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Skanska Deep Green Cooling is a very energy efficient system for cooling of a
building. The system use deep boreholes to cool the building. In the cold part of the
year, when the temperature outside is lower than the temperature out from the
boreholes, the boreholes will be charged with coldness and the heat in the boreholes
are used to preheat the ventilation air.
The system has potential to be more energy efficient by optimization of the pumps
and the pressure drop in the system. Pressure drop is crucial for the pumps power
requirement.
In the report two methods are theoretic tested to lowering the pressure drop to
lower levels. The first method work with full open control valves and the second
method work with bypass of control valves. Energy saving of the two methods are 7
percent.
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Sammanfattning
Skanska Deep Green Cooling är en energieffektiv metod för
kontorskyla. Metoden bygger på att nyttja kylan som finns i marken för
att kyla en byggnad. Under kalla delen av året så laddas berget åter
med kyla samtidigt som värmen från berget förvärmer
ventilationsluften.
Deep Green Cooling bygger på principen att inte krångla till det i
onödan, därmed har styrsystemet upprättats så enkelt som möjligt.
Kylsystemet har i dag redan en mycket god verkningsgrad, men det
finns möjlighet att höja den.
Denna rapport tar upp två metoder för att effektivisera driften av Deep
Green Cooling. Båda metoderna går ut på att minska onödiga förluster i
systemet och därmed spara energi, teoretiska beräkningar visar på
ungefär 7 procent i besparing.

Nyckelord: Skanska Deep Green Cooling, kontorskyla, pumpar,
styrventiler, tryckfall
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1 INLEDNING
Skanska Deep Green Cooling är en energieffektiv metod för att kyla en
kontorsbyggnad. Tekniken är enkel och bygger på att nyttja kylenergin
i marken för att kyla byggnaden utan behov av kylmaskiner,
värmepumpar eller annan avancerad utrustning. En av dessa
anläggningar finns på Skanskas huvudkontor, Entré Lindhagen på
Kungsholmen i Stockholm [1].

1.1 Syfte
Funktionerna i Deep Green Coolings styrsystem för drift av systemets
pumpar är valt med tanke på enkelhet och robusthet. Dock innebär
detta att driften inte är så energieffektiv som den skulle kunna vara,
med något mera sofistikerade funktioner. Syftet med arbetet är att
föreslå förbättrande åtgärder för en effektivare pumpdrift och därmed
en ännu högre ”SPF-Seasonal Performance Factor”.

1.2 Mål
Målet är ett eller flera förslag på ändrade styrfunktioner av pumpdrift. I
senare skede efter detta arbete provar förhoppningsvis Skanska dessa
förslag för förbättring av sin teknik.
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2 SYSTEMET
Systemet bygger på att sommartid nyttja kylan som finns i berget för att
kyla byggnaden, Figur 2.1. Vintertid laddas berget med kyla från
inkommande uteluft i ventilationsaggregaten, samtidigt så blir
uteluften förvärmd, Figur 2.2 [1]. Under den delen av året då
utomhustemperaturen har ett kylvärde så utnyttjas uteluften för att
kyla delar av byggnaden där kylbehov finns, processkylan försörjs
däremot enbart av berget [2].

Figur 2.1 Systemprincip kylning av ventilationsluft och lokaler [3]
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Figur 2.2 Systemprincip laddning av berget och förvärmning av uteluft
[3]
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3 ANLÄGGNINGEN I ENTRÉ LINDHAGEN
Entré Lindhagen är en kontorsbyggnad utvecklad av Skanska, med
Skanska och Nordea som största hyresgäster. Byggnaden (Figur 3.1 och
3.2) har en kontorsyta om 55 000 kvadratmeter och en bruttoarea om 83
500 kvadratmeter. Första inflyttning skedde i början av 2014.
Byggnaden är miljöcertifierad enligt högsta nivå LEED Platinum [4].

