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Abstract
This master’s thesis was carried out on behalf of Akademiska Hus that owns and
manages the campus properties in Umeå. Based on an overall view of the internal
district heating and cooling system, the project consisted of evaluating alternate layouts
of the system in order to make it more energy efficient.
The internal district heating and cooling system, called VP100 and KB100, exchanges
energy from Umeå Energi that later is distributed to heating and cooling centers on
campus. Some of the centers have, through heat pumps, their own supply of thermal
energy where the return conduit from KB100 works as heat source. The heat supplied
by the heat pumps is used to preheat the return conduit from the heating systems in
the buildings. When the demand of heat is large enough the system is, due to the heat
pumps, self-sufficient of cooling energy. The supply thermal energy is dependent on the
heating demand in the buildings. When the heating demand is low it therefore causes
the system to be forced to buy both heat and cooling energy at the same time since the
demand of cooling energy is basically constant during the year.
Two alternate layouts of the system has been investigated. The first case aims to reduce
the heat loss in VP100. The second case aims to extend the restrictions of the the heat
pumps.
The results shows that VP100 has potential to reduce its heat loss with more than half
and that the production of thermal energy and can increase with totally 10 % on the
hot side of the heat pump and with 6 % on the cold side. In total the system could
save approximately 1,3 million kWh every year by combining the two alternate cases.
However to make the system balanced, where it doesn’t have to buy heat and cooling
energy at the same time, other technologies should be considered.

i

Sammanfattning
Detta examensarbete utfördes på uppdrag av Akademiska Hus som äger och förvaltar
fastigheterna på campus i Umeå. Projektet bestod av att utifrån en övergripande bild på
det interna fjärrvärme- och fjärrkylanätet på campus, ta fram alternativa utformningar
på systemet i syfte om att göra det mer energieffektivt.
Systemets interna fjärrvärme- och fjärrkylanät VP100 och KB100 växlar över
värme och kyla från Umeå Energi som sedan distribueras vidare till fjärrvärmeoch fjärrkylacentraler på campus. Några av centralerna har egenproduktion där
returledningen från KB100 går till en värmepump som producerar både värme och kyla.
Producerad värme används till att förvärma returledningen från uppvärmningssystemen
från de byggnader som hör till respektive central. När behovet av värme är tillräckligt
stort är systemet, tack vare värmepumparna, självförsörjande gällande kyla. Produktion
sker alltså endast under de perioder då det finns behov i uppvärmningssystemen. Det
leder till att systemet tvingas köpa både värme och kyla samtidigt under sommaren då
behovet av kyla i stort sett är konstant under året.
Två alternativa utformningar till det befintliga systemet har undersökts. Det första fallet
har som syfte att reducera värmeförlusterna i VP100. Det andra fallet byggdes vidare
på det första fallet med syftet att utvidga arbetsområdet för värme- och kylproduktionen
i värmepumparna.
Resultatet visar att det finns potential att mer än halvera värmeförlusterna i det befintliga
VP100 och att produktionen av värme och kyla skulle kunna öka med 10 % respektive
6 %. Totalt skulle systemet kunna spara drygt 1,3 miljoner kWh per år genom en
kombination av de två alternativa utformningarna. För att däremot få energibalans
i systemet där det aldrig behöver köpas både värme och kyla samtidigt bör andra
effektiviseringsåtgärder övervägas.

ii

Förord
Detta examensarbete avslutar mina studier på civilingenjörsprogrammet i energiteknik
vid Umeå Universitet. Detta projekt har kanske varit den största utmaningen under hela
min utbildning men samtidigt en sund språngbräda ut till arbetslivet.
Jag vill härmed tacka all personal på Akademiska Hus kontor i Umeå som fått mig
att känna mig välkommen och framför allt min handledare, Nils Viktor Svanlund
som stöttat mig under hela projektet. Jag vill även tacka min handledare på Umeå
Universitet, Ronny Östin, som gett mig tips och råd under projektets gång.
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Inledning

I detta avsnitt introduceras läsaren till en översiktlig beskrivning av projektet, dess
syfte och mål, avgränsningar samt de mest centrala frågeställningar projektet avser
att besvara. Även en kort presentation av examensarbetets externa uppdragsgivare,
Akademiska Hus påträffas i detta avsnitt.

