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Varmepumpe brukt mot energibrønn.
Systemsider.
Novema kulde systemsider er ment som opplysende
rundt en løsning. Sidene tar ikke hensyn til alle
aspekter som vurderes rundt bygging av anlegg.
Novema kulde står ikke ansvarlig for eventuelle feil
eller mangler som fremkommer og sidene kan
endres uten varsel.
Grunnvarme i fjell og grunnvann
Å hente varme fra fjell eller grunnvann er en meget
gunstig løsning for en varmepumpe. teknisk sett er
det kanskje den beste løsningen, men den er også
blant de dyreste.
Dypere enn 10-20 meter ned i fjellgrunnen er
temperaturen jevn nesten hele året. I kystområdene
i sør holder fjellet ca. 7 0C og på Finnmarksvidda
holder fjellet ca. 2 0C hele året.

Denne varmen kan en bergvarmepumpe foredle til varme. Ved å bore ett eller flere hull 80-300 meter ned i fjellet
hentes varmen opp.
Energibrønner til næringsbygg er også en meget god løsning. Større anlegg krever spesialkompetanse i form av
geologer, rådgivere. Det er mange ting å ta hensyn til ved dimensjonering av en god brønnpark.
Fjell/grunnvann (grunnvarme) er en velegnet varmekilde for varmepumper, ettersom temperaturnivået dypere enn
10 meter under bakkenivå er praktisk talt konstant over året, og tilsvarer omlag midlere årsmiddeltemperatur for
uteluften på stedet (2 til 8ºC).
Varmeuttaket skjer fra en eller flere energibrønner, som hver består av et 80 til 300 meter dypt borehull med en
diameter på 12 til 15 cm. For energibrønner benyttes det nesten utelukkende indirekte systemer (kollektorsystem),
hvor en frostvæske som sirkulerer i en helsveist plastslange (PEM, Ø40 mm, PN 6,3) transporterer varme fra
varmekilden til varmepumpens fordamper. Overflatevann og løs masser holdes ute fra brønnen ved hjelp av
foringsrør i stål, som settes ned i fast fjell. For å motvirke oppdriften i et vannfylt borehull er enden av
kollektorslangen utstyrt med et bunnlodd, hvor vekten er avpasset etter borehullets dybde.
Typisk verdi for mulig varmeuttak fra en energibrønn er 30 W +/- 10% per meter borehull. Varmeopptaket og følgelig
nødvendig borehullsdybde er avhengig av blant annet type bergarter, berggrunnens oppsprekking, nedslagsfeltets
størrelse, antall borehull og tettheten på disse, belastingen på borehullet og terrengets helning. Det største
varmeuttaket får en ved oppsprukket fjell og godt grunnvannstilsig. I tørre brønner med liten eller ingen vannmengde
fylles borehullet med vann, borkaks eller en blanding av bentonitt og kvartssand for å bedre varmeledningen mellom
fjellet og kollektorslangen. Norges geologiske undersøkelse (NGU) har utarbeidet berg grunnkart og hydrologiske
kart som kan brukes til å undersøke mulighetene for boring av en energibrønn (http://www.ngu.no).
Investeringskostnaden for et komplett grunnvarmesystem med borebrønn og ferdig montert kollektorslange påfylt
frostvæske ligger på omlag 300 kr per meter inkl. mva. (2008-priser). For at grunnvarme skal være et realistisk
alternativ, bør det ikke være for langt ned til fast fjell, det vil si minst mulig overdekning av jord, leire, sand osv., på
grunn av de høye kostnadene for foringsrør ned til fast fjell. Selv om installasjon av et grunnvarmebasert
varmeopptakssystem er relativt kostbart, vil en til gjengjeld få en varmekilde med jevn og relativt høy temperatur
gjennom hele året, og dette gir gode driftsbetingelser for varmepumpen. Selve varmeopptakssystemet ligger
dessuten svært godt beskyttet nede i borehullene, og har derfor lang levetid. En annen fordel med
grunnvarmebaserte systemer er at de kan utformes for å levere nesten gratis klimakjøling om sommeren.
Frostvæsken sirkuleres da til en egen viftekonvektor i boligen.
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Enkelt anlegg kun som varmepumpe