Figur 3.1 Entré Lindhagen,
Skanska [4]

Figur 3.2 Entré Lindhagen,
Nordea [4]

Systemet består av 144 borrhål med 230 meters djup. I varje borrhål går
dubbla kollektorslingor med enbart vatten som medium. Då vätskan
aldrig kommer utsättas för temperaturer under vattnets fryspunkt så
behövs ingen inblandning av etanol eller annan frysskyddsvätska [1].
En inblandning av frysskyddsvätska skulle även medföra att vätskan
får en lägre specifik värmekapacitet vilket medför att pumpeffekten
måste ökas för att uppnå samma kyl- och laddningseffekt, det skulle
påverka ”Seasonal Performance Factor” negativt [5]. Kollektorslingorna
i de 144 borrhålen är anslutna till nio samlingsbrunnar som i sin tur är
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anslutna

till

en

kylcentral

innehållande

cirkulationspumpar,

expansionskärl, värmeväxlare och styrventiler [2].

Kylcentralen är ansluten till ventilationsaggregat för laddning av berget
och kylning av ventilationsluft och till kylbafflar och processkyla för att
försörja dessa med kyla. Framledningstemperaturen fram till
kylbafflarna är 20 °C istället för det traditionella 15 °C vilket medför att
ingen rumsstyrning behövs, kylbafflarna (Figur 3.3) är självreglerande.
När lufttemperaturen överstiger vattnets temperatur kyler kylbaffeln
luften, processen upphör när lufttemperaturen sjunkit. En större
överföringsarea medför att en högre temperatur är möjlig med
bibehållen funktion [1]. Både installations- och driftkostnaderna blir
lägre med självreglerande system [2].

Figur 3.3 Kylbaffel [6]
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4 STYRSYSTEMET

Figur 4.1 Flödesschema, från driftkort

4.1 Borrhålskretsen
Deep Green Cooling styrs av ett datoriserat styrsystem med funktion
enligt driftkort. Cirkulationspumparna KB00-CP1 och KB00-CP2
cirkulerar vätskan i borrhålet och genom växlarna för laddningskretsen
och kylkretsen. Pumparna styrs av ett differenstryck mellan fram- och
returledning. Differenstryckets börvärde avgörs av utomhustemperaturen, se Figur 4.2. Vid högre utomhustemperaturer ökar
börvärdet och pumpens varvtal tillåts öka. För att undvika frysning i
växlarna för laddning så ökas flödet vid utomhustemperaturer under
noll grader, temperaturen från ventilationsaggregaten kan vara under
noll grader. Vilken pump som ska köras avgörs av vardera pumps
belastning. När pump KB00-CP2 har gått med en belastning på 100 %
under 15 minuter så tar pump KB00-CP1 över. När CP1 har gått med en
belastning på mindre än 50 % under 15 minuter så tar CP2 över.
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Figur 4.2 Graf börvärde differenstryck som funktion av
utomhustemperatur, skärmbild från driftdator

4.2 Laddning
Om laddning ska ske avgörs av tid på året, om utomhustemperaturen
understiger ett inställt värde samt att det finns ett kylvärde i
uteluftkanalen i respektive ventilationsaggregat. Uppfylls inte alla
dessa kriterier så startar ingen laddning. Vid laddning öppnas ventil
FK10-SV21 och FK14-SV21. Laddning upphör när något av kriterierna
inte uppnås. Ledningen förbi växlare VVX01-FK14 går till
flerbostadshus bredvid kontorsbyggnaden, denna slinga berörs inte i
rapporten då den nyligen har tagits i drift.

4.3 Kylning
Vid kylning är styrventilen KB01-SV21 öppen samtidigt som någon av
pumparna KB00-CP1 och KB00-CP2 är i drift. Ventilens öppningsgrad
avgörs av utgående temperatur på baffel- och processidan från växlaren
VVX01-KB01, med börvärdet 17°C. Ökar temperaturen ut från växlaren
så släpper ventilen genom mer vatten. När ventil KB00-SV21 har
öppnats fullt så öppnas KB00-SV22 om högre flöde krävs. Två ventiler
används för högre reglernoggrannhet jämfört med en större ventil [2].
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5 TEORI
Vid flöden genom ett system uppkommer tryckfall. Det totala
tryckfallet i ett system beror på varje enskild komponents tryckfall vid
ett visst flöde. Ökas flödet med det dubbla (multiplicerat med 2) så
kommer tryckfallet öka med kvadrat (multiplicerat med 22=4). Krävd
pumpeffekt kommer i sin tur att öka i kubik (multiplicerat med 22 X
2=23=8), flödesförändringen multiplicerat med tryckförändringen [5].
Det medför att det är viktigt att hålla tryckfallet på en så låg nivå som
möjligt för att spara energi och inte varva pumparna mer än
nödvändigt.
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6 FORMLER
En komponents kvs-värde anger hur stort vattenflöde komponenten har
vid ett tryckfall om 100 kPa, kvs-värdet anges i enheten kubikmeter per
timme. För att få fram hela systemets kvs-värde vid olika tryckfall så
dividerades definitionstrycket med det aktuella trycket och sedan togs
roten ur kvoten för att sedan multipliceras med det maximala
systemflödet, enligt Formel 6.1 [2].
Systemets kvs-värde enligt Formel 6.1.