1.1

Översiktlig beskrivning av projektet

Akademiska Hus äger ett fjärrkyla- och fjärrvärmenät som sträcker sig över campus i
Umeå. De två näten, som fortsättningsvis kommer benämnas KB100 resp VP100, visas
översiktligt i figur 1. Från Umeå Energis nät växlar de över kyla och värme för att själva
styra distributionen efter det varierande behovet.

Figur 1 – Översikt av fjärrvärme- och fjärrkylanätet på campus i Umeå. Den ljusblå
sträckningen motsvarar kylnätet som kallas KB100 och den röda sträckningen motsvarar
värmenätet som kallas VP100. Figuren är tillhandahållen av Akademiska Hus.

Varje byggnad på campus är kopplad till en fjärrvärme- och fjärrkylacentral som
fungerar som ett lokalt distributionscenter. Några av dessa centraler har egenproduktion
1

där inkommande returledning från KB100 är kopplat till en värmepump som med
hjälp av elektricitet producerar både värme och kyla. Det finns totalt tolv stycken
värmepumpar i systemet på campus. Den varma sidan på värmepumparna förvärmer en
del av returledningen från byggnadernas uppvärmningssystem som hör till respektive
fjärrvärmecentral. Efter värmepumpen sammanstrålar sedan uppvärmningssystemens
returledningar som spetsas med värme från VP100 genom värmeväxlare för att uppnå
erforderlig temperatur. Den kalla sidan om värmepumpen har till skillnad från den
varma sidan en mer omfattande karaktär då producerad kyla kan transporteras via
KB100 mellan centralerna och vidare till dess ändamål. Värmen som produceras
däremot, är inte av tillräckligt bra kvalitet för att transporteras tillbaka till VP100
och stannar därför inom de byggnader som hör till respektive central. Det interna
fjärrvärmenätet VP100 har alltså som uppgift att komplettera värmepumparna med
spetsvärme samt försörja tappvarmvattensystemen i byggnaderna.
Tappvarmvattensystemen på campus är alltså helt fristående från värmepumparna
eftersom dess framtemperatur inte är tillräckligt hög. Det innebär att värmen som
försörjer tappvarmvattensystemen alltid är köpt och växlad från Umeå Energis
fjärrvärmenät. Produktion av kyla och värme i systemet sker alltså endast då
värmepumparna är aktiva och då det finns ett behov av värme tillräckligt stort att
köra uppvärmningssystemen. Då behovet av kyla på campus är i princip konstant
under året betyder det att Akademiska Hus tvingas till att köpa både värme och kyla
samtidigt från Umeå Energi de perioder under året värmepumparna är inaktiva. En mer
utförlig redogörelse av systemet och dess energianvändning i dagsläget finns i avsnitt
1.4 respektive 2.

1.2

Syfte och mål

Akademiska Hus har som målsättning att minska andelen köpt energi med 50 % till
år 2025 jämfört med år 2000. Syftet med examensarbetet är att det ska fungera som
en förstudie till Akademiska Hus som i framtiden planerar att investera i systemet.
Målsättningen är att undersöka förutsättningar och möjligheter av olika tekniker och
strategier till skapa en energibalans i systemet vilket innebär att det inte ska tvingas till
att köpa både värme och kyla samtidigt. Förhoppningen är att resultaten av de alternativa
utformningarna ska peka i samma riktning som Akademiska Hus interna energimål.
1.2.1

Frågeställning

• Är det möjligt att i detta system uppnå en energibalans och aldrig behöva köpa
värme och kyla samtidigt?
– Vilka förbättringar kan göras i den befintliga utformningen av VP100 och
2

KB100, kan förlusterna reduceras?
– Vad är den
värmepumpar?

grundläggande

problematiken

med

högtempererade

• Är värmepumpar ett mer miljövänligt alternativ till fjärrvärme?
– Innebär en reducering av köpt energi per automatik att utsläppen minskar?