Styring anlegg
For å samkjøre varmepumpe og annen varmekilde kan man styre dette via en felles regulator R1 med fyringskurve.
Ønsket temperatur i T1 settes da som en funksjon av utetemperatur i T3
Regulator R1 øker da først varmepumpen type WRL til 10 volt, dersom det fremdeles trengs mere varme legges
så elektrokjelen inn for å tilfredsstille ønsket temperatur i T1.
I varmepumpe defineres da hvilken temperatur som tilsvarer 0 – 10 V. Regulatoren gir ikke signal uten at f.eks. et
driftsignal er kommet fra hoved pumpe.
Dersom retur blir høyere en f.eks. 48 °C i T2 så reduseres effekten på kjelen. Dette for å hindre at varmepumpe
stopper grunnet for høy retur

Varmepumpen henter varme fra grunn, i tillegg til denne varmen kommer kompressorvarmen som da også brukes
til oppvarming
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Verd å vite om bergvarmepumper:
Jo mer grunnvannsbevegelse det er i berggrunnen, jo større varmemengde kan bergvarmepumpen hentes ut.
Det bør ikke være mer enn ca. 10 meter ned til fjellgrunnen fra overflaten.
Antall hull og dybden på hullene avgjøres av oppvarmingsbehovet i bygget og grunnvannsstanden der huset står.
Varmen hentes fra en temperaturstabil kilde som er tilgjengelig hele året, også når varmebehovet er størst
midtvinters.
Du bør ikke basere hele oppvarmingsbehovet ditt på en bergvarmepumpe. Sørg for at du har en annen
oppvarmingskilde til å ta spisslaster på de kaldeste dagene.
En varmepumpe kan erstatte fyrkjeler. Dette forutsetter imidlertid at distribusjonsanlegget i bygget er laget for
lavtemperatur. En varmepumpe mot en energibrønn jobber best når vanntemperaturen kan holdes under 50°C.
Du bør sjekke at du får en varmepumpe som kan levere den temperaturen varmedistribusjonsanlegget ditt krever.
Kan du senke temperaturen, vil varmepumpen bli mer effektiv, men da kreves også flere borehull
Kostnader/lønnsomhet
Du kan spare inntil 60 prosent av strømforbruket til oppvarming og varmtvann i via energibrønner.
Totalprisen på et bergvarmepumpeanlegg er høyt grunnet kostnadene med energibrønnene
Løsningen har lang levetid aggregat ca. 15 - 20 år og en brønnpark opp mot 50 år.

Fordeler

 Varmepumpen har konstant varmeytelse og oppnår høy effektfaktor på grunn av stabil og høy temperatur på
varmekilden gjennom fyringssesongen.
 Anlegget tar liten plass utendørs.
 Systemet har høy driftssikkerhet og lang levetid.
 Kan også brukes til frikjøling.

Ulemper og utfordringer

 Relativt høye investeringskostnader.
 Uegnet varmekilde i områder med stor overdekning av jord, løs masser eller leire på grunn av høye kostnader
for installasjon av foringsrør ned til fast fjell.
 Krever adkomst med boreutstyr.
 Krever korrekt brønndimensjonering/-utforming. Ved tørre brønner med lite eller intet grunnvannstilsig eller ved
boring av for grunne brønner i forhold til dimensjonerende varmeuttak, vil varmeytelsen og effektfaktoren avta
på grunn av redusert fordampningstemperatur.

Spørsmål og svar om energibrønner.
Finns det fjell overalt?
Det finnes fjell overalt men det har forskjellige dekning av jord. I snitt er det ca 7 meter tykt jordlag. Jorden har en
dårlig ledeevne (ca 1/3 sammenlignet med fjell). Har man fast fjell som stikker opp av marken kan dette være en
god indikering på at fjellet ikke ligger for langt nede.

