika gaser påverkar klimatet olika mycket och därför används 

koldioxidekvivalenter för att omvandla de till motsvarande mängd koldioxid. Till exempel 

motsvarar 1 kg metan 25 kg koldioxid. De totala koldioxidekvivalenterna för en vara eller 

tjänst kan räknas ihop och kallas ofta för dess växthuspotential (GWP). (Bodlund m.fl. 2009) 

2.4.4 Miljödeklarationer 

En miljödeklaration eller EPD (Environmental Product Declaration) utförs enligt standarden 

ISO 14025. Miljödeklarationer baseras på utförda livscykelanalyser och kan användas av alla 

företag och organisationer. I miljödeklarationer redovisas information om en produkt eller 

tjänsts miljöpåverkan, förskaffning av råmaterial, energianvändning, innehållet av material 

och kemiska substanser, emissioner till luft, mark och vatten och avfall. En miljödeklaration 

innehåller även information om produkten och företaget som har utfört deklarationen. Miljö-

deklarationer utförs frivilligt och kan användas för att kvalitativt jämföra information om en 

produkts miljöpåverkan. (Environmentalproductsdeclaration.com, u.å.) 

 

En miljödeklaration har tre huvuddelar enligt nedan. 

1. Beskrivning av produkten och företaget. 

Första delen av en miljödeklaration är en beskrivning av tillverkaren och produkten.  

 

2. Påverkan på miljön.  

Den viktigaste delen av en miljödeklaration där innehållet baseras på en livscykelanalys. I de 

flesta miljödeklarationer redovisas även luft- och vattenemissioner både som indata och 

omräknade som olika klimatindikatorer, till exempel växthuspotential (GWP). Resurs-

förbrukning delas upp i förnybara respektive icke förnybara resurser. Resultaten framförs 
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sedan per enhet, till exempel ett kg pasta. Vissa miljödeklarationer innehåller även en typisk 

transportsträcka till en kund. 

 

3. Information om företaget och det ackrediterade certifieringsorganet.  

Här redovisas namn och adress till företagets kontaktperson och till certifieringsorganet, 

certifierings giltighetstid samt referenser. 

(Environmentalproductsdeclaration.com, u.å.) 

 

Miljödeklarationer administreras av miljöstyrningsrådet. De har arbetat med att göra EPD-

systemet stort internationellt, detta har också skett och EPD-systemet är nu det enda system 

som kan tillämpas i flera länder. (Bodlund m.fl. 2009) 

 

Miljödeklarationer har till uppgift att vara objektiva och verifierbara. Detta innebär att en 

deklaration bara ska innehålla information om sådant som redan hänt. En miljödeklaration 

spekulerar alltså inte på vad som kommer hända i framtiden. När EPD-systemet skapades 

var även adderbarhet ett viktigt krav. Innebörden av detta är att individuella komponenter i 

en produkt kan adderas och därmed erhålls miljödeklaration för den sammanställda 

produkten. (Bodlund m.fl. 2009) 

 

Till skillnad från en livscykelanalys ska miljödeklarationer vara lätta att jämföra. I en LCA 

bestäms metodiken och systemgränserna individuellt beroende på produkten som ska 

analyseras. Ett sätt att göra miljödeklarationer jämförbara är att dela upp dem i olika 

produktspecifika regler (PCR). Analogt med livscykelanalyser kan olika miljödeklarationer 

redovisa olika information. Det som ska ingå är resursuttagning från naturen och olika miljö-

påverkanskategorier, vilka som redovisas beror på vilken produkt deklarationen är gjord för. 

(Bodlund m.fl. 2009) 

 

2.4.4.1 Produktspecifika regler 

Produktspecifika regler (Product Category Rules) är gemensamma regler för en grupp av 

produkter. Där anges hur data och underlag ska hanteras när en miljö- eller klimat-

deklaration upprättas. Alla produkter som använt samma produktspecifika regler använder 

samma regler och därför är dessa miljödeklarationer jämförbara. (Klimatdeklaration.se, u.å.) 

2.4.5 Byggvarudeklaration 

En byggvarudeklaration kan ibland uppfattas som en miljövarudeklaration. Miljö-

varudeklarationen är en redovisning som är granskad av en tredjepart medan en bygg-

varudeklaration är en redovisning som tillverkaren själv har upprättat. Svensk Byggtjänst har 
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i samarbete med Byggsektorns Kretsloppsråd framarbetat en mall för hur en bygg-

varudeklaration bör se ut. Det finns både delar som ska ingå och delar som är frivilliga att ha 

med i en byggvarudeklaration. (Teknikhandboken.se, u.å.) 

 

Det som ska ingå är ingående material, redovisning av ingående materials miljö-

konsekvenser, vilka kemiska ämnen från Kemikalieinspektionens begränsningsdatabas som 

ingår i produkten, ett beaktande av livscykelaspekterna på ingående material, uppgifter som 

andra i byggprocessen behöver för sina analyser, uppgifter som behövs vid rivning, 

återvinning och/eller deponering. (Teknikhandboken.se, u.å.) 

 

Det som bör ingå, men som är frivilligt, är uppgifter om råvaruuttag och insatsvaror, vilka 

ämnen som är upptagna i Kemikalieinspektionens begränsningsdatabas som ingår i 

produkten, uppgifter om miljöpåverkande inslag under byggande, uppgifter om resursbehov 

under byggprocessen, uppgifter om energianvändning vid drift och underhåll, uppgifter om 

varuanvändning vid skötsel, information om transporternas resursanvändning och 

emissioner, information om avfallshanterings urlakning och emissioner, uppgifter som har 

betydelse för inomhus miljön. (Teknikhandboken.se, u.å.) 

 

  



 

23 

 

3 BESKRIVNING AV KYLA FRÅN BORRHÅL OCH 

KYLMASKIN 

I denna rapport har två olika kylmetoder valts att studeras och tillämpas på en fiktiv kontors-

byggnad. De två kylmetoderna är kyla från en kylmaskin, alternativt kyla från ett antal 

borrhål som motsvarar kylmaskinens kyleffekt. Byggnaden är 2 000 kvadratmeter stor och 

har ett kyleffektbehov på 50 W per kvadratmeter, vilket ger ett totalt kyleffektbehov på 100 

kW. Enligt Sveby (2010) är ett rimligt värde på energianvändningen för verksamhetsel i en 

kontorsbyggnad 50 kWh per kvadratmeter och år. I studien antas att 80 procent av denna 

verksamhetsel blir överskottsvärme som måste kylas bort. Energianvändningen för kyla blir 

därmed 40 kWh per kvadratmeter och totalt 80 000 kWh per år. 

3.1 Borrhål 

I nedanstående avsnitt beskrivs mer ingående hur djupa borrhålen måste vara beroende på 

önskad kyl- eller värmeeffekt, placeringen av hålen om flera behövs för att uppnå önskad 

effekt, hur kyla respektive värme tas från borrhålet samt dess livslängd. 

3.1.1 Borrhål och deras djup 

Ibland kan det behövas mer en ett borrhål till en värmeanläggning, till exempel stora villor, 

skolor och industrier, för att klara av att leverera den värme som behövs. Ju djupare hål som 

borras desto mer tekniskt krävande är det och det är mera kostsamt, då är det bättre att borra 

flera grundare hål. Om en dimensioneringsberäkning visar på att borrdjupet kommer 

överstiga 200 meter rekommenderas att borra flera hål i stället för ett. (Svepinfo.se, u.å.) 

 

När flera hål ska borras är det viktigt att dessa inte placeras för nära varandra, minst 20 

meter mellan hålen rekommenderas. Om många hål ska borras på en liten yta kan de borras i 

en cirkel med en viss lutning från varandra, detta gör att det ser ut som en solfjäder eller 

kvast. I dessa fall bör medelavståndet mellan hålen vara 15-20 meter. (Svepinfo.se, u.å.) 

