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1 Välkommande ord och val av protokollförare 
José Acuña öppnade mötet och hälsade alla välkomna till KTH. Utsänd agenda godkändes. José 
utsågs att föra anteckningar och Malva Ahlkrona erbjöds sig att justera protokollet vid behov. 
José passade på och tackade Malva som var ett viktigt stöd för ansökan. 
 
Alla de närvarande presenterade sig för varandra. Vissa företag som var med från början i första 
ansökningstillfälle hann inte skicka stödbrevet för det andra ansökningsförsöket och kom därför 
inte med i denna nya ansökan. Alla är dock så klart också välkomna till projektet. 

2 Introduktion till akvifersystem 
Projektgruppen har äran av att ha med Olof Anderson från Geostrata, som är Sveriges ledande 
expert inom området. Olof höll en kort presentation om akviferlager för att introducera ämnet till 
alla deltagare.  
 
Ett akviferlager tillåter aktiv inlagring av värme och kyla i ett grundvattenmagasin. Lagringen 
kan vara kort och långsiktigt. Oftast lagrar man säsongsvist men det finns anläggningar där lag-
ring av kyla sker nattetid och värmelagring dagtid. Energiflöden kommer från omgivande natur 
och/eller spillvärmekällor. De flesta systemen innehåller varma och kalla brunnsgrupper. 
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Oftast pumpar man i två olika flödesriktningar beroende på om det är värme eller kyla som efter-
frågas. Vintertid pumpar man upp vatten från de varma brunnarna oftast genom en värmepump. 
Sommartid använder man sig av fri-kyla genom en separat värmeväxlare. Behövs det en kylma-
skin så går det bra att lagra kondensorvärme i de varma brunnarna. Alla ledningar mellan brun-
nar och husvägg brukar vara i polyeten och inomhus samt inne i pumphusen är röstfritt stål också 
vanlig. 
 
Temperaturdifferensen mellan varma och kalla brunnar ligger vid ca 10K, och vanliga tempera-
turer är ca 5 till ca 18ºC i de kalla respektive de varma brunnarna. Som kallast kan arbetstempe-
raturen vara 2 till 3 grader om det handlar om direktväxling men 4 till 5 grader om flödet går 
förbi förångaren i en värmepump. Som varmast använder man ca 30ºC men hänsyn till vatten-
kemi och hållfasthet i polyetenslangar. Vid temperaturer högre än 40ºC finns det risk för kalkut-
fällningar. 
 
Det finns ca 150st idag och det byggs 5 till 6 nya anläggningar per år. Av de befintliga ligger ca 
90st i storleksordning 100-500 kW och ungefär 35st har kapacitet mellan 500-1000 kW. Cirka 
25st har kapacitet större än 1 MW. Cirka 15% av landets yta har förutsättningar för denna typ av 
system och ungefär 25% av befolkningen bo i dessa platser. 
 
Anläggningarna som byggs är tillståndspliktiga och kommuner samt mark och miljödomstolarna 
är ofta i ett dilemma med diskussioner om hur vattenförsörjning och skyddsområde för dricksvat-
ten kan påverkas. Projekten har en lång förstudiefas där samverkan mellan tekniska förundersök-
ningar och tillståndsprocessen pågår i ca 1 till 2 år. Tillståndsprocessen kan underlättas om gedi-
get material angående miljökonsekvenser finns tillgänglig, vilket vi i detta projekt hoppas att 
kunna hjälpa till med. 

