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Sammanfattning  
Detta examensarbete är en djupstudie av ett befintligt bergvärmesystem i ett 
flerbostadshus i Uppsala. Fastigheten ägs av bostadsrättsföreningen Duvan som har 
konverterat anläggningen från fjärrvärme. Studien fokuserar på en ekonomisk 
systemoptimering av fastighetens hela värmesystem. Syftet är att optimera det 
studerade värmesystemet samt peka ut viktiga saker att tänka på vid nya 
värmepumpinstallationer i större fastigheter. 
 
Viktiga saker att tänka på vid nyinstallationer sammanfattas i följande punkter: 

- Optimera det befintliga värmesystemet för att minska energi- och 
effektbehovet för att möta värmepumpars speciella driftförutsättningar. 

- För att öka systemeffektiviteten bör värmepumpstillverkarnas egna 
reglersystem användas så långt som möjligt för att dra nytta av deras 
utveckling och kunskap kring värmepumpars driftsförutsättningar. 

- Använd en kompressorreglering som kan minimera antalet starter vid 
tillfälliga effektvariationer i värmelasten utan att komforten påverkas.  

- För att maximera systemets effektivitet bör kondensordriften prioritera 
produktion av värmelasten med det lägsta temperaturkravet och låta 
spetsvärmen i första hand spetsa värmelaster med det högsta 
temperaturkravet.  

- Använd hetgasväxlare och underkylare när det finns ett stort 
varmvattenbehov. 

- Byt endast köldbärare om du är väl förtrogen med de risker ett byte medför. 
 
Allvarliga problem och mycket kostnadseffektiva åtgärder som har noterats på 
studieobjektets värmesystem: 

- Systemet har ett mycket stort antal kompressorstarter vilket sannolikt har 
orsakat en förtida utmattning av värmepumpens komponenter samt en 
försämrad verkningsgrad.   

- Tillskottsvärme används trots att värmepumparna inte nått full effekt. 
- En begränsning av den inkommande köldbärartemperaturen orsakar 4 

kompressorstarter varannan timme under vintersäsongen.  
- Köldbärarens cirkulationspump är kontinuerligt i drift vilket motsvarar en 

onödig elanvändning på hela 5 % av kompressorernas elanvändning. 
- Förångningstemperaturen är mycket låg vilket kan orsakas av att köldbäraren 

innehåller luft eller föroreningar samt har ett för dåligt frostskydd.  
- Effektregleringen på värmepumpen är allt för momentan vilket orsakar 

onödiga kompressorstarter och onödigt hög användning av tillskottsvärme.  
- Värmeåtervinningen i ventilationssystemet är låg vilket ger ett onödigt högt 

effekt- och energibehov.  
- Om fastighetens utomhusgivare för värmeregleringen flyttas till en vägg som 

vetter mot öster, istället för norr, minskar den totala energianvändningen 
med 5-15 % samtidigt som en jämnare inomhustemperatur erhålls.   
 

En viktig slutsats från projektet är att det finns ett stort behov av en 
energikoordinator i byggnader. De olika parter som är involverade i fastigheten 
måste samarbeta väl för att maximera optimeringen av värmesystemet.  
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1. Introduktion 

1.1. Bakgrund 
Fjärrvärme har under senare år haft en stark utveckling i Sverige och 
anslutningsgraden i de centrala delarna av fjärrvärmenäten är upp mot 95 %. 
Anslutna objekt är i huvudsak flerbostadshus och fastigheter inom lokalsektorn samt 
även en del industrifastigheter.  
 
Fjärrvärme har kännetecknats av en volymmässig tillväxt genom att nya kunder har 
anslutits till fjärrvärmenäten. Tillväxten har dock avstannat under senare år p.g.a. 
att: [9]  

- Befintliga fjärrvärmekunder energieffektiviserar och installerar 
värmepumpar 

- Fastigheter rivs  
- Nyanslutna nybyggda fastigheter använder betydligt mindre värme än 

äldre fastigheter  
 
De värmepumpar som installeras använder fastighetens frånluft eller geotermisk 
värme som värmekälla. Ibland kombineras dessa värmekällor för att minska behovet 
av borrhål.  
 
Frånluftsvärmepumpar utvinner värmen ur ventilationsluften. Vanligtvis värmer 
dessa i första hand fastighetens tappvarmvatten och i andra hand nyttjas resterande 
kapacitet för fastighetens uppvärmning. Många betraktar frånluftsvärmepumparna 
som en energieffektiviseringsåtgärd då de tar tillvara på värmen i frånluften. 
 
Värmepumpar med geotermiska värmekällor som bergvärme installeras för att 
värma både fastigheten och tappvarmvattnet. Dessa anläggningar brukar 
dimensioneras så att de täcker ca 70 % av fastighetens maximala effektbehov, vilket 
i Svenskt klimat motsvarar ca 90 – 95 % av fastighetens totala värmebehov. 
Resterande värmebehov tillförs vanligen med en elpanna eller med fjärrvärme. 
 
Vissa fastigheter, främst flerbostadshus, behöver enbart värme och varmvatten 
medan andra fastigheter, främst inom lokalsektorn, även har behov av komfortkyla. 
Fastigheter med bergvärmepumpar som har behov av komfortkyla använder 
vanligtvis frikyla från borrhålen vilket ger en låg kylkostnad.  
  
I nuläget saknas det, i motsats till småhussektorn, studier som visar hur stora 
värmepumpinstallationer i fastigheter fungerar i verkligheten. Mot denna bakgrund 
har denna studie genomförts.  

1.2. Syfte  
Syftet med denna uppsats är att: 
  

- Studera hur väl värmepumpsanläggningen uppfyller fastighetsägarens 
ursprungliga förväntningar. 

- Studera om värmepumpsanläggningen kan förbättras.  
- Studera de olika delarna i systemet som är viktiga vid installation och drift av 

denna typ av värmepumpssystem.  
- Ge förslag på hur värmepumpar ska installeras i större fastigheter. 



 
 

8 

  

1.3. Mål  
Målet med denna studie är att: 
  

- Utvärdera en fastighetsvärmepump och dess omgivande värmesystem. 
- Ge förslag till hur ett väl fungerande värmepumpsystem bör utformas för att 

fastighetsägaren ska få störst nytta av sin investering. 

2. Bostadsrättsföreningen Duvan 

2.1. Inledning  
Bostadsrättsföreningen Duvan är en fastighet i Uppsala bestående av 3 stycken 
byggnader med totalt 102 lägenheter. Fastigheten byggdes under 1970-talet och 
värmdes med fjärrvärme fram till år 2000 då föreningen genomförde ett större 
energi- och ombyggnadsprojekt vilket bl.a. innebar att en större bergvärmepump 
installerades som komplement till fjärrvärmen. Denna bergvärmepump var en av de 
första i denna storleksklass och systemets design var därför något obeprövad. Figur 
1 visar en förenklad skiss av värmesystemets nuvarande utformning.  
 

 

Figur 1  Principskiss av värmesystemet i bostadsrättsföreningen Duvan 

2.2. Värmesystemet  
Det ursprungliga värmesystemet distribuerade värmen via ett två-rörssystem från 
undercentralen ut till en i varje byggnad placerad shuntgrupp. Från dessa shunt-
grupper distribuerades värmen till byggnadens radiatorsystem, ventilation och 
tvättstugor.  
 
Vid energiprojektet år 2000 installerades en bergvärmepump som producerar både 
värme och tappvarmvatten. Fjärrvärmen används därefter som tillskottsvärme och 
vid eventuella produktionsbortfall från värmepumpanläggningen. 
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Energiprojektet innebar även att den gamla frånluftventilationen ersattes med ett 
nytt FTX-ventilationssystem där ventilationsaggregaten placerades i respektive 
byggnads takvåning. Eftervärmningsbatteriet till dessa aggregat anslöts till 
radiatorsystemet. 
 
Vid en ombyggnad hösten 2008 byggdes värmedistributionssystemet om så att 
shuntgrupperna togs ur drift [10] . Shuntgrupperna i varje byggnad demonterades 
och ersattes med strypventiler. Därmed styrs värmen till fastighetens alla byggnader 
via en shuntgrupp placerad i fjärrvärmeundercentralen. Värmen till lägenheternas 
vattenradiatorer och ventilationsaggregatens eftervärmare har därför samma 
temperatur.   
 
Tappvarmvattnet distribueras från undercentralens ut till byggnadens tappställen via 
ett kulvert- och rörsystem. Varmvattensystemet varmhålles via en VVC-krets.  
 
Värme och varmvatten ingår i månadsavgiften medan hushållselen betalas av 
lägenhetsinnehavarna via enskilda lägenhetsabonnemang.  

2.3. Reglering av inomhustemperaturen 
Värmesystemets framledningstemperatur styrs via en regulator som försöker hålla 
den framledningstemperatur som den programmerade börvärdeskurvan anger vid en 
viss utomhustemperatur. Inomhustemperaturen finjusteras genom att radiatorernas 
termostatventiler stryper flödet genom radiatorerna om inomhustemperaturen 
överstiger inställt värde på termostatventilen.   

2.4. Fjärrvärme  
Fastigheten värmdes från början av endast fjärrvärme via en 3 stegskopplad 
fjärrvärmeundercentral. Idag används undercentralen endast för att stödja 
värmepumpanläggningen med värme och varmvatten.  
 

VV-
tankar

VVX1

VVC
VVX2

VVX3

Värmekrets

VP

VV-
tankar

VVX1

VVCVVC
VVX2

VVX3

Värmekrets

VP

 

Figur 2  Principskiss av fjärrvärmeundercentralen (se även bilaga 1) 
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Figur 2 visar en schematisk bild av undercentralens (se bilaga 1 för detaljerat 
kopplingsschema). Undercentralen består av tre värmeväxlare, en för uppvärmning 
(VVX1) och två för tappvarmvatten (VVX2, VVX3). VVX3 används normalt, dock ej i 
detta system, för att förvärma tappvarmvattnet via returen från de andra två 
värmeväxlarna för att sänka returtemperaturen till fjärrvärmenätet och därmed 
minska flödet genom undercentralen. 
 
Värmepumpens värmekrets är ansluten till värmesystemets returledning och 
undercentralens värmeväxlare (VVX1) är ansluten i serie med värmepumpen. 
 
Reglersystemet som styr radiatorkretsens framledningstemperatur efter fjärrvärme-
centralen försöker momentant konstanthålla den inställda framlednings-
temperaturen. När temperaturen efter värmepumpen har varit för låg under en 
timme aktiveras fjärrvärmeundercentralen som då höjer temperaturen till den 
förutbestämda nivån. Efter att värmepumpen själv har producerat tillräckligt hög 
temperatur under 30 minuter stängs sedan fjärrvärmen av. 

2.4.1. Fjärrvärmetaxa  
Fjärrvärmekunderna i Uppsala kan välja mellan en taxa med fullt rörlig avgift och en 
taxa med både en rörlig och en fast del. Duvan har den första taxan med fullt rörlig 
avgift. Taxan för fullt rörlig avgift redovisas i Tabell 1.  [5]  

Tabell 1.  Fjärrvärmepriser för Bostadsrättföreningen Duvan, exkl. moms.  
 

 Energipris 
vinter, 
Kr/MWh 

Energipris 
sommar, 
Kr/MWh 

Flödespremie/-
avgift, kr/m3 

Bostadskunder 682 303 3 
Delleveranstillägg 275 0  
Totalt 957 303 3 
Inkl. moms 25 % 1 196,25 378,75 3,75 

 
För att skapa goda möjligheter till en effektiv värmeproduktion och överföring av 
fjärrvärme till kund finns vissa förutsättningar som behöver vara uppfyllda i kundens 
undercentral.  
 
Vanligtvis är fjärrvärmetaxor konstruerade utifrån en genomsnittlig årsproduktions-
kostnad. Den verkliga produktionskostnaden för fjärrvärmen avspeglas då inte till 
fullo i fjärrvärmepriset eftersom produktionskostnaden under vintern normalt är 
högre än under sommaren.  
 
I Uppsala används under sommaren ett billigt bränsle som avfall medan det krävs 
tillskott av dyrare produktionsalternativ under vintern. Därför har fjärrvärmebolaget 
infört en sommartaxa och en vintertaxa som bättre speglar produktionskostnaden.  
 
Den omvända situationen uppstår på vintern med kunder som har egen bas-
produktion av värme och därmed endast använder fjärrvärmen som spetsvärme. 
Kunden nyttjar då fjärrvärmen huvudsakligen under en tid då fjärrvärmebolaget har 
som högst produktionskostnad. För att gardera sig mot att sälja värme med förlust 
har fjärrvärmebolagen börjat utforma taxor som även speglar denna typ av 
fjärrvärmeleverans vilket i Uppsala definieras som ett delleveranstillägg.  
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För att främja en god avkylning hos kunderna finns i fjärrvärmetaxan även en 
flödesavgift som baseras på den mängd fjärrvärmevatten som passerar 
undercentralen.  

2.5. Termodynamiska samband av vikt för värmepumpar  
Grundidén med en värmepump är att omvandla energi med en låg temperatur till 
energi med en högre temperatur. Enligt naturlagarna krävs arbete för att genomföra 
den processen vilket oftast är elenergi.  
  
Det vanliga måttet på en värmepumps effektivitet är värmefaktorn som ofta 
betecknas COP (Coefficient of Performance). Värmefaktorn definieras som [2] : 
   
  
      

(1)    
  
 
 
 vpCOP   = Värmefaktor 

 värmeq   = Värmeeffekt  (W) 

 kylaq   = Kyleffekt  (W) 

 w  = Tillfört arbete  (W) 
 
 
Den högsta teoretiska värmefaktorn för en värmepump uppgår till Carnotverknings-
graden som definieras som [2] : 
 
 
      

(2)      
 

 

1T  är den maximala absoluta temperaturen i systemet (K) 

2T  är den lägsta absoluta temperaturen i systemet  (K) 
 
 

1>
−

==
kylavärme

värmevärme
vp qq

q
w

q
COP
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Värmepumpens verkningsgrad med avseende på Carnotverkningsgraden definieras 
utifrån (1) och (2) som:  
 
 
 
      

(3)      
 

 

  η = Värmepumpens verkningsgrad 

 vpCOP   = Värmefaktorn 

 CarnotCOP  = Carnotverkningsgraden 
 
 

2.6. Värmepumpanläggningen 

2.6.1. Inledning 
Värmepumpanläggningen använder berggrunden som värmekälla. Anläggningen är 
placerad i en nybyggd fristående byggnad intill fastighetens övriga byggnader. 
Byggnaden inhyser förutom värmepumpanläggningen även en ny s.k. miljöstuga.  
 
Värmepumpanläggningen, som beskriv i Figur 3 , är platsbyggd av det före detta 
företaget Global Energi AB och består av 3 stycken värmepumpar med totalt 8 
kompressorer. Kompressorerna är fördelade på de 3 värmepumparna enligt nedan: 
 

- VP1 4 stycken 
- VP2 2 stycken 
- VP3 2 stycken 

 
Värmepumparna är av tandemtyp vilket innebär att 2 kompressorer arbetar parallellt 
på varje kretsprocess. VP1 innehåller således 2 kretsprocesser.  
 
2 av värmepumparna (VP1 och VP2) används endast för uppvärmning av fastigheten 
medan 1 värmepump (VP3) även producerar tappvarmvatten. 
 
För produktion av tappvarmvattnet är VP3 utrustad med underkylare och 
överhettare. Tappvarmvattenladdning är prioriterad över värmeproduktion.  
 

carnot

vp
vp COP

COP
=η
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Figur 3  Principskiss på värmepumpsystemet. (Se bilaga 1 för detaljer)  

2.6.2. Värmepumpsanläggningens kretsprocesser 
Värmepumparna använder arbetsmediumet R134a och kompressorerna är av typen 
Copeland Select ZR19M3E-TWD med en elektrisk märkeffekt på 8,56 kW vardera. 
Denna kompressor är egentligen konstruerad för luftkonditioneringssystem men 
detta var den bäst lämpade kompressorn för detta ändamål då anläggningen 
byggdes. 
 
Kompressorerna i värmepumparna är dimensionerade enligt Tabell 2.  

Tabell 2.  Specifikation på en kompressors dimensionering. 
 

Köldmedium R134a 
Förångningstemperatur – 5,0° C  
Kondenseringstemperaturen 47,0 ° C  
Flytande underkylning 2,0 K 
Överhettning 10,0 K 
Önskad kyleffekt 20 kW 
Elektrisk effekt 8,56 kW 
Värmeeffekt 26,21 kW 
Värme-COP 3,06 

 
Summan av värmeeffekten + elektrisk effekt är skild från kyleffekten pga att 
kompressorn ej arbetar med full eleffekt.  

2.6.3. Effektreglering  
Värmepumparnas effektregleras genom i och urkoppling av kompressorerna. 
Styrsystemet försöker att så bra som möjligt anpassa värmepumpens värmeeffekt 
mot fastighetens aktuella värmebehov genom att individuellt aktivera det antal 
kompressorer som krävs för att hålla rätt framledningstemperatur. Framlednings-
temperaturen mäts direkt efter värmepumpen.  
 
Då framledningstemperaturen är lägre än önskad temperatur startas en av 
kompressorerna för att höja temperaturen och om temperaturen är högre än den 
önskade temperaturen stoppas någon av kompressorerna.  
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Då värmesystemets framledningstemperatur är lägre än den önskade temperaturen 
när alla kompressorer är i drift aktiveras fjärrvärmeundercentralen för att höja 
temperaturen till den önskade temperaturen. Detta driftfall bör undvikas så länge 
som möjligt på grund av att fjärrvärmen är mycket dyrare än värmen från 
värmepumpen.  
 
Ett extra styrkriterium är att köldbärartemperaturen från berget inte får vara kallare 
en -3°C. Värmepumparnas effekt begränsas om detta sker. 
 
Varmvattenberedningen styrs av temperaturgivare placerade i ackumulator-
anläggningen och VP3 prioriterar alltid att ladda varmvattenackumulatorerna.  

2.6.3.1. Fördelning av drifttid 
Styrutrustningen har en funktion som håller reda på respektive kompressors drifttid 
och styr kompressordriften så att den skall bli lika lång för alla kompressorer. Detta 
sker genom att kompressorerna har en viss startordning där VP1:1 startas först, följt 
av VP1:2 och så vidare. Denna startordning förskjuts varje vecka så att istället VP1:2 
blir den första kompressorn att starta den andra veckan, osv.  

2.6.3.2. Värmepumpens värmeeffekt 
I offerten för upphandling av värmepumpanläggningen anges att värmepump-
anläggningens värmeeffekt är 160 kW. Dimensioneringsunderlaget från kompressor-
tillverkaren uppger i fet stil "önskad effekt 20 kW" längst upp i dokumentet. Men 
eftersom dessa kompressorer är konstruerade för att användas i kylapplikationer 
avser denna effekt kyleffekt och inte värmeeffekt. I samma dokument uppges dock 
att värmeeffekten är 26,21 kW för varje kompressor. Detta medför att 
värmepumpanläggningen egentligen är konstruerad för en avgiven värmeeffekt på 
210 kW istället för 160 kW.  

2.6.3.3. Inkoppling av värmepumpanläggningen 
Det tidigare värmeproduktionssystemet med fjärrvärme behölls när 
värmepumpssystemet installerades. Returledningen från radiatorsystemet kopplades 
till värmepumpen och framledningen från värmepumpen inkopplades i serie med 
värmeväxlaren i fjärrvärmeundercentralen. Denna koppling gjorde det enkelt att vid 
behov höja temperaturen med fjärrvärmecentralen eller köra fjärrvärmesystemet 
fristående från värmepumpssystemet om driftproblem skulle uppstå.  

2.6.4. Värmepumpens kretsprocess  
Figur 4 visar en illustration av en kretsprocess i en värmepump. För att öka 
effektiviteten har denna krets de två valfria komponenterna underkylare och 
hetgasväxlare. En enkel värmepump består således endast av en kondensor på 
högtryckssidan vilket är en billigare lösning. [2]   
 
Poängen med en hetgasväxlare är att producera ca 20 % av värmen vid en högre 
temperatur men med samma värmefaktor som vid kondensorns lägre 
kondenstemperatur. Det är vanligtvis mycket lämpligt vid applikationer med en hög 
användning av tappvarmvatten såsom t ex bostadshus.  
   



 
 

15 

Poängen med en underkylare är att kyla det kondenserade arbetsmediumet till en 
lägre temperaturer än kondenstemperaturen och därmed få en bättre värmefaktor. 
Värmelaster som kan använda låga temperaturer kan med fördel anslutas till 
underkylaren. Vanliga laster är förvärmning av tappvarmvatten eller eftervärmning 
av ventilation.  
 
 

 

Figur 4  Värmepumpens uppbyggnad.  

Värmepumpens funktion bygger i grunden på den ideala gaslagen och 
fasövergångar. För att producera en högre temperatur från svalare energikälla värms 
arbetsmediumet först under lågt tryck av energikällan i förångaren vilket leder till att 
arbetsmediumet förångas. Kompressorn ökar sedan trycket på gasen vilket leder till 
att temperaturen stiger.  
 
Gasen leds sedan vidare till högtryckssidan. I system med hetgasväxlare kyls först 
gasen utan att den kondenserar varefter gasen leds in i kondensorn. Kondensorn 
kyler gasen så att den under konstant tryck kondenseras till flytande form. Finns 
även en underkylare kyls det kondenserade arbetsmediumet ytterligare efter 
kondensorn.  
 
Sista steget i kretsprocessen är strypventilen som sammanbinder högtrycks- och 
lågtryckssidan. Strypventilen ser till att rätt tryck upprätthålls på lågtryckssidan. När 
arbetsmediumet har passerat strypventilen leds vätskan under lågt tryck åter in i 
förångaren där den värms och förångas av energikällan. Kretsprocessen är nu sluten.   
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2.7. Borrhålsanläggningen 

2.7.1. Borrhålen 
Värmepumpens värmekälla utgörs av 19 stycken borrade hål. Enligt borrnings-
protokollet från borrbolaget är 17 stycken av hålen 200 meter djupa och 2 av hålen 
250 meter djupa. Avståndet till berggrunden från markytan är ca 40 meter i alla hål. 
Borrhålsinformationen anses dock något osäker på grund av att borrbolaget gick i 
konkurs under installationsprojektet.  
 
Köldbärarkretsen består av slangar fyllda med köldbärarvätska placerade i borrhålen. 
Slangarna från respektive borrhål leds separata in i värmepumpscentralen där de är 
ihopkopplade till en enda rörledning vilken är ansluten till värmepumparna. Vid 
slangarnas anslutning till detta rör finns även en strypventil där flödet genom varje 
slang kan justeras. När köldbärarvätskan kylts i förångaren leds den åter ner i 
borrhålen för att värmas och därefter återigen pumpas tillbaka till förångaren.  
 
Inkommande köldbärartemperatur till förångaren kommer aldrig att bli lägre än 
mellan -3°C och -4°C på grund av en temperaturblockering i reglersystemet. Denna 
blockering medför att styrsystemet börjar stega ner antalet kompressorer i drift när 
den inkommande köldbärartemperaturen börjar närma sig -3° C. Regleringen sker i 
tre steg där VP1 stängs av först följt av VP2 och VP3. När den inkommande  
köldbäraren når -4°C så har alla värmepumpar stoppats. 
 
Köldbärarens cirkulationspump har en eleffekt på 4 kW och går kontinuerligt året 
runt oberoende av om någon av värmepumparna är i drift. 

2.7.2. Utomhusplacerad luftskondensor 
Ett försök att öka köldbärartemperaturen har genomförts genom att en 
utomhusluftskondensor installerats och anslutits till köldbärarkretsen. Den 
installerades under 2009 och syftet var att tillföra värme under våren och sommaren 
för att tina och värma borrhålen.  

2.7.3. Soprumskyla 
För att förhindra dålig lukt i soprummet vilket är placerat vägg i vägg med 
värmepumpanläggningen kyls soprummet via luftkylare anslutna till köldbärar-
kretsen. 
 
Både utomhuskondensorn och den bortförda värmen från soprummet värmer 
köldbärarens returflöde till berget efter värmepumparna. Det gör att inkommande 
köldbärartemperatur indirekt värms i och med att nedkylningen av hålet minskar. 
Denna effekt är dock troligen mycket begränsad och beroende av bergets förmåga 
att behålla värmen.  

2.8. Tappvarmvattenproduktion  
Figur 5 visar en skiss över tappvarmvattenproduktionen. Underkylaren och 
hetgasväxlaren i VP3 är kopplade i serie på färskvattensidan. Produktion av 
varmvatten börjar när temperaturen i varmvattenberedarna sjunker under inställd 
temperatur i beredare nr 5 och upphör när temperaturen överstiger inställd 
temperatur på temperaturgivaren för stoppsignal. 
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Figur 5  Varmvattenproduktionssystemet.  

Det kalla färskvattnet flödar först in i underkylaren där det förvärms och fortsätter 
sedan till hetgasväxlaren. En motordriven ventil reglerar flödet genom växlarna så 
att vattnet värms till 57°C. Det producerade varmvattnet lagras därefter i 
varmvattenberedarna.  
 
Tappvarmvattenmagasinet har varit för litet för att täcka hela tappvarmvatten-
behovet under stora varmvattenbehov varför fjärrvärmen har fått användas under 
vissa perioder. För att minska behovet fjärrvärme har magasinets volym utökats 
med 50 % i oktober 2010 genom att två nya varmvattenberedare (tank 5 och 6) på 
totalt 1 000 liter installerades.  
 
Alla de fyra ursprungliga lagringstankarna (tank 1-4) är anslutna i serie med 
varandra. Värmepumpen laddar beredarna med en laddningskrets genom att pumpa 
vatten från den kallaste tanken, värma det och sedan pumpa tillbaka det till den 
varmaste tanken. Varmvatten leds sedan till undercentralen där det vid behov 
eftervärms till 52°C. Tank 5 och 6 värms enbart av flödet som uppstår vid tappning.  
 
Kondensorn som är utritad i Figur 4  och som motsvarar VP3 används endast för att 
producera värme till radiatorkretsen vilket inte sker samtidigt som 
varmvattenladdningen. Vid varmvattenladdning fungerar därför hetgasväxlaren 
istället som kondensor.  