 

När ett hål borras måste först jordlagret borras igenom för att komma ner till fast berg. Detta 

djup varierar i landet och ett medelvärde för Sverige är cirka sju meter. Den delen av borr-

hålet måste fodras med ett stålrör med en godstjocklek på minst 5 mm, vilket måste drivas in 

minst två meter i det fasta berget och minst sex meter ner från markytan. Foderröret gjuts 

fast i berget, vanligtvis med cement, detta för att förhindra att ytligt liggande grundvatten 

samt jord och bergmaterial tränger in i borrhålet. (Svep, 2004) 
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3.1.2 Kyla och värme från borrhål samt dess livslängd 

Clausius formulering av termodynamikens andra lag lyder: 

Det är omöjligt för ett system att fungera på ett sådant sätt att det enda 

resultatet skulle bli en energiöverföring av värme från en kallare till en 

varmare kropp. 

(Moran & Shapiro, 2010, s. 177) 

Ett sätt att tolka denna formulering är att värme endast kan flöda spontant från ett varm till 

ett kallt rum (Moran & Shapiro, 2010). I en borrhålslösning för kyla utnyttjas det faktumet 

att byggnaden har en hög temperatur på grund av dess interna värmeöverskott samt att det i 

berggrunden råder en lägre temperatur. Med hjälp av denna temperaturdifferens kan värme 

flyttas från byggnaden till berget och på detta sätt kyls byggnaden. Denna värmeöverföring 

sker med en cirkulerande krets mellan botten på borrhålet och byggnadens kylsystem. 

 

Enligt Gräslund (2010) är temperaturen i marken ungefär samma som årsmedel-

temperaturen på den aktuella orten. Temperaturen höjs ungefär 1,5 grader för varje 100 

meter under markytan (Gräslund, 2010). Årsmedeltemperaturen i Västerås är cirka sex 

grader Celsius vilket betyder att markens temperaturer varierar mellan sex och tio grader 

Celsius när borrdjupet är 300 meter (SMHI.se, 2009).  

 

När en värmepumpsanläggning installeras och kopplas till ett borrhål kommer temperaturen 

i borrhålet att sänkas, men samtidigt flödar energi in till hålet från berget runt om kring och 

efter cirka fem år kommer temperaturen att stabiliseras och ligga några grader under den 

temperatur som var innan värmepumpsanläggningen togs i drift. Om anläggningen är rätt 

dimensionerad kan den leverera värme för all framtid. (Svepinfo.se, u.å.) 

 

Borrhålet kan även användas för att kyla en byggnad. I detta fall värms köldbärarvätskan i 

byggnaden och kyls sedan i borrhålet. Tvärtom mot värmefallet kommer temperaturen i 

borrhålet först bli något högre för att sedan stabiliseras på en något högre temperatur än 

innan kylanläggningen togs i drift. Enligt Svep (2004) har borrhålet med tillhörande rör-

system en livlängd på mer än 100 år.  

 

Vid dimensionering av borrhål varierar effekten som kan tas ut mellan 10-40 W/m vid 

kontinuerlig drift beroende på vad det är för typ av berg. Generellt sätt finns två typer av berg 

som kan påstötas vid borrning, sedimentärt berg och urberg. Olika berg har olika värme-

ledningsförmåga och i sedimentärt berg behövs ett djupare borrdjup för att kunna uppnå 

samma energimängd som ur ett grundare borrdjup i ett urberg. (Svepinfo.se, u.å.) 
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3.2 Kylmaskin 

Nedan följer en ingående beskrivning av kylmaskinens uppbyggnad, arbetssätt, beräkning av 

köldfaktorn samt köldmedier. 

3.2.1 Beskrivning av kylmaskin 

Det vanligaste sättet att producera kyla är att använda en kylmaskin, som även kallas 

eldriven kompressorkyla. En kylmaskin arbetar enligt samma princip som en värmepump, 

skillnaden är att det är den kalla sidan som utnyttjas och som är den nyttiga delen av 

maskinen. I en kylmaskin tillförs värme till förångaren från till exempel en byggnads kontor 

och värme bortförs vid kondensorn. En kylmaskin kan leverera sin kyla till valfri plats, till 

exempel direkt till ett rum eller till ett ventilationsaggregat. (Nilsson, 2001 a) 

 

I kylmaskinen upprättahåller en kompressor lämpliga tryck vid deras respektive 

temperaturer. Vid sidan med låg temperatur råder också det låga trycket och där kan köld-

mediet förångas, vilket sker i förångaren. Vid sidan med hög temperatur råder det höga 

trycket och där kondenseras köldmediet, vilket sker i kondensorn. För att mediet ska kunna 

förångas måste det absorbera värme, som motsvarar den latenta värmen av förångningen 

från det kylda rummet och då skapas kyleffekten. Vid förångningen är temperaturen till stor 

del konstant och denna temperatur kallas förångningstemperaturen. I kondensorn avges 

värme till ett annat medium med lägre temperatur. Här förändras köldmediet från gas till 

vätska, vilket kallas kondensering och den temperatur som råder här kallas kondenserings-

temperaturen. (Granryd m.fl. 2011) 

 

För att utföra denna uppgift kräver en kylmaskin en kompressor, som oftast drivs av el. För 

en kylmaskin definieras en köldfaktor som är förhållandet mellan levererad kyla och tillförd 

kompressorarbete, se formel 7 (Nilsson, 2001 a). I figur 14 ses en principskiss på en kyl-

maskins komponenter och vilka energiflöden som förekommer i den.   

            
         

                
   Formel 7 
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Figur 14 Princip för kylmaskin/värmepump (egen konstruktion) 

 

3.2.2 Beskrivning av beräkningar till köldfaktor 

I nedanstående avsnitt beskrivs hur beräkningar utförs för köldfaktorn till en kylmaskin och 

dessa beräkningars bakgrund, som Granryd m.fl. (2011) beskriver dem. 

 

Termodynamikens andra lag säger att energi måste tillföras en process för att kunna flytta 

värme från en kall till en varm källa. Den energi som måste tillföras benämns här E och 

värme som tillförs eller bortförs systemet kallas Q. Med dessa två energier kan ett 

effektivitetstal definieras enligt formel 8. 

     
  

 ⁄    Formel 8 

 

Detta förhållande kallas coefficient of performance (COP) eller köldfaktor. För en värme-

pump kallas denna istället för värmefaktor, se formel 9. 

     
  
 ⁄    Formel 9 

 

Enligt termodynamikens första lag måste värmen som bortförs från systemet vara samma 

som summan av energi som tillförs, enligt formel 10.  

          Formel 10 

Om alla termer i formel 10 divideras med energitillförseln E fås formel 11. 
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             Formel 11 

 

För ett system drivet av mekanisk energi, E, begränsas den teoretiska köld- och värmefaktorn 

av den övre (t1) och undre (t2) temperaturen som finns i omgivningen. Dessa temperaturer 

ges lämpligen i absoluta temperaturen kelvin, K, där temperaturerna då benämns T1 

respektive T2. Med dessa temperaturer kan den högsta teoretiska köldfaktorn definieras 

enligt formel 12.  

      
  

     
   Formel 12 

 

I detta fall står prefixet 2C för köldfaktorn beräknad med Carnots ideala cykel, se figur 15. 

Carnotcykeln är en teoretisk process där alla energiflöden sker fullständigt reversibelt.  

 

 

Figur 15 Carnots ideala cykel i T,s-diagram (Granryd m.fl. 2011) 

 

I verkliga cykler är det omöjligt att undvika irreversibiliteter, de värden som kan fås för en 

ideal Carnotprocess kan alltså aldrig nås. Av denna anledning definieras en total Carnot-

verkningsgrad, ηCt, vilket också ger köldfaktorn enligt formel 13. Denna verkningsgrad beror 

på vilken typ av cykel det är som beskrivs och varierar mellan 0,4 och 0,6. För att uppnå en 

bra köld- eller värmefaktor är det alltså viktigt att se till att skillnaden i temperaturer är så 

liten som möjligt.  

         
  

     
   Formel 13 
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3.2.3 Köldmedier 

Köldmedier kallas de fluider som finns i slutna kretsar inuti maskiner som levererar värme 

och kyla. De används inom värmepumpar och kylmaskiner eftersom de kan kondensera och 

förånga vid passande tryck och temperaturer. Till exempel R22 kokar vid 0 ºC när mediet är 

vid 5 bars tryck och kondenserar vid 60 ºC när mediet är under 24 bars tryck (DuPont 2005). 