3 Introduktion till EFFSYS Expand och akviferprojektet 
José berättade kort om programmet EFFSYS EXPAND, ett forskningsprogram där industrin, 
högskolor och statens energimyndighet samverkar för forskning, utveckling och innovation 
inom resurseffektiva kyl- och värmepumpsystem samt kyl- och värmelager. Programmets totala 
budget uppgår till 96 miljoner kronor där energimyndigheten bidrar med 48 miljoner kronor, 
och löper över tidsperioden 2014-09-01 till 2018-09-01. Vårt projekt påbörjades administrativt 
den 1 oktober 2015 och är ett av totalt 24st projekt inom forskningsprogrammet och pågar tills 
slutet av programmet. Vår budget är ca 2,4 MSek i form av medel från energimyndigheten och 
lika mycket i form av sponsring/motfinansiering från industripartners. Syftet med vårt projekt, 
att kvantifiera prestanda och miljöpåverkan av storskaliga akviferlager samt ta fram rekommen-
dationer för deras drift, gicks igenom med gruppen i samband med en introduktion till projektets 
så kallade Working Packages (WP). 
 
Hur logistiken kring projektets administration och projektets motfinansiering fungerar gicks 
igenom. José visade och förklarade finansieringstabellen som finns med i ansökan. Det informe-
rades att KTH kommer regelbundet att skicka ett mail till samtliga sponsorer för att bekräfta att 
en fjärde del av den utlovade årliga finansieringen (huvudsakligen i form av tid) gäller för det 
specifika kvartalet. Det är mycket viktigt att samtliga partners bekräftar nedlagd motfinansie-
ringen för att vi ska kunna få in medel från energimyndigheten. 
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4 Tidplan och working packages  
Projektets tidplan presenterades och José berättade om de fyra Working Packages (WP) som har 
definierats: 
 
WP1 - Termisk, kemisk och mikrobiologisk påverkan: Provtagningstillfällen planeras före 
driftstart och även regelbundet under anläggningarnas drift. Mätserier avseende prover på 
grundvattnet analyseras kontinuerligt. KTH leder dessa aktiviteter i samarbete med Malva och 
Anders Nilsson, och förhoppningsvist Harald Cederlund (SLU). Det utförs delvis genom 3 olika 
exjobbsprojekt som ligger till grund för en artikel i vetenskaplig tidning samt i två populära 
branschtidningar. Publikationerna skrivs huvudsakligen av en doktorand som anställs på KTH, i 
samarbete med SLU och WSP. José bjöd alla andra som vill vara mer aktiva på ett närmare sätt i 
denna projektdel att höra av sig. 
 
WP2 - Uppföljning av energiuttag jämfört med prognostiserat energiuttag samt förslag för 
driftoptimeringsåtgärder: Anläggningarna instrumenteras för att kunna mäta energiflöden från 
och till marken, lagrad energi och systemverkningsgrad. Det första steget blir att komma i kon-
takt med fastighetsägarna och kartlägga vad som redan finns och vad som behöver installeras. 
Det handlar framför allt om flödesmätare och temperaturgivare i strategiska platser samt mät-
ning på elförbrukning. Denna WP sätts kontinuerligt i sammanhang med temperatur och nivå-
mätningar som tas i olika brunnar/obsrör. Arbetet utförs som en del av 2st exjobb som tillsam-
mans med doktorandens arbete används för en publikation vetenskaplig i tidskrift. Denna WP 
leds av KTH i samråd med SWECO, WSP och fastighetsägarna. José bjöd alla som vill vara 
med aktiva på ett närmare sätt i denna projektdel att höra av sig till honom. 
 
WP3 - Utvärdering av termisk modellering i ModFlow miljö: Mjukvaran MODFLOW, ett 
kommersiellt program som ofta används för modellering av grundvattensystem, ModFlow in-
troducerades kort. Tanken med denna WP är att bygga upp modeller av samtliga anläggningar i 
projektet och kalibrera dem mot fältmätningarna som tas under projektets gång. Även andra 
mjukvaror kan komma att användas också för komparativa studier. De hydrauliska parametrarna 
kalibreras idag mot provpumpningar. De termiska egenskaperna ansätts rutinmässigt från littera-
turvärden. Det finns sällan möjlighet att kalibrera de termiska beräkningarna och detta projekt 
kommer att ge unika möjligheter. Detta WP utförs huvudsakligen av doktoranden på KTH men 
även Malva och andra personer på WSP kommer att medverka då de redan har byggt upp ett 
antal modeller i denna simuleringsmiljö. Arbetet presenteras i en vetenskaplig tidskriftpublikat-
ion samt en populär artikel i en branschtidning. José bjöd alla som vill vara mer aktiva i denna 
projektdel att höra av sig. 