k !"!"!#$% =

!""
∆!

×Q

(6.1)

Δp=tryckfallet i systemet [kPa]
Q=systemflöde [m3/h]
Pumpeffekten är flödet multiplicerat med tryckfallet och sedan
dividerat med pumpens verkningsgrad, enligt Formel 6.2.
!!"#! =

!×∆!

(6.2)

!

Tryckfallet vid ett aktuellt flöde är flödet dividerat med kvs-värdet,
kvoten i kvadrat och multiplicerat med 100 för att gå från enheten bar
till enheten kPa, enligt Formel 6.3.
∆! =

!!
!!"!"!#$%

!

×100

(6.3)

En kombination mellan Formel 6.2 och 6.3 blir Formel 6.4 och 6.5.

P!"#! =

!! ×

!!

!!"!"!"#$

!

!

× !""

(6.4)
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!

!! ×

P!"#! =

!!
!""
∆! ×!!"#

× !""

!

(6.5)

Ppump=pumpeffekt [W]
Q1=systemflödet [l/s]
Q2=systemflödet [m3/h]
n=verkningsgrad pump, elmotor och pumphus

För att gå från effekt till energi så delades effekten med tolv, enligt
Formel 6.6.

!=

!×!
!"

!

= !" [Wh]

(6.6)

Då effekten är loggad var femte minut så multiplicerades effekten med
fem för att få energin i enheten wattminuter och dividerades med 60 för
att få energin i enheten wattimmar.
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7 SYSTEMETS EGENSKAPER
7.1 Tryckfall hela systemet
Vid en injustering av systemet november 2013 till februari 2014 så
noterades ett totalt tryckfall för hela systemet på 220 kPa vid ett
maxflöde om 73,3 l/s. Det värdet har använts för att beräkna hur
systemet uppför sig vid olika flöden.

7.2 Styrventiler
Styrventilerna KB00-SV21 och KB00-SV22 se Figur 7.1 är av fabrikat
Siemens med tillhörande ställdon se Figur 7.2.

Figur 7.1 Styrventil [7]
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Figur 7.2 Ställdon [8]

Styrventilerna som reglerar flödet genom kylsystemets växlare VV01KB01 är redovisade i Tabell 7.1 med data från produktblad. DN
betecknar ventilens inre anslutningsdiameter och kvs nominellt
kallvattenflöde genom helt öppen ventil, vid tryckdifferens 100 kPa.
Tabell 7.1 Ventiltyper
Ventil

Typ

KB00-SV21

VVF31.91

125

200

KB00-SV22

VVF31.92

150

300

14

DN

kvs [m3/h]

Kap. 7 Systemets egenskaper

För att erhålla ventilernas tryckfall vid maximalt flöde så användes ett
flödesdiagram för ventiltyperna, Figur 7.3.

Figur 7.3 Flödesdiagram [7]
Då flödet sker genom två ventiler så krävdes det en passning för att få
fram tryckfallet. Vid en passning mellan KB00-SV21 och KB00-SV22 så
blev tryckfallet genom de två ventilerna 25 kPa, tryckfallet där flödena
genom vardera ventil tillsammans har värdet 73,3 l/s. Det betyder att
tryckfallet genom övriga delar av systemet är 195 kPa vid maximalt
flöde.
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7.3 Pumpar
Pumparna KB00-CP1 och KB00-CP2 är av fabrikat Wilo, Figur 7.4.