För att benämna köldmedier används bokstaven R, från engelskans ”refrigerant”. Efter R 

följer en sifferkombination (till exempel R11) som förklarar hur många flor-, väte-, kol- och 

kloratomer köldmediet innehåller. (Nilsson, 2001 b) 

 

Ett problem med de köldmedier som används idag är att de har en stor påverkan på klimatet. 

De påverkar dels ozonskiktet där vissa köldmedier har en reaktion med ozon som förtunnar 

skiktet. Vissa köldmedier bidrar även till att öka växthuseffekten. På grund av deras påverkan 

på klimatet har internationella överenskommelser skapats som har till syfte att minska 

användningen av vissa köldmedier. Köldmedierna når naturen i små mängder vid läckage 

och i större mängder vid haverier, allmän hantering av köldmediet och vid skrotning av 

maskinerna. (Nilsson, 2001 b) 

3.3 Komponenter 

I följande avsnitt ges en förklaring till de komponenter som har studerats och som är tänkta 

att kunna användas i den fiktiva byggnaden. Under varje rubrik ingår även vad som har 

försummats och vilka antaganden som har gjorts. Ett försummande som är gemensamt för 

alla komponenter är själva tillverkning av dessa komponenter från de ingående materialen. 

Detta till dels på grund av att ingen information har hittats om detta ämne. En annan 

anledning är att vissa livscykelanalyser som har hittats är gjorda för att kunna användas som 

legoklossar, alla individuella materials livscykelanalyser kan summeras för att få en 

komponents totala livscykelanalys.  

3.3.1 Kylmaskin 

I studien antas att en kylmaskin från Carrier AB (Aquasnap 30RBS-100) med kyleffekten 102 

kW kan användas, se bilaga 1. Figur 16 visar hur denna kylmaskin ser ut, som antas kunna 

kyla hela den fiktiva byggnaden. Denna typ av kylmaskin är avsedd att placeras på tak. Även 

om möjligheter till värmeåtervinning finns, används inte detta ofta (Geerd, 2013). Denna kyl-

maskin använder en luftkyld kondensor, med fläktar som blåser över rör. Enligt Sandell 

(2013) tillverkas kylmaskinen i Montleul, Frankrike. Transportsträckan därifrån till Västerås 

är ungefär 2100 km och denna transport antas ske med lastbil. 
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Figur 16 Kylmaskinen (Sandell, 2013) 

 

Det ideala hade varit att hitta en livscykelanalys eller byggvarudeklaration för denna eller en 

liknande kylmaskin. Trots intensiva efterforskningar verkar ingen tillverkare ha utfört någon 

sådan analys. Det som användes var en byggvarudeklaration på IVT:s värmepump Greenline 

F70 (IVT, 2011). Denna värmepump används vanligtvis för att värma en byggnad, där 

kondensorn kyls av byggnadens transmissionsförluster. I studien antas att denna värme-

pump kan arbeta på samma sätt som en kylmaskin och att den kan utföra samma uppgift. 

Detta antagande grundar sig på att enligt Nilsson (2001 a) fungerar en eldriven kylmaskin på 

samma sätt som en värmepump, skillnaden är vilken sida av maskinen som är den nyttiga.  

 

Denna värmepump har värmeeffekten 67,8 kW och eleffekten 16,7 kW, vid 

förångningstemperaturen 0 och kondenseringstemperaturen 35 °C. Om dessa effekter 

divideras med varandra fås värmefaktorn (COP1) till 4,1. Detta ger, med formel 11, köld-

faktorn (COP2) till 3,1. Med detta beräknas värmepumpens kyleffekt till 51,1 kW och för att 

tillgodose byggnadens kylbehov på 100 kW krävs ungefär två värmepumpar. Värme-

pumparnas totala beräknade vikt blir nära 1 000 kg. (IVT, 2006)  

 

Enligt IVT:s (2011) byggvarudeklaration för denna värmepump står stålplåt och gjutjärn som 

en gemensam procent, 57 % totalt. Enligt Geerd (2013) består en värmepump med hermetisk 

kompressor av mer plåtstål än gjutjärn. I studien antas att värmepumpen består av 47 % 

plåtstål och 10 % gjutjärn, eftersom värmepumpen använder en helhermetisk scroll-

kompressor (IVT, u.å.). I tabell 2 redovisas de procent och vikter som har använts. 
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Tabell 2 Material i värmepumpen. 

Material Vikt, % Vikt [kg] 

Stålplåt 47,0 469,1 

Rostfritt stål 20,0 199,6 

Gjutjärn 10,0 99,8 

Koppar 5,0 49,9 

Polysterskum 4,0 39,9 

Elektronik 3,5 34,9 

Färg 2,5 25,0 

Mässing 2,0 20,0 

R407C 1,7 17,0 

Esterolja 1,5 15,0 

Aluminium 1,0 10,0 

PVC 0,6 6,0 

ABS-plast 0,6 6,0 

Cellgummi 0,6 6,0 

Totalt 100,0 998,0 

 

För att efterlikna den kylmaskin som var tänkt att användas väljs även en kylmedelkylare till 

denna värmepump. Denna kylmedelkylare måste vara stor nog att kyla bort både värmen 

från förångaren och det arbete som tillförs kompressorn, se formel 10. Kylmedelkylaren 

måste då ha en effekt på minst 131 kW (se bilaga 1). I denna studie valdes en kylmedelkylare 

tillverkad av AIA, XPS-17 (AIA, 2008). Denna har effekten 144 kW och visas i figur 17 (AIA, 

2008). Till denna kylmedelkylare kan det även hämtas en byggvarudeklaration där det 

framgår hur mycket de olika materialen väger i kylmedelkylaren, se tabell 3 (AIA, 2011). 

 

 

Figur 17 Kylmedelkylaren (AIA, 2008) 
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Tabell 3 Material i kylmedelkylaren. 

Material Vikt, % Vikt [kg] 

Aluminium 50,0 136,0 

Koppar 25,0 68,0 

Stålplåt 21,0 57,1 

Elektronik 3,5 9,5 

Polyester 0,3 0,7 

Rostfritt stål 0,3 0,7 

Totalt 100,0 272,0 

 

I figur 18 visas en principskiss för hur kylmaskinens system kan se ut. Konfigurationen och 

antalet komponenter i figuren ska inte anses vara representativt för hur kylmaskinen skulle 

byggas upp i en verklig byggnad. 

 

Figur 18 Principskiss kylmaskin/kylmedelkylare (egen konstruktion) 

3.3.1.1 Köldmedie 

Kylmaskinen beräknas vara fylld med 17 kg köldmedie av typ R407C. Detta köldmedie har en 

GWP på 1 526 koldioxidekvivalenter (Nordman, 2007). Enligt Kylteknikern (2009) varierar 

tillåtet köldmedieläckage från åtta till två procent, beroende på köldmediefyllning, och för 

den kylmaskin som studeras i denna rapport är det tillåtna köldmedieläckaget fyra procent 

per år. 
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3.3.2 Borrhål 

De komponenter som antas behövas för att tekniskt driva borrhålslösningen och de 

komponenter som studeras är rör, samlingsbrunn och cirkulationspump (Uponor, u.å.). 

Rören som krävs är både foderrör och de plaströr där fluiden cirkulerar. Innan plaströren 

kan installeras måste borrhålen borras. Enligt Sverkersson (2013) används en dieselmotor 

som driver en kompressor för att utföra borrningen, denna motor använder cirka tre liter 

diesel per meter borrhål. Enligt Geerd (2013) är den maximala tillgängliga effekten i borr-

hålen cirka 50 W/m, men uppger värdet 40 W/m som ett rimligt antagande och detta värde 

används i studien. I denna studie antas att det inte finns någon begränsning för den markyta 

som krävs för borrhålen och samlingsbrunnen. I figur 19 ses komponenterna i ett borrhål. 