2.9. VVC-kretsen 
Varmvattencirkulationen, VVC:n, är ansluten till fjärrvärmecentralen och inte till 
varmvattenberedarna. Det innebär att fjärrvärme behöver användas när tappvarm-
vattenflödet är för lågt så att varmvattentemperaturen sjunker för lågt i 
ledningssystemet.  
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När tappvarmvattenbehovet är stort värms VVC:n av flödet från 
varmvattenmagasinet genom undercentralen av att det avkylda vattnet späder ut 
det 57°C gradiga varmvattnet när det når undercentralen. För att minska 
användningen av fjärrvärme till VVC:n måste kretsen anslutas till varmvatten-
magasinet.  

2.10. Cirkulationspumpar  
2.10.1. Radiatorkretsen 
Vid injusteringen av distributionssystemet byttes även radiatorsystemets 
cirkulationspump och ersattes med en tryckreglerad pump. Pumpen reglerar effekten 
mellan 25 W och 400 W för att hålla ett konstant tryck över pumpen. Därmed styr 
flödesbehovet pumpeffekten. 

2.10.2. Värmepumparna 
Varje värmepump har en egen cirkulationspump som cirkulerar värmebäraren till 
radiatorkretsen när respektive värmepump är i drift. De har konstant varvtal och de 
är de äldsta cirkulationspumparna i värmesystemet. De skulle med fördel kunna 
ersättas av effektivare pumpar. Det finns även backventiler som ser till att flödet 
alltid går åt rätt håll genom varje kondensor.  

2.10.3. VVC-kretsen 
Cirkulationspumpen som cirkulerar VVC:n byttes under år 2009. Den nya pumpen är 
varvtalsstyrd med en effekt från 5 W till 22 W. Displayen på pumpen visar enligt 
personalen en effektförbrukning på 18 W eller mindre [10] .  

2.10.4. Cirkulationspump för laddning av tappvarmvatten till  
ackumulatorerna 

En annan cirkulationspump cirkulerar tappvarmvattnet i laddningskretsen mellan 
varmvattenmagasinet och värmepumpen. Cirkulationspumpen är endast i drift under 
tappvarmvattenladdning och pumpens effekt är konstant 175 W.  

2.11. Ventilationssystem  
Nuvarande ventilationsanläggning installerades samtidigt med värmepumps-
anläggningen år 2000 och består av ventilationsaggregat placerade på vinden i 
respektive byggnad. Ventilationsaggregaten är s.k. FTX-aggregat med en 
plattvärmeväxlare. Ventilationsaggregaten ventilerar varje lägenhet med till och 
frånluft. Tilluften tillförs vid golvet under radiatorerna och frånluften tas ut vid kök 
och badrum.  
 
Den ursprungliga ventilationsanläggningen var av frånluftstyp utan värmeåtervinning 
och bestod av flera små fläktar placerade på taket. Ombyggnaden genomfördes 
främst på grund av för låga luftflöden i lägenheterna, enligt byggnormen, och för att 
minska energianvändningen.  
 
Tilluftsdonen är placerade under radiatorerna vilket gör att systemet är mycket 
känsligt för låga tillufttemperaturer då detta kan orsaka golvdrag. Av den 
anledningen är tilluftstemperaturen satt till 21° C vilket är relativt högt.  
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Tilluften till lägenheterna eftervärms vid behov av fastighetens värmesystem. 
Eftervärmningssystemet i ventilationen är anslutet till radiatorkretsen vars energi 
används för att öka tilluftstemperaturen till dess börvärde. För att 
tilluftstemperaturen ska bli tillräckligt hög krävs dock även att radiatorkretsens 
framledningstemperatur är tillräckligt hög.  
 
Radiatorernas framledningstemperatur bestäms av utomhustemperaturen och är 
anpassat till radiatorernas temperaturbehov för att tillgodose komfortbehovet. Därför 
kan det hända att tilluftstemperaturen bli för låg under våren och hösten då 
framledningstemperaturen är låg samtidigt som det finns ett eftervärmningsbehov 
efter värmeåtervinningen i ventilationssystemet. 
 
För att undvika höga inomhustemperaturer under varma sommardagar försöker 
systemet hålla den önskade tilluftstemperaturen genom att låta luftflödet gå förbi 
återvinningsaggregatet.  
 
Ventilationsaggregaten har två separata luftfilter, ett som filtrerar tilluften och ett 
som filtrerar frånluften. Både tilluft och frånluftfiltret är placerade före 
värmeväxlaren för att skydda värmeväxlaren från smutspartiklar för att inte 
verkningsgraden på värmeåtervinningen skall sjunka. Tilluftfiltrets viktigaste funktion 
är naturligtvis att rena den luft som blåses in i lägenheterna från partiklar vilka kan 
påverka hälsan hos de boende. 

2.12. Tvättstugor 
Bostadsrättsföreningen Duvan har två gemensamma tvättstugor. En är nyrenoverad 
och i gott skick men den andra är i mycket dåligt skick. Båda tvättstugorna har 
ganska lika utrustning men i olika skick.  

3. Tidigare energi- och ombyggnadsprojekt 

3.1. Inledning 
Värmepumpen installerades för att minska uppvärmningskostnaden som hade ökat 
på grund av ökade fjärrvärmepriser och för att bli mer oberoende av fjärrvärme-
producenten.   
 
I samband med installationen av det nuvarande ventilationssystemet byggdes det 
platta taket om till sadeltak för att minska risken för vattenläckage, samtidigt  
tilläggsisolerades vinden för att minska värmeförlusterna.  
 
På grund av att fönstren var i mycket dåligt skick och för att minska värme-
förlusterna genomfördes ett fönsterbyte 2008. 
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3.2. Ombyggnad och justering av distributionssystemet  
År 2009 genomfördes en ombyggnad av distributionssystemet då inomhus-
temperaturen i de olika lägenheterna var ojämn och vissa lägenheter fick därmed en 
alldeles för hög temperatur. Detta medförde förutom en försämrad komfort även en 
onödigt hög värmeförbrukning. Ombyggnaden bestod i ett byte av samtliga 
radiatortermostater, justering av värmesystemets flöden och att shuntgrupperna 
ersattes med strypventiler. Undercentralerna i varje byggnad ersattes av en 
strypventil som håller rätt tryckdifferens över varje huskropps distributionssystem. 
De tryckstyrda pumparna på distributionssystemet reglerar därmed flödet utefter hur 
mycket termostatventilera på radiatorerna öppnas.  
 
Ombyggnaderna och justeringarna genomfördes för att maximera värmepumpens 
effektivitet och simuleringar användes för att hitta rätt flödesinställningar utifrån 
värmepumpens effekttäckningsgrad av fastighetens värmeeffektbehov.  
 
Värmepumpens värmefaktor ökar med lägre framledningstemperatur på grund av att 
kondenseringstemperaturen sjunker. Det gör det viktigt att med en rimlig flödes-
hastighet hålla temperaturskillnaden mellan framledning och returledning inom 
rimliga gränser.  
 
Vid arbete med justeringen tömdes radiatorsystemet helt på vatten och varje  
termostatventil ersattes med en ny med en lägre reglerhysteres. Flödet över varje 
radiatortermostat samt termostatens temperaturinställning justerades in för att hålla 
en inomhustemperatur på 21°C och kalibrerades även i efterhand mot 
inomhustemperaturen. Termostaterna minskar därmed flödet till radiatorn om 
inomhustemperaturen överstiger 21°C. På så sätt kan internvärmen utnyttjas bättre 
vilket ger en bättre temperaturkomfort och lägre energianvändning. [10] [11]  

4. Tidigare examensarbete på anläggningen 

4.1. Inledning 
Ett examensarbete har tidigare genomförts på denna värmepumpsanläggning av  
Joakim Riml [4] . Rapporten är en litteraturstudie kring de geologiska processer som 
är viktiga för värmeutvinning ur berggrunden och en analys av Duvans värmepump-
anläggning samt dess funktion och ekonomi.  
 
Studien behandlar bl.a.  
 

- Köldbärartemperaturens temperaturutveckling 
- Kompressorernas drifttider 
- Det teorietiska energiuttaget per brunn 
- Köpt energi före och efter bergvärmeinstallationen 

 
Utifrån dessa analyser skriver Riml att allt det som undersökts i värmepumps-
systemet fungerar korrekt och att konverteringen från fjärrvärme till en 
värmepumpanläggning har bidragit till en förbättrad uppvärmningsekonomi för  
bostadsrättsföreningen. 
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4.2. Slutsatser och resultat 
Nedan redovisas en sammanfattning av det resultat och slutsatser som anges i  
rapporten.  

4.2.1. Klimatdata 
Normalgraddagarna för Uppsala uppges vara 4140. Mellan åren 1996 och 2004 har 
antalet faktiska graddagar i Uppsala dock varit lägre än detta. Därmed konstateras 
att temperaturen varit varmare än normalt under denna period. 

4.2.2. Köldbärartemperatur 
Rapporten gör ett par analyser av köldbärartemperaturen med de mätvärden som 
avlästs varje vecka av driftpersonalen. Linjärregressionen av temperaturen från 
2000-04-25 till 2004-10-26 ger en fallande temperatur vilket resulterar i slutsatsen 
att temperaturen fallit konstant sedan systemet installerades.  
 
En andra linjärregression för perioden 2001-10-16 till 2004-08-03 gav en stigande 
temperaturtrend. Värderingen var då att temperaturen hade slutat sjunka och blivit 
stabil.  

4.2.3. Kompressorernas drifttid 
Drifttiderna för kompressorerna har studerats med manuellt avlästa driftdata. Vissa 
veckor saknas avläsningar och dessa har då interpolerats fram. Det konstateras att 
värmepumparna har en drifttid som uppgår till 100 % under den kallaste perioden på 
vintern. Därmed anses anläggningen ha långa drifttider vilket är bra för 
kompressorerna och utifrån detta ansågs anläggningen därmed vara väl 
dimensionerad.  

4.2.4. Teoretisk beräkning av energiuttagen från borrhålen 
Studien har genomfört en teoretisk beräkning av effektuttaget ur borrhålen med 
hjälp av en variant av Thiems brunnsekvation för radiell strömning vid stationärt 
tillstånd vilken endast är tillämplig vid ett ensamt borrhål. Som indata till 
beräkningen användes en köldbärartemperatur på 0,75°C. Med hjälp av andra data 
kring borrhålen uppskattades det totala effektuttaget uppgå till 119 kW vilket enligt 
rapporten motsvarar ett effektuttag på 1121 MWh/år.  
 
Medelanvändningen av fjärrvärme före bergvärmeanläggningen uppgavs vara 
1440 MWh/år mellan åren 1978 och 1999 samt 288 MWh/år mellan åren 2000 och 
2004. Energiuttagen ur borrhålen värderades i rapporten som skillnaden mellan 
fjärrvärmeanvändningen före och efter bergvärmeinstallationen vilket var 
1152 MWh/år.  
 
Det konstateras att det i projektet beräknade energiuttaget ur borrhålen och det 
verkliga uttaget baserat på den reducerad användning av fjärrvärme är mycket lika. 
Dessutom uppges det beräknade värdet bortse från osäkerhetsfaktorer, såsom 
sprickbildningar, som skulle ge en högre temperatur och därmed ett högre 
energiuttag. Det beräknade värdet fastslås utifrån detta vara baserat på sämsta 
tänkbara förhållanden [4] . 
 
(se 8.4.4.1 nedan för en korrigering av denna beräkning) 
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4.3. Fjärrvärmeanvändningen 
Riml förklarar att fjärrvärmeanvändningen före bergvärmeinstallationen var mycket 
högre än dagens fjärrvärmeanvändning eftersom fjärrvärmen då var den enda 
värmekällan. Fjärrvärmeförbrukningen sjönk år 2000 då värmepumparna installerats 
och minskade fram till 2004 i snitt med 75 %.  

4.4. Elanvändningen 
Efter bergvärmeinstallationen förklarar Riml att elanvändningen stigit i förhållande till 
den tidigare förbrukningen av fastighetsel eftersom kompressorerna använder el. 
Elanvändningen året före bergvärmeinstallationen, 1999, var 105 MWh. Åren efter 
installationen, från 2000-2004, förbrukades i snitt 436 MWh.   
 
Det bör noteras att elanvändningen för vart och ett av två första åren är ca 30 % 
lägre än för vart och ett av de tre efterkommande åren. Riml förklarar att  
elanvändningen gradvis stiger de första åren pga. den sjunkande temperaturen i 
berget. Men eftersom denna ökning inte tycks ske gradvis utan relativt snabbt och 
lägger sig på en jämn högre nivå misstänker undertecknad att något annat har 
förändrats i systemet mellan 2001 och 2002.  

4.5. Energikostnad 
En sammanställning ges av köpt energi för uppvärmning för året före bergvärme-
installationen, 1999, och de efterföljande 5 åren, 2000-2004. Med energikostnaden 
för år 1999 som referensvärde ges en ackumulerad besparing på -1 700 000 kr för 
åren 2000-2004 vilket innebär att investering är återbetald när ytterligare 
1 700 000 kr sparat.  Som exempel ges att kostnaden för inköpt energi år 2004 var 
150 000 kr lägre än för år 1999 vilket motsvarar en kostnadsminskning på 20 %. 
Hänsyn har inte tagits till att alternativkostnaden för åren efter år 1999 stigit pga. 
ökade energipriser och därmed påverkat besparingen.  

4.6. Slutsatser från rapporten 
- Rapporten anger att värmepumpsystemet är väl dimensionerat och verkar 

fungera alldeles utmärkt. 
- Kompressorernas drifttider och energianalysen ser bra ut vilket tyder på att 

processerna fungerar som de ska. 
- Temperaturen i berget minskade med 2°C de första åren och är efter 2 år 

stabil. 
- Borrhålens djup och antal är väl anpassade till energiuttaget. 
- Värmepumpanläggningen är ekonomiskt lönsamt.  
- Mellan år 1999 och 2004 minskade den årliga energikostnaden med 150 000 

kr vilket ger en rak återbetalningstid på 17 år! Extremt långt enligt 
undertecknad då en normal återbetalningstid är ca 7 år för bergvärme [9] .  
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5. Projektets genomförande  

5.1. Inledning 
Detta projekt baseras huvudsakligen på mätdata från:  
 

- Den befintliga dataundercentalens (DUC) insamlings och loggningsfunktion 
från KTC 

- Värmepumpanalyssystemet ClimaCheck PA Pro som tillverkas av ClimaCheck 
Sweden AB 

- Temperaturloggning av ett av ventilationsaggregaten  
 
samt 
 

- Genomgång och studier av fastigheten och dess försörjningssystem 
- Studier av befintlig dokumentation 

5.2. Byggnaderna 
Studien har avgränsats till att omfatta fastighetens värmeinstallationer och dess 
funktion. Byggnadernas klimatskal mm har därvid exkluderats.  

5.3. Befintligt mät- och uppföljningssystem - KTC 

5.3.1. Information via DUC - KTC 
Bostadsrättsföreningen har sedan flera år använt en s.k. DUC för styrning, mätning 
och energiuppföljning Detta har gett projektet tillgång till historiska mätdata på bl.a. 
värmeförbrukningen.  
 
Till DUC:en är värmepumparna, undercentralen och de tre ventilationsaggregaten 
anslutna. Det är därmed en enhetlig lösning som gör det enkelt att överskåda den 
aktuella statusen på systemet.  
 
DUC:en loggar timmedelvärden. Dessa relativt långa samplingstider gör det svårt att 
följa snabba förlopp. Det är dock möjligt att under en begränsad tid göra en kortare 
loggning med samplingsintervall på ner till några sekunder för att detaljerat kunna 
studera vissa förlopp. Denna funktion kan endast användas för att följa pågående 
förlopp, t ex beteendet av en reglerfunktion.  
 
Under 2009 uppgraderades DUC:en och det blev då möjligt att följa systemet via ett 
webbgränssnitt. Tyvärr blev inte historiska data tillgängliga via detta gränssnitt utan 
dessa finns endast tillgängliga på en lokal loggdator. För att kunna analysera data 
från tiden före uppgraderingen har data hämtats från denna loggdator.  

5.4. Värmepumpanalyssystemet ClimaCheck 

5.4.1. Inledning 
För att kunna genomföra kyltekniska prestandaanalyser av värmepumps-
anläggningen installerades analyssystemet ClimaCheck Performance Analyser. 
Analyssystemet ger möjligheten att i detalj följa och studera kretsprocessens olika 
komponenter och funktion.  
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ClimaCheck utgör ett värdefullt verktyg för att justera och följa en 
värmepumpanläggning. Det utgör också grunden till att kunna justera omgivande 
system så att värmepumpen fungerar på ett förväntat sätt.    

5.4.2. Beskrivning av ClimaCheck 
ClimaCheck mäter ett antal strategiska temperaturer och tryck i kretsprocessen och 
beräknar systemets prestanda utifrån kända termodynamiska samband.  
De mätvärden som är nödvändiga för analysen är: 
 

- Ett flertal temperaturer i kretsprocessen 
- Tryck på hög- och lågtryckssida i kretsprocessen 
- Kompressorernas eleffekt 

 
Mätloggern som installerats i värmepumpanläggningen samlar in mätvärdena och 
sänder dem vidare till en server hos ClimaCheck där samtliga beräkningar utförs. 
Några viktiga beräknade värden är: 
 

- Värmefaktorn (COP) 
- Kompressorernas isentropiska verkningsgrad 
- Värmepumparnas avgivna värmeeffekt 
- Underkylning 
- Överhettning 
- Förångningstemperatur 
- Kondenseringstemperatur 

 
Alla beräkningarna baseras på köldmediediagrammet för arbetsmediumet i 
värmepumpen. Med hjälp av ytterligare temperaturgivare kan även funktionen på 
värmeväxlarna i värmepumparna utvärderas ännu bättre.  
 
Mätutrustningen installeras fristående från värmepumparnas befintliga styrsystem. 
Temperaturerna mäts med givare fästa utanpå rören tillsammans med en speciell 
värmeledande pasta. Temperaturgivarna isoleras sedan. Tryckgivarna ansluts på  
kretsprocessens påfyllnadsventiler (skrollventiler). Kompressorernas eleffekt mäts 
med ringtransformator och spänningsmätare. 
 
Servern har ett webbgränssnitt där det går att: 
 

- Följa systemets drift i realtid 
- Få tillgång till historiska mätvärden 
- Göra analyser av historiska mätvärden 
- Sätta larm för att få indikationer på oönskade förändringar i systemet 
- Följa effektbehovet vid olika utomhustemperaturer 
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5.5. Värmeproduktionssystemen 
Fastighetens värmeproduktionssystem har studerats och analyserats genom: 
 

- Att studera anläggningens dokumentation vilka delvis varit bristfälliga 
- Okulärbesiktning av anläggningen 
- Analys av mätvärden från befintlig DUC 
- Analys med ClimaCheck 
- Analys av historiskt manuellt avlästa mätvärden 
- Fakturauppgifter om historisk förbrukning 

 
I bilaga 1 finns en ritning av värmesystemet. 

5.5.1. Fjärrvärme 
Uppgifter om den historiska fjärrvärmeanvändningen har inhämtats från fakturor och 
från anläggningens DUC. Dessutom har det tidigare examensarbetet på anläggningen 
gjort en god sammanställning av äldre historiska förbrukningsdata.  
 
Timvärdena från DUC:en med uppgifter om värmeförbrukning och utomhus-
temperatur har gjort det möjligt att: 
 

- Korrelera fastighetens värmeeffektbehov till utomhustemperaturen.  
- Beräkna VVC-kretsens fjärrvärmeanvändning och värmeförluster. 
- Värmepumparnas effekttäckningsgrad. 

5.5.2. Värmepumparna 
Eftersom värmepumpen inte har haft någon mätning av elanvändningen har istället 
kompressorernas drifttider varit viktiga för att uppskatta värmepumparnas 
momentana effekt.  
 
Det finns inte någon indikering under vilka tider värmepumparna har laddat 
varmvatten. För att uppskatta laddningstiden har istället öppningsgraden på den 
strypventil som används för att reglera laddningstemperaturen använts. Medelvärdet 
av öppningsgraden för timmar med konstant laddning har använts för att uppskatta 
laddningstiden under timmar då öppningsgradens medelvärde varit lägre.  
 
För mer exakta mätningar av värmepumpens prestanda har ClimaChecks 
mätutrustning använts.  

5.5.3. El 
Före installationen av ClimaChecks mätsystem har det inte funnits någon separat 
mätning av värmepumparnas elanvändning men i och med installationen finns det nu 
mätning av kompressorernas elanvändning. Denna mätning exkluderar 
elanvändningen för cirkulationspumpar och andra kringsystem.  
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5.6. Kontrollmätning av ventilationsaggregat 

5.6.1. Inledning 
Alla tre ventilationsaggregaten är anslutna till fastighetens DUC-system. För att  
säkerställa att det befintliga mätsystemet ger en korrekt bild av temperaturerna  
installerades ett tillfälligt mätsystem på ett av ventilationsaggregaten (LA1). 

5.6.2. Befintlig mätutrustning 
Mätvärden från de befintliga temperaturgivarna används primärt för att via DUC:en 
styra ventilationssystemen. På samma sätt som för värmesystemet lagras tim-
medelvärden från respektive givare. Därmed finns en lång historik med mätvärden.  
 
Mätsystemet beräknar temperaturverkningsgraden för ventilationssystemet.  

5.6.3. Kompletterande mätningar 
För att kontrollera det befintliga mätsystemet installerades ett temporärt logger-
baserat mätsystem med en Campell-logger och termoelement. Mätsystemets 
termoelement är enkla att placera i ventilationsaggregatet då de är små och 
försedda med tunna trådar. Termoelementen monterades vid de rör som används av 
det befintliga mätsystemet givare. Det var dock inte möjligt att mäta på exakt 
samma platser som de befintliga givarna eftersom detta eventuellt kunde störa 
regleringen av ventilationsanläggningen.  

5.7. Borrhål 
Temperaturen från borrhålen har uppmätts och lagrats av DUC:en. Mätvärden har 
använts för att studera temperaturens förändringar vid olika driftsituationer.  
 
Uppgifterna om borrhålen har hämtats från befintliga borrhålsprotokoll. Dessa anses 
dock vara något osäkra p.g.a. att borrningsbolaget gick i konkurs under projektet. 
 
För att klargöra köldbärarvätskans kemiska innehåll och kondition har ett prov tagits 
och analyserats av det bolag som för några år sedan bytte köldbärarvätska.  

5.8. Värmedistributionssystemet 
Distributionssystemen för värme, varmvatten och ventilation har kartlagts. De olika 
delsystemens uppbyggnad och funktion påverkar sedan värmeproduktionen och dess 
prestanda. Därför har alla system studerats i ett buttom-up–perspektiv. Därmed har 
hela kedjan från värmelasterna ute i fastigheten till värmeproduktionen studerats i 
detalj. Även värmepumparnas kretsprocesser har studerats ingående med avseende 
på effektiviteten.  
 
För att få en god överblick av delsystemens relationer och dess påverkan på hela 
systemet skapades ett relationsträd över systemets nyckelkomponenter. Det gjorde 
det tydligt att urskilja i vilken ordning olika komponenter i systemet interagerar med 
varandra och i vilken ordning de bör optimeras. 
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För att maximera värmelasternas samspel med värmeproduktionen är det 
nödvändigt att först klargöra vilket komfortkrav som gäller. Nästa steg är att 
identifiera om de olika värmarna lever upp till eller eventuellt överkompenserar för 
komfortkravet. Överkompenseras komfortkravet uppstår ökade driftkostnader som 
inte ger ett märkbart mervärde för de boende.  
 
När komfortkravet är fastställt bör värmarna anpassas för att klara komfortkraven 
och samtidigt anpassas för att möta produktionssystemens krav på optimala 
driftsvillkor. Eftersom fjärrvärme är den dyraste värmekällan innebär det praktiskt 
att alla andra komponenter i detta värmesystem först och främst bör samverka för 
att minimera fjärrvärmeanvändningen och i andra hand minimera driftkostnaden för 
värmepumparna.  

5.9. Tvättstugor 
Tvättstugornas utförande har studerats genom besök i dessa och testkörning av 
torkutrustningen.  

6. Fastighetens värmebehov 

6.1. Inledning 
Det finns inte någon mätning av den totala värmeenergi som har levererats ut i 
fastigheten. Då fjärrvärmen stod för hela värmeförsörjningen var detta inget problem 
eftersom köpt energi var det samma som levererad energi till fastigheten. Sedan 
värmepumpen installerades är dock den faktiska värmetillförseln till fastigheten mera 
osäker eftersom endast köpt energimängd el och fjärrvärme är känd men inte 
värmepumpens historiska verkningsgrad. Därmed krävs vissa uppskattningar för att 
beräkna fastighetens värmebehov efter bergvärmeinstallationen.  
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6.2. Fjärrvärme  
Figur 6 visar fjärrvärmeanvändningen i MWh. För åren 1979 till 1999 anges 
förbrukningen som ett medelvärde för dessa år. För år 2005 och 2006 saknas 
förbrukningsuppgifter.  
 

 

Figur 6  Fjärrvärmeanvändningen från 1979 till 2010 med undantag för 2005 och 2006 
[4] .  

Figur 7 visar fjärrvärme per månad mellan åren 2006 och 2010. Uppgifterna kommer 
från fjärrvärmefakturorna. För september och oktober 2008 är fakturan 
sammanslagen vilket ger ett högre värde än normalt i oktober för det året.  
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Figur 7  Köpt fjärrvärme för åren 2006 till 2010. Uppgifterna kommer från 
fjärrvärmeleverantörens fakturor. Uppgifterna från september till oktober 2010 
är hämtade ur DUC:en.  

Figur 8 visar fjärrvärmeanvändningen i förhållande till utomhustemperaturen. Grafen 
är tänkt att ge en uppfattning om fjärrvärmeanvändningen är normal eller ej för 
gällande periodens temperatur. Punkter ovanför linjärtrenden ligger därmed över 
medelvärdet för den aktuella medeltemperaturen och kan betraktas som avvikande.  
 
Några förbrukningar som utmärker sig är de för 2008 och 2009 som ligger klart över 
medel.  
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Figur 8  Fjärrvärmeanvändningen som funktion av medeltemperaturen per månad. Den 
svarta räta linjen är linjärregression av alla mätpunkter där månads-
förbrukningen är lägre än 5 MWh/månad och värden ovanför linjen kan anses 
avvika från det normala vid utomhustemperaturer under ca 10°C.  

6.3. Värmepumpar 
Uppgifterna om elanvändning inkluderar både fastighetsel och värmepumparnas 
elanvändning då det inte funnits separat elmätning för värmepumparna.  
 