Figur 7.4 Kylcentral med ”vinter- och sommarpump” [3]
Tabell 7.2 visar typ av pump och verkningsgrad.
Tabell 7.2 Typ av pump och verkningsgrad
Pump

Typ

n

KB00-CP1

IL 150/300-30/4

0,88

KB00-CP2

IL 150/190-5,5/4

0,60

Verkningsgraden för pump CP1 är beräknad efter data från
injusteringsprotokoll, med Formel 7.1, 7.2, 7.3.
!!"#! =

!×∆!
!

(7.1)

=>
!×∆!

!=!

!"#!

!=

!",!×!!"
!"#$$

! = 0,88
Verkningsgraden för CP2 är uppskattad efter produktblad.
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(7.2)
(7.3)

8 METODIK
Analysera befintliga styrfunktioner för pumpdrift och teoretiskt prova
annan styrfunktion för pumpdrift, baserade på olika antaganden och
hypoteser som tas fram i arbetet. Därefter analysera vilka av dessa
åtgärder som medför förbättrad effektivitet avseende pumpdrift.
De teoretiska beräkningarna har gjorts på femminuters data i Excel.
Styrsystemet skickar femminuters data till en extern databas. Ur denna
databas går det att exportera data till Excel. Data för ett helt år blir
ungefär 105 000 rader, se Figur 8.1. Fem minuters data fanns inte
tillgängligt för perioden 23 mars till och med 29 april. För att få fram
förbrukningen under denna period har data tagits från driftdator samt
uppskattats, mer längre fram.
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Figur 8.1 Skärmbild från Excel
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9 OPTIMERINGSHYPOTESER
Två hypoteser avseende optimering av borrhålskretsen har framställts.
Båda hypoteserna innebär att varvtalsreglera pumparna KB00-CP1 och
KB00-CP2 efter temperaturen ut från växlaren VVX01-KB01 till
processkyla och kylbafflar. För lägre temperatur ut från växlaren så
ökas varvtalet och för högre temperatur så minskas varvtalet. Detta
driftfall är enbart möjligt att använda när laddning inte sker, på grund
av att flödena genom laddningsväxlarna VVX01-FK10 och VVX01-FK14
inte kan baseras på kylbehovet. När kylbehovet från marken är som
störst sker ingen laddning, samtidigt så är optimeringspotentialen som
störst då. Den ena metoden innebär att köra med helt öppna
styrventiler KB00-SV21 och KB00-SV22 och den andra att leda vattnet
runt styrventilerna via en ledning med en on/off-ventil eller liknande,
Figur 9.1. När laddningsbehov föreligger går systemet åter till befintlig
drift.

Figur 9.1 Principen för metoden att leda runt vattnet [6]
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10 RESULTAT
10.1 Pumpeffekt med helt öppna styrventiler
Det totala tryckfallet med maximalt flöde och öppna ventiler är 220 kPa.
Det aktuella uppmätta flödet baseras på varje femminuters rad i Excel
exklusive 23 mars till 30 april. Alla rader med laddning har rensats bort,
raderna sorterades efter laddflödet och rader med laddflöde större än
noll togs bort. Då verkningsgraden är olika för de två pumparna så
separerades raderna, raderna sorterades efter styrsignalen för en pump
och värden lika med noll togs bort. Momentet upprepades för den
andra pumpen. Rader där båda pumparna hade gått samtidigt togs
med i beräkningen för pump CP2, dessa drifttillfällen har enbart skett
vid pumpväxling och utgör så få rader till antalet att de inte påverkar
slutresultatet.
Kvs värdet för hela systemet vid driftfallet enligt Formel 10.1.
k !"!"!#$% =

!""
∆!

×Q =

!""
!!"

×73,3×3,6 = 178 [m! /h]

(10.1)

Optimerad pumpeffekt för pump KB00-CP1 enligt Formel 10.2.
!

!! ×

!!"! =

!!
!""
∆! ×!!"#

× !""

=

!

!! ×

!!
!"#

!

× !""

!,!!

(10.2)

Optimerad pumpeffekt för pump KB00-CP2 enligt Formel 10.3.
!

!! ×

!!"! =

!!
!""
∆! ×!!"#

!

× !""

=

!! ×

!! !
× !""
!"#

!,!