 

 

Figur 19 Borrhålet och dess komponenter (Geotec.se, 2011) 

För att beräkna totala antalet meter borrhål som krävs för att kyla byggnaden används det 

faktumet att totala kyleffektbehovet är 100 kW (100 000 W) och att kyleffekten i borrhålet är 

40 W/m. Detta beräknas enligt formel 14. 
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   Formel 14 

 

Enligt Thern (2013) följer Västerås grundvattennivå Mälarens vattennivå. I denna studie 

antas att byggnaden befinner sig tio meter ovanför Mälaren och grundvattennivån. Detta 

innebär att det aktiva borrhålet blir tio meter mindre än det totala borrhålsdjupet. Med aktivt 

borrhålsdjup menas det borrhålsdjup där det kan tas ut en effekt. Enligt Sverkersson (2013) 

är det maximala djupet 300 meter och detta djup används för att beräkna antalet borrhål. 

Antalet borrhål avrundat uppåt beräknas enligt formel 15: 

               
                   

                   
  Formel 15 

Värden för dessa indata samt deras resultat redovisas i tabell 4. 

Tabell 4 Dimensionering av borrhål. 

Kyleffekt borrhål [W/m]  40 

Kyleffektbehov [kW] 100 

Antal meter borrhål [m] 2 500 

Grundvattennivå [m] 10 

Totalt borrhålsdjup [m] 300 

Aktivt borrhålsdjup [m] 290 

Antal borrhål 9 

 

I figur 20 visas en principskiss för hur borrhålets system kan se ut. Konfigurationen och 

antalet komponenter i figuren ska inte anses vara representativt för hur borrhålen skulle 

byggas upp i en verklig byggnad. I figuren ingår inte foderrör.  
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Figur 20 Principskiss borrhål (egen konstruktion) 

3.3.2.1 Foderrör 

Foderrören som används antas ha dimensionerna 168,3 mm yttermdiameter och fem mm 

godstjocklek (Scandi Steel, u.å.). Dessa stålrör antas vara nio meter långa, eftersom berg-

grundens djup är cirka sju meter i Sverige och röret måste drivas ner minst två meter ner i 

denna berggrund (Geotec u.å.). Alla nio borrhål som behövs för att klara kylbehovet på 100 

kW har också sitt eget foderrör, vilket gör att den totala rörlängden blir 81 meter. Enligt 

SINTEF (2007 b) är densiteten för dessa stålrör 7 850 kg/m3 och den totala vikten av foder-

rören blir då 1 631 kg. Figur 21 visar ett exempel på hur ett foderrör kan se ut.  

 

Figur 21 Foderrör (Ruukki.se, 2012) 
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Den livscykelanalys som används för foderrören är utförd av SINTEF (2007 b) för Contiga AS 

stålproduktion i Norge. Enligt SINTEF (2007 b) har dessa stålrör en livslängd på 100 år och 

därför behöver det inte tas någon hänsyn till att de kanske behöver bytas ut. I denna 

livscykelanalys ingår även en transportdel, dock är det okänt vilka emissioner dessa 

transporter är associerade med (SINTEF, 2007 a). I SINTEF (2007 b) framgår att denna 

livscykelanalys är gjord på en fabrik i Kongsvinger, Norge och att Contiga AS bland annat har 

fabriker i Oslo, Moss, Fredrikstad och Flisa. Av denna anledning används transportavståndet 

400 km, som är det ungefärliga avståndet från dessa orter till Västerås.  

3.3.2.2 Rör 

De rör som används för att cirkulera kollektorvätskan i borrhålen antas i denna studie vara 

tillverkade av högdensitetspolyeten, HDPE. Dessa rör har en livslängd överstigande 100 år 

och därför behöver det inte tas någon hänsyn till byte av dem. Förutom den produktion som 

Plasticseurope.org (2010 a) redovisar tillkommer även framställning av själva rören, som är 

given till mellan två och tre MJ per kg rör. Dessa polyetenrör tillverkas i Fristad och 

transporteras sedan med lastbil. Transportsträckan mellan Fristad och Västerås är cirka 350 

km. (Frykberg, 2006) 

 

Dessa rör antas ha dimensionen 40 mm ytterdiameter och 2,4 mm godstjock. Enligt 

Sverkersson (2013) krävs större dimensioner vid djup överstigande 220 meter, fyra stycken 

med ytterdiameter 32 mm alternativt två rör med ytterdiameter 50 mm. Detta försummas 

dock i denna studie. Densiteten på rören antas vara 950 kg/m3, vilket med totala antalet 

borrhål och en volymberäkning resulterar i att rörens totala vikt blir 1 454 kg (Plast och 

Kemibranscherna, u.å.). I figur 22 kan ett paket polyetenrör ses, som de är presenterade i 

Uponors produktkatalog.  

 

 

Figur 22 Polyetenrör (Catalog.uponor.com, 2010) 

3.3.2.3 Samlingsbrunn 

I det fiktiva borrhålssystemet antas att en samlingsbrunn tillverkad av Uponor kan användas, 

med totala vikten 82 kg (Heikkinen, 2013). Denna vikt gäller för tio kretsar och borrhålet i 

denna studie har beräknats till nio kretsar, den viktskillnad som kan finnas mellan en 
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samlingsbrunn med nio eller tio kretsar anses vara försumbar. Figur 23 illustrerar hur 

Uponors 1 000 mm samlingsbrunn ser ut. 

 

 

Figur 23 Samlingsbrunn (Catalog.uponor.com, 2010) 

 

Det som dock saknas är vad denna samlingsbrunn är tillverkad av och vilken inbäddad energi 

och vilka koldioxidemissioner som är associerad med den. I studien antas att 95 % av vikten 

är högdensitetspolyeten och de resterande fem procenten försummas. Det antas också att 

samlingsbrunnen tillverkas på samma ort som rören (Fristad) för att sedan transporteras till 

Västerås, vilket är cirka 350 km.  

3.3.2.4 Cirkulationspump 

För att överkomma strömningsförluster, som uppkommer av rörens ytråhet, krävs en 

cirkulationspump. Storleken av förlusterna beror till dess på flödet i borrhålen, som beräknas 

med formel 16. Strömningsförluster bestäms med flödet per borrhål och innerdiameter med 

Uponors (u.å.) tryckfallsnomogram för polytetenrör och blev ungefär 50 Pa/m. Med totala 

rörlängden 2 500 meter beräknas sedan totala tryckfallet till 125 kPa.  

 

  
     

       
  Formel 16 

Indata och resultaten av denna ekvation finns i tabell 5, där flödet redovisas i både m3/s och 

l/s.  

Tabell 5 Flöde i borrhål. 

Kyleffekt (Pkyla) [kW] 100 

Värmekapacitet (cp) [kJ/kg, K] 4,18 

Densitet (ρ) [kg/m3] 995 

Temperaturdifferens (Δt) 6 

Flöde (Q) [m3/s] 0,004 

Flöde [l/s] 4,0 
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Cirkulationspumpen valdes sedan med hjälp av VM Pumpars litteratur som fanns att tillgå, 

där pumpen väljs beroende på vilket tryckfall och flöde pumpen ska ha (VP Pumpar, u.å.). I 

denna studie används en VM 6-225-4 med en effekt på 3 kW, som väger 58 kg (VM Pumpar, 

u.å.). Till denna finns även en byggvarudeklaration som uppger andelen material som 

förekommer i pumpen (VM, 2011). Denna pump tillverkas i Köpenhamn och transporteras 

till Västerås, vilket är 642 km (Smedegaard.dk, 2005 a). 

 

Information om den inbäddade energin i keramik kunde inte finnas och av denna anledning 

försummas den helt i pumpens inbäddade energi. Keramik står bara för 0,5 % av pumpens 

vikt och då kan dess totala inbäddade energi inte anses påverka resultatet nämnvärt. EPDM 

är ett sorts gummi och approximeras som polybutadien, vilket är ett syntetiskt gummi 

(Sibur-int.com, 2013). Enligt VM (2011) används koppar i pumpen till lindning, vilket antas 

vara mest likt koppatråd. 

 

I tabell 6 redovisas de material som förekommer i denna pump, dessa data varierar beroende 

på pump- och motorstorlek, men denna variation har försummats (VM, 2011). Figur 24 visar 

hur den valda pumpen ser ut.  