Figur 9 visar den totala elanvändningen av fastighetsel inkl. el till värmepumparna 
för åren 1999 till 2009 i MWh. För år 2005 och 2006 saknas uppgifter. År 1999, 
vilket var året före bergvärmeinstallationen, hade en mycket lägre elanvändning än 
då värmepumparna var installerad.  
 
Det bör noteras att även förbrukningen 2000 och 2001 avviker markant från de 
senare åren. Det antas bero på att berget då var varmare [4] .  
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Figur 9  Köpt fastighetsel, inkl. el för värmepumparna, från 1999 till 2010 med undantag 
för 2005 och 2006 [4] . 

 

Figur 10  Köpt fastighetsel, inkl. värmepumpselen, per månad mellan år 2006 och 2010 
Uppgifterna är hämtade från el-fakturor.  
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Figur 10 visar köpt fastighetsel per månad enligt el-fakturorna. Det bör noteras att 
elanvändningen vintern 2008-2009 samt november och december 2009 avviker 
markant från mönstret under övriga år. Vad detta beror på är något oklart då 
värmepumpen, som står för den större delen av elanvändningen, utgör 
basproduktionen av värme och därmed bör följa de tidigare årens mönster eftersom 
fjärrvärmen står för merparten av effektvariationerna vid kall väderlek.  
 

 

Figur 11  Elanvändningen som funktion av medeltemperaturen per månad. Den svarta räta 
linjen är linjärregressionen av alla mätpunkter och värden ovanför linjen kan 
anses vara högre än medelvärdet. 

Figur 11 visar elanvändningen plottat mot medeltemperaturen per månad. Den 
svarta räta linjen är linjärregressionen av alla mätpunkter och eftersom 
värmebehovet är relativt linjärt med utomhustemperaturen bör punkterna idealt följa 
linjärregressionslinjen.  
 
I denna plott kan man utläsa några tydligt avvikande punkter under linjärlinjen. Det 
är i sig inget onormalt om detta är fallet vid låga utomhustemperaturer och hög 
elanvändning eftersom värmepumpens drifttid bör maximeras vid den utomhus-
temperatur då värmetillskott börjar krävas. Därför ligger dessutom linjärlinjen en bit 
under en ideal energi och temperaturkurva.  
 
De punkter som ligger långt under linjärlinjen överensstämmer med de punkter som 
låg över linjärkurvan i Figur 8 vilket kan förklaras av att värmepumpen producerat 
mindre värme samtidigt som användningen av fjärrvärmen har ökat.   

6.4. Fördelning av köpt energi mellan fjärrvärme och elenergi 
Figur 12 visar att mängden köpt fjärrvärmevintertid är i samma storleksordning som 
elanvändningen. Då elanvändningen i detta fall även inkluderar fastighetsel så utgör 
fjärrvärmen en större del av den köpta energin.  
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Figur 12  Köpt energi för perioden januari 2006 och november 2010.  

I Figur 13  redovisas att andelen fjärrvärme som används under sommaren i 
förhållande till köpt energi är ca 5 %. Då det i elanvändningen även ingår 
fastighetsel blir fjärrvärmens andel av köpt energi under sommaren betydligt större 
än 5 %.  
 

 

Figur 13  Procentuell fördelning av köpt energi per månad mellan januari 2006 och 
november 2010.  
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7. Fastighetens värmeeffektbehov 

7.1. Inledning 
Det finns ingen mätning av den till byggnaderna levererade värmen. För att bedöma 
fastighetens värmeeffektbehov har följande antagande gjorts: 
 

- Alla värmepumparna går för fullt  
- Fjärrvärmen spetsar så att värmen blir tillräcklig 
- Fjärrvärmeleveransen är linjär mot utomhustemperaturen och att 

fjärrvärmeanvändningen ökade med i snitt 9,1 kW/grad. 
  
Uppvärmningen av fastigheten börjar vid en utomhustemperatur av ca 15°C. Den 
dimensionerande utomhustemperaturen i Uppsala är -18,9°C [6] . Tillsammans med 
antagandet att effektbehovet ökar linjärt med sjunkande utomhustemperatur enligt 
ovan blir det högsta effektbehovet för att värma byggnaden: 
  

9,1(15 +18,9) = 308 kW 
  

Medeleffekten för att producera varmvatten är ca 40 kW och skall adderas till 
effektbehovet för uppvärmning av fastigheten. Totala effektbehovet blir därmed 
348 kW vid dimensionerande vinterutomhustemperatur. 
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7.2. ClimaChecks effektkurva 
Figur 14 visar hur kompressorerna har arbetat vid olika utomhustemperaturer sedan 
ClimaChecks utrustning togs i full drift. För temperaturer över 15°C kan man se att 
värmepumpen endast producerat tappvarmvatten eftersom effekten är förhållandevis 
konstant. För temperaturen under 15 grader ökar effektuttaget relativt linjärt upp till 
+ 2°C. Där planar effektuttaget ut och blir konstant. Vid en lägre utomhus-
temperatur än + 2°C börjar användningen av fjärrvärmen.  
 

 

Figur 14  Värmepumparnas eleffektbehov i relation till utomhustemperaturen. Den blå 
kurvan visar medelvärdet för kompressorernas eleffekt vid olika 
utomhustemperaturer och staplarna anger antal mätvärden som samlats in vid 
varje utomhustemperatur. Bilden är producerad i ClimaChecks webbsystem och 
mätperioden omfattar 2011-02-15 till 2011-05-23.   
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7.3. Varaktighetsdiagram över utomhustemperaturen och 
årligt värmebehov  

Utomhustemperaturens medeltemperatur varje timme under ett år avgör 
energitäckningsgraden med en viss värmeeffekt på värmepumpsanläggningen.  
  

 

Figur 15  Varaktighetsdiagram för utomhustemperaturen vid fastigheten oktober 2009 till 
oktober 2010.  

Figur 15 visar varaktigheten för olika utomhustemperaturer (röd linje) och  
temperaturen när byggnaden börjar värmas (grön linje). Här visas även vid vilken 
utomhustemperatur som värmepumpanläggningen (enligt nominell effekt, 210 kW) 
balanserar fastighetens värmeeffektbehov, inkl. varmvatten (blå linje).  
 
Integralen av temperaturkurvan under den gröna linjen och den röda linjen är 
antalet gradtimmar värmesystemet behöver täcka där varje gradtimme kräver 
ca 9,1 kWh. 
  
Det totala antalet gradtimmar under den gröna linjen är ca 79 500, vilket ger ett 
värmebehov på 723 000 kWh för att värma fastigheten. Tappvarmvattnets årliga 
energibehov är ca 250 000 kWh vilket ger ett totalt värmeenergibehov på 
ca 970 000 kWh.  
  
Integralen av gradtimmarna ovanför den röda linjen och under den blå linjen är 
ca 5 % av det totala antalet gradtimmar vilket motsvarar behovet av tillskottsvärme. 
Bergvärmepumpar dimensioneras normalt inte för en högre energitäckningsgrad på 
grund av den relativt höga investeringen för att täcka resterande 5 % av 
energibehovet.  
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8. Analys av värmeproduktionsanläggningen 

8.1. Inledning 
För analyserna av värmesystemet har både det befintliga mätsystemet från KTC och 
det nya värmepumpanalyssystemet från ClimaCheck använts. Dessa har 
kompletterats med ytterligare några analyser. De analyser som genomförts syftar till 
att: 
 

- tydliggöra hur hela och delar av värmeanläggningen fungerar idag 
- identifiera delar som kan/bör förändras för att få en bättre och effektivare 

drift 
- avgöra hur mycket bättre den sammantagna värmeanläggningen kan bli 

8.2. Värmeväxlarteori  
Värmeväxling är en viktig process inom VVS och syftet är att överföra värme från ett 
medium till ett annat med så låg temperaturskillnad som möjligt. Figur 16 visar en 
skiss av en värmeväxlare.  
 
 

 

Figur 16  Modell av en med- och motströmsvärmeväxlare mellan två 
medier. 

Värmeöverföringen genom en värmeväxlare kan beskrivas med följande ekvation. 
[1] . 
 

  
(4)  

 
 
 
 
 A  = Area  (m2) 
Q  = Effekt  (W) 

1t∆   = Temperaturdifferens på växlaren sida 1 K 

2t∆  = Temperaturdifferens på växlaren sida 2 K 
 U = Värmegenomgångskoefficient (W/(m2K) 
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8.3. Fjärrvärme 

8.3.1. Fjärrvärmeundercentralen  
För att fjärrvärmen ska fungera effektivt är det viktigt att alla delar i 
fjärrvärmesystemet fungerar som avsett. Kravet på fjärrvärmeundercentralen är, 
förutom att den skall tillgodose fastighetens värmebehov, att den skall utnyttja 
värmen i fjärrvärmenätet så väl som möjligt och därmed skicka tillbaks en låg 
returtemperatur till fjärrvärmenätet. Uppbyggnaden och dimensioneringen av 
undercentralen liksom den styr och reglerstrategi som tillämpas blir därmed mycket 
viktig.  

8.3.2. Returtemperaturer från fjärrvärmesystem  
Fjärrvärmesystemet som helhet gynnas av låga returtemperaturer. Bland de fördelar 
som finns är: [2]  
 

- Lägre vattenflöden i fjärrvärmeledningarna  
- Mindre pumparbete 
- Mindre kulvertdimensioner, vilket medför mindre kulvertkostnader och 

minskade kulvertförluster 
- Förutsättningar för effektivare fjärrvärmeproduktion 
- Minskade vattenflöden i fastighetens värmesystem med minskad 

elanvändning för pumpdrift 
- Förutsättning för bättre reglering av innetemperaturen då termostatventilen 

på radiatorn få en större auktoritet med högre temperaturdifferensen. 
 

8.3.3. Metoder för att sänka fjärrvärmereturen 
En alternativ lösning som är vanlig i värmepumpssystem med fjärrvärme är att 
ansluta värmepumpen och fjärrvärmevärmeväxlaren parallellt vilket ger en bättre 
avkylning av returen till fjärrvärmenätet. Då sjunker flödet genom värmepumpen 
vilket ökar kondenseringstemperaturen och sänker värmefaktorn.  
  
Innan värmepumpanläggningen installerades värmdes det kalla vattnet i två 
tappvarmvattenvärmeväxlare där den ena fungerade som en underkylare och den 
andra eftervärmde vattnet (se bilaga 1). Men när värmepumpen installerades 
kopplades underkylarvärmeväxlaren förbi och varmvatten från varmvattentankarna 
leds nu direkt till den värmeväxlaren för eftervärmning. Det resulterar i en högre 
returtemperatur till fjärrvärmenätet och en högre flödeskostnad. 
 
För att erhålla bästa möjliga kylning av returflödet till fjärrvärmenätet bör 
underkylningsvärmeväxlaren ingå i varmvattenladdningen. För att säkerställa att 
ingen kokning sker i värmepumpens underkylare, som kan orsaka högtrycksstopp, 
bör underkylaren i värmepumpen komma först i tappvarmvattnets laddningskrets.  
 
Varmvattnet bör sedan värmas upp till den önskade temperaturen i värmepumpens 
hetgasväxlare. För att göra detta möjligt måste det finnas fler isolerade rör mellan 
fjärrvärmecentralen och värmepumpsanläggningen. Det är dock en relativ stor 
investering. 
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Ett bättre sätt är att bygga värmepumpen nära undercentralen eller alternativt flytta 
undercentralen till värmepumpen så att ledningsdragningen blir kort och därigenom 
möjliggör en effektivare sammankoppling.  

8.4. Värmepumpanläggningen 

8.4.1. Inledning 
Det är viktigt att driften av värmepumpen sker på ett sätt som: 
  

- Minimerar antalet start och stopp av kompressorer 
- Minimerar temperaturlyftet mellan berget och värmesystemet 
- Minimerar användning av tillskottsvärme från fjärrvärmen 

 
För att utreda hur värmepumpen uppfyller dessa kriterier har värmepumpens 
funktion studerats ingående.  

8.4.2. Uppföljning av värmepumpdriften via äldre insamlad data 
Projektet har via den befintliga DUC:en återskapat en historisk driftdatamängd som 
visar temperaturer, användning av fjärrvärme och användning av el till 
värmepumpanläggningen. Driftdata omfattar även driften av värmepumparna i form 
av start- och stopp. 

8.4.2.1. Drift av värmepumpanläggningen 
Värmepumpanläggningens on/off-reglering styrs från en temperaturgivare placerad 
på framledningen efter värmepumparna. Värmepumpstegen kommer under de flesta 
driftfall snabbt arbeta upp framledningens temperatur till den temperatur som 
styrsystemet efterfrågar. Det medför att kompressorerna får många start- och 
stoppsekvenser.  
 
P-bandet mellan start och stopp på framledningstemperaturen är därför viktig för att 
få rimliga drifttider på kompressorerna. Det exakta P-bandet är dock inte känt men 
rör sig om några få grader. 
  
Behovet av denna relativt exakta reglermetod är mycket tveksam då byggnadernas 
värmetröghet är stor. Det finns därför motiv att förändra styr- och reglerstrategierna 
så att värmepumpanläggningens kompressorer får betydligt längre samman-
hängande drifttider. Detta innebär att framledningstemperaturen kommer att variera 
betydligt mer än idag vilket inte kommer att påverka fastighetens komfort men 
kommer att ge en betydligt effektivare värmepumpanläggning som får en längre 
livslängd.  
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8.4.2.2. Kompressorernas drifttider  
Figur 17 visar drifttiden för varje kompressor. Bilden visar att de två tappvarm-
vattenproducerande kompressorerna (VP3-1 och VP3-2) har de längsta gångtiderna 
under året vilket inte är förvånande eftersom tappvarmvattenbehovet är relativt 
konstant under året. Kompressorerna som endast producerar värme till 
radiatorkretsen bör ha ungefär samma drifttid, men kompressorerna tillhörande VP2 
har något lägre drifttid än kompressorerna som tillhör VP1. Orsaken är sannolikt den 
temperaturbegränsning på -3°C som finns på köldbärartemperaturen. Notera att alla 
värmepumpar använder samma borrhål.  
 

 

Figur 17  Drifttiderna för kompressorerna från januari till december 2010 enligt DUC:en. 
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8.4.2.3. Kompressorernas drift, start och stopp under ett år 
Då kompressorer slits av start- och stoppsekvenser så är det viktigt att minimera 
dessa för att värmepumpen skall få en lång livslängd.  
 

 

Figur 18  Antalet timmar med start och stop under år 2010.  

Figur 18 redovisar antalet starter för respektive kompressor under år 2010. Här ses 
att antalet varierar stort mellan de olika kompressorerna. Alla kompressorer förutom 
den tappvarmvattenproducerande VP3 har samma reglering så antalet starter borde 
vara likvärdiga för VP1 och VP2. Förväntade antalet starter under året är att de bör 
vara flest på våren och hösten samt minst i mitten av sommaren och mitten av 
vintern.  
 
På sommaren finns det inget värmebehov och därför behöver endast VP3 gå för att 
producera fastighetens behov av tappvarmvatten. Startbehovet bör vara 1-2 gånger 
per dag, då anläggningen har en stor varmvattenackumulator.  
 
Under den kallaste perioden på vintern då värmepumparnas kapacitet inte riktigt 
räcker till bör antalet starter vara nära noll.  
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Figur 19  Antalet timmar med start och stopp fördelat per månad och kompressor under 
2010. 

Figur 19 visar antalet kompressorstarter varje månad under år 2010. Diagrammet 
har en logaritmisk skala på grund av de extremt stora variationerna mellan olika 
månader.  
  
Av diagrammet framgår att beteendet inte följer det förväntade. Antalet starter för 
VP1:s kompressorer är mycket fler än för VP2. VP1:s starter når även en topp i 
mars.  
 
Toppnoteringen i mars är sannolikt orsakad av att temperaturen i berget är som 
lägst i slutet av värmesäsongen och att temperaturbegränsningen i köldbärarkretsen 
då slår till på ett markant sätt. 
  
Som väntat ökar antalet starter för VP3 under den varmare delen av året men 
antalet starter är mycket större än väntat. Istället för maximalt rimliga 60 starter per 
månad finns hundratals varje månad under sommaren. Toppen är i juli med 639 
starter för varje kompressor. Under julis 744 timmar startar därmed dessa 
kompressorer i snitt en gång i timmen! Det beror sannolika på felaktiga start-
/stoppvärden för varmvattenladdningen och/eller en olycklig placering av givarna för 
denna reglering.  
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Kompressorerna tillhörande VP2 har minst antalet starter och eftersom det inte finns 
någon anledning för VP 1 att ha fler starter visar VP2, med undantag för VP3, på 
potentialen att minska antalet starter. Om alla kompressorer hade samma antal 
starter som VP2 skulle det totala årliga antalet starter för alla kompressorer minska 
från 17 000 till 3 000 vilket är en minskning med 82 %. Anta att starterna är den 
största orsaken till slitage motsvarar denna minskning en livslängdsökning med 5,6 
gånger.  
 
Kopparrör tillhörande VP1:s kretsprocess har under de första 10 årens drift gått 
sönder 3 gånger. Orsaken verkar vara utmattning p.g.a. det stora antalet starter.  
 
Om antalet starter motsvarat VP2s skulle VP1 alltså ha gått i totalt 56 år. Med detta 
sätt att se på saken har 46 års drift har förlorats pga. felaktig styrning.  

8.4.2.4. Kompressorernas drift, start och stopp med 
minutupplösning 

Figur 20 visar den faktiska kompressordriften under några timmar med en 
högupplöst tidsskala.  Antalet starter är under perioden ca 6 starter per timme. Det 
förstärker bilden av problemet med den styrstrategi som tillämpas.  
 

 

Figur 20  Diagrammet visar kompressorernas effektanvändning för de två kompressorerna 
i värmepump 2 den 6 april 2011 när en av kompressorerna står i tur att starta vid 
ökat värmebehov. 0 motsvarar att båda kompressorerna står still, ca 6 att en 
kompressor går och ca 13 att båda kompressorerna går.  

Orsaken är troligen att kompressordriften regleras på framledningstemperaturen och 
att P-bandet är alldeles för litet. Ett sannolikt scenario är att när framlednings-
temperaturen sjunker under börvärdet så startar ytterligare en kompressor för att 
efter en liten stund stanna igen eftersom effekttillskottet snabbt höjer framlednings-
temperaturen över maxvärdet.  
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Den kompressor som står i tur att starta eller stanna vid ett förändrat effektbehov 
riskerar att få det beteende som visas av Figur 20 . Eftersom alla kompressorstarter 
sker då respektive kompressor befinner sig i denna startposition finns det en risk att 
alla starter vid dellast följer mönstret med 6 starter per timme.  
 
Eftersom VP2 inte drabbas av stopp som beror på temperaturblockering i 
köldbäraren orsakas alla dess starter vid dellast. Antalet timmar då VP2 har minst en 
start per timme är 400. Om antalet starter under dessa timmar uppgår till 6 starter 
per timme blir det totala antalet starter för var och en av kompressorerna i VP2 2400 
per år.  
 
Startintervallet när temperaturbegränsningen i köldbäraren påverkar driften i VP1 är 
normalt så pass stort att det inte blir mer än en start per timme. Det är däremot 
rimligt att anta att även VP1 under 400 timmar har 6 starter per timme.  
 
Antal timmar med starter för VP1:s kompressorer är totalt 2500. Under 400 av dessa 
sker 2400 starter till följd av dellast och under resterande 2100 timmar sker en start 
per timme pga. köldbärarblockeringen. Detta ger totalt 4500 start per kompressor 
och år i VP1.  
 
Startkriterierna vid laddning av varmvattnet bör vara sådana att det inte ger upphov 
till mer än en start per timme. Under de perioder då kompressorerna tillhörande VP3 
inte producerar varmvatten och samtidigt står i tur att börja producera värme sker 
med all sannolikhet fler än en start per timme. Timmarna med detta driftfall är 
troligen begränsad men medför trots allt att VP3:s kompressorer får fler än 1 start 
per timme.  

Tabell 3.  Tabellen visar antalet starter under ett år uppdelat på olika faktorer.  
 
Värmepump VP1 VP2 VP3 
Antal kompressorer 4 2 2 
Timmar med starter 2400 400 3000 
Antal starter per kompressor 4500 2500 3000 
Starter per värmepump 18000 5000 6000 
Starter anläggningen totalt 29000 
Antal starter per timme 3.3 
 
Tabell 3. visar en uppskattning av antalet starter för värmepumparna och dess 
kompressorer. Utifrån dessa siffror är det inte så förvånande att det är VP1 och inte 
någon av de andra värmepumparna som har fått sprickbrott då denna värmepump 
har det klart högsta antalet starter per år. 
 
Vid besök i anläggningen sommartid har det konstaterats att även VP3 som används 
för varmvattenladdning har mycket korta driftintervall liknande det för Figur 20 . Det 
beror sannolikt på felaktigt inställda laddningsgränser för varmvattenladdningen 
och/eller illa placerade temperaturgivare.  
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8.4.2.5. Tillfälliga effekttoppar  
Nuvarande drift- och styrstrategi innebär att fjärrvärmen i stort sätt momentant 
eftervärmer framledningstemperaturen i fastighetens värmesystem till inställd 
temperaturnivå. Detta innebär att värmepumpen ofta inte får tillräckligt med tid för 
att producera all värme själv. När fjärrvärmen väl aktiverats höjs framlednings-
temperaturen omedelbart så framledningstemperaturen motsvarar den inställda 
temperaturen.  
 
Ett vanligt sätt att ge värmepumpen en bättre möjlighet att täcka tillfälliga effekt-
toppar är att fördröja inkopplingen av fjärrvärme. Ett sätt att göra detta är att 
använda den integrerade temperaturskillnaden mellan önskad framlednings-
temperatur och den faktiska framledningstemperaturen s k gradminutreglering.  
 
Detta görs vanligtvis genom att man kontrollerar temperaturskillnaden varje minut 
och adderar den skillnaden till summan av de historiska differenserna. Detta belopp 
är förhållandet mellan den värmeenergi som tillförts huset och den värmeenergi som 
beräknas krävas för att hålla byggnaden varm.  
 

 

Figur 21  Grafisk beskrivning av gradminutsreglering.  

I Figur 21 ges en grafisk beskrivning av gradminutsregleringen. Den gröna 
långstreckade linjen symboliserar framledningens börvärde och den röda prickade 
den faktiska framledningstemperaturen. När den faktiska framledningstemperaturen 
är högre efter att en till kompressor har startat i systemet adderas antalet 
gradminuter som överstiger börvärdet ihop. När den inställda maxgränsen för 
integralens storlek nås stängs en kompressor av och den faktiska 
framledningstemperaturen blir då lägre än börvärdet. Systemet räknar då ner antalet 
gradminuter utifrån skillnaden mellan den börvärdet och den faktiska framlednings-
temperaturen. Om integralvärdet blir för lågt har den genomsnittliga framlednings-
temperaturen varit låg för länge och en kompressor startas åter. 
 
För värmepumpar installerade i småhus används ofta 120 gradminuter för 
kompressorstarter och 600 gradminuter för spetsvärme. Dessa standardvärden 
behöver ibland anpassas till den aktuella fastigheten så att de boende inte ska 
uppleva några komfortproblem.  
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Desto större integralvärde ju högre kommer värmepumpens energitäckningsgrad att 
bli samtidigt som inomhustemperaturens variationer kommer att öka något. Hur 
mycket beror på byggnadens tröghet och hur högt integralvärde som kan sättas 
bestäms av de boendes acceptans för temperaturvariationer samt byggnadens 
kapacitet att lagra värme. För att maximera integralvärdet och minimera 
driftkostnaderna bör man stegvis öka integralvärdet tills komfortkravet inte uppnås.  
 
Om temperaturen på värmesystemets framledning sjunker kommer värmepumpens 
värmefaktor och avgivna värmeeffekt att öka, vilket tillfälligt ökar värmepumpens 
kapacitet. Det bidrar till att öka värmepumpens förmåga att själv stå för hela 
värmebehovet.  
  
En kritisk punkt vid låg framledningstemperatur är ventilationsanläggningen. 
Eftersom det inte finns någon värmetröghet i tilluften kan det då snabbt kunna bli 
komfortproblem. Framledningstemperaturen måste därför vara tillräckligt hög för att 
eftervärmen ska kunna nå rätt tilluftstemperatur. Vanligtvis är framlednings-
temperaturen tillräckligt hög men under höga integralvärden kan framlednings-
temperaturen eventuellt sjunka för mycket vilket kan leda till att temperaturen kan 
bli något låg på tilluftflödet. Lösningar på detta problem har diskuterats i 
ventilationskapitlet.  
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8.4.2.6. Periodisk ökning av returtemperaturen under 
natten 

Diagrammet (Figur 22 ) visar returtemperaturen (VV-laddning GT-11) från 
varmvattenmagasinet till värmepump 3. Denna ökar från kl. 23 på kvällen fram till 
kl. 3 på natten. Temperaturstegringen sker under den period som varmvatten-
magasinet är som varmast. Returledningens temperatur (Returtemp GT6) på 
värmesystemet följer omotiverat temperaturen i varmvattenmagasinet.  
 

 

Figur 22  Diagrammet visar medeltemperaturerna för returtemperaturerna för varmvatten-
produktion och radiatorkrets varje timma på dygnet under en vecka. (Se bilaga 1 
för givarplacering GT…) 

Orsaken är förmodligen att vattenflödet igenom värmepumparna blir större än flödet 
i radiatorkretsen när tappvarmvattenvärmepumpen slutar producera tappvarmvatten 
och istället börjar producera värme. Då startar värmecirkulationspumpen även för 
den värmepumpen och flödet blir därmed större än flödet i radiatorkretsen. Det 
skapar kortslutning mellan värmepumparnas två anslutningar på värmesystemet 
med en förhöjd kondenseringstemperatur som följd. (Se bilaga 1). 
  
Detta problem kan ha uppstått när distributionssystemet renoverades och 
radiatorkretsen cirkulationspumpen byttes ut till en frekvensstyrd pump. Den nya 
pumpen skapar ett intermittent flöde eftersom den reglerar effekten för att hålla ett 
konstant tryck och när radiatorventilen ändrar öppningsgrad justeras pumpeffekten.  
  