 
WP4 - Test och utvärdering av optiska fiberkablar: Optiska fiberkablar har använts i tidigare 
projekt på KTH och i många andra forskningsprojekt världen runt. Tekniken har visat som en 
attraktiv metod för att mäta temperatur och kartlägga egenskaper i geologisk miljö. José visade 
en typisk utrustning bestående av en fiberkabel och ett mätinstrument som innehåller en laser-
källa och en enhet för tolkning av den optiska signalen. De bästa mätinstrumenten som finns i 
marknaden kan logga med upplösning mellan 25 cm till 2 meter längs kablar som kan vara upp 
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till 5 kilometer långa. Instrumentet som visades under mötet kan mäta 5 km med 1 meter upp-
lösning genom 4 kanaler, vilket betyder att man kan mäta cirka 20 tusen temperaturmätpunkter. 
 
I detta projekt kommer man att installera fiberkablar till en så stor utsträckning som möjligt i 
samtliga installationer (Rosenborg, Gallerian och Lilla Klåveröd) för att undersöka vilka för och 
nackdelar denna teknik kan ha i grundvattenbaserade energisystem. Med stor sannolikhet kom-
mer mätningarna i alla fall att hjälpa att få ut en del information och kunskap som används för 
modellkalibrering i WP3.  
 
Dokumentation av befintliga sensorer samt installation av mätutrustning för insamling av nivå- 
och temperaturdata görs inom denna WP. Utvärdering av data och mätmetoderna utförs. För 
detta behövs att fastighetsägarna underlättar tillgång till anläggningarna och lämnar över kon-
taktpersonerna för samordning av installation. Det mest akuta är Rosenborg då den sätts i drift 
under mars 2015. Denna WP utförs av KTH med hjälp av en exjobbare och i samarbete med 
samtliga projektaktörer som vill involvera sig. 
 
Resultat från samtliga WP planeras också att presenteras på vetenskapliga konferenser.  

5 Anläggningarna och metoder 
7.1. Rosenborg: Fastigheten Rosenborg 3 och 4 är en byggnadskomplex med två hus på sam-
manlagt ca 29 500 m2 som ägs av Vasakronan. Bygganden ligger i Järva Krog, Stockholm, 
ovanför en del av Stockholmsåsen. Vasakronan har som mål att certifiera bygganden på nivå 
Platinum enligt certifieringsprogrammet LEED.  Anders Nilsson berättade att det nuvarande 
värmebehovet försörjs i huvudsak med fjärrvärme och att det finns bl.a. kylmaskiner i respek-
tive byggnad med nominell kyleffekt på 700 och 800 kW. Uppföljning pågår av faktiskt värme- 
och kylbehov. Preliminärt ca 500-600 MWh/år värme respektive kyla behovs i byggnadskom-
plexet. Enligt domen tillåts det att bortleda och infiltrera 50 l/s grundvatten. Med hänsyn till de 
goda hydrogeologiska förutsättningarna har Vasakronan två fastigheter till som eventuell ansluts 
till samma akvifer. Idag finns det 3st kalla och 2st varma brunnar samt en reservbrunn på varma 
sidan. 
 
Jordartskartan visar att det handlar om ett område som är täckt med isälvsedimenter. Entrepre-
naden är i sitt sista skedde och vattenprovtagningar under ostörda förhållanden kommer att ko-
ordineras innan anläggningen sätts i drift. I ett kontrollprogram enligt domen kommer regel-
bundna mätningar i 7st observationsrör att utföras. Det tillkommer eventuella nya punkter som 
en del av detta forskningsprojekt. 
 