 

Tabell 6 Material i cirkulationspumpen. 

Material Vikt, % Vikt [kg] 

Gjutjärn 72,0 % 41,76 

Stålplåt 15,0 % 8,70 

Aluminium 9,0 % 5,22 

Koppar 3,0 % 1,74 

Färg 0,4 % 0,23 

EPDM 0,1 % 0,06 

Totalt 100 % 58 

 

 

 

Figur 24 Cirkulationspump (Smedegaard.dk, 2005 b) 
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Enligt Malmberg (2006) kan en pump som är installerad för detta sorts system uppnå en 

energifaktor på 40. Detta är synonymt med att cirkulationspumpen har en köldfaktor 

motsvarande 40 och det värdet används även i denna studie.  

3.4 Material 

I de komponenter som är tänkta att användas i en byggnad ingår flera material. Till dessa 

material har det hämtats livscykelanalyser för att kunna utföra beräkningar för varje 

komponent. Nedan följer en sammanfattning av dessa material och där det behövs, en kort 

förklaring med de antaganden som gjorts. 

3.4.1 Metaller 

I tabell 7 redovisas inbäddade energin och koldioxidemissioner för de metaller som har 

använts i studien. I tabellen är data för aluminium givna som 100 % jungfrumaterial.  

Tabell 7 Inbäddad energi och växthuspotential i metaller. 

Material Energi 
[MJ/kg] 

GWP 
[kg CO2-ekv/kg] 

Plåtstål 25,8 1,82 

Rostfritt stål 55 3,01 

Aluminium 167,28 8,987 

Kopparrör 33,4 2,38 

Koppartråd 52,91 4,24 

Gjutjärn 38 1,46 

Zink 29,1 1,92 

Mässing 37,04 4,12 

3.4.1.1 Stål 

I denna miljövarudeklaration redovisas den inbäddade energin för att producera ett ton plåt-

stål. Livscykelanalysen är gjord som en vagga till grinden-analys, från råvaruuttagning till 

dess att produkten är redo att säljas. Där ingår också de transporter som krävs mellan 

fabriker och liknande. I deklarationen antas att 70 % av stålet återvinns, som är medel i 

Europa, och 30 % deponeras. (Akkon Steel Structure Systems Co, 2012) 

 

För rostfritt stål har en livscykelanalys utförd av Outokumpu (2011) tagits. I denna ingår 

bland annat råvaruförskaffning och transporter av huvudmaterial. (Outokumpu, 2011) 
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3.4.1.2 Aluminium 

I denna livscykelanalys framgår aluminiumproduktion både som jungfrumaterial och som 

helt återvunnet. I denna ingår all inbäddad energi och koldioxidutsläpp från vaggan till 

grinden, där den slutar vid försäljning till konsumenter. Det ingår även data för åter-

smältning av återvunnet material, det är alltså möjligt att studera en egen återvinningsgrad. 

Till exempel anges återvinningsgraden 90 % för bil- och byggnadssektorn. Denna procent 

används för att beräkna den inbäddade energi och koldioxidutsläppen för aluminium. I tabell 

8 redovisas energin och växthuspotential hos ett kg aluminiumplåt, från jungfrumaterial 

samt 100 % respektive 90 % återvunnet material. (European Aluminium Association, 2013) 

 

Tabell 8 Produktion av aluminium. 

Aluminium Energi 
[MJ/kg] 

GWP 
[kg CO2-ekv/kg] 

Jungfru 167,28 9,05 

100 % Återvunnet 19,22 1,08 

90 % återvunnet 34,03 1,87 

3.4.1.3 Koppar 

Den livscykelanalys som har hämtats för kopparproduktion innehåller vaggan till grinden-

analyser av tre olika sorters kopparprodukter, plåt, rör och tråd. För denna studie krävs data 

för rör och tråd. (European Copper Institute, 2012) 

3.4.1.4 Gjutjärn 

För produktion av gjutjärn har en livscykelanalys som är utförd på gjutjärnsproduktion i USA 

använts. I den redovisas tre olika teknologier med vilka gjutjärn kan produceras. Det är okänt 

vilken sorts teknologi som används för att producera det gjutjärn som används i denna 

studie. Av denna anledning används ett medel av både energianvändning och koldioxid-

emissionerna. Det ska dock noteras att eftersom livscykelanalysen är gjord i USA har detta 

lands förhållanden använts vid till exempel elanvändning. (Jones, 2007) 

3.4.1.5 Mässing 

Den mässing som används i komponenterna antas bestå av 62 % koppar och 38 % zink (E-

magin.se, 2009). Både energin och koldioxidemissioner antas ha samma procentsats. I detta 

fall används data för koppar och zink från en livscykelanalys utförd på den finska metall-

industrin (Seppälä m.fl. 2002). 



 

40 

 

3.4.2 Plaster 

Alla livscykelanalyser för plaster i denna studie är tagna från en databas som är publicerad av 

Plastics Europe (Plasticseurope.org, 2010 a). Undantaget är polyester, där livscykelanalysen 

är utförd av Schindler m.fl. (2010). I tabell 9 visas inbäddade energin och deras koldioxid-

emissioner, per kg färdig produkt. 

 

Tabell 9 Inbäddad energi och växthuspotential i plaster. 

Material Energi 
[MJ/kg] 

GWP 
[kg CO2-ekv/kg] 

LDPE 78,1 2,23 

HDPE 76,7 1,93 

ABS 95,3 3,76 

PVC 56,07 1,56 

Epoxi 137,09 8,07 

Polyester 77,0 2,77 

Polyesterskum 101,48 4,29 

Gummi 102,4 3,9 

Esterolja 89,1 2,9 

 

Dessa analyser är gjorda för Europamedel, om det inte framgår vilket land det är gjort i, 

vilket också inkluderar eventuella emissioner från elanvändning (Plasticseurope.org, 2010 b). 

De inkluderar all inbäddad energi och koldioxidemissioner från förskaffning av råmaterial till 

dess att produkten är redo att transporteras. (Mersiowsky, 2011) 

 

För att beräkna miljöpåverkan av polyesterskum antogs det att miljöpåverkan var samma 

som för polyuretanskum. Enligt Plast- & Kemiföretagen (2002) är polyesterskum ett annat 

namn för polyuretanskum och de har samma användningsområde. Gummi omfattar både 

cellgummi och EPDM (Trelleborg.com, 2010). Enligt Sibur-int.com (2013) är polybutadien 

ett syntetiskt gummi och därför antas att polybutadiens inbäddade energi samt koldioxid-

emissioner motsvarar cellgummi och EPDM. Enligt Nordman (2007) kan esterolja i värme-

pumpar approximeras med polyeter-polyol, vilket även används i denna studie.  

3.4.3 Elektronik 

Vissa av komponenterna innehåller elektronik, då det är okänt vad detta exakt är för material 

approximeras det till 50 % plast och 50 % koppar (Nordman, 2007). Plasten antas vara låg-

densitetspolyeten och koppardata tas från Seppälä m.fl. (2002).  
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3.5 Dieselanvändning 

Här sammanställs hur mycket diesel som har använts för att både transportera komponenter 

samt dieselanvändning vid borrning av borrhål. Koldioxidemissionerna har tagits som värde 

från framställning av råvara till att produkten förbränns i en motor, och är 2,89 kg CO2-

ekv/liter (Preem, 2013). Enligt Energihandbok.se (2012) har diesel miljöklass ett, två och tre 

alla samma värmevärde, 35,28 MJ/l. Energianvändningen för att framställa och distribuera 

en liter diesel hämtas från ett examensarbete utfört av Bouse (2003) och är 2,11 MJ/l. Den 

totala inbäddade energi för en liter diesel är alltså 37,39 MJ.  

3.5.1 Transporter 

För att bestämma dieselanvändning vid transporter har konsumtionen 0,3 l/km använts 

(Spielmann m.fl. 2010). I tabell 10 presenteras en sammanfattning av de transporter som 

förekommer, hur transporterna sker samt vilka orter komponenterna transporteras från.  