(10.3)

21

Optimering av pumpdrift i Skanska Deep Green Cooling

Årliga pumpeffekter och tillförd energi summerades i Excelfiler,
resultat enligt Tabell 10.1.
Tabell 10.1 Effekt och energi hela året exklusive 23 mars till 30 april
Effekt och energi

KB00-CP1

KB00-CP2

Årligt, total

19385,56

103907,73 kW

Årligt, utan laddning

11176,71

32625,52 kW

Årligt, laddning

8208,85

71282,21 kW

Årligt, beräknad, P

6146,66

2907,66 kW

Årligt, total optimerat

14355,50

74189,88 kW

Årligt, total optimerat

1,20

6,18 MWh

Årlig total pumpeffekt efter optimering för pump KB00-CP1 enligt
Formel 10.4.
!!"!#$!"! = 8208,85 + 6146,66 = 14355,50 kW

(10.4)

Årlig total pumpeffekt efter optimering för pump KB00-CP2 enligt
Formel 10.5.
!!"!#$!"! = 71282,21 + 2907,66 = 74189,88 kW

(10.5)

Årlig totalförbrukning el till pump KB00-CP1 enligt Formel 10.6.
!!"!#$!"! =

!"#$$,!"
!"

= 1196,29 kWh ≈ !, !" !"#

(10.6)

Årlig totalförbrukning el till pump KB00-CP2 enligt Formel 10.7.
!!"!#$!"! =

22

!"#$%,!!
!"

= 6182,49 kWh ≈ !, !" !"#

(10.7)

Kap. 10 Resultat

10.2 Pumpeffekt utan motstånd från styrventiler
Det totala tryckfallet utan motstånd från styrventiler är 195 kPa. Det
enda som skiljer denna beräkning mot den föregående är tryckfallet
som är lägre.
Kvs-värdet för hela systemet vid driftfallet enligt Formel 10.8.
k !"!"!#$% =

!""
∆!

×Q =

!""
!"#

×73,3×3,6 = 189 [m! /h]

(10.8)

Pumpeffekt för pump KB00-CP1 enligt Formel 10.9.

!

!! ×

!!"! =

!!
!""
×!!"#
∆!

× !""

=

!

!! ×

!! !
× !""
!"#

!,!!

(10.9)

Pumpeffekt för pump KB00-CP2 enligt Formel 10.10.

!

!! ×

!!"! =

!!
!""
×!!"#
∆!

!

× !""

=

!! ×

!!
!"#

!

!,!

× !""

(10.10)
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Årliga pumpeffekter och tillförd energi summerades i Excelfiler,
resultat enligt Tabell 10.2.

Tabell 10.2 Effekt och energi hela året exklusive 23 mars till 30 april
Effekt och energi

KB00-CP1

KB00-CP2

Årligt, total

19385,56

103907,73 kW

Årligt, utan laddning

11176,71

32625,52 kW

Årligt, laddning

8208,85

71282,21 kW

Årligt, beräknat, P

5453,82

2579,06 kW

Årlig, total optimerat

13662,66

73861,27 kW

Årligt total optimerat

1,14

6,16 MWh

Årlig total pumpeffekt efter optimering för pump KB00-CP1 enligt
Formel 10.11.
!!"!#$!"! = 8208,85 + 5453,82 = 13662,66 kW

(10.11)

Årlig total pumpeffekt efter optimering för pump KB00-CP1 enligt
Formel 10.12.
!!"!#$!"! = 71282,21 + 2579,06 = 73861,27 kW

(10.12)

Årlig total optimerad förbrukning el till pump KB00-CP1 enligt Formel
10.13.
!!"!#$!"! =

!"##$,!!
!"

= 1138,56 kWh ≈ !, !" !"#

(10.13)

Årlig total optimerad förbrukning el till pump KB00-CP2 enligt Formel
10.14.
!!"!#$!"! =

24

!"#$%,!"
!"