1.3

Avgränsningar

Projektet avser att utifrån en principiell och övergripande bild på det interna fjärrvärmeoch fjärrkylasystemet på campus ta fram och redogöra kring olika alternativa
utformningar i syfte att tillfredsställa de mål som finns inom Akademiska Hus och dess
energianvändning.

1.4

Beskrivning av företaget

Akademiska Hus är ett statligt ägt fastighetsbolag och är ledande hyresvärd för
universitet och högskolor i landet. Akademiska Hus bygger, utvecklar och förvaltar
miljöer för utbildning, forskning och innovation där över 300 000 personer vistas
varje dag [1]. En av målsättningarna inom företaget är att minska andelen levererad
energi per kvadratmeter med 50 % till år 2025 jämfört med år 2000. För att nå sin
målsättning jobbar de kontinuerligt med att öka andelen egenproducerad energi, sänka
energianvändningen i befintliga fastigheter och bygga energieffektivt [2].

1.5

Systembeskrivning

I detta avsnitt presenteras en förenklad beskrivning av de två interna näten, KB100 och
VP100, hur de samspelar samt hur producerad värme och kyla används och distribueras
runt campus i dagsläget. Varje byggnad på campus är unik och har sina egna behov och
lösningar. Detta avsnitt avser att visa en principiell och sammanfattad bild av värme- och
kylnätet på campus och dess uppgift. Syftet med systembeskrivningen är att ge läsaren
en översiktlig uppfattning om hur systemet fungerar. Alla figurer som återfinns i detta
avsnitt är på egen hand ritade i AutoCAD.
1.5.1

KB100 & VP100

Det interna systemets två primära nät kallas som tidigare nämnt VP100 och KB100.
Från Umeå Energis fjärrvärme- och fjärrkylanät växlar de över värme och kyla i en
undercentral och därefter distribueras över hela campus till byggnadernas system
genom lokala fjärrvärme- och fjärrkylacentraler. I figur 2 visas en översiktlig bild på
3

de två interna näten, dess principiella konstruktion samt tre stycken centraler varav två
stycken innehåller var sin värmepump där både värme och kyla kan produceras. KB100
är styrt till att hålla en konstant framtemperatur på 10°C och returtemperatur på 18°C.
Det har som uppgift att förse hela campus med klimat- och processkyla. Komfortkyla
tillkommer i systemet när utetemperaturen stiger och inomhusluften måste kylas för att
behålla ett behagligt inomhusklimat. Processkyla innebär kylning av stora elektroniska
anläggningar som kräver kyla för att optimera sin drift, exempelvis stora serverhallar
som i princip har konstant kylbehov under året.
VP100 förser uppvärmnings- och tappvarmvattensystemen på campus med värme
och hade år 2016 en genomsnittlig fram- och returtemperatur på ungefär 73°C
respektive 43°C. I dagsläget delar Akademiska Hus undercentral med Västerbottens
läns landsting och värmeväxlingen sker analogt med vilket effektbehov som finns på
Norrlands universitetssjukhus, NUS. Det innebär att VP100 får idag rätta sig efter de
framtemperaturer som krävs till NUS, även om det eventuellt skulle klara sig med lägre
framtemperaturer. Det interna fjärrvärmenätet VP100 består av ungefär 4 500 m rör och
håller oavsett behov en hög temperatur på grund av de krav som ställs på VVC.

Figur 2 – Översiktlig bild av VP100 och KB100 tillsammans med tre stycken fjärrvärmeoch fjärrkylacentraler. Hus A och Hus C innehåller var sin värmepump där både värme
och kyla kan produceras.