 

Tabell 10 Transportsträckor för komponenter 

Komponent Sträcka 
[km] 

Diesel-
användning [l] 

Transportsätt Transport 
från 

Rör 350 105 Lastbil Fristad, 
Sverige 

Samlingsbrunn 350 105 Lastbil Fristad, 
Sverige 

Foderrör 
 

400 120 Lastbil Oslo,  
Norge 

Cirkulationspump 642 193 Lastbil Köpenhamn, 
Danmark 

Kylmaskin 2 100 630 Lastbil Montleul, 
Frankrike 

3.5.2 Borrning 

Som beskrivits tidigare antas det att en dieselmotor driver en kompressor, som i sin tur utför 

själva borrningen. Sverkersson (2013) uppgav dieselanvändningen tre liter per meter 

borrhål. Den totala dieselanvändningen beräknas som bränsleförbrukning per meter 

multiplicerat med antalet borrhål multiplicerat med djupet av varje borrhål och blev 8 100 l 

eller 8,1 m3. 
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3.6 Sammanställning för beräkning av EROI 

Enligt Murphy m.fl. (2011) finns ett antal viktiga steg att gå igenom när en EROI-analys ska 

genomföras. Dessa beskrivs under rubrik 2.2 och nedan följer denna lista igen, nu med de 

indata som finns för denna studie.  

1. Ange målen 

Syftet är att jämföra en kylmaskin med en borrhålslösning med hjälp av EROI.  

2. Skapa ett flödesschema och identifiera systemgränserna 

I tidigare avsnitt finns beskrivningar av vad som ingår och vad som har försummats i studien. 

Under rubrik 3.3 finns principskisser (figur 18 och 20) där det framgår vilka komponenter 

som har räknats med.  

3. Identifiera alla nödvändiga ingångar och utgångar inom systemgränsen 

Alla energiflöden i denna studie beräknas som ingående energi, systemen använder energi 

och generarar ingen energi.  

4. Identifiera all nödvändig data för att beräkna EROI 

I denna studie har livscykelanalyser, miljödeklarationer och byggvarudeklarationer samlats 

ihop för varje komponent och material.  

5. Välj metod för att justera energikvaliten 

All data som har samlats in har varit given i en enhetlig energikvalitet i form av MJ.  

6. Identifiera och konventera finansiella flöden  

Finansiella flöden förekommer inte alls.  

7. Beräkna EROI 

EROI beräknas under rubrik 4.3.  
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4 RESULTAT 

Med hjälp av de antaganden och värden som har presenterats tidigare beräknas resultaten. 

Resultaten beräknas först som total inbäddad energi och koldioxidekvivalenter, sedan följer 

en beräkning och presentation av EROI.  

4.1 Inbäddad energi 

I alla faser som ingår i studien (tillverkning, drift, transporter o.s.v.) används energi. Dessa 

energier har beräknats som total inbäddad energi. I detta avsnitt redovisas resultatet av dessa 

beräkningar för båda fallen, kylmaskinen och borrhålslösningen. Redovisning sker främst i 

form av tabeller och figurer med förklarande texter.  

 

I tabell 11 redovisas bakgrund för byggnadens kyleffektbehov och kylenergibehovet. I tabellen 

har total kylenergi beräknats som kylenergibehovet per år multiplicerat med antal år, som är 

byggnadens kvarvarande livslängd.  

 

Tabell 11 Byggnadens area, kyleffekt och kylenergi. 

Area [m2] 2 000 

Kylbehov [W/m²] 50 

Kyleffekt [kW] 100 

Kylenergi [kWh/m2,år] 40 

Total kylenergi [kWh/år] 80 000 

Antal år 45 

Total kylenergi [MWh] 3 600 

 

För att bestämma elbehovet för att driva kylmaskinens kompressor används köldfaktorn 3,1. 

Denna köldfaktor är värmepumpens köldfaktor och inte en kylmaskin som är utformad för 

kylning. Det kan förekomma skillnader i köldfaktorn, men detta försummas. För att 

bestämma energin till borrhålens cirkulationspump används energifaktorn 40. Driftenergin 

till kylmaskinen och borrhålen beräknas på samma sätt, den totala kylan divideras med köld- 

eller energifaktorn. I tabell 12 framgår hur mycket energi kylmaskinen och borrhålen 

använder per år och totalt under 45 år.  
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Tabell 12 Kylmaskinen samt cirkulationspumpens driftenergier. 

Kylmaskin 

Köldfaktor 3,1 

Driftenergi [kWh/år] 26 145 

Total driftenergi [MWh] 1 177 

Cirkulationspump 

Energifaktor 40 
Driftenergi [kWh/år] 2 000 

Total driftenergi [MWh] 90 

 

Den inbäddade energi som krävs för att tillverka en kylmaskin och kylmedelkylare samt 

transporten av dessa komponenter till Västerås redovisas i tabell 13. Dessa har beräknats som 

respektive materials vikt i komponenterna multiplicerat med varje materials energi. Energin 

för transporter beräknades med hjälp av transportsträckan och den inbäddade energin i 

diesel. Resultaten visas även i ett stapeldiagram, figur 25. Här framgår att energi-

användningen vid tillverkningen av kylmaskinen är störst.  

 

Tabell 13 Inbäddad energi för kylmaskin, kylmedelkylare samt transport av dessa. 

 Energi [MJ] 

Kylmaskin 42 038 

Transport 23 556 

Kylmedelkylare 9 033 

Totalt 74 627 
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Figur 25 Inbäddad energi för kylmaskin, kylmedelkylare samt transport av dessa. 

 

Tabell 14 och figur 26 redovisar den inbäddade energi i tillverkningen av komponenter till 

borrhålen samt borrning av borrhålen till vilket diesel används. Dessa har beräknats på 

samma sätt som för kylmaskinen och kylmedelkylaren. Energin till borrning har beräknats 

som dieselanvändning, som var 8 100 liter, gånger diesels inbäddade energi, 37,39 MJ/liter. 

Dessa resultat visar att vid installation av en borrhålslösning har borrningen den största 

andelen inbäddad energi.   

 

Tabell 14 Inbäddad energi för borrhålens komponenter. 

 Energi [MJ] 

Borrning 302 859 

Rör 116 026 

Foderrör 34 666 

Transport 19 540 

Samlingsbrunn 5 975 

Pump 2 119 

Totalt 481 184 
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Figur 26 Inbäddad energi för borrhålens komponenter. 

 

I tabell 15 redovisas hur stor andel av den totala tillverkningsenergin varje enskild 

komponent står för i respektive lösning. Dessa siffror kan även ses i figur 27 och 28. Här 

framgår det att borrhålen har en hög inbäddad energi vid installation, det används alltså 

mycket energi för att ersätta kylmaskinen.  

 

Tabell 15 Fördelningen av tillverkningsenergin för komponenterna. 

Kylmaskin 

 Andelar Energi [MJ] 

Tillverkning kylmaskin 56,3 % 42 038 

Tillverkning kylmedelkylare 31,6 % 23 556 

Transporter 12,1 % 9 033 

Totalt 100,0 % 74 627 

Borrhål 

 Andelar Energi [MJ] 

Borrning 62,9 % 302 859 

Rör 24,1 % 116 026 

Foderrör 7,2 % 34 666 

Transport 4,1 % 19 540 

Samlingsbrunn 1,2 % 5 975 

Pump 0,4 % 2 119 

Totalt 100,0 % 481 184 
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Figur 27 Fördelningen av tillverkningsenergin för komponenterna. 

 

 

Figur 28 Fördelningen av tillverkningsenergin för komponenterna 
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Tabell 16 redovisar hur de totala drift- och tillverkningsenergierna förhåller sig till varandra, 

både som andelar och absoluta siffror. För att lättare illustrera tabell 16 i båda fallen har 

stapeldiagramen i figur 29 och 30 konstruerats. I studien har det antagits att en kylmaskin 

installerades i samband med nybyggnationen och under studiens 45 år måste kylmaskinen 

bytas två gånger. Två kylmaskiner och kylmedelkylare måste alltså tillverkas och 

transporteras. Om borrhålet skulle installeras och drivas i 45 år antas att två cirkulations-

pumpar måste tillverkas och transporteras till byggnaden.  