= 6155,11 kWh ≈ !, !" !"#

(10.14)

Kap. 10 Resultat

10.3 Energibesparing och SPF för teoretiska driftfall
SPF beräknas enligt Formel 10.15.
!"# =

!"#$%$&'(!!"#$%&%' !"ä!!"ä!"#
!"#$%&%"'#

(10.15)

De olika driftfallen är redovisade i Tabellerna 10.3, 10.4 och 10.5.
Förbrukning under perioden 23 mars till 30 april är beräknad i Bilaga 1.
Tabell 10.3 Befintligt driftfall
Levererad kylenergi från marklager
Levererad kylenergi från marklager, mars/april
Minskad fjärrvärme pga. laddbatterier
Total

585,04
16,47
59,14
660,65

MWh
MWh
MWh
MWh

Energi till KB00-CP1
Energi till KB00-CP2
Energi FK10-PK11/PK12
Energi för tryckfall laddbatterier
Total

1,62
9,48
13,40
16,59
41,09

MWh
MWh
MWh
MWh
MWh

SPF

16,08

Tabell 10.4 Driftfall med helt öppna styrventiler
Levererad kylenergi från marklager
Levererad kylenergi från marklager, mars/april
Minskad fjärrvärme pga. laddbatterier
Total

585,04
16,47
59,14
660,65

MWh
MWh
MWh
MWh

Energi till KB00-CP1
Energi till KB00-CP2
Energi FK10-PK11/PK12
Energi för tryckfall laddbatterier
Total

1,20
6,92
13,40
16,59
38,11

MWh
MWh
MWh
MWh
MWh

SPF

17,34
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Möjlig energibesparing mellan befintligt driftfall och driftfall öppna
styrventiler är enligt Formel 10.16 och 10.17 2900 kWh respektive 7,25
%.
!!"#$%&'() = 41,09 − 38,11 = 2,98 MWh=2980 kWh

!"#$%&'() ! !"#$%&' =

!",!"!!",!!
!",!"

(10.16)

= 7,25 %

(10.17)

Tabell 10.5 Driftfall med ledning runt styrventiler
Levererad kylenergi från marklager
Levererad kylenergi från marklager, mars/april
Minskad fjärrvärme pga. laddbatterier
Total

585,04
16,47
59,14
660,65

MWh
MWh
MWh
MWh

Energi till KB00-CP1
Energi till KB00-CP2
Energi FK10-PK11/PK12
Energi för tryckfall laddbatterier
Total

1,139
6,895
13,399
16,591
38,02

MWh
MWh
MWh
MWh
MWh

SPF

17,37

Möjlig energibesparing mellan befintligt driftfall och driftfall ”leda runt
styrventiler” är enligt Formel 10.18 och 10.19 3070 kWh respektive 7,47
% och besparingen mellan öppna styrventiler och ”leda runt
styrventiler” är enligt Formel 10.20 och 10.21 90 kWh respektive 0,24 %.
!!"#$%&'() = 41,09 − 38,02 = 3,06 MWh = 3060 kWh

!"#$%&'() ! !"#$%&' =

!",!"!!",!"

(10.18)

= 7,47 %

(10.19)

!!"#$%&'() = 38,11 − 38,02 = 0,09 MWh = 90 kWh

(10.20)

!"#$%&'() ! !"#$%&' =
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!",!"

!",!!!!",!"
!",!!

= 0,24 %

(10.21)

11 ANALYS OCH DISKUSSION
Beräkningarna bygger på data från 2015 och speglar därmed möjlig
besparing under det året, troligtvis är driften någorlunda lika vid ett
medelår. Det som är avgörande är antalet drifttillfällen där laddning
inte sker.
När tryckfallet blir längre i systemet så krävs det inte lika mycket
pumpeffekt som tidigare för att åstadkomma samma flöde. Det kan
innebära att pump KB00-CP2 kan ersätta KB00-CP1 vid vissa
drifttillfällen. Beräkningarna tar inte hänsyn till detta, då de bygger på
att aktuell pump är i drift vid alla tre driftfall vid respektive
drifttillfälle, verkningsgraden skiljer sig för pumparna.
En tredje aspekt att tänka på är att vissa drifttillfällen som teoretiskt har
besparingspotential kan vara så pass korta att det inte är någon idé att
öppna styrventilerna fullt och sedan återställa dem till befintlig drift.
Troligen har dessa beräknade driftfall inte någon större påverkan på
den möjliga besparingspotentialen däremot sliter det på ventilerna och
ställdonen att öppna och stänga i onödan.
Beräkningarna visar att framställda optimeringshypoteser ger en
besparing i teorin. Att öppna styrventilerna helt när laddning inte sker
höjer SPF med 1,26 enheter vilket motsvarar en energibesparing på 2900
kWh. Att leda vattnet runt styrventilerna ger ungefär en lika stor
höjning av SPF, en höjning med 1,29 enheter vilket motsvarar en
energibesparing på 2990 kWh.
De olika optimeringsmetoderna kräver olika omfattning av ingrepp.
Att köra med öppna ventiler kräver enbart en omprogrammering av
styrsystemet. Medan att leda runt vattnet kräver en ombyggnad av
befintlig anläggning. En ombyggnad av systemet är knappast lönsamt
med tanke på att möjlig besparing mellan de optimerade driftfallen
enbart är 90 kWh, ombyggnaden lär aldrig betala sig. Däremot är en
omprogrammering fullt möjligt att genomföra utan att något fysiskt