Birger Jonsson från Vasakronan sätter KTH i kontakt med projektledaren för samordning av 
installation av extra mätutrustning. 
 
7.2. Gallerian: I kvarteret Trollhättan i centrala Stockholm ligger köpcentrumet Gallerian. Fas-
tigheten ägs av AMF som har fått tillstånd för att ett bygga ett akvifersystem. Anläggningen har 
i första skede planerats av WSP och detaljprojekteringen utförs av SWECO. SGUs jordartskar-
tan visar att det handlar om samma kedja med isälvsedimenter som passerar Rosenborg, nämli-
gen Stockholmsåsen. Anläggningen planeras att vara i drift under 2017. Malva pratade kort om 
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anläggningen och berättade att fem brunnar och ett stort antal observationsrör finns installerade i 
Gallerians garagevåning. Grundvattnet håller en relativt hög temperatur runt 14 °C och har en 
låg omsättning. Man kan installera mätutrustning i befintliga rör, men det är inte enkelt att borra 
nya rör. Enligt domen kan man pumpa 30 l/s mellan brunnspolerna.  
 
7.3. Lilla Klåveröd: Denna är en liten anläggning som ligger i Skåne och där det idag finns det 
9st borrhål för dricksvattenuttag men även som observationsrör. Dricksvattenbrunnen är place-
rad någorlunda centralt i södra sidan och är 120 m djup. Kommunikationen mellan borrhålen 
kan studeras i olika tidsrammar och tack vare att det är en liten anläggning blir det lättare att 
styra och använda mätdatan för kalibrering av simuleringsmodellerna. Installationen är också 
tänkt att instrumenteras med optiska fiberkablar och tryckgivare i borrhål. Göran Persson berät-
tade att det är relativt lätt att följa vart grundvattnet tar vägen i denna anläggning. Olika driftfall 
kan styras hydrauliskt från olika platser i anläggningen och man kan utvärdera hur egenskaperna 
kan ansättas i modellerna för att prognosticera energiuttaget. Kaxprov från olika djup finns till-
gängliga. Vattenuttaget är mellan 250 och 400 liter per minut i olika brunnar. Anläggningen har 
som syfte att dels sprida budskapet om vatten och energifrågor och den har redan används för att 
barn och ungdom ska få inspiration ang. vattnets kretslopp. Ett kandidatsexamensarbete med 
titel ”Vattnets kretslopp i området vid Lilla Klåveröd” presenterades under 2014 och vann ett 
pris från SGU. 

6 Referensgrupp och doktorand 
José berättade att KTH Energiteknik har lagt upp en annons för doktorandtjänst inom värme-
pumpsteknik och att det är många har sökt. Det är dock inte alla som har intresse inom bl.a. hyd-
rogeologi. Vi söker aktiv rätt person med rätt bakgrund. Doktoranden kommer att vara huvudut-
föraren i detta projekt. En referensgrupp bestående av Malva Ahlkrona, Anders Nilsson och José 
Acuña tar de första stegen i projektet men alla som vill engagera sig lite mer är varmt välkomna. 
Att ha med Olof Andersson som bollplank i denna grupp är en stor förmån. Mindre referens-
grupper formas inom varje WP. 

7 Hemsida 
Hemsidan www.energy.kth.se/energibrunnar har traditionellt använts som informations platt-
form för samtliga geoenergiprojekt som har drivits på KTH Energiteknik under de senaste åren. 
Här skapas nu nya länkar för de nya geoenergiprojekt inom programmet EFFSYS Expand. Be-
sök gärna hemsidan och kom med synpunkter. Länken till EFFSYS Expand finns på vänster 
sida. 

8 Nästa möte 
Nästa sponsors- och referensgruppen föreslås på måndag 2016-05-16, kl 10:00 på KTH. 
 
 
José Acuña 
Protokollförare 

Malva Ahlkrona 
Justeringsman 

 