Hvor dypt må jeg bore?
Dybden på borehullet avhenger av fjellets ledningsevne og hvor mye effekt man ønsker å ta ut. Hvor langt det er
ned til fast fjell bestemmer selvsagt noe av borredybden. For noen år siden boret man 150 meter, i dag ser vi veldig
ofte 200 og 300 meter. Det har også vært gjort prøver på 500 meter

Hvor lenge varer varmen i grunnen.?
Varmepumpen senker temperaturen i grunnen. Men dette kompenseres ved at energibrønnene trekker på varme
fra omkringliggende fjellvolum. Bevegelse av grunnvann vil også gi varmetilførsel rundt borehullet. Man regner med
at temperaturen i fjellet stabiliserer seg etter 5 år og blir da noe lavere en før boringen. På enkelte næringsbygg
bruker man hullet til å fjerne varmen fra kjøleanlegget sommerstid, noe som er med på å lade hullet med varme.

Hvorfor borrer man av og til flere hull?
Boring på store dyp er veldig kostbart og teknisk krevende. For å få ut større effekter borrer man derfor ofte flere
hull. Det er viktig at disse ikke kommer for tett da de kan ”stjele” effekt fra hverandre. Et alternativ er at de skrår
hver sin vei nedover i grunn. Spesielt ved større anlegg er spredning og plassering av energibrønner viktig for ikke
å tappe ut energien for fort fra grunnen

Skedsmokorset
Tlf.: (+47) 63 87 07 50

Bergen
Tlf.: (+47) 55 34 86 70

Trondheim
Tlf.: (+47) 73 82 08 90

Internett
www.novemakulde.no

Side 3

System
www.novemakulde.no

Energibrønn
På toppen finnes det et lokk. Så kommer foringsrøret
som går igjennom løs masser på toppen.
I bunn av brønnen henger en vekt som sørger for at
røret kommer helt ned.
Hvilken diameter har borehullet?
Det finnes ingen standard dimensjon, men borre
kronene som brukes er 115, 140 eller 165 mm.
Hva er et foringsrør.
Dette er et stålrør som settes fra toppen og ned i fast
fjell. Dette for å hindre at jorden raser sammen og ned
i hullet.
Aktiv brønn kontra total høyde
Dett er viktig, vannspeilet står normalt 5 – 10 meter
under bakkenivå. Energibrønnen er kun aktiv fra
vannspeilet. Så borer du 10 hull på 200 meter og
vannspeilet er 10 meter under bakkenivå så får du kun
190 meter aktiv brønn pr stk
Vannmengde i brønn
I brønnen legges det rør med diameter 40 mm
utvendig. Det er viktig for god varmeopptak at det
sirkulerer nok vann for å fa turbulent strømning. På
glatte rør innvendig så anbefales det 0,65 – 0,7 l/s pr
brønn (2340 – 2520 l/t). Trykkfall pr brønn er da
normalt rundt 80 - 120 kPA. Reynolds tall bør være
over > 2500 for å unngå laminær strømning.
Hvor dypt må slangen mellom huset og borehullet
graves ned?
Normalt legges denne rundt 50 cm dypt.
På hvilken tid av året et det mest lønnsomt å
installere en varmepumpe?
Arbeidet kan utføres hele året.
Hvordan kan jeg sjekke at brønnen gir den
ønskede varme?
Ved å vite pumpens vannmengde til brønnen og
registrere temperaturer og ΔT over en fyringssesong
kan du danne deg et bilde av hva som taes ut.

Turbokonvektor
I det siste har det kommet nye type rør såkalt turbokonvektor som er riflete innvendig for å skape bedre
varmeoverføring. Disse kan nok greie seg med litt mindre vann pr brønn min 0,60 l/s (2160 l/t). Normal brønn bruker
0,70 l/s (2520 l/t(
Trykkfall for hele brønnpakke, med samlestokk, manifold og rør er da mellom 180 – 280 kPA. Ikke alle mener at
turbokonvektoren er bedre fordi den har tykkere vegger noe som gir varmeoverføringen dårligere
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Lav temperatur og fare for frost
Ved for lite vann eller for lite effekt fra brønner kan man få for kaldt vann til brønnen f or å hente ut varme fra
grunnen. Dette kan igjen skape frost noe som ytterligere reduksjon av kapasitet. Normalt dimensjoneres brønner
for 0/3 °C eller -1/3 °C. Det er over tid ikke ønskelig å kjøre vannet kaldere en -1 til -3 °C ned i brønn i korte perioder,
men ikke over tid. Er det leire i øvre lag må en være enda mer påpasselig (mot setningsskader). Moderne
varmepumper kan laste av effekten når man nærmer seg en satt grense for kaldt vann til energibrønn.