KB100 har till skillnad från VP100 en mer omfattande karaktär eftersom producerad
kyla hamnar direkt på KB100 och kan transporteras till andra centraler där produktionen
kanske är obefintlig eller inte tillräcklig för att uppfylla det behov som finns. Som
4

det framgår i figuren växlas inte kylan in i fjärrkylacentralen, utan framtemperaturen i
KB100 och returtemperaturen från värmepumpens kalla sida är likvärdiga. Det innebär
att om värmebehovet i exempelvis hus A i figur 2 är högt och har därmed stor produktion
av kyla kan överflödig kyla transporteras till hus B vars central är utan värmepump
eller till hus C där produktionen kanske inte är tillräcklig. Av den anledningen är
flödesriktningen i KB100 mellan fjärrkylacentralerna dubbelriktad. Vilken riktning
flödet har beror alltså på aktuellt behov och produktion i systemet.
1.5.2

Fjärrvärme- och fjärrkylecentral

En fjärrvärmecentral är en anläggning som fungerar som ett lokalt distributionscenter
där det finns möjlighet att avbryta energitransmissionen vid exempelvis driftstörningar
eller reparationer. I en sådan anläggning finns det värmeväxlare, mätare,
avstängningsventiler och reglerventiler som kan växla ner energin från en högre
nivå till en lägre genom att reglera tryck och flöden. En fjärrvärme- och fjärrkylecentral
är oftast placerad inom de byggnader där värme och kyla distribueras [3].
I några av fjärrvärme- och fjärrkylecentralerna på campus finns det även värmepumpar
som använder returledningen av KB100 som värmekälla för att bidra med
egenproducerad värme och kyla till centralens uppvärmnings- och kylsystem. I
figur 3 visas en sådan central som producerar både värme och kyla med hjälp av en
värmepump. Inkommande kallvatten går direkt till tappställe eller värms upp genom att
blandas med varmare vatten från varmvattencirkulationens returledning och sedan med
hjälp av värmeväxlare med värme från VP100. Flödet på primärsidan av värmeväxlaren
styrs av en reglerventil som samspelar med en temperaturgivare på sekundärsidan
som har ett inställt börvärde. Är den verkliga framtemperaturen på sekundärsidan för
låg öppnar reglerventilen upp till högre flöde på primärsidan för att öka värmeväxlingen.
Den kalla sidan på värmepumpen förser inkommande returledning från KB100
med kyla som sedan transporteras vidare till enheter som kräver kyla, exempelvis
serverhallar, fläktluftkylare eller ventilationsaggregat. Beroende på kylbehovet inom
fjärrkylecentralen kan egenproducerad kyla även transporteras till KB100 och sedan
vidare till en annan central med ett större behov. Under det varma sommarhalvåret
då behovet av värme blir så lågt att ventilation och radiatorer inte behöver värme
används inte värmepumparna och då sker inte heller någon egenproduktion av kyla. Då
måste kylan antingen komma från en annan central där behovet av värme fortfarande
existerar eller att den köps från Umeå Energis fjärrkylenät. De dubbelriktade pilarna
i figur 3 innebär alltså att flödet kan gå i båda riktningarna beroende på behov och
värmepumpens aktivitet.

5

Uppvärmningssystemen på campus, som bland annat består av radiatorer och
ventilationsaggregat, får sin värme från separata värmeväxlare där växlingen mellan
primär- och sekundärsidan styrs på samma sätt som tidigare. Värmepumpen
förvärmer här ett delflöde från uppvärmningssystemets returledning. Framledningen
från värmepumpen eftervärms sedan till rätt temperatur med spetsvärme från VP100.

Figur 3 – Fjärrvärme- och fjärrkylecentral med producerande värmepump och
ungefärliga fram- och returtemperaturer.

Tappvarmvattnet måste hålla en temperatur på minst 50°C vid tappstället samtidigt som
det inte får överstiga 60°C för att undvika risk för skållning. Under perioder när det inte
förekommer någon tappning av varmvatten skulle det stillastående vattnet i ledningarna
svalna utan cirkulation. När en vattenkran då öppnas skulle ledningen behöva tömmas
på avkylt varmvatten innan varmt vatten kommer fram. VVC är ett sätt att säkerställa
en tillräckligt hög temperatur i de tappställen som är längst bort belägna utan en allt
för lång väntetid. Enligt BBR bör utformningen av vattenledningar och vattenvärmare
vara sådana att tappvarmvatten kan erhållas inom ca 10 sekunder vid ett flöde av 0,2
l/s [4]. VVC på campus håller en framtemperatur på ungefär 55-60°C och på grund av
dessa normkrav på höga vattentemperaturer i tappvarmvattensystemet bör returvattnets
temperatur inte sjunka under 50°C. Förutom väntetider bör VVC även hålla en hög
temperatur för att förebygga legionella bakterier som kan orsaka legionärsjuka, som är
en typ av lunginflammation hos människor. Bakterierna har en optimal tillväxt mellan
20-45°C och dör vid 50°C [5]. Det innebär alltså att oavsett behov av tappvarmvatten
måste VP100 ändå alltid se till att temperaturen i VVC aldrig understiger 50°C.
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1.5.3