27

Optimering av pumpdrift i Skanska Deep Green Cooling

ingrepp måste genomföras. Visar det sig sedan att driftfallet inte ger
önskad effekt i praktiken så är det möjligt att återställa systemet.
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12 SLUTSATSER
Av de två optimeringsmetoderna så är metoden att öppna
styrventilerna den bästa metoden. Då metoden ger en likvärdig
besparing som att leda runt vattnet, men att något fysiskt ingrepp inte
behöver göras. Om metoden ger den effekt som beräknats återstår att se
vid en eventuell provdrift.
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13 FORTSATTA STUDIER
Undersöka möjligheten att spara energi till laddningspumparna. Vid
stigande utomhustemperaturer så sjunker laddningseffekten vid
bibehållen pumpeffekt, på grund av mindre skillnad mellan
temperaturen i berget och i uteluften. För att kompensera för detta så
går pumparna med fullt varvtal. Detta medför att det skulle vara
möjligt
att
ta
bort
olönsamma
laddningstillfällen.
Färre
laddningstillfällen innebär även fler tillfällen för att öppna
styrventilerna eller leda förbi styrventilerna.
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B1 UPPSKATTNING FÖRBRUKNING MARS/APRIL
För att få fram pump- och kyleffekt under perioden 23 mars till 30 april
2015 så togs data från driftdatorn som sparar månadsvärden.
Dygnsmedelvärden beräknades och användes för att beräkna perioden
23 mars till 31 mars, 9 dygn. Förbrukningen under den perioden antogs
vara ett medel mellan hela mars och hela april, 4,5 medeldygn från
vardera månad.

B1.1

Pumpar KB00-CP1 och KB00-CP2

Elförbrukning för pumparna KB00-CP1 och KB00-CP2 enligt Tabell
B1.1.
Tabell B1.1 Pumpar KB00-CP1 och KB00-CP2
Månad

Elförbrukning (kWh)

Mars

1070

Mars per dygn (31 dagar)

34,52

April
April per dygn (30 dagar)

580
19,33

Elförbrukning till pumpar under perioden 23 mars till 31 mars enligt
Formel B1.1.
!!" !"#$!!" !"#$ = 34,52×4,5 + 19,33×4,5 = 242,325 kWh

(B1.1)

Elförbrukning till pumpar under perioden 23 mars till 30 april enligt
Formel B1.2.
!!" !"#$!!" !"#$% = 242,325 + 580 = 822,325 kWh

(B1.2)

B1.1
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B1.2

Levererad kyla

Levererad kyla under mars och april enligt Tabell B1.2.
Tabell B1.2 Levererad kyla mätare KB00-MQ42
Månad

Förbrukning (kWh)

Mars

12 700

Mars per dygn (31 dagar)
April

409,677
13 100

April per dygn (30 dagar)

436,667

Levererad kyla under perioden 23 mars till 31 mars enligt Formel B1.3.
!!" !"#$!!" !"#$ = 409,677×4,5 + 436,667×4,5 =
!"#", !! !"#

(B1.3)

Levererad kyla under perioden 23 mars till 30 april enligt Formel B1.4.
!!" !"#$!!" !"#$% = 3808,55 + 13100 = !"#$%, !! !"#
= !", !"! !"#

B1.3

(B1.4)

Pumpeffekt vid optimering

Den optimerade pumpeffekten under perioden 23 mars till 30 april
uppskattas vara en tredjedel av den optimerade effekten under maj
månad, levererad kyla från berget hade motsvarande förhållande, se
Figur B1.1.