 

Kylmaskinens energianvändning under driftskedet är stor, både procentuellt och i absoluta 

siffror. För borrhålslösningen gäller det motsatta, majoriteten av den inbäddade energin 

finns under tillverkning och installation. Figur 30 visar att kylmaskinens totala inbäddade 

energi är överlägset större än borrhålens.  

 

Tabell 16 Fördelningen mellan drift- och tillverkningsenergi. 

 Kylmaskin Borrhål 

 Andelar Energi [MJ] Andelar Energi [MJ] 

Drift 96,6 % 4 235 460 39,8 % 324 000 

Tillverkning 3,4 % 149 254 60,2 % 489 116 

 

 

Figur 29 Fördelningen mellan drift- och tillverkningsenergi. 
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Figur 30 Fördelningen mellan drift- och tillverkningsenergi. 

 

Figur 31 har konstruerats för att visa hur energibehovet ökar med antalet år för kylmaskinen 

respektive borrhålslösningen. Kylmaskinen är redan installerad i byggnaden, vilket gör att 

dess tillverkningsenergi inte inkluderas i figuren. Borrhålen börjar på en högre nivå eftersom 

det krävs energi för att ersätta kylmaskinen. Studien utförs under 45 år, men i denna figur är 

tio år tillräckligt för att illustrera skillnaden i energi. Figur 31 visar att energiåterbetalnings-

tiden är cirka 4,5 år vid ett byte från en befintlig kylmaskin till en borrhålslösning.  

 

Figur 31 Energibehovets ökningstakt under 10 år. 
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4.2 Koldioxidekvivalenter 

I alla faser som ingår i studien (tillverkning, drift, transporter o.s.v.) förekommer emissioner 

till luft i form av koldioxid. Dessa emissioner har beräknats som totala koldioxidekvivalenter. 

I detta avsnitt redovisas resultatet av dess beräkningar för båda fallen som har studerats, 

redovisning sker främst i form av tabeller och figurer med förklarande texter.  

 

Under tillverkningen av kylmaskinen och kylmedelkylaren samt transporterna för dessa sker 

koldioxidutsläpp. Utsläppen har beräknats som varje materials koldioxidekvivalent 

multiplicerat med varje materials vikt i komponenterna. Transporterna av komponenterna 

bidrar till koldioxidutsläpp och har beräknats med transportsträckor samt diesels totala 

koldioxidekvivalenter. Resultaten redovisas i tabell 17 samt figur 32. Här framgår att 

koldioxidutsläppen vid tillverkningen av kylmaskinen är störst.  

 

Tabell 17 Koldioxidemissioner från kylmaskin. 

 Koldioxidemissioner [kg CO2-ekv] 

Tillverkning kylmaskin 2 426 

Tillverkning kylmedelkylare 1 821 

Transporter 561 

Totalt 4 807 

 

 

Figur 32 Koldioxidemissioner från kylmaskin. 
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Vid borrningen samt tillverkningen av komponenterna till borrhålen sker koldioxidutsläpp, 

dessa har beräknats på samma sätt som för kylmaskinen och kylmedelkylaren. Vid 

borrningen används 8 100 liter diesel, koldioxidutsläppen från dieselanvändning har 

beräknats med 2,89 koldioxidekvivalenter per liter. Resultaten redovisas i tabell 18 samt 

figur 33. Vid förbränning av diesel bildas koldioxid, enligt tabell 18 och figur 33 är denna 

koldioxidbildning den största delen vid installationen av borrhålslösningen.  

 

Tabell 18 Koldioxidemissioner från borrhålslösningen. 

 Koldioxidutsläpp [kg CO2-ekv] 

Borrning 23 409 

Rör 2 896 

Foderrör 1 453 

Transport 1 510 

Samlingsbrunn 150 

Pump 96 

Totalt 29 515 

 

 

Figur 33 Koldioxidemissioner från borrhålslösningen. 

 

I tabell 19 redovisas hur stor andel av koldioxidutsläppen respektive komponent har orsakat 

under tillverkningsfasen för båda lösningarna. Samma siffror kan även ses i figur 34 och 35. I 

figurerna framgår att om kylmaskinen ersätts med borrhål förekommer initialt höga utsläpp 

av koldioxid.  
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Tabell 19 Fördelningen av koldioxidutsläpp från komponenterna. 

Kylmaskin 

 Koldioxidemissioner 

 Andelar [kg CO2-ekv] 

Tillverkning kylmaskin 50,5 % 2 426 

Tillverkning kylmedelkylare 37,9 % 1 821 

Transport 11,7 % 561 

Totalt 100,0 % 4 807 

Borrhål  

 Koldioxidemissioner 

 Andelar [kg CO2-ekv] 

Borrning 79,3 % 23 409 

Rör 9,8 % 2 896 

Foderrör 4,9 % 1 453 

Transport 5,1 % 1 510 

Samlingsbrunn 0,5 % 150 

Pump 0,3 % 96 

Totalt 100,0 % 29 515 

 

 

Figur 34 Fördelningen av koldioxidutsläpp från komponenterna. 
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Figur 35 Fördelningen av koldioxidutsläpp från komponenterna. 

 

Under driften av kylmaskinen förekommer ett visst läckage av köldmedie. Detta köldmedie-

läckage bidrar till kylmaskinens totala koldioxidemissioner. Resultatet räknas som läckaget 

över alla 45 år som kylmaskinen ska vara i drift. Tabell 20 visar resultatet per år och totalt. 

Tabell 20 Köldmedieläckage från kylmaskin. 

Köldmedieläckage [%] 4 

GWP R407C [CO2-ekv] 1 526 

Köldmedieläckage [kg R407C/år] 0,68 

Köldmedieläckage [kg CO2-ekv/år] 1 036 

Totalt läckage [ton CO2-ekv] 47 

 

I figur 36 presenteras de totala koldioxidemissionerna från kylmaskinen respektive borrhåls-

lösningen under hela livstiden, grafen är gjord med koldioxidutsläpp från elektricitets-

produktion som variabel. Vattenfall (2012) uppger sina maximala koldioxidemissioner till 

1 269 g CO2-ekv/kWh, vilket är värdet för en gasturbin för spetslastproduktion. I grafen 

valdes därför gränsen 1 000 g/kWh som maximala värde, denna kan därför anses gälla både 

med och utan livscykelperspektiv. Som tidigare beskrivit är nordisk elmix ungefär 100 g/kWh 
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ton CO2-ekv för borrhålen och 174 ton CO2-ekv för kylmaskinen vid nordisk elmix samt 66 

ton CO2-ekv respektive 527 ton CO2-ekv för europeisk elmix.  

 

Figur 36 Koldioxidemissioner för kylmaskinen respektive borrhålslösningen. 

 

I figur 37 redovisas en förstoring av figur 36 där horisontella axeln visar värden från 0 till 

200 g/kWh.  

 

Figur 37 Förstoring av figur 36. 
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4.3 EROI 

Det slutgiltiga målet med detta arbete var att med hjälp av EROI jämföra en kylmaskin med 

ett antal borrhål som motsvarar kylmaskinens kyleffekt. EROI är ett dimensionslöst tal som 

direkt säger om någonting har sparat energi eller inte. Om värdet är mer än ett är energi-

investeringen fördelaktig att göra och om värdet är mindre än ett har produkten slösat 

energi.  

 

När kylmaskinen tillverkas används en viss energimängd, när den sedan används för att 

skapa kyla i byggnaden använder den själv driftenergi och när den ska bytas ut används 

också energi. Alla dessa energiflöden kallas kylmaskinens inbäddade energi, som blev 4 384 

714 MJ under studiens 45 år.   

 

Vid borrning av borrhålen används diesel, som motsvarar en viss energimängd, när övriga 

komponenter installeras används en energimängd och när borrhålen skapar kyla använder 

en cirkulationspump driftenergi. Denna cirkulationspump måste också bytas ut ett antal 

gånger under borrhålens livslängd. Alla dessa energiflöden kallas borrhålens inbäddade 

energi, som blev 814 504 MJ under studiens 45 år. 