Eftersom en ökad temperatur tvingar upp kondenseringstemperaturen och sänker 
värmefaktorn bör detta åtgärdas. En enkel lösning är att installera en backventil 
mellan värmepumparnas två anslutningar för att stoppa kortslutningen och tvinga 
flödet att gå i rätt riktning.  
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8.4.2.7. Effekttäckning  
Figur 23  visar värmepumparnas effekttäckning vid olika utomhustemperaturer samt 
användandet av fjärrvärme vid aktuella utomhustemperaturer. För att maximera 
värmepumpens energitäckningsgrad ska fjärrvärmen endast aktiveras då båda 
följande villkor inträffar:  
  

- Värmepumpens alla kompressorer är i drift 
- Värmepumpen inte kan upprätthålla inomhuskomforten 

 
Normalt kan värmepumpen upprätthålla komforten även om värmepump-
anläggningen tillfälligtvis producerar en något för låg värmeeffekt tack vare värme-
trögheten i byggnaden.  

 

 

Figur 23  Andel av maxeffekten som används av fjärrvärmen och värmepumpen vid olika 
utomhustemperaturer 

Diagrammet (Figur 23 ) visar att värmepumpen inte går med alla kompressorer 
innan fjärrvärme aktiveras. Genom att läsa av öppnandegraden på värmeventilen till 
fjärrvärmens värmeväxlare för värmen står det klart att fjärrvärme börjar användas 
redan vid en utomhustemperatur på +9° C.  
 
Den lilla användning av fjärrvärme när utomhustemperaturen är över 9° C orsakas 
av varmvattencirkulationen och har inget med uppvärmningsbehovet att göra. 
 
Värmepumpens avgivna värmeeffekt tycks öka enligt diagrammet vid lägre 
utomhustemperaturer men antalet mätvärden vid lägre utomhustemperatur är 
mycket litet vilket gör att den statistiska säkerheten avtar vid lägre temperaturer.  
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8.4.2.8. Energitäckning med ökad effekttäckning  
Två olika scenarier för ökad effekttäckning har analyserats. I båda fallen antas 
värmepumparna gå med full effekt vid samtidigt behov av tillskottsvärme. I det ena 
fallet antas värmepumpanläggningens värmeeffekt motsvara dagens maxeffekt på 
ca 154 kW och i det andra fallet den av tillverkaren angivna nominella värmeeffekten 
210 kW.  
 

 

Figur 24  Figuren visar täckningsgraden för fjärrvärmen och värmepumpen för olika 
maxeffekt på värmepumpen 

Figuren ovan (Figur 24 ) visar energitäckningsgraden för värmepumparna och 
fjärrvärmen för de olika scenariefallen. Om styrsystemet ser till att 
värmepumpseffekten är maximerad under de perioder då fastigheten behöver ett 
ytterligare värmetillskott kommer värmepumpens energitäckningsgrad öka från 
69 % till 85 %. Om dessutom värmepumpen kan komma upp till den av tillverkaren 
angivna nominella effekten ökar täckningsgraden till 96 %.  
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8.4.2.9. Köpt energi vid ändrad energitäckningsgrad  
Volymen av köpt elenergi och köpt fjärrvärme förändras i de scenarier som används. 
Figur 25 visar den relativa förbrukningen av köpt energi för de två scenarierna. 
Genom att se till att värmepumpen går med full effekt under de perioder som det 
finns behov av fjärrvärme så halveras fjärrvärmeförbrukningen och värmepumpens 
elanvändning ökar med 24 %.  
 

 

Figur 25  Förändrad förbrukning vid olika toppeffekt på värmepumpen. 

Om värmepumpen går med den av tillverkaren angivna nominella värmeeffekten 
minskar fjärrvärmeförbrukningen ännu mer och blir ca 14 % av dagens förbrukning. 
Anmärkningsvärt är att värmepumpens elanvändning nu går ner till samma nivå som 
dagens. Det beror på att värmepumpens verkningsgrad ökar och därmed avger mer 
energi vid en oförändrad elanvändning.   
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8.4.2.10. Simulering av en alternativ start- och 
stoppreglering av kompressorerna  

För att uppskatta nyttan av en start- och stoppreglering som tar hänsyn till 
byggnadens förmåga att lagra och avge värme har en simulering av en möjlig 
funktion för ett sådant system genomförts i programmet Matlab.  

8.4.2.11. Simuleringsscenario 
Simuleringen bygger på två möjligheter att minska antalet start och stopp. Den 
första bygger på att man integrerar skillnaden mellan framledningens börvärde och 
faktiska värde enligt: 
 

°M= dtTT BörvärdeTill

t

)(
0

−∫  

 
°Μ = Gradtimmar (K*min) 
t  =  Tiden i timmar 
TFaktisk  =  Det faktiska momentana framledningstemperaturen på radiator-

kretsen. (°C) 
TBörvärde  =  Framledningstemperaturens börvärde enligt reglersystemets regler-

kurva. (°C) 
 
 
Man låter sedan start och stop av kompressorer ske när denna integral når ett givet 
min- och maxvärde.  
 
Detta dra nytta av byggnadens värmelagringskapacitet och jämna ut tillfälliga 
effekttoppar. Antalet start och stopp kan då minskas eftersom de kompressorer som 
är i drift med större sannolikhet klarar av att hantera effektvariationen utan att en 
kompressor behöver starta eller stanna. När alla kompressorer är i drift gäller 
detsamma för att undvika aktivering av spetsvärmen.  

8.4.2.12. Simuleringsdata 
Modellen bygger på loggade värden från anläggningens reglersystem för att ge 
modell så realistiska dygnsvariationer av effektbehovet som möjligt. Mätvärdena är 
från en säsongsperiod då värmepumpen ensamt kan täcka fastighetens 
värmeeffektbehov samtidigt som det varierar mycket över dygnet.  
 
Använda mätdata loggades under en höstvecka från midnatt den 4:e oktober till 
midnatt den 11:e oktober år 2010. De uppgifter som användes var fram- och 
returtemperaturen i radiatorkretsen, antalet aktiva kompressorer och öppnande-
graden på tappvarmvattenladdningens strypventil.  
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8.4.2.13. Antaganden och förenklingar 
Den fysiska kopplingen mellan byggnadernas momentana behov av värmeeffekt för 
att hålla den önskade inomhustemperaturen antas vara lika med byggnadernas 
värmeförluster.  
  

 förlustTermiskQ
•

 = VärmebehovQ
•

 

 
Därmed bör värmeeffektbehovet i modellen vara lika med den verkliga produktionen 
i värmeanläggningen då de använda mätvärdena loggades. De termiska förlusterna 
antas vara linjära med utomhustemperaturen och därför förutsätts även 
framledningstemperaturen vara linjär med utomhustemperaturen.  
 

förlustTermiskQ
•

 = BörvärdeTK1   

 
Den värmeeffekt som krävs för att hålla en konstant inomhustemperatur antas vara 
linjär med skillnaden mellan fram- och returledningstemperaturen från radiator-
kretsen.  
 

VärmebehovQ
•

 = )( Re2 turTill TTK −   
 
För att uppskatta förändringen på framledningstemperaturen av att starta ytterligare 
en kompressor användes medelskillnaden mellan framlednings- och retur-
temperaturen som dividerades med antalet aktiva kompressorer. Det ger en 
genomsnittlig temperaturhöjning på framledningstemperaturen av att starta en 
ytterligare kompressor. 
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Det nödvändiga antalet aktiva kompressorer har uppskattats via returtemperaturen. 
Modellen försöker initialt starta det antalet kompressorer som behövs för att hålla 
den önskade framledningstemperaturen.  
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Modellen fortsätter sedan att stega en timme i loggen och beräknar sedan skillnaden 
till önskad temperatur under den timmen samt adderar det till summan av det till de 
integrerade differensvärdena. Om integralen blir lägre än önskat kommer modellen 
stoppa en kompressor. Om integralen blir högre än den önskade modellen startar en 
ny kompressor.  
 
 BörvärdeTillnn TTMM −+°=° −1  
 

=°<° Minn MM >Starta en kompressor till 

=°>° Maxn MM >Stoppa en kompressor 
 
Den inbyggda integralgränsen MaxM°  och MinM°  kan justeras för att anpassas till 
olika byggnader. Desto högre skillnaden är mellan den övre och lägre 
integralgränsen desto färre start- och stopp av kompressorerna krävs. 
 
Tappvarmvattenkompressorerna fortsätter att köra med konstant drift under hela 
modellförloppet och antas växla till värmeproduktion när varmvattentanken är 
fulladdad.  
  
För att ytterligare minska antalet start- och stopp utökades modellen med en 
simulering som försöker att avbryta varmvattenladdningen när framlednings-
temperaturen varit för låg för lång tid i stället för att starta ytterligare en 
kompressor. En maximal blockeringstid mellan den ordinarie startsignalen för 
laddning av varmvatten sattes. Den tiden återställs när tappvarmvattenmagasinet är 
fulladdat.  
 
Denna funktion gör det möjligt att tillfälligt öka värmeeffekten till radiatorkretsen 
utan att ytterligare en kompressor startas. Risken med denna fördröjning är att 
varmvattentankarna kan bli tömda samtidigt som varmvattenkompressorerna har 
blockerats och istället producerar värme. Detta kan resultera i en extra användning 
av fjärrvärme som motsvarar den energi som produceras av en kompressor under 
blockeringstiden eftersom kompressorerna annars skulle ha producerar tappvarm-
vatten under samma tid. 
 
För att göra uttagsbehovet realistiskt i modellen har kompressorernas laddningstid 
under varje given timme beräknats från öppningsgraden på den ventil som reglerar 
tappvarmvattenproduktionen.  
 
Öppningsgraden på ventilen var normalt cirka 25 % vid laddning. Timmar med detta 
värde eller högre antogs motsvara laddning en hel timme. Lägre värden fick 
laddningstid i relation till de 25 % som motsvarade en timme.  
 

Varmvatten
adÖppningsgr h

V
=

25
%

 

 
Om modellen avbröt varmvattenladdningen under en timme när det borde ha varit 
igång flyttades den bort blockerade tiden till nästföljande timme med mindre än 
100 % laddningstid tills den ursprungliga laddningstiden uppnåddes.  
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En svaghet med modellen är att tappvarmvattenblockeringen skiljer sig från en 
realistisk verklig reglerstrategi. Modellen vet på förhand hur mycket tid som 
användes en viss timme för att ladda varmvatten och försöker sedan att arbeta av 
den tiden så fort som möjligt efter att blockeringen hävts.  
 
Tiden räknas ned när det finns tidsluckor i varmvattenladdningen. Det innebär att 
modellen vet om kompressorerna betalar tillbaka den försenade tiden vilket är 
omöjligt att veta i verkligheten. I verkligheten måste blockeringen av 
tappvarmvatten avbrytas tills tankarna är fulladdade. Sedan kan den aktuella 
fördröjningen nollställas och eventuell blockering återupptas.  

8.4.2.14. Validering 
För att uppskatta det verkliga antalet starter under veckan har ett program skrivits 
för att beräkna detta från de loggade värdena. Eftersom värdena för 
kompressorernas gångtider är medelvärden per timme kan programmet dock bara se 
om kompressorerna har stannat eller starta minst en gång eller mer under den 
aktuella timmen.  
  
Det minsta antalet verkliga starter för alla åtta kompressorer under veckan var 329 
stycken och tappvarmvattenkompressorerna stod för 84 stycken av dessa. Därmed 
stod värmekompressorerna i VP1 och VP2 för 245 starter.  
  
För att jämföra modellen med det verkliga antalet starter under perioden har en 
simulering med en 0,1 gradtimmar utan varmvattenblockering genomförts. 
Simuleringen genomfördes med ständig drift på tappvarmvattenkompressorerna med 
växling mellan tappvarmvattenladdning och uppvärmning utan kompressorstopp. 
Simuleringen gav 52 starter.  
  
Skillnaden mellan antalet starter i simuleringen och verkligheten var därmed 277 st. 
84 av dessa kan relateras till grundtillståndet att tappvarmvattenkompressorerna 
antogs vara ständigt i drift i modellen och därmed inte orsakade några starter. 
Resterande 193 är relaterade till olika approximationer i modellen och en avgörande 
orsak kan vara att det verkliga systemet kan starta flera kompressorer under en 
timme även om det inte är nödvändigt. 
   



 
 

55 

 

Figur 26  Skillnaden mellan modellen och verkligt antal aktiva kompressorer. 

Ovanstående graf (Figur 26 ) visar skillnaden mellan antalet starter i modellen och i 
verkligheten. Det verkliga antalet aktiva kompressorer justeras dock jämnare än i 
modellen eftersom det verkliga systemet inte är låst till hela timmar.  

8.4.2.15. Simuleringsresultat  
De två variabler som påverkar antalet starter i modellen är gränserna för 
gradminutvärdena och den maximala längden på begränsningen av 
tappvarmvattenladdningen. För att utvärdera skillnaderna och nyttan av olika 
kombinationer av dessa två variabler har kombinationer av variablerna i ett rimligt 
intervall testats.  
 

 

Figur 27  Variationen av antal starter som en funktion av antalet gradtimmar och längden 
på blockeringstiden för varmvattenproduktion (VV).  
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Resultatet av testerna visas i Figur 27 . Varje kurva i diagrammet representerar ett 
värde på den fördröjning av tappvarmvattenladdningen som används i simuleringen. 
Den horisontella axeln representerar maxgränsen för gradtimregleringen.  
  
Genom att läsa grafen där kurvorna når den vänstra vertikala axeln framgår att 
marginaleffekten för ett minskat antal starter avtar med en ökad fördröjning av 
tappvarmvattenladdningen. 
 
Följer man dessutom varje kurva längs den horisontella axeln verkar det även som 
att marginaleffekten på ett minskat antal starter avtar med ett allt högre 
integralvärde.  

8.4.2.16. Slutsats av simulering 
Genom att introducera en blockering av tappvarmvattenladdningen med 2 timmar 
reduceras antalet starter med nästan 50 %. Ett sätt att genomföra detta i systemet 
kan vara att ha olika blockeringstid vid olika tider på dygnet eller laddningsnivå i 
ackumulatorerna. Om gränserna förändras i tid före morgonen och eftermiddagen 
blir det möjligt att flytta ännu mer av kompressortiden för tappvarmvatten-
laddningen.  
  
Gradtimregleringen reducerar antalet starter med 50 % med en gradtimgräns på 4. 
Eftersom 4 i simuleringen är lika med en lägsta medeltemperaturskillnad på 
3 gradtimmar är det sannolikt möjligt att använda den gränsen utan 
komfortproblem.  
 
Detta tyder på att även en liten fördröjning av varmvattenladdningen och små 
gränser för gradtimregleringen ger en stor skillnad och ekonomiskt är mycket 
värdefullt. Eftersom förändringarna är små så riskerar de inte att inverka på 
komforten. Beräkningarna visar också att det inte är värt att minska komforten 
ytterligare eftersom de relativa ekonomiska effekterna minskar exponentiellt.  
 
Denna typ av reglering motverkar även användandet av tillskottsvärme eftersom 
inkopplingen av tillskottsvärme kan knytas till integralminutreglering på samma sätt 
som kompressorerna. 

8.4.3. Analys via mätsystemet ClimaCheck 

8.4.3.1. Förångarproblem 
Värmepumparna har stora problem i förångarna med låga förångningstemperaturer 
som följd. Låg förångningstemperatur sänker värmefaktorn drastiskt och kan även 
orsaka skador på kompressorerna om temperaturen hamnar utanför 
kompressorernas arbetsområden.  
 
Den låga förångningstemperaturen orsakas sannolikt av låg värmeöverföring i 
förångaren. Skälen till den låga värmeöverföringen kan vara flera som: 
 

- ett för lågt massflöde  
- något isolerande skikt som minskar värmeväxlingen  
- att förångaren är för liten 
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Ett för lågt massflöde kan orsakas av för låg pumpkapacitet eller för låg densitet på 
köldbärarvätskan. Låg densitet på köldbärarvätskan kan orsakas av luft, som har en 
mycket lägre densitet än köldbärarvätskan.  
 
Isolerande skikt kan orsakas av damm, korrosion eller av en för hög fryspunkt på 
köldbärarvätskan. Om köldbärarvätskans fryspunkt är högre än förångnings-
temperaturen kommer det att skapas ett isolerande isskikt i förångaren som minskar 
värmeöverföring. Köldbärarvätskan kan också få en hög viskositet nära fryspunkten 
vilket minskar massflödet. 
  
Värmefaktorn kommer att öka med cirka 0,13 enheter om förångningstemperaturen 
ökar 1°C i intervallet -15°C till -10°C. Det motsvarar en höjning av värmefaktorn 
med ca 5 % per grad Celsius. [7]  

8.4.3.2. Oscillationer vid dellast  
När bara en av kompressorerna är i drift i en kretsprocess uppstår stora svängningar 
i trycket på kretsprocessen som minskar värmefaktorn eftersom kretsprocessen inte 
når termodynamisk jämvikt. Svängningarna orsakas sannolikt av strypventilen som 
är dimensionerad för att båda kompressorerna i kretsen ska vara i drift. För att lösa 
problemet bör:  
 

- antingen strypventilerna bytas  
- eller reglersystemet ställas så att kompressorerna i samma kretsprocess 

alltid går samtidigt vilket innebär att antalet start och stopp kan öka. 

8.4.4. Borrhålen 

8.4.4.1. Korrigering av borrhålsberäkningarna i det tidigare 
examensarbetet 

Författaren av det tidigare examensarbetet [4] har gjort ett litet misstag vid 
jämförelse mellan det teoretiska uttaget som beräknats och det antagna faktiska 
uttaget. Först antas att värmepumpens värmeproduktion uppgår till skillnaden 
mellan fjärrvärmeanvändningen före och efter bergvärmeinstallationen. Sedan antas 
felaktigt att värmepumpens värmeproduktion är det samma som värmeuttaget ur 
berget.  
 
I själva verket utgörs värmepumpens värmeproduktion av summan av den elenergi 
som kompressorerna använder och värmeuttaget från berget. Andelen av den 
producerade värmen som kommer från borrhålet är enligt värmefaktorns definition 
och dess bakomliggande termodynamiska samband: 
 

(värmefaktorn – 1)/värmefaktorn  
 
Med en antagen värmefaktor på 3, vilket värmepumpen är dimensionerad efter, ger 
det enligt dessa uppgifter istället ett uppskattat verkligt energiuttag utifrån hur 
mycket fjärrvärme som sparats (1152 MWh) på: 
 
 1152((3-1)/3)= 768 MWh/år.  
 



 
 

58 

Därmed är det faktiska värmeuttaget av det teoretiska beräknade uttaget endast:  
 
 (768/1121) = 69 %  
 
Detta tyder på att värmeuttaget ur berget är betydligt lägre än uttaget från borrhål i 
torrt berg. Utifrån detta kan man sluta sig till att borrhålen i Duvan är 
underdimensionerade vilket kan bero på att: 
 

- borrhålen ligger för tätt och påverkar varandra för mycket  
- borrhålens längd inte är tillräcklig 

 
Betänker man även att den teoretiska beräkningen inte tar hänsyn till den 
vattenföring som högst sannolikt är större än noll ökar underdimensioneringen i 
relation till ett torrt berg. Man kan därmed konstatera att även med en eventuell 
vattenföring är energiuttaget i detta fall endast 69 % av det värmeuttag som kan 
förväntas från torra borrhål som inte påverkar varandra. Därmed hade värmeuttaget 
från borrhålen varit ännu lägre om borrhålen saknat vattenföring.  

8.4.4.2. Aktivt borrdjup och möjligt effektuttag 
Det aktiva borrdjupet utgörs av den del av borrhålen som är belägen i berget. I det 
här fallet ligger berget ca 40m under markytan. Den totala längden aktivt borrdjup 
då anläggningens har 17 st. hål på 200m och 2 st. hål på 250m från markytan blir 
därmed ca: 
  

17(200-40)+2(250-40) = 3140 m 
 
En vanlig tumregel för effektuttag ur berg är 40 W/m aktivt borrhål vilket ger ett 
effektuttag på [9] : 
  
               3140 x 40 W = 125 kW 
  
Värmepumpens nominella värmeeffekt är 210 kW vilket vid en värmefaktor på 3 ger 
ett behov av ett värmeeffektuttag ur berget på: 
  

2(210/3) = 140 kW  
  
Detta indikerar att bergkollektorn är något underdimensionerad. Tumregeln tar dock 
inte hänsyn till att det finns en termisk lågaktiv borrlängd som trotts allt bidrar något 
till att öka det möjliga värmeuttaget.  

8.4.4.3. Köldbärarens cirkulationspump 
Värmepumpanläggningen köldbärarpump går kontinuerligt och har en elektrisk effekt 
på 4 kW. Den årliga elförbrukningen för pumpdriften är därmed ca 35 000 kWh. Den 
genomsnittliga drifttiden för varje kompressor är ca 4000 timmar/år vilket ger en 
genomsnittlig årlig elektrisk förbrukning på:  
 

8,56 x 4 000 = 34 000 kWh 
 
Det innebär att köldbärarpumpen förbrukar lika mycket energi som en av 
kompressorerna eller ca 13 % av kompressorernas totala elanvändning. 
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Ett sätt att sänka elanvändningen är att varvtalsreglera köldbärarpumpen. Om flödet 
justeras till antalet aktiva kompressorer innebär det att pumpen i snitt kommer att 
gå med full effekt ca 4000 timmar per år och stå stilla resten av året. Därmed skulle 
elanvändningen istället bli: 
  

4 x 4000 = 16 000 kWh  
  
Detta motsvarar uppskattningsvis 5,8 % av värmepumpanläggningens elanvändning 
enligt nedan. 
 

4 x 4 000/(8,56 x 8 x 4 000) = 5,8 % 
  
Ett sätt att praktiskt se till att varje förångare får rätt flöde är att först se till att 
köldbärarpumpen varvtalsregleras via tryckstyrning. Flödet genom varje förångare 
kan sedan styras med olika metoder.  
 
Ett enkelt sätt är att installera en magnetventil vid varje förångare som öppnas när 
respektive värmepump startar. Om värmepumpens styrsystem dessutom 
programmeras att prioritera start av en stillastående kompressor i en kretsprocess 
med en kompressor som redan är i drift kan flödet i varje förångare utnyttjas bättre 
vilket leder till att köldbärarpumpen kan gå på lägre effekt.  
 
En mer raffinerad metod som kan spara ännu mer pumpenergi är att montera en 
reglerventil på varje förångare som håller en konstant temperaturdifferens över 
förångaren. På så sätt kan flödet regleras utifrån det antal kompressorer som är i 
drift på varje kretsprocess.  

8.4.4.4. Köldbärartemperatur 
Figur 28 visar månadsmedelvärdet av temperaturen på inkommande köldbärare till 
värmepumparna under år 2010. Köldbärartemperaturen ökar under sommaren 
samtidigt som den aldrig varit kallare än ca -3°C. 
 

 

Figur 28   Köldbärartemperaturens medelvärde för varje månad 2010. 
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8.4.4.5. Temperaturblockering av köldbäraren 
Kompressorerna i VP1 stoppas vid en inkommande köldbärartemperatur på -3,2°C 
och startar igen vid -3,0°C. Det brukar ta ungefär 30 minuter för köldbäraren att 
stiga de 0,2 graderna vilket under en stor del av året innebär att alla de 4 
kompressorerna omedelbart startar igen. Det leder i sin tur till extremt många 
starter som skapar ett högt slitage. Detta innebär i praktiken att alla fyra 
kompressorerna i VP1 stoppas ungefär en gång varannan timme under den kallare 
delen av uppvärmningssäsongen.  
 
Begränsningen gör att värmepumpen i snitt går på 77 % av sin toppeffekt när 
utomhustemperaturen är under 3°C.  

8.4.4.6. Anslutning av utomhuskondensor och kylsystemet i 
soprummet 

Till värmepumpssystemets köldbärarkrets finns en soprumskylare och en 
utomhuskondensor anslutna. Utomhuskondensorn installerades för något år sedan 
då köldbärartemperaturen inte hann återhämta sig under sommaren. Värmen från 
dessa båda anläggningar förs ner i berget utan att först passera värmepumparna. 
 
Ett annat inkopplingssätt är att ansluta dessa så att de värmer upp köldbäraren före 
värmepumparna och därmed höjer värmefaktorn.  
  
För att få ut så hög effekt som möjligt från uteluftskondensorn ska köldbärarens 
inloppstemperatur vara så låg som möjligt för att maximera differensen till 
utomhustemperaturen. Den kallaste punkten i köldbärarkretsen utanför förångarna 
är direkt efter förångarna. Uteluftskondensorn bör därför alltid värma köldbärarflödet 
ut ur förångarna.  
  
Om köldbärarens flöde regleras efter antalet aktiva kompressorer kommer 
temperaturhöjningen från dessa system bli högre vid dellast i värmepumpen 
eftersom temperaturutspädningen blir lägre. Det kommer att leda till en ännu högre 
värmefaktor. Eftersom värmelasten normalt är låg när uteluftskondensorn och 
soprumskylan är aktiverad kommer värmefaktor ofta att kunna bättras på vid 
dellast.  
  
Om köldbärarpumpen stängs av när alla kompressorerna är avstängda kommer 
uteluftskondensorn och soprumskylan behöva få sitt köldbärarflöde från någon annan 
pump. Det flödesbehovet kan sannolikt tillgodoses med de befintliga cirkulations-
pumparna. Tiden då detta inträffar är relativt begränsad eftersom varmvatten-
produktionen är i drift nästan hela tiden.  
 
Om uteluftskondensorn och kylsystemet kopplas om för att värma inkommande 
köldbärare behöver flödet ändras när alla värmepumpar står still för att förhindra att 
se till att flödet cirkulerar via borrhålen. Detta kan lösas med en växelventil.  
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8.4.4.7. Köldbärartemperaturens korrelation med effekt-
uttaget 

Figur 29  visar medeltemperaturen på köldbäraren vid ett givet antal aktiva 
kompressorer och en linjär trendlinje. Temperaturen på inkommande köldbärare 
tycks korrelera väldigt väl med antalet aktiva kompressorer och därmed även 
uttagen värmeeffekt.  
 
Observera att det genomsnittliga antalet aktiva kompressorer endast når upp till 7 
och aldrig når 8 vilket orsakas av temperaturblockeringen på köldbäraren vid -3,2°C. 
Detta visar ännu en gång att värmepumpanläggningen inte kan köras kontinuerligt 
med alla kompressorerna i drift.  
 

 

Figur 29  Korrelationen mellan beräknat effektuttag från berget och köldbärar-
temperaturen. 

8.4.4.8. Jämviktstemperatur utan temperaturblockeringen i 
köldbäraren 

Om begränsningen på inkommande köldbärartemperatur tas bort utan att några 
andra förändringar sker kommer köldbärartemperaturen att falla.  
 