Hva gjøres ofte feil
Dessverre viser deg seg av og til at energibrønnen ikke kan gi den varmen som man ønsker. Det kan være mange
grunner til dette, men her er de viktigste:
 For lite brønn, det er ikke gjort forskjell på total brønndybde og aktiv brønndybde og man har rett og slett for lite
brønn.
 Noen hull er grunnere fordi man traff harde bergarter og man har fått for lite brønnmeter
 For lite vannmengde og dermed laminær strømning med dårlig varmeoverføring.
 Man kjører varmepumpen med lavere temperatur på varm side en dimensjonert. Dette er bra for effektfaktor for
varmepumpen, men krever mere uttak fra brønn og derved flere brønn meter. Se neste side for forklaring
 Brønnen lades ikke om sommeren.
 Brønnen kjøres alt for kaldt om vinteren uten at tiltak gjøres
 Dårlig instrumentering av temperatur mot brønn noe som gjør at det brukes alt for kaldt vann ikke avdekkes.

Hva bør man gjøre.
 Bruk riktig kompetanse på dimensjonering av brønn
 Dimensjoner brønnen for den laveste temperaturen som varmepumpen skal ha på varm side, da dette krever
størst uttak fra brønn
 Sørg for nok vann og god innregulering pr brønn
 Sørg for at du kjøper aktiv brønn meter og ikke totale meter
 Sørg for dokumentasjon av meter boret brønn
 Sørg for god instrumentering av temperaturer
 Velg varmepumper som kan begrense lave temperaturer, ikke ved av/på men via gradvis avlastning av
temperaturen når den blir for lav
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Oppbygging av brønner
Firmaer som Båsum boring er spesialister på energibrønner, og det er mye å hente på å dimensjonere en brønn
etter behov.
Brønner borres i dag normalt mellom 250 – 500 meter, men prosjekt med brønner på 1500 meter er under uttesting.
Brønn dybde meter

Rør som brukes

250

2 x DN 40

350

2 x DN45

500

2 x DN50

500 spesial

4 x DN50

Tilsig og uttak
Normalt så tilfører en brønn ca 30 W/m, men det viktige er også tilsig kontra uttak. Via responstester kan firmaer
som Båsum boring fortelle deg om mulige energiuttak av brønn.
Tar men ut mer av brønnen en det som siger til under bakken vil bakken tappes for energi og kan i enkelte tilfelle
får frost rundt brønnen og ingen varmeoverføring.
Dumpe varme ned i brønn sommerstid for å lade kan være god økonomi.
ΔT
Normalt har man på standard brønner regnet 3 °C ΔT. Med 0,7 l/s gir dette en energiuttak på 8,7 kW for en 150
meters brønn.
Ved dypere brønner kan man øke ΔT til 5 °C og mere, energiuttaket er da 14,6 kW
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Dimensjonering av varme fra brønn
Ofte så er det for lite energi å hente fra energibrønnen. Dette kan skyldes flere ting:
 Manglende vurderinger av årlig energibalanse i brønn
 Man har vurdert varmeoverføringen fra brønn for høyt
 For liten vannmengde
 Vannspeilet er lavt slik at effektiv borelengde blir for liten
 Man har dimensjonert varmepumpen for høy temperatur, men kjører den på lav temperatur
 En varmepumpe vil kreve mer energi fra brønn når temperaturen på varm side reduseres, dette skyldes bedre
COP på aggregatet. (Se tabellen under) Skal man derfor redusere temperaturen fra varmepumpen bør det borres
mere brønn.