Figur B0.1 Levererad kyla från berget

B1.2

B1 Uppskattning förbrukning mars/april

Optimerad effekt under maj enligt Tabell B1.3, medeleffekt per dygn
beräknades
och
dividerades
med
tre.
Tredjedelseffekten
multiplicerades med antalet dagar under perioden 23 mars till 30 april.
Tabell B1.3 Effekt och energi optimerad pumpförbrukning
Öppna
ventiler
Effekt optimerat

Utan motstånd
från ventiler

51,35088

45,54750 kW

Per dygn (maj, 31)

1,65648

1,46927 kW

Per dygn en tredjedel

0,55216

0,48976 kW

Effekt 23 mars-30 april

21,53424

19,10056 kW

Energi 23 mars-30 april

1,79452

1,59171 kWh

Energi 23 mars-30 april

0,00179

0,00159 MWh

Total pumpeffekt med öppna ventiler under perioden 23 mars till 30
april enligt Formel B1.5.
!!" !"#$!!" !"#$%ö!!"# !"#$%&"' = 0,55216× 9 + 30 =
21,53424 kW

(B1.5)

Total pumpeffekt utan motstånd från ventiler under perioden 23 mars
till 30 april enligt Formel B1.6.
!!" !"#$!!" !"#$%!"#$ !"#$%&"' = 0,48976× 9 + 30 =
19,10056 kW

(B1.6)

Total elförbrukning för pumpar med öppna ventiler under perioden 23
mars till 30 april enligt Formel B1.7.
!!" !"#$!!" !"#$%ö!!"# !"#$%&"' =

!",!"#$#
!"

= 1,79452 kWh

(B1.7)

Total elförbrukning för pumpar utan ventiler under perioden 23 mars
till 21 april enligt Formel B1.8
E!" !"#$!!" !"#$%!"#$ !"#$%&"' =

!",!""#$
!"

= 1,59171 kWh

(B1.8)

B1.3
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Under maj månad var enbart pump KB00-CP2 i drift, det gäller med
största sannolikhet även perioden 23 mars till 30 april.
Tabell B1.4 Effekt och energi pump KB00-CP2 under maj
Öppna
ventiler
Effekt utan laddning

Utan motstånd
från ventiler

2370,29143

2370,29143 kW

Effekt per dygn, 31

76,46101

76,46101 kW

Per dygn en tredjedel

25,48700

25,48700 kW

Effekt 23 mars-30 april

1019,48018

1019,48018 kW

Energi 23 mars-30 april

84,95668

84,95668 kWh

Total pumpförbrukning 23 mars-30 april enligt Formel B1.9.
!!"!#$ = !!" !"#$!!" !"#$% − !!"#$ !"##$%$& !" !"#$!!" !"#$%
+!!"#$%&'() !"# !"#$ !"##$%$& !" !"#$!!" !"#$%
(B1.9)
Total förbrukning 23 mars till 30 april optimerad anläggning med
öppna ventiler enligt Formel B1.10.
E!"!#$ö!!"# !"#$%&"' = 822,325 − 84,95668 + 1,79452 = 739,163 kWh
= 0,74 MWh

(B1.10)

Total förbrukning hela året pump CP2 med öppna ventiler enligt
Formel B1.11.
!!"!#$ö!!"# !"#$%&!" ! 0,74 + 6,18 = 6,92 !"ℎ

(B1.11)

Total förbrukning 23 mars till 30 april optimerad anläggning utan
motstånd från ventiler enligt Formel B1.12.
!!!"#$!"#$ !"#$%&"' = 822,325 − 84,95668 + 1,59171 = 738,96 kWh
= 0,74 MWh

B1.4

(B1.12)

B1 Uppskattning förbrukning mars/april

Total förbrukning hela året pump CP2 med öppna ventiler enligt
Formel B1.13.
!!"!#$!"#$ !"#$%&"' ! 0,74 + 6,16 = 6,9 !"ℎ

(B1.13)

B1.5