Då köldbärartemperaturen tycks vara en linjär funktion av antalet aktiva 
kompressorer kan en uppskattning av köldbärartemperaturen utan temperatur-
begräsningen göras genom att lösa ekvationen för det linjära sambandet då 8 
kompressorer är aktiva.  
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Ekvationen för linjäriseringen av förhållandet mellan köldbärartemperatur och antalet 
aktiva kompressorer är: 
  
          y = -0,9859x + 2,9332 
   

y = antalet aktiva kompressorer  
x = inkommande köldbärartemperatur (°C).  

  
För 8 aktiva kompressorer får vi en inkommande köldbärartemperatur på -5,1° C. 

8.4.4.9. Byte av köldbärarvätskan 
Borrhålskollektorerna var från början fyllda med propylenglykol som har ersatts med 
ett nytt köldmedia etanol. Innan det nya köldmediet fylldes på rengjordes 
köldbärarkretsen. 
 
Det är mycket viktigt att rengöra köldbärarkretsen mycket noggrant innan en ny 
vätska används. Om de olika ämnena i två olika vätskor blandas kan föreningar som 
är farliga för systemet skapas och man vet inte om köldbärarvätskan får de 
egenskaper man önskar [8] .  
 
Den ursprungliga köldbärarvätskan var 30 % propylenglykol med namnet "Global 
GEM12" vilket är ett rapsoljederivat. Fryspunkten angavs vara -12° C vilket är en 
ganska hög temperatur och kan vara förklaringen till temperaturbegräsningen på 
-3°C av inkommande köldbärare.  
 
Med en inkommande köldbärartemperatur på -3°C är det sannolikt att förångnings-
temperaturen ligger runt -10°C. Förångningstemperaturen kan i dag ofta vara kallare 
än -10°C och temperaturer ner till -17°C har noterats. 

8.4.4.10. Luft i köldbärarkretsen 
Köldbärarvätska tappades av i två flaskor och fylldes till toppen. Nästa dag hade 
vätskenivån minskat med nästan 50 % vilket antyder att en mycket stor mängd luft 
finns i köldbärarkretsen. Om luftinnehållet i dessa flaskor är representativt för hela 
systemet innebär det att massflödet är halverat.  
 
Ett lägre massflöde leder till sämre värmeöverföring i både förångaren och 
markkollektorerna. Det får till följd att köldbärartemperaturen blir lägre än med 
luftfri köldbärare eftersom effektuttagen ur berggrunden blir lägre. I förångaren leder 
både den lägre köldbärartemperaturen och det lägre massflödet till att 
värmeöverföringen blir lägre med sjunkande förångningstemperaturen som följd. 
Eftersom förångningstemperaturen påverkar värmefaktorn relativt kraftigt påverkas i 
hög grad driftekonomin till det negativa.  
 
Detta är sannolikt en starkt bidragande orsak till den starka korrelationen mellan 
värmepumpens momentana effekt och köldbärartemperaturen. Ökar effektuttaget ur 
köldbäraren sjunker dess temperatur tills effektöverföringen från berget till vätskan 
är i jämvikt mellan effektöverföringen mellan köldbärarvätskan och kretsprocessen i 
värmepumparna.  
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8.4.4.11. Köldbärarvätskans nuvarande kemiska kondition 
En analys av den nuvarande köldbärarvätskan gjordes för att bestämma dess kemi 
och kondition. Provresultatet som analysföretaget presenterar i en resultatrapport 
visar att vätskan är vid god kondition. Det finns dock en del frågetecken kring 
provresultatet.  
 
Vätskans fryspunkt anges vara -14° C vilket analysföretaget bedömer som fullgott 
för denna applikation. Då förångningstemperaturen ofta är lägre än -14° C riskerar 
köldbäraren att bilda ett isolerande lager i förångaren vilken då försämrar 
värmeöverföringen. Detta kan vara en del av förklaringen till den låga förångnings-
temperaturen.  
  
I analysen konstateras att det inte finns några andra frysskyddsmedel än etanol i 
köldbäraren men raderna i testprotokollet där koncentrationen av de andra 
frysskyddsmedlen ska anges innehåller bara texten "N/A".  
 
Projektet misstänker att koncentrationen av det gamla köldmediet inte är noll. 
Eftersom en analys på den gamla vätskan anger höga koncentrationer av alla tre 
frysskyddsmedlen Etanol, Propylenglykol och Etylenglykol. Eftersom dessutom alla 
andra okända uppgifter även har noterats på samma sätt är det mycket oklart om 
köldbärarvätskan ens har testats för de andra frysskyddsmedlen [8] . Det bör 
därmed klargöras huruvida vätskan har testats för de tidigare frysskyddsmedlen eller 
ej.  

8.4.4.12. Beräknad förångningstemperatur med fungerande 
förångare 

Då en av kompressorerna är i drift i en kretsprocess är förångningstemperaturen 
bara någon grad under köldbärarvätskans returtemperatur till markkollektorn. Detta 
tyder på att värmeutbytet är tillräckligt stort då endast 50 % av nominell effekt tas 
ut i förångaren. Denna förångningstemperatur visar på den potentiella förångnings-
temperaturen med en fungerande förångning när man kör värmepumpen på full 
effekt.  
  
När VP1:1 vid ett tillfälle gick ifrån att ha två till endast en aktiv kompressor i samma 
kretsprocess höjdes förångningstemperaturen från -15°C till -11°C. Det motsvarar 
en höjning av värmefaktorn från ca 2,15 till 2,70 dvs. en ökning av värmeeffekten på 
26 %.  
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8.5. Värmedistribution 

8.5.1.  Reglerkurva för framledningstemperaturen 
Figur 30 visar den inställda temperaturen på värmesystemets framledning från 
december 2009 till oktober 2010.  
 

 

Figur 30  Reglerkurvan för värmesystemet baserat på uppmätta värden från december 
2009 till oktober 2010. Framledningstemperaturen som funktion av 
utomhustemperaturen.  

Grafen är parallell mellan en utomhustemperatur på ca 10° C och ca 20° C vilket 
tyder på en förändring i reglerkurvan under denna tidsperiod. Mätdata visar att 
förändringen skedde i april 2010. Denna utomhustemperatur är kritisk eftersom 
ventilationens eftervärmning börjar behöva värme vid denna temperatur för att 
undvika drag samtidigt som radiatorerna inte behöver värme för att hålla 
inomhustemperaturen. Sannolikt har kurvan reglerats upp under mätperioden pga. 
drag från ventilationen då framledningstemperaturen varit för låg för att värma 
tilluften tillräckligt.  

8.5.2. Placering av utomhusgivaren 
Värmesystemets utomhusgivare som används för att bestämma framlednings-
temperaturen utifrån reglerkurvan är monterad på en norrvägg vilket är en vanlig 
placering.  
  
Under våren och hösten när solljuset börjar värma byggnaderna träffar inte solen 
givaren varför inomhustemperaturen normalt blir högre än önskat. Om givaren 
däremot flyttats till en vägg mot öster kommer givaren att bli solbelyst på morgonen 
om det är en solig dag. Därmed luras regleringssystemet att minska temperaturen 
på radiatorsystemet innan solen börjar värma huset och solens värme kommer inte 
längre att ge samma övertemperatur. Resultatet är en jämnare inomhustemperatur 
och en sänkning av energiförbrukningen med 5-15 % på årsbasis. 
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Detta fungerar som en förenklad variant av väderstyrningstjänsterna som bl.a. SMHI 
erbjuder. Dessa system gör samma sak men genom att värma utomhusgivaren om 
väderprognosen säger att det kommer att bli en solig dag. Eftersom systemet har 
tillgång till en prognos kan systemet dock reagera innan solen börjar värma vilket 
ger en lite större besparing. Skillnaden mellan prognosstyrning och givarflytt är ca 
5 % till prognosstyrningens fördel men givarflytten har dock praktiskt taget inga 
kostnader mer än själva givarflytten. [9]  

8.5.3. Cirkulationspumpar för laddning av varmvatten 
Flödet regleras med en ventil vars öppningsgrad vanligen är cirka 25 % vid laddning. 
Det antyder att ventilen är för stor och att den nödvändiga pumpeffekten egentligen 
endast kräver ca 25 % av den aktuella pumpeffekten. Om effekten reducerades till 
25 % skulle pumpeffekten bli ca 45 W.  
  
Tappvarmvattenladdningen motsvarar ca 13 % av den totala kompressortiden vilket 
motsvarar ca 4500 timmar per varmvattenkompressor vilket är drifttiden för 
cirkulationspumpen. Det ger att ett pumpbyte skulle spara ca 600 kWh/år om 
effekten reducerades med 130 W.  

8.5.4. Värmespridning med ventilationsanläggningen 
För att öka värmepumparnas effekttäckning skulle man kunna använda ventilations-
systemet som extra värmedistribution. Framledningstemperaturen är oftast 
begränsad av radiatorarean och dess värmeavgivning vid en viss temperatur samt 
värmeförlusterna i det kallaste rummet. Om tillufttemperaturen höjs under 
eldningssäsongen kan framledningstemperaturen sänkas med samma mängd 
distribuerad värme till byggnaden.  
 
Poängen är att framledningstemperaturen och kondenstemperaturen i kondensorn 
kan vara lägre vid samma effektleverans till byggnaden. Det ökar värmefaktorn på 
värmepumpen vilket minskar elbehovet och ökar effekttäckningen. Tillufts-
temperaturens temperaturhöjning måste balanseras med en minskning av 
framledningstemperaturen för att denna effekt skall uppnås. 
  
Denna förändring bör endast kräva en omprogrammering i reglersystemet som ser 
till att eftervärmningen är i full drift under eldningssäsongen.  

8.6. Ventilation 

8.6.1. Värmeåtervinningen  
Effektiviteten i ventilationssystemets värmeåtervinning kan beräknas på flera sätt. 
Det enklaste effektivitetsmåttet är temperaturverkningsgraden som kan definieras på 
två sätt. De två varianterna är  
 

− återvinningsgraden beräknas på tilluften   
− återvinningsgraden beräknas på avluften  

 
De två verkningsgraderna kommer endast att vara lika stora då tilluftflödet och 
frånluftflödet är lika stora.  Normalt är frånluftsflödet lite högre än tilluftflödet för att 
skapa ett undertryck i fastigheten vilket minskar risken för att t.ex. fuktig luft 
tränger in i byggnadens klimatskal och orsakar fuktskador. 
  



 
 

66 

Temperaturverkningsgraden baserad på tilluftens temperatur kommer att visa hur 
mycket av den återvunna energin som överförs till tilluften. Har man då ett lågt 
temperaturkrav, vilket är vanligt i t ex kontorsbyggnader, ökar det energi-
verkningsgraden.  
  
Temperaturverkningsgraden baserad på frånluftens temperatur kommer att visa hur 
mycket energi som återvinns ur frånluften.  
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Figur 31  Skiss över ventilationssystemen. 

 
Verkningsgraden mot frånlufttemperaturen definieras som [1] :  
  

friskluftfrånluft

friskluftavluft

tt
tt
−

−
−= 1η    

(5)  
  
I denna fastighet vill vi återvinna så mycket energi som möjligt under 
eldningssäsongen för att minimera behovet av eftervärmningen. Detta innebär att 
verkningsgraden mot frånlufttemperaturen är mest relevant. 

8.6.2. Ventilationssystemets inverkan på värmepumpens 
täckningsgrad  

Värmeåtervinningen hos ventilationssystemet påverkar både fastighetens energi- och 
effektbehov och inverkar därmed på ett påtagligt sätt på värmepumpens 
effekttäckning. Den värmeeffekt som behövs för att värma tilluften ökar med lägre 
utomhustemperaturer på grund av den ökande temperaturdifferensen mellan tilluften 
som värmts av återvinningen och den önskade tilluftstemperaturen. Ett reducerat 
effektbehov i ventilationen ger direkt utslag på fjärrvärmeanvändningen eftersom 
fastigheten då behöver ett mindre tillskott från fjärrvärmen vilket ökar 
värmepumparnas energi- och effekttäckningsgrad. Av denna anledning är det viktigt 
med en effektiv återvinning.  
 
För att minska behovet av eftervärmning av ventilationsluften och öka 
inomhuskomforten kan även luftflödet sänkas vid låga utomhustemperaturer. Detta 
kommer att sänka värmeeffektbehovet när det är som kallast och samtidigt 
motverka att inomhusluften blir för torr vilket ofta ger problem med torra 
slemhinnor.  
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8.6.3. Energiåtervinningens effektivitet enligt det permanenta 
mätsystemet 

Det permanenta mätsystemet som är installerat i ventilationsanläggningen anger en 
energiåtervinning på i genomsnitt 40 % vilket är en låg återvinningsfaktor. Strävan 
borde vara att nå upp mot 80 % i denna typ av fastighet [1] . 

8.6.4. Tillfälliga mätningar på värmeåtervinningssystem 
Den låga återvinningsgraden som indikeras av det permanenta mätsystemet 
föranledde projektet att installera ett temporärt mätsystem baserat på en Campell-
logger och termoelement.  
 
Mätningarna med det temporära mätsystemet genomfördes under 42 timmar mellan 
22:00 den 26:e till 14.00 den 28:e januari 2011. Mätningen omfattade 
temperaturerna i samtliga kanaler in och ut ur ventilationsaggregatet samt 
temperaturen efter värmeåtervinningen. Den genomsnittliga värmeåtervinnings-
graden beräknades till 38,4 % vilket är 0,24 % mer än vad det permanenta systemet 
angav under samma tid. Detta är en skillnad som är att betrakta som försumbar med 
den aktuella mätosäkerheten.  
  
Tilluftstemperaturverkningsgraden var 48,3 % vilket är 9,9 % mer än frånluft-
verkningsgraden. Skillnaden indikerar en flödesskillnad mellan till och frånluften. 

8.6.5.  Sommarnattskyla 
Figur 32 visar ventilationsanläggningens beteende en varm vecka i juli 2010. 
Systemet försöker hålla tilluftstemperaturen vid önskade 21°C genom att stänga 
reglerspjället i återvinningssystemet. Systemet kan dock inte hålla önskad 
tilloppstemperatur när utomhustemperaturen blir högre än tilluftstemperaturens 
börvärde.  
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Figur 32   Ventilationssystemet LA1:s beteende vid varm väderlek i Juli 2010.  

Systemet fortsätter att koppla bort återvinningssystemet när avluftstemperaturen är 
lägre än tilluften. För att öka komforten bör reglersystemet omprogrammeras så att 
återvinningen åter aktiveras när frånluften blir varmare än den önskade 
tilluftstemperaturen för att försöka hålla kvar den svala inomhusluften i byggnaden.  
  
Den röda linjen visar en beräknad tilluftstemperatur om värmeåtervinningssystemet 
aktiveras för att hålla byggnaden sval med en återvinningsgrad på 40 %. Om 
återvinningsfaktorn höjs till 80 % kommer tilluftens temperatur följa den vita linjen 
och sänka temperaturen ännu mer under varma sommardagar med ökad komfort 
som följd.  
  
Den låga inblåsningstemperaturen kan göra det svårt att utnyttja sommarnattskyla 
eftersom det kan orsaka kalldrag längs golvet. Det kan dock vara möjligt att ha en 
lägre inblåsningstemperatur på sommaren eftersom inomhustemperatur sannolikt är 
högre under sommaren. Det är dock möjligt att en lägre temperatur enbart upplevs 
som svalkande och behaglig under denna period.  
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8.6.6. Komfortproblem pga. låg framledningstemperatur i 
radiatorkretsen  

Figur 33 visar den genomsnittliga tilluftstemperaturen vid olika utomhustemperaturer 
och dess standardavvikelse. Diagrammet visar att eftervärmningen har problemen 
att nå rätt tilluftstemperatur vid höga temperaturer typiska för vår och höst. Störst 
är problemen när utomhustemperaturen ligger runt 10-12°C. 
 

 

Figur 33  Tillufttemperaturen vid olika utomhustemperaturer för LA1. 

Det vanliga sättet att lösa detta problem är att öka framledningstemperaturen vilket 
innebär att radiatorerna får en onödigt hög temperatur samtidigt som energi-
användning kan öka.  
 
Det finns flera sätt att stödja ventilationens eftervärmning utan att höja 
temperaturen i radiatorerna. Om verkningsgraden på värmeåtervinningen höjs 
minskar behovet av eftervärmning och därmed det högre temperaturkravet. 
Eftersom den nödvändiga tilluftstemperaturen är relativt hög och verkningsgraden 
aldrig blir 100 % krävs dock tillskott vid höga utomhustemperaturen även med en 
hög återvinningsverkningsgrad.   
 
Ett enkelt sätt att endast höja framledningstemperaturen till eftervärmnings-
enheterna är att ansluta elpannor på framledningen till respektive eftervärmnings-
enhet. Den elektriska pannan är en låg investering och energikostnaden kommer att 
vara låg eftersom perioden med komfortproblem är kort samtidigt som effektbehovet 
även är mycket lågt.  
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Ett annat sätt att lösa detta problem på och använda den billigare värmepumps-
värmen är att göra det möjligt att reglera temperaturen i radiatorkretsen separat 
från ventilationens eftervärmning. Därmed skulle man göra det möjligt att endast 
värma den del av värmekretsen som tillhör ventilationssystemet.  
 
Detta borde vara möjligt att göra eftersom varje byggnads radiatorsystem utgår från 
den gamla undercentralen som ursprungligen fanns i varje byggnad och som delvis 
hade just denna funktion. Det kan dock bli nödvändigt att dra separata rörledningar 
från de gamla undercentralerna till ventilationsanläggningen beroende på den 
nuvarande rördragningen. Dessutom behöver reglersystemet byggas om för att 
kunna reglera framledningstemperaturen till radiatorerna och ventilationen separat.  
 
Om man väljer att införa gradminutsreglering och att flytta utomhusgivaren skulle 
det innebära ytterligare fördelar att kunna reglera framledningstemperaturen till 
ventilation och radiatorer separat eftersom ventilationens temperaturbehov är mer 
momentant, till skillnad från radiatorsystemet. Genom att reglera temperaturen på 
radiatorkretsen kan man dock se till att ventilationssystemet alltid har den 
temperatur som krävs.  
 
Genom att låta reglersystemet ta hänsyn till öppningsgraden på eftervärmens 
shuntventil kan man dessutom momentant reglera temperaturbehovet utifrån 
ventilationssystemets verkliga momentana temperaturbehov och därmed hålla ner 
medeltemperaturen med ökad värmefaktor.  

8.6.6.1. Returtemperatur från eftervärmningsbatteriet 
Det är viktigt att det radiatorvattnet i värmesystemet kyls av ordentligt eftersom 
kondenseringstemperaturen annars kan stiga och sänker värmefaktorn. Därför är det 
viktigt att returtemperaturen håller sig på en rimlig låg nivå och inte varierar för 
mycket.  
  

 

Figur 34  Returtemperaturen från ventilationssystemet LA1:s shuntventil som funktion av 
tiden.  
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Figur 34 visar returtemperaturen från eftervärmningsbatteriet i ventilations-
aggregatet LA1 under en vinterdag. Temperaturen är uppmätt med 
sekundupplösning. Returtemperaturen är relativt jämn vilket tyder på att regleringen 
fungerar som den ska.  

8.6.6.2. Filter 
Mängden allergiframkallande partiklar är nära kopplad till växtsäsongen som har två 
toppar under året. Den första är under pollensäsongen och den andra är gräs- och 
gråbosäsongen. Efter de två partikeltopparna kan de allergiframkallande partiklar 
som fångas av filtret lossna från filtret och fortsätta in i byggnaden genom att de 
torkat på filtret och därmed ge fortsatta allergiska problem även när den naturliga 
säsongen är slut. [9]  
 
Filterbytesprotokollet visar att filtren byts slumpmässigt en gång om året och på ett 
sätt som inte minimerar kontaminering av allergiframkallande partiklar i tilluften. Ett 
optimalt sätt att minska förnyad kontaminering av frisk luft skulle vara att byta 
uteluftsfiltret två gånger under året, första gången efter pollensäsongen på 
sommaren och andra gången i början av hösten efter gräs- och gråbosäsongen. 
Denna filterbytesstrategi kommer också att ha en positiv inverkan för att hålla 
värmeväxlarna rena och behålla effektiviteten på värmeåtervinningen.  

8.7. Tvättstugor 
Bostadsrättsföreningen Duvan har två gemensamma tvättstugor. En är nyrenoverad 
och i gott skick medan den andra är i mycket dåligt skick.  
 
Båda tvättstugorna är utrustade med två tvättmaskiner, en torktumlare och ett 
torkrum. Den renoverade tvättstugan har även en centrifug och den andra 
tvättstugan har ett torkskåp. Båda tvättstugorna har därmed maskinellt ganska lika 
utrustning men i olika skick. 
 
Torkrummet och torkskåpet i den äldre tvättstugan värms med en värmefläkt via 
radiatorkretsen. Under sommaren då värmebehovet är mycket lågt kommer 
temperaturen på radiatorkretsen vara för låg för att värma luftflödet tillräckligt för 
att torka kläderna. Framförallt är problemen stora under den varma årstiden då 
radiatorkretsen inte värms. Luftflödet från fläktarna är dessutom mycket lågt vilket 
ger en mycket låg torkeffektivitet. 
 
Magnetventilen som styr vattenflödet genom torkskåpets värmebatteri tycks läcka så 
värmebatteriet och värmerören är varma även när ingen använder torkskåpet. 
 
I det nyrenoverade torkrummet finns en bättre fungerande torklösning. Den av 
radiatorkretsen uppvärmda värmefläkten har ersatts av en elektrisk värmefläkt. 
Luftflödet är också mycket mer intensivt vilket gör att torkeffekten blir mycket bättre 
och att kläderna torkas mycket snabbare. Luften i torkrummet ersätts med torrare 
inomhusluft och den uppvärmda fuktiga luften evakueras. 
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Ett energieffektivare sätt för att torka tvätten i ett torkrum är att använda en 
luftavfuktare av kondensortyp. En kondensavfuktare är i grunden en värmepump 
som först kondenserar fukten i luften genom att kyla luften och sen återvärmer den 
torkade luften till torkrummet. Det är fortfarande mycket viktigt att ha ett bra 
luftflöde i torkrummet så den torra luften sprids i rummet och kan absorbera fukt 
från tvätten.  
 
Det finns ett gammalt ventilationsaggregat i den äldre tvättstugan. Denna verkar ha 
kopplas bort under installationen av den nya ventilationsanläggningen men 
värmebatteriet är fortfarande anslutet och varmt. Eftersom element är i termisk 
kontakt med utomhustemperaturen och innehåller vatten finns en frysrisk om flödet 
stannar. För att undvika frysning och energislöseri bör det gamla 
ventilationsanläggningen pluggas igen och tömmas på vatten. 
 
Det finns även en handdukstork i en städskrubb som värms upp av 
varmvattencirkulationen i den äldre tvättstugan. Handdukstorken tycks ständigt vara 
varm och orsakar därmed onödig energianvändning. Handdukstorken bör ersättas 
med en eldriven eller stängas av när den inte används.  

8.8. Tappvarmvatten 

8.8.1. Konsumtions och produktionsmönster 
Varmvattenproduktion kräver i snitt ca 14 % av värmepumpens totala effekt. Grafen 
nedan (Figur 35 ) visar medelvärdet av temperaturen i olika tappvarmvattentankar, 
flödestemperaturen till undercentralen och returtemperaturen på tappvarmvatten till 
värmepumpen samt öppnandegraden på ventilen som reglerar laddningsflödet till 
tappvarmvattentankarna.  
 

 
Figur 35   Vattenmagasinets medeltemperatur för varje timme på dygnet under en vecka.  



 
 

73 

Öppnandegraden på den flödesreglerande ventilen är det enda loggade spåret av 
tappvarmvattenladdningen. Oftast är öppningsgraden 25 % under laddning och noll 
när ingen laddning sker. På grund av att övervakningssystemet enbart sparar 
medelvärde per timme går det loggade värden aldrig ner till noll. 
  
Ventilens öppningsgrad indikerar att laddningen vanligtvis är lägre på natten och når 
sitt minimum 04:00 på morgonen. Urtappningen börjar vanligtvis på morgonen runt 
06:00 vilket indikeras av att återflödet till värmepumpen sjunker. Temperaturen 
sjunker sedan i resten av tankarna och når den lägsta temperaturen runt 12:00 
innan den ökar igen. Det finns en kvällstappning som börjar runt 16:00 och som ger 
en bottennotering kring 22:00.  
  

 

Figur 36   Varmvattenmagasinets medeltemperatur för varje timme på dygnet under en 
helg. 

Figur 36 visar medelvärdet för varje timme på dygnet under helgen i samma vecka 
som i Figur 35 . Konsumtionsmönstret är lite annorlunda här i jämförelse med övriga 
veckan. Urtappningen började vid ett senare tillfälle, runt 08:00, och 
laddningsgraden når ett minimum runt 13:00. Temperaturen i den sista tanken når 
en lägre temperatur än snittet för hela veckan.  
  
Eftermiddagstappningen började vid lite senare tid, 17:00, i jämförelse med den 
övriga veckan och når sin botten två timmar tidigare, 20:00.  
  
Den lägre temperaturen och den kortare urtappningstiden för de två urtappningarna 
på dagen visar att en högre effekt krävs för att täcka det momentana 
tappvarmvattenbehovet på helgen. Eftersom värmepumpen producerar mindre 
tappvarmvatten under denna kortare tid krävs en lite större lagringskapacitet för att 
täcka tappvarmvattenbehovet på helgen än under övriga veckan. 
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8.8.2. Utökat varmvattenlager 
Fastigheten hade när projektet började 4 st. varmvattenberedare anslutna till VP3. 
Under projektet kompletterades dessa med ytterligare 2 st. beredare. De nya 
beredarna installerades inte i serie med de befintliga ackumulatorerna utan har 
anslutits mellan den varmaste ackumulatorn i kretsen och fjärrvärmecentralen. 
Inkopplingen av de nya ackumulatorerna laddas enbart av flödet som uppstår vid 
varmvattentappning. Under högt tappvarmvattenuttag blir alla de fyra gamla 
tankarna kalla och kallt vatten börjar fylla på i de nya tankarna.  
  
När de höga tappvarmvattenuttaget upphör hamnar det kallt vatten i alla tankar och 
de måste värmas upp till önskad temperatur. Värmepumpen som har försökt ladda 
tankarna under hela tappningsförloppet vinner nu över flödet ut ur tankarna och 
varmt vatten pumpas nu åter in i tanken före de nya tankarna. De nya tankarna 
förblir dock kallare än önskad tappvarmvattentemperatur.  
  