 

Skillnaden i de inbäddade energierna kallas sparad energi, alltså kylmaskinens inbäddade 

energi minus borrhålens inbäddade energi. Resultaten av denna beräkning blev 3 570 210 

MJ.  

 

Om kylmaskinen ska ersättas med borrhål krävs en viss energimängd. Denna kallas för 

investerad energi och definieras som all energi som används för installation och tillverkning. 

I detta fall är det energin för att borra borrhålen samt tillverkning och transporter av 

komponenterna. Resultaten av den blev 481 184 MJ. 

 

Under rubrik 2.3 beskrivs hur sparad och investerad energi kan användas för att bedöma om 

en energiinvestering är fördelaktig. För att utföra denna bedömning används begreppen 

nettoenergi och EROI. Båda dessa begrepp beräknas med sparad och investerad energi, som 

de är beskrivna ovan. Nettoenergi beräknas enligt formel 17 och EROI enligt formel 18. 

 

                          Formel 17 

Resultatet av denna formel gav nettoenergin 3 089 025 MJ.  
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  Formel 18 

Resultatet av denna formel gav EROI 7,4.  

 

Resultaten av nettoenergin och EROI visar att denna energiinvestering av borrhålen är 

fördelaktig.  
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5 DISKUSSION OCH SLUTSATSER 

Den jämförelse som har utförts visar att för att kyla en kontorsbyggnad har borrhåls-

lösningen lägre inbäddad energi än kylmaskinen. Detta understryker resultatet av EROI-

beräkningen, där ett EROI större än ett säger att energiinvestering är fördelaktig. Vi 

beräknade EROI till 7,4, till borrhålens fördel, och den energiinvestering som krävs för att 

installera borrhålen kan anses vara energieffektiv. 

 

I studien undersöktes även miljöpåverkan i form av koldioxidekvivalenter. Även här bedömer 

vi att borrhålen har en fördel jämfört med kylmaskinen i deras respektive livscykler. Vår 

slutsats är att oavsett vilken elmix som anses råda kommer borrhålen ha en lägre växthus-

potential.  

 

I fallet där kylmaskinen används ses att den energi som åtgår till att tillverka den är liten i 

förhållande till driftenergin. En del av denna tillverkningsenergi är till kylmedelkylare, som 

består av 50 procent aluminium. Aluminiumets inbäddade energi beror till stor del på hur 

mycket av detta aluminium som kan anses komma från återvunnet. Vi har antagit att 90 

procent är återvunnet, vilket kan anses vara en relativ stor osäkerhet. Det ska också 

kommenteras att i princip all tillverkningsenergi kan vara en felkälla, då vi kan ha tolkat 

livscykelanalyser fel, materialvikter i komponenter är baserade på antaganden samt att 

övriga antaganden kan vara fel. Dessa osäkerheter samt vår approximation av kylmaskinen 

som två värmepumpar och en kylmedelkylare påverkar inte slutresultatet nämnvärt, på 

grund av den stora driftenergin. Driftenergin till kylmaskinen är en relativt säker siffra, 

eftersom köldfaktorn inte varierar mycket.  

  

Samma sak gäller även för koldioxidutsläppen, de utsläpp som råder under tillverkningen är 

hämtade från samma platser som livscykelanalyserna för energianvändningen och delar 

därmed samma felkällor. Kylmaskinens stora driftenergi medför även att koldioxidutsläppen 

är höga under driftfasen, men denna är även beroende av vilken elmix som väljs. Eftersom 

kylmaskinen antas ha ett läckage av köldmedie om fyra procent per år bidrar även detta med 

stora koldioxidutsläpp. Det är okänt vad läckaget faktiskt är, fyra procent är det maximalt 

tillåtna läckaget samt att när kylmaskinen byts ut mot en ny kanske köldmediet kan bytas till 

ett med lägre växthuspotential, men detta har försummats. Vid elmixer med låga koldioxid-

utsläpp blir detta läckage en stor del av det totala koldioxidutsläppet. Även om läckaget skulle 

vara minimalt eller inte existerande är kylmaskinens växthusverkan ändå högre än borr-

hålens, till och med vid låga koldioxidutsläpp från elektricitet.  

 

För borrhålslösningen finns den största delen av den inbäddade energin i själva borrningen 

av borrhålen, eftersom det går åt stora mängder diesel till detta. Denna dieselanvändning 
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leder även till stora koldioxidutsläpp. Det är även en stor del inbäddad energi i rören och 

foderrören, samtidigt som samlingsbrunnen och cirkulationspumpen har en relativt liten 

inbäddad energi. Vid driften av borrhålslösningen används mindre energi än vid 

tillverkningen, denna driftenergi bidrar relativt lite till koldioxidutsläppen. Om påverkan från 

borrhålet ska minskas bör borrningen utföras med ett drivmedel med lägre inbäddad och 

lägre koldioxidemissioner. Vi har inte undersökt om det finns drivmedel som har en lägre 

påverkan i sin livscykel. 

 

Heikkilä (2006) studerar en byggnad med ett kylbehov på 40 W/m² och som är på 1 920 m², 

vilket liknar den byggnad vi studerat. Även hon kommer fram till att borrhålslösningen har 

mindre inbäddad energi och mindre koldioxidutsläpp. Hon har dock inte räknat med hur 

mycket inbäddad energi och hur stora koldioxidutsläppen är för själva borrningen av borr-

hålen. Hade borrningen försummats i vår egen studie hade resultatet blivit ett helt annat, det 

är dock okänt för oss om den rätta systemgränsen är en där borrningen inte ingår.  

 

Hon nämner även att det finns osäkerheter och antaganden angående hur stor den 

inbäddade energin är för olika material är. Mycket av hennes data är från 90-talet och 

nämner att det eventuellt skulle bli ett annat resultat om det fanns nyare data. Våra resultat 

delar även detta problem, där det finns stora osäkerheter i de livscykelanalyser som har 

hämtats och om de är rätt.  

 

Dutil & Rousse (2012)  kommer fram till att fönster kan ha EROI på 2,2, 98, 188 och 237 000 

och för isolering kommer de fram till EROI på 20,5 samt 61,6. Detta kan jämföras med vårt 

resultat på EROI som blev 7,4. Jämfört med vissa värden som Dutil & Rousse (2012)  

redovisar är vårt alltså ett relativt dåligt resultat.  

 

Det ska dock kommenteras att storlekarna på inbäddade energier skiljer sig mycket mellan 

våra värden och de som finns för fönster och isolering. För fönster redovisas inbäddade 

energier mellan 0,012 MJ och 2 190 MJ och för isolering är inbäddade energierna ungefär 

80 000 MJ. I denna rapport beräknades inbäddade energier till 4 384 714 MJ för kyl-

maskinen och 814 504 MJ för borrhålen. Det kanske inte går att jämföra de EROI som vi har 

beräknat med de som har beräknats för fönster och isolering, på grund av de stora 

skillnaderna i inbäddade energier. Det är dock okänt om det finns bättre resultat att göra en 

jämförelse med.  
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6 FÖRSLAG TILL FORTSATT ARBETE  

I denna studie har ingen ekonomisk analys utförts. Detta skulle kunna utföras för att se om 

vilket alternativ som är mest fördelaktigt ur ett ekonomiskt perspektiv. 

 

I denna rapport har flera kylmetoder introducerats, förutom de två som undersöks. Det 

skulle kunna finnas möjlighet att genomföra ytterligare studier på dessa kylmetoder. 

Självklart kan förhållandena för kylmetoderna varieras hur mycket som helst.  

 

I arbetets gång framkom det att livscykelanalys för en kylmaskin saknas helt. Författarna tror 

att arbetet med att utföra en sådan analys skulle kunna vara ett aktuellt arbete som skulle 

kunna ha mycket användning.  

 

I denna studie jämförs två energikrävande system, ett som ska ersätta det andra med en 

minskad energianvändning. Det skulle kunna vara intressant att göra jämförelsen med andra 

sorters energisparande lösningar, till exempel solceller eller vindkraft.  Ett annat sätt kan 

vara att jämföra installation av borrhål för kyla med att installera solceller, som ska driva en 

kylmaskin. Till dessa kan även EROI användas.  
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