Eksempel NXW 650 (se hvordan behov fra energibrønn endres ved forskjellige driftsforhold aggregat)
Vinterdrift

Varm side °C

Kald side °C

Varmekap kW

Effektbehov kW

Dim vinter

55/50

0/3

145

47

Hentes fra brønn kW
98

Normal vinter

45/40

0/3

156

39

117

Disse eksemplene er ikke noe uvanlig tilfeller. Man har kjøpt brønner for 98 kW, så har man ikke spesifisert aktiv
brønn og vannspeilet har gjort at man har kun fått brønner for 95 % av dette eller 90 kW
Så kjører man varmepumpen lavere på varm side noe som hever virkningsgraden men som krever mere brønn, i
vårt tilfelle 117 kW. Resultatet kan da bli at brønnen er underdimensjonert og blir kjølt ned med for kaldt vann
Dimensjoner derfor energibrønn for laveste temperatur varmepumpen vil ha på varm side
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Energibrønn både som varmekilde og dumping varme fra kjøleaggregat sommer

Aggregatet på skissen har innebygget 4 veis ventil og snur selv funksjonen mellom kjøle og varmedrift

Eksempel NXW 650 (se hvordan behov fra energibrønn endres ved forskjellige driftsforhold aggregat)
Vinterdrift

Varm side °C

Kald side °C

Varmekap kW

Effektbehov kW

Dim vinter

55/50

0/3

145

47

Hentes fra brønn kW
98

Normal vinter

45/40

0/3

156

39

117

Sommerdrift

Varm side °C

Kald side °C

Kjølekap kW

Effektbehov kW

Dumpes i brønn kW

Dim sommer

42/37

7/12

155

37,6

192,6

Normal sommer

35/30

7/12

167

32,9

200
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Effektuttaket mot energibrønn øker kraftig ved kjøledrift og når varme fra kjølemaskin skal dumpes mot brønn.
I tillegg til kjølebehovet skal også kompressorvarmen dumpes mot grunn. I korte perioder kan man dumpe 40 – 80
W/meter brønn, men over tid vil dette kunne avta. Har du en lang kjølesesong med stor last f.eks. datakjøling er du
mere utsatt en ved ventilasjonskjøling som har korte perioder med høy last. Uansett er det smart å sette av plass
til en tørrkjøler for å ta topplasten hvis brønnen ikke greier alt. NB! En ting som e r viktig er også å få en bekreftelse
fra leverandør av kollektorslanger at de tåler temperatur opp til 55 °C og en temperaturvariasjon fra – 5 °C til 55 °C
Frikjøling fra brønn

Husk at temperaturen i grunnen er rundt 5 – 7 °C. Ren kjøling fra grunnen bør derfor basere seg på høyes mulig
temperatur, kanskje isvann så høyt som 10/15 °C eller 12/17 °C. Skissen over viser en plateveksler mot kald side,
dette fordi her bruker man aggregatet til oppvarming hele året og derfor har kaldt vann mot brønn 0/3 °C. Men
plateveksleren gjør at du taper 2 °C og ved direkte kjøling bør denne ikke brukes, men brønnvann kjøres rett inn
på kjølekretsen Normal kjøling direkte fra brønnvann er omlag 30-35 W/meter men her har man også
sammenheng med høyt og lavt effektuttak over tid
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Energibrønn brukt som varme og kjøling via snudd vannsiden

Her setter man også av plass til en tørrkjøler for å ta topper på energiavgivelse mot brønn
NB! En ting som er viktig er også å få en bekreftelse fra leverandør av kollektorslanger at de tåler temperatur opp
til 55 °C og en temperaturvariasjon fra – 5 °C til 55 °C
Shuntgruppe inn på aggregat brukes når aggregatet går i kjøling og det skal dumpes varme mot brønn. Ofte er
brønn så kald og frekvensstyrte pumper greier ikke å få høy nok temperatur inn på aggregatet på varm side.
Dette medfører ofte unødvendig stopp om våren når brønn er kald.
Setter man inn shuntgruppe så slipper man dette problemet.
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