Efter en natt då varmvattenuttaget normalt är mycket lågt har de gamla tankarna 
laddats igen men inte de nya. Det stora morgonuttaget börjar och kallvattnet i de 
nya tankarna flödar nu in i undercentralen på väg till tappställena. Det kommer då 
att eftervärmas med fjärrvärme för att nå upp till önskad temperatur.  
  

 

Figur 37   Temperaturutveckling i varmvattenmagasinet 11-14 december 2010.  
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Figur 37 visar temperaturerna i tankarna för varmvatten under en helg i december. 
Under natten mellan den 11:e och 12:e december är tankarna nästan helt laddade. 
Temperaturen börjar långsamt sjunka på morgonen på grund av morgontappningen. 
Det startar värmepumpens laddning. Tappningen ökar utöver vad värmepumpen 
hinner producera och temperaturen sjunker snabbt omkring 09:00 i tank fyra och 
sex. 
  
Temperaturen i tanken 5 och 6 minskar långsamt och sänkningen sker samtidigt i 
båda tankarna. Tank 5 och 6 når den lägsta temperaturen 13:00, men den lägsta 
temperaturen är mycket högre än i de andra tankarna. Temperaturskillnaden 
motsvarar en återstående energiladdning på 39 % i förhållande till de gamla 
tankarnas minimitemperatur. Samtidigt når fjärrvärmeventilen sin högsta 
öppningsgrad för att hålla rätt tapptemperatur.  
  
Efter klockan 13:00 börjar temperaturen att öka i tank 4, 5 och 6. Som synes klarar 
värmepumparna då av att täcka det genomsnittliga effektbehovet för 
varmvattenanvändningen eftersom en del av flödet i tankarna går tillbaka till 
värmepumpen.  
 
Detta innebär också att om värmepumpen var ansluten till toppen på tank 6 och gav 
sitt 57°C grader varmt vatten, redo att användas, skulle det ha täckt hela 
tappvarmvattenbehovet efter klockan 13:00. Istället behöver nu fjärrvärmen täcka 
en del av varmvattnets effektbehov.    
  
En omkoppling för att inkludera de nya tankarna i den befintliga laddningskretsen 
skulle minska både behovet av fjärrvärme. De nya ackumulatorerna bör kopplas i 
serie på samma sätt som de ursprungliga ackumulatorerna.  

8.8.3. Produktionskostnad 
Produktionskostnaden för varmvatten bestäms huvudsakligen av värmepumpens 
värmefaktor, elpriset och fjärrvärmeavgifterna. Värmepumpens värmefaktor är lägre 
vid varmvattenproduktion än vid värmeproduktion. Det är en skillnad som inte finns i 
fjärrvärmeproduktionen där verkningsgraden praktiskt taget är oberoende av 
produktionstemperaturen.  
 
Det innebär att det skulle vara mer kostnadseffektivt att producera tappvarmvatten 
med fjärrvärme när värmepumpen används helt för att klara värmebehovet. En 
prioritering av värmepumparna mot värmeproduktionen ökar den totala 
värmefaktorn och därmed kommer värmepumpens energitäckningsgrad att öka och 
fjärrvärmebehovet minska. 
 
En konsekvens av att prioritera värmepumparna mot värmen är att värmepumparna 
kommer att prioritera enbart värmeproduktion större delen av året och laddning av 
varmvatten kommer att blockeras. En annan konsekvens är att den ökade 
effektiviteten på värmepumpen ökar effektuttaget från marken, men den mängd 
energi som tas från marken kommer att vara densamma på grund av 
temperaturbegränsningen på inkommande köldbärartemperatur. 
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Priset på den producerade värmen från värmepumpen kan bestämmas genom att 
dividera elpriset med värmefaktorn. När sommartaxa råder på fjärrvärmen är priset 
för den producerade värmemängden från värmepumpen högre än fjärrvärmepriset 
och av den anledningen bör värmepumparna stängas av under perioden med 
sommartaxa.  
 
Under tider då tappvarmvattenmagasinet är tomt kan kallvattenanslutningen till 
fjärrvärmeundercentralen kopplas till underkylaren i undercentralen och därmed 
sänka returtemperaturen vilket ger lägre flödeskostnad. Eftersom värme-
produktionen prioriteras av värmepumpen kommer tappvarmvatten dessutom med 
stor sannolikhet vara tom innan fjärrvärme börjar hjälpa värmepumpen. Därmed kan 
kallvattnet som passerar underkylaren i undercentralen även kyla fjärrvärmevattnet 
som passerat radiatorvärmeväxlaren.  
 
Om värmeproduktionen prioriteras kommer dessutom tappvarmvattentankarna att 
fungera som ett energilager och hjälpa till att jämna ut effekttoppar när 
värmepumparna är på gränsen att klara värmebehovet på egen hand.  

8.8.4. Kontinuerlig tappvarmvattenproduktion med hetgasväxlare och 
underkylare 

För att maximera värmefaktorn ska alltid tappvarmvattenvärmepumpen producera 
både värme och varmvatten (med önskad temperatur) under högt effektbehov i 
stället för bara det ena eller det andra. Värmefaktorn kommer då att öka på två sätt.  
 
Underkylning ökar eftersom kallt vatten kontinuerligt tillförs underkylaren. 
Varmvatten produceras i hetgasväxlare med en värmefaktor som motsvaras av 
kondenseringstemperatur som radiatorkretsen ger upphov till. Laddningen av 
varmvattenmagasinet kan fortsätta till högre temperaturer och ge en överladdning 
som ökar lagringskapaciteten.  
  
För att göra den kombinerade tappvarmvatten produktionen möjlig måste den 
minsta flödesbegränsningen till tappvarmvattenladdningskretsen sänkas så att 
hetgasväxlaren hinner värma flödet själv. 
 
Underkylaren måste kunna kopplas bort för att undvika återkokning av 
arbetsmediumet när den sista tappvarmvattentanken blir varmare än den aktuella 
temperaturen på radiatorkretsen.  
  
Alternativt kan laddningskretsen bli uppdelad i två delar för att maximera 
värmefaktorn, en anslutning över underkylaren och en över hetgasväxlaren. 
Underkylare som har en låg effekt bör då anslutas till att bara värma den kallaste 
ackumulatortanken så att den alltid har kallt vatten att värma. Hetgasväxlaren bör 
anslutas till de andra tankarna för att kunna överladda dem med högre 
temperaturer.  
 
När det behövs högre laddningseffekt kan värmeproduktionen avbrytas vilket tvingar 
hetgasväxlaren att bli en kondensor. 
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8.8.5. Varmvattencirkulation 
Ett annat problem med den befintliga anslutningen är att den dåliga kylningen av 
returledning på VVC:n orsakar höga returtemperaturer på fjärrvärmen vilket beror 
på den lilla skillnaden mellan fram- och returtemperaturen i cirkulationskretsen.  
 
Om varmvattencirkulationen kopplades om för att värmas med värmepumpen skulle 
medeltemperaturen på fjärrvärmens returledning sjunka. VVC:n skulle med fördel 
kunna värmas av hetgasvärmeväxlaren i varmvattenvärmepumpen och sekundärt 
med fjärrvärme. Denna anslutning skulle dock kräva ytterligare en isolerad ledning 
mellan undercentralen och värmepumpsanläggningen. 
 
Kostnaden för fjärrvärme som används för att täcka VVC-förluster har beräknats från 
mätningar på följande sätt. Timmedelvärden från 2010-02-29 till 2010-10-30 
samlades in och timmarna när fjärrvärme täcker VVC-förlusterna filtrerades fram 
genom att välja timmar då  
 

- Fjärrvärmeventilen för värme var stängd (FV-SV1),  
- Temperaturen från tappvarmvattenmagasinet var över 52°C (VV-GT14)  
- Fjärrvärmeventilen för tappvarmvatten var öppen (FV-SV2)  

 
Den genomsnittliga förbrukade mängden fjärrvärme under denna tid beräknades 
sedan till 2 kW vilket borde motsvara VVC-förlusterna.  
  
Under denna period täckte fjärrvärmen förlusterna i VVC:n till 68 %. Under 
antaganden att varmvattenförbrukningen är lika under året ger är det en årlig VVC-
förlust som täcks av fjärrvärme på: 
  

2 x 8760 x 0,68 = 11 914 kWh/år 
  
Medelpriset för fjärrvärme från oktober 2009 till september 2010 var 748 kr/MWh. 
Det ger en förlustkostnad för VVC:n på: 
  

11,914 x 748 = 8 911 kr/år 
  
Om energin hade producerats med värmepumparna skulle elen ha kostat ca:  
  

11 914 / 3 = 3 971 kr  
  
Det ger en kostnadsminskning med ca 55 % eller 5 000 kr/år.  
  
De totala värmeförlusterna i VVC:n blir ca 17 500 kWh/år.  
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9. Slutsatser 
Bostadsrättsföreningens kostnader för energi i form av uppvärmning och fastighetsel 
är i dagsläget ca 600 000 kr/år. Projektet visar att det finns en betydande potential 
för energibesparing genom att systematiskt förändra och förbättra fastighetens 
installationer.  De åtgärder som har särskilt stor potential är: 
 

- fastighetens styr och reglersystem  
- ventilationssystemets värmeåtervinning 
- värmepumparna och då främst den kalla sidan med förångare, borrhål och 

köldmedium  
 

9.1. Styr- och reglersystem 
Nuvarande styr- och reglersystem styr temperaturen på framledningen så att inställt 
värde innehålls. Regleringen sker genom att värmepumpanläggningens 
kompressorer startas och stoppas. Då kompressorerna är relativt stora blir denna 
styrning av framledningstemperaturen relativt grov samtidigt som temperaturen på 
framledningen inte kan hållas vid inställt värde. Detta medför att kompressorerna 
startas och stoppas med korta intervall och får därmed normalt korta drifttider. 
Fjärrvärmen är inte blockerad utan kan gå in när som helst trots att 
värmepumpanläggningen kan klara uppvärmningen. Reglersystemet har i dagsläget 
en omotiverat låg tolerans för avvikelser från börvärdet vilket leder till två stora 
problem: 
 

- Tillskottvärmen (fjärrvärmen) aktiveras för att täcka små effekttoppar 
som värmepumpen egentligen kan hantera utan att komforten i 
lägenheterna påverkas.  

- Kompressorerna startas och stoppas mycket frekvent när reglersystemet 
med hög precision försöker nå rätt temperatur vilket är förödande för 
kompressorernas livslängd samt värmepumpanläggningens värmefaktor.  

 
 
I styrsystemet finns även en blockering på inkommande köldbärartemperatur på 
-3°C vilket på ett mycket olämpligt sätt reglerar ner antalet aktiva kompressorer. 
Reglering medför under vintertid ett mycket stort antal start och stopp samtidigt som 
värmepumpens värmeeffekt reduceras med ca 20 % vilket medför en ökad 
fjärrvärmeanvändning.  
 
Det totala antalet kompressorstarter per år för de 8 kompressorerna är mellan 
17 000 och 29 000. Detta kan reduceras till ca 3000 starter per år med bättre 
styrning. 
 
Ovanstående leder bl.a. till att reglersystemet har svårt att: 
 

- maximera värmepumpens drift innan den dyrare tillskottsvärmen 
aktiveras 

- få en hög energitäckningsgrad för värmepumpanläggningen  
 
Om värmepumpens drift förbättras samtidigt som inkoppling av tillskottsvärme i 
form av fjärrvärme delvis blockeras kan uppvärmningskostnaderna reduceras med 
upp till 120 000 kr/år.  
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För att få en jämnare inomhustemperatur och lägre värmeförbrukning bör systemets 
utomhusgivare flyttas till en vägg som vetter mot öster eller syd. Detta kan reducera 
värmeanvändningen med 5 till 15 %. 
 
Värmepumpanläggningens köldbärarpump är i kontinuerlig drift året runt oberoende 
av antalet aktiva värmepumpar vilket ger en onödigt hög elanvändning. Om 
köldbärarpumpens drift anpassas till antalet aktiva kompressorer kan upp till 18 000 
kWh el sparas per år.  

9.2. Värmepumparnas köldbärarkrets 
Skillnaden mellan värmepumparnas förångningstemperatur och inkommande 
köldbärartemperatur är högre än den som är beräknad för värmeväxlarna vilket inte 
är bra för värmepumpen och dess drift.  
 
Tänkbara orsaker som projektet har identifierat är att  
 

− det finns luft i köldbärarkretsen  
− någon form av beläggning på förångarnas ytor 
 

Om den temperaturdifferens som anläggningen är dimensionerad för uppnås kan 
uppvärmningskostnaden reduceras med ca 100 000 kr/år. 

9.3. Varmvattenproduktion 
Duvan kompletterade runt årsskiftet 2010/2011 sina varmvattenackumulatorer 
(4 stycken) med ytterligare 2 stycken. De gamla är inkopplade i serie med varandra 
medan de nya inkopplades på ett annat sätt. Resultatet av denna inkoppling är att 
de inte är inkopplade mot befintlig laddningskrets och att nyttan av dessa är mycket 
liten. Då de nya ackumulatorerna inte fungerar som förväntat bör de kopplas om och 
läggas i serie med de befintliga ackumulatorerna. Nuvarande inkoppling leder till en 
onödig användning av fjärrvärme. 
 
För att öka avkylningen på fjärrvärmereturen kan undercentralens underkylare 
kopplas in i laddningskretsen för varmvatten. Vidare kan värmepump nr 3:s 
hetgasväxlare kontinuerligt producera värme till varmvattentankarna för att öka 
laddningsgraden och minska fjärrvärmebehovet.  
 
Varmvattenproduktionen bör under tider då fastigheten har ett högt värmeeffekt-
behov nedprioriteras till förmån för värmeproduktion. Detta ökar värmepump-
anläggnings samlade värmefaktor och minskar därmed fastighetens fjärrvärme-
användning.  
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9.4. Ventilation 
Ventilationsanläggningarnas värmeåtervinning kan förbättras med minst 40 % vilket 
skulle motsvara en kostnadsbesparing på upp till ca 150 000 kr/år givet i övrigt 
oförändrade förutsättningar. I kombination med förbättrad förångningstemperatur 
och bättre styr- och reglering reduceras dock besparingspotentialen till ca 70 000 
kr/år.  
 
Framledningstemperaturen är vid vissa tillfällen under vår och höst för låg för att 
ventilationssystemens värmebatterier skall kunna värma tilluften till inställd 
temperatur. Detta kan lösas med att framledningstemperaturen till värmebatterierna 
försörjs separat eller genom en liten elpanna under denna begränsade tid.  

9.5. Tvättstugor 
Föreningens tvättstugor har torkutrustning som bör bytas mot utrustning som är 
både energisnålare och torkar tvätten snabbare.  

9.6. Värmedistribution 
Vid värmepumparnas inkopplingspunkter finns en viss kortslutning. Detta leder till en 
lägre värmefaktor och bör därför åtgärdas.  

9.7. Sammanställning av beräknad energibesparing 
Nedan redovisas tre stycken möjliga åtgärdspaket och den besparingseffekt som 
dessa kan få. Beräkningarna utgår från dagens anläggning och drift. 

Tabell 4.  Beskrivning av de olika fall som visas i diagrammet nedan (Figur 38 ). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fall Beskrivning 
Fall 1 Nuvarande system 
Fall 2 Förbättrad ventilationsåtervinning, flytta av 

utomhusgivare till öster, reglering av 
köldbärarpumpen 

Fall 3 Ovan + Styrsystemet justeras så att värmepumpen 
producerar 100 % innan fjärrvärmen aktiveras som 
stödvärme. 

Fall 4 Ovan + Köldbärarkretsen och förångarna fixas till så 
att den dimensionerande temperaturdifferensen på 
8 grader uppnås mellan förångningstemperatur och 
inkommande köldbärare. 
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Figur 38  Diagrammet visar en uppskattad besparing för olika fall av möjliga 
åtgärdskombinationer.  

Figur 38 visar att det är möjligt att nå en kostnadsbesparing på värmesidan på ca 
40 % utan att man åtgärdar ventilationen. Om ventilationsåtervinningen förbättras 
kan en kostnadsbesparing på ca 55 % uppnås. Förutom dessa åtgärder finns 
ytterligare åtgärder som också ger en kostnadsbesparing.  

10. Diskussion 

10.1.  Kunskap och energiledning 
Det är uppenbart att energiledningen för byggnader behöver mer stöd för att 
maximera energieffektiviteten i byggnaderna. Energieffektiviseringsproblemet tycks 
underskattas på grund av begränsad kunskap om dessa komplexa system. 
Komplexiteten ökar också mycket med en värmepump i jämförelse med ett 
fjärrvärmesystem och systemoptimering blir då mycket svårare.  
  
Varje värmesystem behöver en samordnare med kunskap om de olika 
systemdelarnas samspel med varandra och dess olika förutsättningar. På grund av 
den stora komplexiteten på värmepumpsystemen bör systemutformningen bli mer 
standardiserad.  
  
Driften och förvaltningen av värmesystemen måste vara mer konsekvent med en 
ansvarig operatör. Driftpersonalen behöver veta hur de olika systemdelarna 
samverkar med varandra för att kunna göra förbättringar och genomföra ett bra 
underhåll. Det är viktigt att det finns en operatör så att aktiviteterna är väl 
samordnade. Samordnaren måste kunna ge tydliga kravspecifikationer till dem som 
arbetar med systemen.  
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Olika fastighetsägare behöver olika stort stöd i sin energiförvaltning. Icke 
professionella fastighetsägare behöver mycket tydlig och enkel förvaltning eftersom 
de kan vara både ointresserade och ovana. Förtroende för de som utför tjänsterna är 
viktigt på grund av de är utelämnade till andra och själv saknar kunskapen, men det 
finns ingen garanti att inhyrda energiförvaltare faktiskt hanterar systemet på det 
bästa sättet.  

10.2. Effektivitetspotentialen 
Energieffektiviseringspotentialen i detta studieobjekt är enorm och det är osannolikt 
att detta är den enda byggnaden med samma potential. Orsaken är okunskap 
eftersom det finns flera lönsamma åtgärder och det uppenbart inte är någon brist på 
tekniska lösningar.  
  
Detta studiefall visar att det finns en stor förbättringspotential med befintlig 
utrustning. Den första åtgärd som bör göras är därför att justera det befintliga 
systemet i befintliga fastigheter.  
  
Vid bedömningen av det befintliga systemet finns några viktiga frågor att ställa sig:  
  

– Vad är behovet och hur används byggnaden? 
– Är systemet väl dimensionerad för att passa behoven? 
– Är behoven uppfyllda? 
– Är komforten onödigt hög? 
– Hur kan det befintliga systemet justeras bättre? 
– Hur vet vi att systemet körs på bästa sätt? 

10.3. Bättre dokumentation 
Dokumentationen över värmesystemet behöver vara fullständig och aktuell. De 
förändringar i systemet som görs måste dokumenteras. Ett enkelt sätt kan vara att 
ha en loggbok där alla förändringar dokumenteras löpande. För att förbättra 
dokumentationen skulle det underlätta med en standard som definierar hur och vad 
man ska dokumentera. 



 
 

83 

10.4. Viktiga aspekter vid nyinstallation av värmepumpar  
Viktiga saker att tänka på vid nyinstallationer kan sammanfattas i följande punkter: 
 

- För att öka systemeffektiviteten bör värmepumpstillverkarnas egna 
reglersystem användas så långt som möjligt för att dra nytta av deras 
utveckling och kunskap kring värmepumpars driftsförutsättningar. 

- Optimera det befintliga värmesystemet för att minska energi- och 
effektbehovet för att passa värmepumpars driftförutsättningar. 

- Byt endast köldbärare om du är väl förtrogen med de risker ett byte medför. 
- Använd en kompressorreglering som kan minimera antalet starter utan att 

komforten påverkas vid tillfälliga effektvariationer i värmelasten.  
- Använd hetgasväxlare och underkylare när det finns ett stort varmvatten-

behov. 
- Ta inte bort befintlig segmentering av radiatorsystem. Dessa kan komma till 

användning för att finjustera värmesystemet och dess prestanda.  

10.5. Standardiserade datoriserad uppföljning 
Hela värmesystemet behöver kontinuerlig uppföljning och eftersom datorsystem är 
mer uthålliga än människor bör uppföljningssystemet användas för att göra detta 
automatiskt.  
 
Större värmesystem har ofta ett larmsystem, men de varnar ofta bara för akuta 
händelser och kan inte upptäcka små pågående prestandaminskningar. De är möjligt 
att upptäcka men systemet måste programmeras för att göra detta och eftersom 
dessa saker tenderar att blir väldigt komplexa bör de standardiseras.  
  
För att minska kostnaden för övervakning måste indikatorer för sjunkande prestanda 
vara väldefinierade och standardiserade. Indikatorerna måste vara så väl definierade 
att de kan vara moduler och plockas ihop till olika värmesystem. Med den sortens 
övervakning kan även okända problem i systemet observeras och förbättrings-
möjligheter kan bli tydligare.  
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6 MATLAB-kod för simulering av värmepumparnas reglersystem 
 



Bilaga 1: Teknisk dokumentation kring systemet 
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KTC Styr Stockholm AB Funktionsbeskrivning 

Distrikt : Uppsala Område : Område Byggnad : Brf Duvan 

System : Värmepump 

Funktionsbeskrivning 

Värmepumpen VP3 har tappvarmvattenprioritering. 

T AP·PV ARMV ATTEN 
P8-VV går när VP3 har driftläge tappvarmvattenprodukiion. 
GTI1-VVB reglerar SVS-VVB till inställd temperatur när PS-VY är i drift. 
SVS-VVB minbegränsas tilllS% vid driftläge tappvarmvattenproduktion. 
SVS-VVB stänger vid ej driftläge tappvarmvattenproduktion. 
VP3 steg 1 startar när temperaturen vid GT9-VVB är under inställd temp, 
efter 30 s startar VP3 steg 2. VP3 steg 1 +2 stoppar när temperaturen vid 
GTII-VVB överstigen intälld gräns.G 
GTI-VV reglerar SV2-FV till utgående tappvarmvattentemperatur. 
VVC pump P3 går kontinuerligt. 

HETVATTEN 
GT2-RAD styrs till en utetemperaturskompenserad temperaturkurva. 
Värmepumparna och SYl-FY styrs i följande sekvens vid värmebehov. 
l **VPl-l, VPl-2, VPl-3, VPl-4, VP2-1, VP2-1.(Roterande startordning) 
2**VP3-1, VP3-2.(Roterande startordning) 
3**SVI-FV. (först efter inställd tidsfördröining) 
Vid minskat värmebehov omvänd ordning. 

Pump P4 går kontinuerligt. 
Pump PS-P7 går när någon av de kompressorer de betjänar är i drift. 
Efter att kompressorerna har stoppat fortsätter PS-7 att gå inställd tid. 

Värmedrift infaller när utetemperaturen vid GTI-UTE har understigit 
inställd gräns under inställd tid. Funktionen har avvikelsefördröining, 
dvs vid hastigt sjunkande temperatur minskas tillslagsfördröjningen. 
Vid värmedrift startas PI. 

BEGRÄNSNINGAR FÖR VP 
GT7-KB2 styr VPl-3 i S steg. 
Om temperaturen vid GT7-KB2 understiger _3° stoppas VP i följande 
sekvens. 
l **VPl-l, VPl-2, VPI-3 och VPl-4. 
2**VP2-1 och VP2-1. 
3**VP3-1 och VP3-2. 
Vid -4° har alla stegen stoppat. 
När temperaturen vid GT7 stiger åter startas kompressorerna efter i duc 
inställd tidsfördröjning. 
Begränsningsfunktionema drifttidsmäts i duc. 
Pumpen P7 får ej gå om pumpen PS är i drift, 
dvs driftläge tappvarmvattenproduktion. 

ST ARTFÖRUTSÄ TTNIGAR FÖR VP VID VÄRMEDRIFT 
Pumpen P4 måste vara i drift. 

1999-12-10 
Sida: l 



KTC Styr Stockholm AB Funktionsbeskrivning 

Distrikt : Uppsala Område : Område 

System : Värmepump 
N ågon av pumparna P l : l eller Pl:2 måste vara i drift. 
Respektive pump PS-7 får ej ha larmstatus(utlöst motorskydd). 

STARTFÖRUTSÄTTNIGAR FÖR VP3 VID TVV LADDNING 
Pumpen P4 måste vara i drift. 
Pump P8-VV får ej ha larmstatus(utlöst motorskydd). 

Byggnad : Brf Duvan 

1999-12-10 
Sida: 2 

l 
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Drift- och underhållsinstruktioner! Flik 4 

200, Duvan 

Sammanställning över kyl-/värmepumpanläggningens arbetsmedier 

Anläggning 

Namn Fastighetsbeteckning 

SRF Duvan FALHAGEN 7:23 

Varje aggregat skall identifieras med ett nummer, en kodbokstav för användningssätt, fyllnadsmängd och typ av köldmedium, samt fyllnadsmängd och typ av oljor. Vid köld- och 

värmebärarsystem anges fyllnads mängd och typ av KSNS, aktuell koncentration samt inblandning av eventuell inhibitor. 

Aggregat/system Oljor Köld-/värmebärare (KBNB) Inhibitor Noteringar 

Nummer I Kod I~ängd I Köldmediety Typ ieteckning /Mängd Typ ~ängd r' i r?Spunkt ~rand' yp ri 
mineral/syntetisk iter iter jatten C lass BNB 

VP1 V_ ii R134a Esterolja 

I 

8,2 KB 

I I 

~,1 II kompressor 

b,~ " .e vX;(; VB 

VP2 
V 'fb 5,5 

R134a Esterolja 

I 

8,2 KB ~,1 II kompressor 

VB 

VP3 V jll )_ 8 
R134a Esterolja 8,2 KB 

I I I 

4,1 II kompressor 

VB 
I 

KB 

VB 

I 

KB 

VB 

I 

KB 

I I VB 

I 

KB 

I I VB 

I 

I 
KB 

I I 
VB 

----

1999-10-29 G/obal Energi Service AB, Solna 

Kapitel 3 

Sida 

I 
I 
I 

J 
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Version 3.0 /36290 

RolfLöfbom Global Energi AB 

Phone: 08-7305025 

Project Details: 

Contact: 

REFRIGERANT 

Operating Conditions: 

Evaporating Temperature: 
Cond Temp: 
Liquid subcooling: 
Suction Superheat: 

Required Capacity: 
Compressor Seleeted: 

Fax: 08-7305051 

R134a 

-5,O°C 
47,O°C 
2,OK 
10,OK 

20,0 kW 
ZR 19M3E-TWD 

27 oktober 1999 

PERFORMANCE A T SPECIFlED OPERA TING POINT 
ZR19M3E-TWD Data at 50 Hz 

Refrigeration Capacity kW 18,49 
Power Consumption kW 8,56 
Current at 400V, A 16,19 
C.O.P. 2,16 
Heat Rejection kW 26,21 
Refrigerant mass flow g/s 132,48 

COMPRESSOR MECHANICAL AND PHYSICAL DA TA 
Displacement @ 50 Hz, cU.m/h 42.1 Length, mm 357 
Width, mm 324 Height, mm 593 
Gross Weight, kg 119 Rotaiock Suction, inch 2 1/4" 
Stub Suction, inch 1 5/8" Rotaiock Discharge, inch 1 3/4" 
Max. High Pressure, bar 28 Max. Standstill Pressure, bar 17 
Oil Quantity, 14.1 

COMPRESSOR ELECTRICAL DATA 
Maximum Operating Current, A 27.8 
Locked Rotor Current, A 188.5 

Accessories 
Crankcase Heater 



VP3 

************************************************************** 
BERÄKNING AV KONDENSOR SWEP VERSION 97. 11 

************************************************************** 

*** OFFERT - B27 *** 

Kund: Gobal Energi AB 
Referens: Underkylare - vv 

Datum: 1999-08-18 
Vår ref.: 99083&6S/JH 

'!."1V{ 
:------------------------------------------------------------: 

Specifikationer 
:------------------------------------------------------------: 

Medium R134a Vatten 
Inl opp s temperatur C 52,0 10,0 
Utlopps temperatur C 26,7 37,6 
Kondenserings temperatur C 52,0 
Massflöde kg/s 0,322 0,354 

:------------------------------------------------------------: 
Plattvärmeväxlaren 

:-------------~----------------------------------------------: 

Värmelast 
Total värmeväx1aryta 
Log. medeltemperaturdifferens 
Värmegenomgångstal 
Överdimensionering 
Beräknat tryckfall 
Antal kanaler 
Antal plattor 

kW 
m2 

C 
W/m2,C 

% 
kPa 10 

9 

41/0 
1,08 
22,1 
1719 

77 

20 

10 
10 

:------------------------------------------------------------: 
Konstruktionsdata 

:------------------------------------------------------------: 

Plattmaterial AISI 316 
Anslutningsmaterial AlSI 316 AlSI 316 
Anslutningsdiameter mm/tUlll. 35.1 1 1/4 
Ans lutnings standard ISO-G 
Anslutn:i.ngslägen in/ut Fl/F3 F4/F2 
Vätskevolym dm3 1,0 1,1 
Max. arbets tryck bar 30 
Provtryck bar 46 
Max. arbets temperatur C 185 
Längd mm 85 
Bredd mm 119 
Höjd mm 526 
Vikt - full kg 9,4 

tom kg 7,2 

Filnamn: GlOBAOOi.DOC Sida 5 av 5 
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************************************************************** 
* BERÄKNING AV KONDENSOR SWEP VERSION 97.11 'I< 

************************************************************** 

*** OFFERT - B27 *** 

Kund: Global Energ~ AB 
Referens: Hetgasväxlare - vv 

Datum: 1999-08-18 
Vår ref.: 99083485/JH 

:------------------------------------------------------------: 
Specifikationer 

:----_._------------------------------------------------------: 

MediUll! R134a Vatten 
Inlopps temperatur C 82,0 37,2 
utl opps temperatur C 51,8 58,0 
Kondenseringstemperatur C 52,0 
Massflöde - totalt kg/s 0,322 0,345 
Kondenserad mängd kg/s 0,128 
Utloppstryck bar 13,799 

:-------------------------------------------------------------: 
Plattvärmeväxlaren 

----g--------------------~-----------------------------------: 

Värme:Last kW 30,0 
Total värmeväxlaryta m2 4,08 
Log. lnedel tempera turdifferens C 7,7 
Värme genomgångs tal W/m2,C 953 
Överd~mensionering % 20 
Beräknat tryckfall kPa 10 1 
Antal kanaler 34 35 
Antal plattor 70 

:------------------------------------------------------------: 
Konstruktionsdata 

------------------------------------------------------------: 

Plattmaterial AlSl 316 
Anslutningsmaterial AlSl 316 AISI 316 
Anslutningsdiameter mm/tum 35.1 1 1/4 
Anslutnings standard lSQ-G 
Anslutningslägen in/ut Fl/F3 F4/F2 
Vätskevolym dm3 3,8 3,9 
Max. arbets tryck bar 30 
Provtryck bar 46 
Max. arbetstemperatur C 185 
Längd. mm 205 
Bredd mm 119 
Höjd mm 526 
Vikt - full kg 26 

tom kg 19 

Filnamn: GLOBA001.DOC Sida 3 av 5 



************************************************************** 
* SWEP CBE Kylapplikationsberäkning Version 7.05 * 
************************************************************** 

Kund: Global Energi AB 
Referens: Rolf Löfbom 

*** FÖRÅNGARE *** 

Datum: 1999-08-17 
Vår ref.: KB-ZZ28 

8 ____________________________________________________________ • · . 
Specifikationer 

--------------------------------------------------------------· . 
Sida 1 Sida 2 

CBE-typ V27 
Medium R134a Eth.glycol 
Koncentration % 20 
Förångningstemperatur C -5,00 
Överhettning K 5,00 
Inloppstemperatur C -3,48 3,00 
Utloppstemperatur C -5,00 0,00 
Max. tryckfall kPa 40,0 
Värmeeffekt kW 37,0 
Massflöde - totalt kg/s 0,224 3,171 

8 ____________________________________________________________ _ · . 
Plattvärmeväxlaren 

8 ______ ----------------------------------------------- _______ -· . 

Total värmeväxlaryta m2 6,48 
Medeltemperaturdifferens C 5,88 
Värmegenomgångstal W/m2,C 971 
Tryckfall - totalt kPa 15,0 36,2 
Antal kanaler 54 55 
Anslutningsdiameter mm 33 33 
Anslutningslägen in/ut F3/Fl F2/F4 
Vätskevolym dm3 6, O 6,1 
Antal plattor 110 
Längd mm 301 
Bredd mm 119 
Höjd mm 526 
Vikt - full kg 43 

tom kg 29 
Överdimensionering % 3 
Försmutsningsfaktor m2,C/kW 0,029 



VP3 

************************************************************** 
"I< BERÄKNING AV KONDENSOR SWEP VERSION 97.11 
************************************************************** 

*** 

Kund: Global Energi AB 
Referens: Kondensor 

OFFERT - B45 *** 

Datum: 1999-08-18 
Vår ref.: 9908346S/JH 

:------------------------------------------------------------
Specifikationer 

:------------------------------------------------------------: 

Medium 
Inloppstemperatur 
Utloppstemperatur 
Kondenseringstemperatur 
Massflöde 

c 
C 
C 

kg/s 

R134a 
80,0 
46(4 
46,5 

0(307 

Vatten 
37,0 
45(0 

:------------------------------------------------------------: 
Plattvärmeväxlaren 

--------------------------------------------------------~---: 

Värmelast kW 59,0 
Total värmeväxlaryta m2 4,86 
Log. medeltemperaturdifferens C 6,1 
Värmegenomgångstal W/m2,C 2003 
ÖverdLmensionering % O 
Beräknat tryckfall kPa 5 20 
Antal kanaler 19 20 
Antal plattor 40 

:-------------------------------------------------------------
Kons truk ti ons data 

------------------------------------------------------------! 

Plattmaterial AlSl 316 
Anslutningsmaterial AISl 316 AlS! 316 
Anslutningsdiameter mm/tum 42U 1. 1/2 
Anslutnings s tandard ISO-G 
Ans lutnings lägen in/ut F1/F3 F4/F2 
Vätskevolym dm3 4,4 4,7 
Max. arbetst:ryck bar 30 
Provtryck bar 46 
Max. arbets temperatur C 185 
Längd mm 134 
Bredd mm 241 
Höjd mm 524 
Vikt - full kg 32 

tom kg 23 

Filnamn: GLOBA001.DOC Sida 2 av 5 
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************************************************************** 
* SWEP CBE Kylapplikationsberäkning Version 7.05 * 
************************************************************** 

Kund: Global Energi AB 
Referens: Rolf Löfbom 

*** KONDENSOR *** 

Datum: 1999-08-17 
Vår ref.: VS-ZZ28 

_____________________________________________________________ 8 

· . 
Specifikationer 

Sida l Sida 2 
CBE-typ B27 
Medium R134a Vatten 
Kondenseringstemperatur C 47,00 
Underkylning K 2,00 
Inloppstemperatur C 90,00 37,00 
Utloppstemperatur C 44,95 45,00 
Max. tryckfall kPa 35,0 
Värmeeffekt kW 54,0 
Massflöde - totalt kg/s 0,264 1,616 

G ____________________________________________________________ _ · . 
Plattvärmeväxlaren 

_____________________________________________________________ G · . 

Total värmeväxlaryta m2 5,28 
Medeltemperaturdifferens C 6,94 
Värmegenomgångstal W/m2,C 1473 
Tryckfall - totalt kPa 1,7 11,7 
Antal kanaler 44 45 
Anslutningsdiameter mm 33 33 
Anslutningslägen in/ut Fl/F3 F4/F2 
Vätskevolym dm3 4,9 5,0 
Antal plattor 90 
Längd mm 253 
Bredd mm 119 
Höjd mm 526 
Vikt - full kg 33 

tom kg 23 
Överdimensionering 9,- 7 o 

Försmutsningsfaktor m2,C/kW 0,046 



Dokumenttyp Pänn Flik Sida 

Teknisk Specifikation 
Controi AB l (l) 

Dokumentnamn / Adress i dator Dokumentnummer Rev. 

F:\Bokh lla\Teknik\Produktblad\KTC\Teks ecKOM400.doc 
Frnmragen av 

PD 

Elektriskt 

Matningsspänning: 
Egenförbrukning: 
Kommunikation: 

c 
Omgivningstemp. drift: 

Fastställd av Datum 

1997-05-15 11:13 

Teknisk specifikation KOM400 

8VAC +/- 10%, 50-60Hz alt. 9VDC +/- 10% 
2.5VA@8VAC 
Nätverk: RS485 - galvaniskt isolerad 
Modem: RS232 - ej galvaniskt isolerad 
Värd: RS232- ej galvaniskt isolerad. 

Säkerhet: IEC669-l, IEC669-2-1 
EMC emission: EN 50 081 - 1 
EMC immunitet: EN 50 082 - 2 

Omgivningstemp. lagring: 
0 .. +50°C 
-10 .. +70°C 

Omgivande fuktighet: 
Kapslingsklass : 
Återvinning: 

Service: 

Mekaniskt 

Vikt: 
Dimension b/h/d: 

Övrigt 

CPU: 
Minne: 
Program: 
Kommunikation: 

Anslutningar: 

Indikeringar: 

Inställningar: 

Max 90% RH, ej kondenserande. 
IP20 
Kapsling av återvinnings bar aluminium. 
Vitala kretsar socklade. 
Kortsats åtkomlig via gavel. 

600 g 
190/ 125/60(32 exkl. DIN-skenefåste)mm 

Z80 @ 12.288 MHz 
SRAM, 32kByte 
PROM, 32kByte 
Nätverk 9600, O, 7, 1 
Modem 300 - 19200, N, 8, 1 
Värd: 1200/9600, N, 8, 1 
Strömförsörjning: Batterikontakt (japansk standard) eller 
jackbar skruvplint. 
Nätverk: Modularkontakt eller jackbar skruvplint. 
Modem: 9-pol D-sub hane. 
Värd: 9-pol D-sub hona eller jackbar skruvplint. 
Nätspänning: Röd led. 
Kommunikation värd och slinga (RX, TX) grön led. 
Adress (0-255) på front. 
Mode via DIP-switch på anslutningssida. 



Kv Duvan 

Komponent Fabrikat Typ Beteckning Spänning Eleffekt [kW] Ström [A] 
Värmepump Aka Kyla Quattro ZZ32 VP1:1 3*400/50 19,0 22,00 
Värmepump Aka Kyla Quattro ZZ32 VP1:2 3*400/50 19,0 22,00 
Värmepump Aka Kyla Quattro ZZ32 VP1:3 3*400/50 19,0 22,00 
Värmepump Aka Kyla QuaUro ZZ32 VP1:4 3*400/50 19,0 22,00 
Värmepump Aka Kyla Chill ZZ32 VP2:1 3*400/50 19,0 22,00 
Värmepump Aka Kyla Chill ZZ32 VP2:2 3*400/50 19,0 22,00 
Värmepump Aka Kyla ChillZZ32W VP3:1 3*400/50 19,0 22,00 
Värmepump Aka Kyla Chill ZZ32 W VP3:2 3*400/50 19,0 22,00 
Pump, Radiator Flygt AT 1065/160 P2-RAD 3*400/50 0,37 2,20 
Pump, Hetvatten Flygt OKN 101C3 Pi-HET 3*400/50 0,55 1,75 
Pump, VVC Flygt ASV-27/2-85 P3-VVC 3*400/50 0,25 0,70 
Pump, Köldbärare Wilo IPn 65/250-4/4 P4-KB 3*400/50 4,0 8,80 
Pump, W-laddning Wilo TOP-Z 30 P8-W 1 *230/50 0,175 0,88 
Pump, Värmebärare Wilo IPL 205-11/0,75 P5-VB 3*400/50 0,75 1,80 
Pump, Värmebärare Wilo IPL 204-11/0,55 P6-VB 3*400/50 0,55 1,35 
Pump, Värmebärare Wilo IPL 204-11/0,55 P7-VB 3*400/50 0,55 1,35 



Injusteringsprotokoll 
Anläggning 
Namn 

BRF Duvan 

VENTIL PLACERING I TYP 

NR 

1 VP-Rum / Oventrop G86 

3 VP-Rum / Oventrop G86 

5 VP-Rum lOventrop G86 

7 VP-Rum / Oventrop G86 

9 VP-Rum lOventrop G86 

11 VP-Rum / Oventrop G86 

13 VP-Rum lOventrop G86 

15 VP-Rum lOventrop G86 

17 VP-Rum lOventrop G86 

19 VP-Rum lOventrop G86 

21 VP-Rum lOventrop G86 

23 VP-Rum lOventrop G86 

25 VP-Rum lOventrop G86 

27 VP-Rum lOventrop G86 

29 VP-Rum lOventrop G86 

31 VP-Rum lOventrop G86 

33 VP-Rum lOventrop G86 

35 VP-Rum lOventrop G86 

37 VP-Rum lOventrop G86 

--

Utetemperatur: 

GLOBAL ENERGI AB 

PUMP 
Pump-
Kurva 

Fastighetsbeteckning 

FALHAGEN 7:23 

BORVARDE 
Q Varv Tryck 
l/s Kpa 

°c Medietemp: 

ARVARDE 
Q Varv Tryck 
1/5 Kpa 

6°C 

Duvan_lnjustering_ VatskeFlödeKB 

Aggregat/system 
Nummer I KB I Borrhål 

-----1 
UPPMATT VARDE Kontroll I L ' 

Q Varv Tryck Anmärkning Datum J~ 
l/s Kpa 1999-11-22 

0,63 5,17 l. _"15/- O,f:,/A Il, 
0,85 1,84 ) I tJ~1: //( ~~ 
0,9 2,38 ) 'if 

t '/ 

0,63 6 S ,.'il 
0,77 7,22 r,.:, ,.:l 
0,75 7,29 .s-; 95-
0,77 7,76 i. '1 
0,77 9,07 2. ~S-
0,76 7,5 .j,~_qs-
0,67 5,91 Y &""C 

" 0,66 4,97 (/ l" 

0,89 6,76 9.t 
0,66 3,98 ~. r 
0,69 4,6 Z; t./ 

0,77 7,78 ,5: .J 

0,78 7,91 S·~.J 

0,75 13,6 /( t 
0,63 5,11 ;;.'{ 
0,63 5,09 .!);g 

Övrigt: 

1999-12-17 



I usteringsprotokoU 
Anläggning 
Namn 

BRF Duvan 

VENTIL PLACERING I TYP PUMP 
NR Pump-

Kurva 

39 VP1 /Oventrop F86 

41 VP2 / Oventrop F86 

43 VP3 / Oventrop F86 

Utetemperatur: 

GLOBAL ENERGI AB 

Fastighetsbeteckning 

FALHAGEN 7:23 

BORVARDE 
Q Varv Tryck 
Ils Kpa 

°C Medietemp: 

ARVARDE 
Q Varv Tryck 
l/s Kpa 

-
6°C 

Duvan_lnjustering_ VatskeFlädeKB 1 

AggregaUsystem 
~---l 

-----_ .. _-------------_ ... _ .. - --
Nummer I K~ / Värmepumpar 

UPPMATT VARDE Kontroll I J 

Q Varv Tryck Anmärkning Datum .~ 
l/s Kpa 1999-11-22 

6,5 19 

3,2 12 9:a 
3,4 12,5 9;6 

, 

.. 
Ovrigt: 

1999-12-17 
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Dokumentlista 

Anläggning 

Namn 

BRF Duvan 

Flik 5 
5:1 
5:2 
5:3 
5:4 
5:5 
5:6 
5:7 
5:8 

1999-10-29 

Produktblad 
Komponentförteckning VP 
Komponentförteckning, Styr 
Komponentförteckning, Ventilation 
Komponentförteckning, VS 
Produktblad, VP 
Produktblad, Styr 
Produktblad, Ventilation 
Produktblad, VS 

i Fastighetsbeteckning 

FALHAGEN 7:23 

Global Energi Service AB, Solna 



P1 
Artikelnummer Ritningsposition Positionsnamn Antal 
4710022 1 Ramstativ STD 1600x 750x1450 l 
4710165 2 Bord fOr 2 plan ZRT+ZZ kompr. l 
4467310 3 Ramfot MlOx50 gummi 400kg/st 4 
4467312 4 Gänginsats fOr ramfot 4 
4467320 5 Ramhatt plast 4 
4126082E 10 ZZ38M3E-TWD770 Scroll komp löd 2 
8013479 20 VEVHUSV.QRlZF/ZS/ZR 220V/60W 4 
4171388 50 PRESSOSTAT G60-P5022 400 2 
4171385 60 Pressostat G63-P5534600 4 
4213308 210 SCHRADERVENT.A-31720 4 
023U3545 240 Torkfilter DU 467S 7/8" löd 2 
014-0186 250 Synglas SGN 22S inv x inv 2 
4657070E 410 DB57-070 Swep Plattvärmevxl 1 
4557070E 420 DV57-70 LlL Swep Plattvärmevxl 
068B4021 450 Ventilhus TE 12 dysa 3-4 Löd 2 
068B3232 451 Exp.ventil TEN 12 R134a N 2 
067B2008 452 Dysa 4 till TE 12 2 
9948041 600 Startskåp Quattro ZZ32 4799937 
4710188 601 Montagejäm felskåp quattro 2 
4226220 4000 Suva 134a (R-134a) 26 KG 4 
4210521 4010 CU.RÖR 1 3/8"x1,45RB GLÖDGAD 3 
4210517 4410 CU.RÖR 7/8"x1,15RB GLÖDGAD 
4210525 4420 CU.RÖR 2 1/8"x2,24RB GLÖDGAD 2,5 
4216438 6420 RÖRlSOLERING 2-54-9 4 
7018009 6421 Glavaflex,r.m11im18000x1000x 9 O 

7420 Glavaflex,slange 1 5/8" x 9 4 



vP!t 
Artikelnummer Ritningsposition Positionsnamn Antal 
4710031 1 Ramstativ STD 1400x 750x1250 l 
4467310 2 Ramfot M10x50 gummi 400kg/st 4 
4467312 3 Gänginsats får ramfot 4 
4467320 5 Ramhatt plast 4 
9911192 10 ZZ38M3E-TWD-871 1 
8013479 20 VEVHUSV.QRlZP/ZS/ZR 220V/60W 2 
4171388 50 PRESSOSTAT G60-P5022 400 
4171385 60 Pressostat G63-P5534600 2 
4213308 210 SCHRADERVENT.A-31nO 
O_23lJ~"5 240 Torkfilter D~~" löd 
014-0186 250 Synglas SGN 22S inv x inv 
4257406E 410 B27-90 LlL Swep Plattvärmevxl 
4257440E 420 V27 -110 LlL Swep Plattvärmevxl 
068B3232 450 Exp.ventil TEN 12 R134a N 
068B4021 451 Ventilhus TE 12 dysa 3-4 Löd 
067B2008 452 Dysa 4 till TE 12 
9948043 600 Startskåp Chill ZZ32 4799938 
R8541336 890 Ballofix kulventil G 15XCu15 
R4464822 891 LOCK MED PACKNING G15 INV 
R8541336 900 Ballofix kulventil G15XCu15 
R4464822 901 LOCK MED PACKNING G15 INV 1 
4226220 4000 Suva 134a (R-134a) 26 KG 4 
4210521 4010 CD.RÖR l 3/8"x1,45RB GLÖDGAD 1,5 
4210517 4410 CD.RÖR 7/8"xl,15RB GLÖDGAD 0,4 
4210525 4420 CD.RÖR 2 1/8"x2,24RB GLÖDGAD 1,2 
4210523 5410 CD.RÖR l 5/8"x1,nRB GLÖDGAD 1 ,5 
R1986769 5411 Övergångsmuffu G40 X i 42 mm 2 
4210523 5420 CD.RÖR 1 5/8"x1,72RB GLÖDGAD 1,5 
R1986769 5421 Övergångsmuffu G40 X i 42 mm 2 
7011120 6420 Glavaflex,slange 2 1/8" x 9 2 
7018009 6421 Glavaflex,Lmllim18000x1000x 9 O 

7420 Glavaflex,slange 1 5/8" x 9 2 



VP'j 
Artikelnummer Ritningsposition Positionsnamn Antal 
4710031 l Ramstativ STD 1400x 7S0x12S0 1 
4467310 2 Ramfot M10x50 gummi 400kg/st 4 
4467312 3 Gänginsats för ramfot 4 
4467320 5 Ramhatt plast 4 
9911192 10 ZZ38M3E-TWD-871 
8013479 20 VEVHUSV.QRlZF/ZS/ZR 220V/60W 2 
4171388 50 PRESSOSTAT G60-PS022 400 1 
4171385 60 Pressostat G63-P5534600 2 
4213308 210 SCHRADERVENT.A-31720 
02~5"4") 240 Torkfilter DD .'J~7/8" löd 

/''' 

014-0186 250 Synglas SGN 22S inv x inv 
4257610E 410 B45-40LlL Swep Plattvärmevxl 
4257440E 420 V27 -110 LlL Swep Plattvärmevxl 
068B3232 450 Exp.ventil TEN 12 R134a N 
068B4021 451 Ventilhus TE 12 dysa 3-4 Löd 
067B2008 452 Dysa 4 till TE 12 
4257402E 470 B27-70 LIL Swep Plattvärmevxl 
4710409 471 Övergångsmuffu G25 x 1 1/8" 4 
4257388E 480 B27-20 LlL Swep Plattvärmevxl 
9948043 600 Startskåp Chill ZZ32 4799938 
R8541336 890 Ballofix kulventil GlSXCulS 
R4464822 891 LOCK MED PACKNING Gl5lNV l 
R8541336 900 Ballofix kulventil Gl5XCu15 
R4464822 901 LOCK MED PACKNING Gl5INV 
4226220 4000 Suva 134a (R-134a) 26 KG 4 
4210521 4010 CD.RÖR 13/8"x1,45RB GLÖDGAD 1,5 
4210517 4410 CD.RÖR 7/8"xI,lSRB GLÖDGAD 0,4 
4210525 4420 CD.RÖR 2 l/8"x2,24RB GLÖDGAD 1,2 
4210523 5410 CD.RÖR l 5/8"xl,72RB GLÖDGAD 1,5 
R1986769 5411 Övergångsmuff u G40 X i 42 mm 2 
4210523 5420 CD.RÖR 1 5/8"x1,72RB GLÖDGAD 1,5 
R1986769 5421 Övergångsmuffu G40 X i 42 mm 2 
4210519 5470 CD.RÖR l 1/8"x1,27RB GLÖDGAD 2 
4210519 5480 CD.RÖR l 1/8"xl,27RB GLÖDGAD 2 
7011120 6420 Glavaflex,slange 2 1/8" x 9 2 
7018009 6421 Glavaflex,r.rnI1im18000x 1 OOOx 9 O 

7420 Glavaflex,slange l 5/8" x 9 2 



Bilaga 2: Allmän beskrivning av 
ClimaChecks mätutrustning 
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Bilaga 3: Beskrivning av ClimaChecks 
fasta mätutrustning 



 

On-line COP-övervakning med ClimaCheck 
 

 
 

Övervaka kyl- och luftkonditioneringsaggregat och värmepumpar från vilken 
Internetansluten dator som helst. Onlinetjänsten skickar SMS eller E-post om något 
värde passerar utanför angivna gränser. Omedelbar tillgång till aktuella värden för 
ägare, serviceföretag och om den ansvarige så önskar tillverkare, 
prestandainspektörer och experter för optimering och åtgärdsförslag. Ladda ner data 
för jämförelse och detaljerad analys. 
 
En demonstration av on-linetjänsten är tillgänglig på online.climacheck.com genom att logga in 
med Användarnamn: climacheck och Password: demo001 
 

 
ClimaCheck Performance Analyser Pro för DIN-montage är ett fast system som inkluderar två 
tryckgivare, åtta temperaturgivare och en effekt- och energimätare. Det är allt som behövs för SMS-alarm 
och kontinuerlig övervakning från valfri Internetansluten dator av: 

� COP/Energieffektivitet (Coefficient of Performance). 
� Total energiåtgång över tid för kompressor 
� Övervakning av: 

o Expansionsventilens funktion via överhettningen.  
o Läckage via underkylningen vid stabil drift.  
o Kompressorn via verkningsgraden.  
o Kondensorn via temperaturdifferenserna. 
o Förångaren via temperaturdifferenserna.  

� Loggning och larm för temperatur i kyl/frysrum eller andra temperaturövervakade rum/system. 
� Larm på tryck, temperatur, effekt m.m. 
� Styrfunktioner som enkelt kan kontrolleras vid olika belastningar utan kostsamma resor och 

tidsödande sammanställning av data.  
 
Detta och mycket annat kan presenteras då hela processen övervakas och åtta digitala ingångar finns 
tillgängliga för externa larm. Systemet kan dessutom kompletteras med andra givare allt efter behov via 
RS485 eller analog signal. Om så önskas kan systemet kopplas via trådlöst GPRS-modem istället för fast 
Ethernet. 
 

 

 

Complete system - Art. Nr 100 950 For DIN-mounting - Art. Nr 100 905 



 

 
 

 

ClimaCheck effekt och energimätare EP Pro, art. nr. 100 315  
 
Mäter effekt, energi och spänning/ström individuellt på faserna. Ansluts via RS485 
modbus. 
 

 

Fast strömtransformator, klass 1, art. nr. 400 XXX 
 
Används med EP Pro för att mäta strömmen i en ledare. Finns i olika modeller 
beroende på strömstyrka och storlek på ledaren. Var god ange maximal 
strömstyrka och håldimension (kabeldiameter eller dimensioner på skena). 
 

 

Delad strömtransformator, klass 1, art. nr. 400 XXX 
 
Delade strömtransformatorer can anslutas till ett system utan att några kablar 
måste koppas ur. Finns i olika modeller beroende på strömstyrka och storlek på 
ledaren. Var god ange maximal strömstyrka och håldimension (kabeldiameter 
eller dimensioner på skena). 

 

ClimaCheck tryckgivare 
art. nr. 200 100, 0-35 Bar(g) och  200 200,  0-10 Bar(g) 
 
Tryckgivare med hög noggrannhet och specialutformad 
teflonpackning/schraderöppnare som ger snabb och säker anslutning. Finns även 
för 50 och 150 Bar(g). 

 

ClimaCheck temperaturgivare PT1000, klass A, art. nr. 300 200 
  
-50 to 150°C, med 5 m kabel. 

 

Temperaturmodul RTD-04, art. nr. 300 600 
 
Möjliggör anslutning av upp till fyra extra temperaturer till ClimaCheck PA Pro. 
Behövs vid användning av fler än åtta givare. 

 

GPRS-modem, art nr. 600 105 
 
GPRS-modem som skickar information trådlöst till din egen server eller 
ClimaCheck OnLine. Komplettera med antenn 600 106 och DIN-fäste 600 107. 

 



 

 
Typiska installationer 
 

Standardinstallation en kompressor Art. nr. Beskrivning Ant. 
100 950 Performance Analyser PA Pro, 

paket 
1 

Inkluderat i ovanstående art. nr. 
200 100  Tryckgivare 35 Bar(g) 1 
200 200  Tryckgivare 10 Bar(g) 1 
300 100 Temperatursensorer PT1000 8 
100 550 Effekt- och energimätare 1 

 

400 xxx Strömtransformatorer 3 
Valfria delar 
600 105 GPRS trådlöst modem 1 
600 106 Antenn för modem 1 
600 107 Fäste för modem 1 

 
 

 

 

Två kompressorer, en krets Art. nr. Beskrivning Ant. 
100 950 Performance Analyser PA Pro, 

paket 
1 

Inkluderat i ovanstående art. nr. 
200 100  Tryckgivare 35 Bar(g) 1 
200 200  Tryckgivare 10 Bar(g) 1 
300 100 Temperatursensorer PT1000 8 
100 550 Effekt- och energimätare 1 

 

400 xxx Strömtransformatorer 3 
400 xxx Strömtransformatorer 3 
Valfria delar 
100 512 Separate Power Meter for 

second compressor 
1 

600 105 GPRS trådlöst modem 1 
600 106 Antenn för modem 1 
600 107 Fäste för modem 1 

 
 

 
 

En kompressor, Ekonomiser Art. nr. Beskrivning Ant. 
100 950 Performance Analyser PA Pro, 

paket 
1 

Inkluderat i ovanstående art. nr. 
200 100  Tryckgivare 35 Bar(g) 1 
200 200  Tryckgivare 10 Bar(g) 1 
300 100 Temperatursensorer PT1000 8 
100 550 Effekt- och energimätare 1 
400 xxx Strömtransformatorer 3 

200 100 Tryckgivare 35 Bar(g) 1 
300 600 Modul, fyra extra temperaturer 1 
300 100 Temperatursensor PT1000 1 
Valfria delar 
600 105 GPRS trådlöst modem 1 
600 106 Antenn för modem 1  
600 107 Fäste för modem 1 

 



 

 

Två kompressorer, två kretsar Art. nr. Beskrivning Ant. 
100 950 Performance Analyser PA Pro, 

paket 
1 

Inkluderat i ovanstående art. nr. 
200 100  Tryckgivare 35 Bar(g) 1 
200 200  Tryckgivare 10 Bar(g) 1 
300 100 Temperatursensorer PT1000 8 
100 550 Effekt- och energimätare 1 

 

400 xxx Strömtransformatorer 3 
200 100 Tryckgivare 35 Bar(g) 1 
200 200 Tryckgivare 10 Bar(g) 1 
300 600 Modul, fyra extra temperaturer 1 
300 100 Temperatursensorer PT1000 2 
100 550 Effekt- och energimätare 1 
400 xxx Strömtransformatorer 3 
Valfria delar 
600 105 GPRS trådlöst modem 1 
600 106 Antenn för modem 1 
600 107 Fäste för modem 1 

 
 

Det är möjligt att analysera ett system med bara åtta 
temperaturgivare genom att hoppa over en av 
luft/vätska in/ut förångare eller luft/väska in/ut 
kondensor. I detta fall behövs inte 300 600 och 
300 100. 

 

 
 

En kompressor, oljekylning Art. nr. Beskrivning Ant. 
100 950 Performance Analyser PA Pro, 

paket 
1 

Inkluderat i ovanstående art. nr. 
200 100  Tryckgivare 35 Bar(g) 1 
200 200  Tryckgivare 10 Bar(g) 1 
300 100 Temperatursensorer PT1000 8 
100 550 Effekt- och energimätare 1 

 

400 xxx Strömtransformatorer 3 
300 600 Modul, fyra extra temperaturer 1 
300 100 Temperatursensor PT1000 1 
Valfria delar 
200 100 Tryckgivare 35 Bar(g) för 

oljetryck 
1 

600 105 GPRS trådlöst modem 1 
600 106 Antenn för modem 1 
600 107 Fäste för modem 1 

 

 
 

Kapaciteten på oljekylningen kan beräknas med en av 
förljande: 

1. Känt flöde på kylvattnet 
2. Känt oljeflöde (fast eller som en funktion av 

tryck) 
3. Känd kapacitet på oljekylningen från 

tillverkaren 
 

 

 
 

 
 
 

ClimaCheck Sweden AB 
Nysätravägen 24,131 33 Nacka 
Telefon: 08-55 61 55 75 
E-post: info@climacheck.com 
Web: www.climacheck.com

 
Distributör: 



Bilaga 4: Analysprov på köldbärarvätskan 
före byte 



 
 
Rapport- från systemet på Duvan 
 
Kund Bravida Sverige AB Kund nr 210577 
Anläggning Duvan Datum 2009-02-27 

 

Uppdrag 
 
Chemiclean AB genomför laboratorieanalys av vätskeprov.  
Utifrån analysresultatet presenteras en riskbedömning för vätskesystem samt förslag till 
eventuella korrigerade åtgärder. 
 
Systembeskrivning 
 
Systemets rör, stammar och pumpar är av järn.  
Systemets tryck är N/A Bar. Uppskattad systemvolym N/A m3  
Energibärare i systemet är Etanol. 
 
 
Rapport efter analys av vätskeprover 
 
Analysen visar att metallinnehållet av järn är mycket högt och kopparhalten är något förhöjd. 
Dessa metallhalter är korrosionsrester från systemet. Korrosion orsakas av för hög luft och 
syrehalt i systemet, samt att vätskan är en blandning av etylen-, propylenglykol och etanol. 
 
� Systemet har en felaktig vätska som är en blandning av olika frysvätskor. Där 

inhibitorerna motverkar varndra. 
� Systemet har (1960ggr) förhöjd järnhalt där järnoxiden har reducerats till magnetit vilket 

orsakar beläggningar och igensättningar i systemet. Metallhalterna bildar sediment som 
lägger sig i värmeväxlare, radiatorer, ventiler och radiatortermostater. Detta orsakar en 
hög energiförbrukning samt risk för ojämn värmefördelning i fastigheten. 

� Systemet har förhöjd kopparhalt (8ggr) i form av kopparjoner som bildar frätgropar i 
godset och utgör risk för fortsatt galvanisk korrosion.  

� Låg hårdhet tyder på att kalk fallit ut och ligger som beläggningar i systemet. 
� Det låga pH - värdet bidrar till en ökad korrosion. 
� Låg alkalinitet bidrar till att försurningen fortsätter. 
� Grumligheten och partiklarna tyder på att vätskan försurats och bryts ner. 
� Algprovet visar att det finns jästsvampar som bekräftar att glykoser bryts ner och näring och 

förslamning i systemet. 
� Dem låga värdena av alkalinitet och pH i blandningskärlet bidrar till att systemet matas med 

felaktig vätska. 
 

 
 
 
 
 
 



 
Rekommendationer: För värmesystemet (kund): 
 
� Rengöring av pumpar. 
� Rengöring av systemet från föroreningar. 
� Byte av systemvätska. 
� Filter bör installeras för att säkerställa att möjliga kvarvarande (efter rengöring) 

försmutsningar lyfts ur systemet. 

 

Chemiclean AB förebygger och åtgärdar problem i tekniska vätskesystem. 

Kemisk analys och termofysikaliska egenskaper för köldbärarvätska 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ämne Enhet System Blandningskärl 

*Etanol mg/l 45600 39000 

*Propylenglykol mg/l 30 54 

*Etylenglykol mg/l 400 380 

 pH  6,0 4,7 

Järn mg/l Fe2+Fe3+ 98 55 

Koppar mg/l Cu2+ 0,41 5,5 

Grumlighet strl  Mycket stor Stor 

Grumlighet art Ja Gul opalescens, bruna partiklar Gul opalescens, bruna partiklar 

Hårdhet total dH 0,91 0,94 

Konduktivitet mS/m 400 460 

Alkalinitet mg HCO3/l 41 <3,0 

Färgtal mg Pt/l 3900 730 

Kalcium  mg/l Ca 3,2 3,4 

Magnesium mg/l Mg <2 <2 



 
 
Riskbedömning – grafisk presentation 
 
Chemicleans riskutvärdering ger detta system rött ljus, d v s det föreligger mycket allvarlig risk för 
systempåverkan vid provtillfället. 

 
   
   Vätskan påvisar allvarlig systempåverkan 
   
    Vätskan ger antydningar om systempåverkan 
   

    Vätskan indikerar ingen, eller liten systempåverkan 
  
 

 
 
 
Termiska data 
Goda tekniska egenskaper på köldbärare innebär att energiförbrukningen i ett system kan reduceras. 
Energiförbrukningen i ett system är beroende av framförallt tre egenskaper på vätskan: specifik värmekapacitet, 
värmeledningsförmåga och viskositet. 
 
Specifik värmekapacitet -Värmekapacitet är en fysikalisk storhet som anger ett ämnes förmåga att magasinera 
termisk energi, eller annorlunda uttryckt, ett ämnes termiska ”tröghet”. Den anges i kilojoule per kilogram 
(kJ/kg) vid en temperaturdifferens av en kelvin (K) eller grad Celsius (°C). En äldre beteckning är ”specifikt 
värme”. 
 
Värmeledningsförmåga- God värmeledningsförmåga är önskvärd hos mediet i en kyl- eller värmesystem, bl.a. 
därför att det minskar temperaturdifferensen mellan vätska och rörvägg. 
 
Viskositet- Viskositet är en fysikalisk egenskap hos vätskor och gaser som betecknar deras "tjockhet" eller 
interna motstånd mot flöden, och kan ses som ett mått på friktion i vätskor.  
"Tunna" vätskor som metanol har låg viskositet, medan "tjockare" som olja har hög viskositet. 

analys 



Bilaga 5: Analysprov på köldbärarvätskan 
efter byte 



 
 

CHEMICLEAN AB Tel. 08-88 08 01 Bankgiro 5066-1313 Org.nr 
Box 471  Fax. 08-88 08 04 Postgiro  292057-7 556539-5810 
129 04 Hägersten 

www.chemiclean.se   E-post info@chemiclean.se 

 
 

Rapport- från systemet på Duvan 
 
Kund Bravida Sverige AB Kund nr 210577 
Anläggning Brf Duvan Datum 2011-04-07 

 

Uppdrag 
 
Chemiclean AB genomför laboratorieanalys av vätskeprov.  
Utifrån analysresultatet presenteras en riskbedömning för vätskesystem samt förslag till 
eventuella korrigerade åtgärder. 
 
Systembeskrivning 
 
Systemets rör, stammar och pumpar är av järn.  
Systemets tryck är N/A Bar. Uppskattad systemvolym N/A m3  
Energibärare i systemet är Etanol. 
 
 
Rapport efter analys av vätskeprover 
 
Analysen visar att metallinnehållet av järn är lågt och kopparhalten är mycket lågt. Dessa 
metallhalter är korrosionsrester från systemet. Inga korrosions produkter kan utläsas ur provet. 
 
� Systemet har ett fullgott frysskydd av etanol, -14°C. 
� Systemet har mycket låga järn och kopparhalter. 
� Inga spår av andra frysnedsättande produkter.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Rekommendationer: För värmesystemet (Brf Duvan): 
 
� Kontroll av frysskydd inför kommande säsong. 

 

Chemiclean AB förebygger och åtgärdar problem i tekniska vätskesystem. 

 

 

 



 
 

CHEMICLEAN AB Tel. 08-88 08 01 Bankgiro 5066-1313 Org.nr 
Box 471  Fax. 08-88 08 04 Postgiro  292057-7 556539-5810 
129 04 Hägersten 

www.chemiclean.se   E-post info@chemiclean.se 

 
 

Kemisk analys och termofysikaliska egenskaper för köldbärarvätska 

 
 

Riskbedömning – grafisk presentation 
 
Chemicleans riskutvärdering ger detta system grönt ljus, d v s det föreligger ingen risk för systempåverkan vid 
provtillfället. 
 

   
   Vätskan påvisar allvarlig systempåverkan 
   

    Vätskan ger antydningar om systempåverkan 
   
    Vätskan indikerar ingen, eller liten systempåverkan 

  
 

 
 
 
Termiska data 
Goda tekniska egenskaper på köldbärare innebär att energiförbrukningen i ett system kan reduceras. 
Energiförbrukningen i ett system är beroende av framförallt tre egenskaper på vätskan: specifik värmekapacitet, 
värmeledningsförmåga och viskositet. 
 
Specifik värmekapacitet -Värmekapacitet är en fysikalisk storhet som anger ett ämnes förmåga att magasinera 
termisk energi, eller annorlunda uttryckt, ett ämnes termiska ”tröghet”. Den anges i kilojoule per kilogram (kJ/kg) 
vid en temperaturdifferens av en kelvin (K) eller grad Celsius (°C). En äldre beteckning är ”specifikt värme”. 
 
Värmeledningsförmåga- God värmeledningsförmåga är önskvärd hos mediet i en kyl- eller värmesystem, bl.a. 
därför att det minskar temperaturdifferensen mellan vätska och rörvägg. 
 
Viskositet- Viskositet är en fysikalisk egenskap hos vätskor och gaser som betecknar deras "tjockhet" eller interna 
motstånd mot flöden, och kan ses som ett mått på friktion i vätskor.  
"Tunna" vätskor som metanol har låg viskositet, medan "tjockare" som olja har hög viskositet. 
 

Ämne Enhet System 

*Etanol mg/l 230000 

*Propylenglykol mg/l N/A 

*Etylenglykol mg/l N/A 

 pH  7,8 

Järn mg/l Fe2+Fe3+ 0,18 

Koppar mg/l Cu2+ 0,0063 

Grumlighet strl  Nej 

Grumlighet art Ja Små partiklar 

Hårdhet total dH 4,3 

Konduktivitet mS/m 13 

Alkalinitet mg HCO3/l 81 

Färgtal mg Pt/l 23 

Kalcium  mg/l Ca 3,2 

Magnesium mg/l Mg 4,5 

analys 



Bilaga 6:  MATLAB-kod för simulering av 
värmepumparnas reglersystem 



2011-09-28 23:20 C:\Users\björ...\antalVarmeKompVVlagg.m 1 of 3

function [varmeKomp,newTime,VVLag,VP3varme]=antalVarmeKompVVlagg(uteTemp,varmeKomp,
oldGradTimmar,minGradTimme, maxGradTimme,remainVP3time,VVLag, maxVVLag)
%Returerar antalet värmekompressorer i drift från VP1 o VP2 med konstant VP3drift
 
%Beräknar den verkliga laddningstiden för denna timme
varmvattenbehov=2-remainVP3time;
 
%Varmvattenfördröjning sedan tidigare+ VVproduktionsbehov innevarande timme
VVLag=VVLag+varmvattenbehov;
 
%Försök att nollställa varmvattenlaggen genom att köra på ledig
%kompressortid
%Kollar om det finns en fördröjning
if VVLag>0
    
    %Om eftersläpet är större än en timme, försök att komma i kapp så mycket
    %som möjligt!
    if VVLag>2
        VVLag=VVLag-2;
        %Tiden över för värmeproduktion i VP3 är då =0
        VP3varme=0;
    else
        %Om eftersläpningen är mindre än en timme kommer laddningen i kapp och
        %eftersläpningen nollställs. All övrig till används till
        %värmeproduktion.
        VP3varme=2-VVLag;
        VVLag=0;
    end
else
    %Finns ingen eftersläpning sedan förut och inget varmvattenbehov föreligger
    %producerar VP3 endast värme.
    VP3varme=2;
end
 
%Kollar om vi kan ligga kvar med samma antal kompressorer i drift
%Totalt värmekompressortid aktuell timme = varmeKomp+VP3varme
 
varmekompressortid=varmeKomp+VP3varme;
 
%Räkna fram gradminuterna newTime med inkommande gradminuter +
%gradminutförändring när man kör med varmeKomp+VP3varme effekt dvs samma
%antal kompressorer som förra timmen samt den kompressortid som ev blev
%över till värmeproduktion i VP3
 
newTime=oldGradTimmar+gradTimme(uteTemp,varmekompressortid);
 
%Kolla om gradtalet blir för litet dvs om mer effekt behövs och fler
%kompressorer behöver startas
oldVVLag=VVLag;
oldVP3varme=VP3varme;
 
 
%Om gradttimvärdet blir för lågt, det finns ledig fördröjningstid på VV och
%VP3s värmeproduktionstid är mindre än 2 timmar.
while newTime<minGradTimme && VVLag< maxVVLag && VP3varme<2;
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    %Kontrollera om vi kan ta lite tid från varmvattenladdningen
    %Ta då en stund till värmeproduktion
    %DVS lägg till lite i VVLag
    %men bara om VVLag är mindre än VVLagmax och värmeVP3 är mindre än 2
    
    %  if VVLag< maxVVLag && VP3varme<2 ;
    VVLag=VVLag+0.01;
    VP3varme=VP3varme+0.01;
    
    
    
    %om vi inte får förskjuta laddtiden mer måste vi starta en kompressor
    %till
    
    newTime=oldGradTimmar+gradTimme(uteTemp,varmeKomp+VP3varme);
end
 
 
while newTime<minGradTimme;
    %Kontrollera om vi kan ta lite tid från varmvattenladdningen
    %Ta då en stund till värmeproduktion
    %DVS lägg till lite i VVLag
    %men bara om VVLag är mindre än VVLagmax och värmeVP3 är mindre än 2
    
    if VVLag< maxVVLag && VP3varme<2 ;
        VVLag=VVLag+0.01;
        VP3varme=VP3varme+0.01;
        
        
        
        %om vi inte får förskjuta laddtiden mer måste vi starta en kompressor
        %till
        
    else
        varmeKomp=varmeKomp+1;
        
        %och försöker strunta i att förskjuta varmvattenladdningen
        %    VVLag=oldVVLag;
        %   VP3varme=oldVP3varme;
        
        %kommer vi i rätt intervall stannar loopen här annars gör nytt försök
        %med att prioritera värmeVP3
    end
    %uppdaterar gradtimmarna
    newTime=oldGradTimmar+gradTimme(uteTemp,varmeKomp+VP3varme);
end
 
%kontrollera om gradtimmarna får för högt värde vi måste stänga av en kompressor
while newTime>maxGradTimme;
    %stoppa i så fall en kompressor om någon går
    
    if  varmeKomp>0;
        varmeKomp=varmeKomp-1;
    end
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    %uppdaterar gradtimmarna
    newTime=oldGradTimmar+gradTimme(uteTemp,varmeKomp+VP3varme);
    
end
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function BorTemp=borvarde(utetemp)
%Returerar börvärdet för framledningstemperaturen som funktion av
%utetemperaturen.
 
BorTemp=-1.6011*utetemp+45.92;
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function temp=framledningTemp(varmeKomp, uteTemp)
%Returnerar framledningstemperaturen med aktuell utetemperatur och aktuellt
%antal aktiva kompressorer
 
%Faktor för att beräkna temperaturhöjningen av returtemperaturen med det
%aktuella antalet kompressorer
tempDelta=1.570613*varmeKomp;
 
%Beräknar framledningstemperaturen
temp=returTemp(uteTemp)+tempDelta;
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function hT=gradTimme(uteTemp,varmeKomp)
%Beräknar gradtimmsdelta för aktuell timme,
%+=sjunkande underskott
%-=ökande energiunderkott
hT=framledningTemp(varmeKomp, uteTemp)-borvarde(uteTemp);
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function varmeTid=remainVP3(VP3_1,VP3_2)
%Returerar den tid som finns över för värmeproduktion i VP3 utfrån verklig
%produktion från loggfilen
VV_time=VP3_1+VP3_2;
%Beräknar återstående värmeproduktionstid (kompressortimmar)
varmeTid=2-VV_time;
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function temp=returTemp(utetemp)
%Returerar returtemperaturen som funktion av utetemperaturen
temp=-1.3614*utetemp+40.054;
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function [startstop]=startStop(antal)
%Returnerar antalet kompressorstarter i simuleringen
start=0;
stop=0;
 
%Räknar arrayen men uppgifter om hur många kompressorer som gick en viss
%timme. Är värdet större än timmen innan har en kompressorstart skett. Den
%räknas då till startvariabeln.
 
 
t=2;
tEnd=length(antal);
while t<tEnd
    %Beräknar starter
    if antal(t-1)>antal(t)
        start=start+1;
    end
    %Kan även beräkna antal kompressorstop.
    if antal(t-1)<antal(t)
        stop=stop+1;
    end
    
    t=t+1;
end
startstop=start;
 



2011-09-28 23:22 C:\Users\björn\Docu...\varmeVP_VP3lag.m 1 of 2

%Rensar lite variabler inför en ny simuleringskörning
clear VVLag;
clear antal;
clear gradTimmar;
clear utetemp2;
clear DHWcancelTime;
 
%Sätter antalet startade kompressorer vid start till 1 (en stycken)
antalVarmeKompStart=1;
 
%Sätter gradtimbalanden till 0
gradTimmar=0;
 
%Sätter startvärden för varmvattenfördröjningen
%Enhet KOMPRESSORTIMMAR, 2 st kompressorer
VVLag=0;
%
DHWcancelTime=0;
 
%Beräknar antal simuleringstimmar
antalTimmar=length(utetemp);
 
%Beräknar första timmen av simuleringen med funktion antalVarmeKompVVlagg
[antal(1) gradTimmar(1) VVLag(1) varmeVP(1) ]=antalVarmeKompVVlagg(utetemp(1),
antalVarmeKompStart,gradTimmar,minGradTimme, maxGradTimme, remainVP3(VP3(1,1),VP3
(1,2)),VVLag, maxVVLag);
 
%Tidssteg 2
t=2;
 
%Räknar vidare för resterande simuleringstimmar
while t<=antalTimmar
    %Beräknas nästkommande timme
    [antal(t) gradTimmar(t) VVLag(t) varmeVP(t) ]=antalVarmeKompVVlagg(utetemp(t),antal
(t-1),gradTimmar(t-1),minGradTimme, maxGradTimme, remainVP3(VP3(t,1),VP3(t,2)),VVLag(t-
1), maxVVLag);
    
    %Räknar upp tiden
    tid(t)=t;
    t=t+1;
end
 
%Skriver ut utomhustemperaturerna variabel
utetemp2=utetemp(1:antalTimmar);
 
%Skriver ut det verkliga antalet aktiva kompressorer till variabel
realVP=realVPTime(1:antalTimmar);
 
%Plottar den senaste simuleringen
%figure;
plot([transpose(antal+2) utetemp2 transpose(gradTimmar) -(transpose(VVLag)/2) transpose
(2-varmeVP) transpose(antalNuvarande05ht)+transpose(sum(transpose(VP3))) ]) %])
startStopSumma((maxGradTimme-minGradTimme) ,((maxVVLag)/2+1))=startStop(antal);
 
%Beräknar antal kompressorstarter
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startStop(antal);
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%Simulerar systemet för alla kombinationer i intervallen som anges nedan.
%Värdena är globala
 
%Enhet KOMPRESSORTIMMAR
%Startvärde för varmvattenfördröjningen
maxVVLag=0;
 
%Stopvärde för varmvattenfördröjningen
maxVVLagStop=4;
 
%Enhet Gradtimmar
%Startvärde för minsta gradtimvärde för gradtimmar
minGradTimme=0;
 
%Stopvärde för minsta gradtimvärde för gradtimmar
minGradTimmeStop=-10;
 
%Max gradtimvärde för alla kombinationer
maxGradTimme=1;
 
%Genomför simuleringar
%Kontrollerar att varmvattenfördröjningen är inom intervallet
while maxVVLag<=maxVVLagStop
    
    %Kör simuleringen med aktuella värden
    varmeVP_VP3lag;
    
    while minGradTimme>=minGradTimmeStop;
        %Kör simuleringen med aktuella värden
        varmeVP_VP3lag;
        
        %Räknar upp gradminutintervallet för minGradtimvärdet
        minGradTimme=minGradTimme-1;
        
    end
    %Nollar minGradTimme för att börja om på nästa fördröjningstid på
    %varmvattnet
    minGradTimme=0;
    
    %Räknar upp max fördröjning av varmvattenladdnignen med 2
    %kompressortimmar=en klocktimme
    maxVVLag=maxVVLag+2;
end
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