Effektreglering med shunt

Framledningstemperaturerna till radiatorsystemen på campus är styrda efter
utomhustemperaturen. När temperaturen utomhus sjunker ökar således temperaturen
fram till radiatorerna för att inomhustemperaturen ska hållas på en jämn nivå. Oavsett
väderlek ska alltså uppvärmningssystemet kompletteras med ett styr- och reglersystem.
Ett vanligt sätt att reglera tillförd värme är med hjälp av shuntreglering. En shuntgrupp
är länken mellan ett primär och sekundärsystem i vattenburna värme- och kylsystem.
Då det sekundära systemet oftast jobbar med andra temperaturer och flöden än det
primära har shunten som uppgift att reglera dessa två. I figur 4 visas en shuntgrupp som
i det här fallet är länken mellan VS100 och exempelvis radiatorsystem. Shuntgruppen
är placerad mellan dessa två och blandar medierna på ett kontrollerat sätt med hjälp av
en motorstyrd reglerventil som samspelar med temperaturgivaren så att rätt temperatur
cirkulerar i det sekundära systemet [4].

Figur 4 – Shuntgrupp bestående av 1 = injusteringsventil, 2 = reglerventil, 3 =
avstängningsventil, 4 = backventil, 5 = pump och 6 = temperaturgivare.

Shuntgruppen i figur 4 består förutom en reglerventil av två stycken injusteringsventiler
som används för att justera flöde och tryckfall i shuntgruppens primära och sekundära
krets så att optimal driftpunkt uppnås. Avstängningsventiler finns på primärsidans
tillopp och sekundärsidans returledning för att man vid behov ska kunna ta isär
shuntgruppen utan att tömma hela systemet. Backventilen förhindrar att mediet tar fel
väg och cirkulationspumpen håller cirkulationen igång på sekundärsidan.
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2

Analys av energianvändningen i dagsläget

Akademiska Hus använder sig av en webbaserad portal som kallas energiportalen
där data loggas från mätningar av energianvändning, produktion, klimat, förluster
etc. Energiportalen innehåller även information om energibesparande åtgärder med
uppföljning och en loggbok med meddelanden från drift- och underhåll. Med hjälp av
energiportalen kan man sammanställa och följa upp energianvändningen på campus.
Följande avsnitt innehåller en analys byggd på data från denna portal. Syftet med
denna analys är att ge läsaren en uppfattning om värme- och kylflödet på campus.
Analysen ska också visa vad som uppstår den period på året då campus inte är i behov
av uppvärmningssystemet. Sammanställningarna nedan är, om inget annat anges,
beräknade medelvärden under en treårsperiod mellan år 2015-2017. Delar av analysen
har krävt vissa antaganden som motiveras och förklaras därefter.
På campus i Umeå finns det totalt 29 stycken byggnader som kräver både värme och
kyla som tillsammans omfattar en bruksarea på totalt 266 708 m2 . Bruksarean, som
betecknas BRA, kan enligt [6] beskrivas som summan av samtliga våningsplan i en
byggnad och begränsas av de omslutande byggnadsdelarnas insida. I figur 5 visas ett
exempel på en planritning där bruksarean omfattas av det gröna området.

Figur 5 – Bruksarean omfattas av det grönmarkerade området [6].

2.1

Totalt värme- och kylbehov

Alla uppvärmda byggnader på campus har totalt ett genomsnittligt värmebehov på
ungefär 18 347 MWh per år och är efter elektricitet den typ av energi som används mest.
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Det totala behovet av kyla under samma period uppmättes i snitt till ungefär 9 500 MWh
kW h
h
per år. Per ytenhet och år blir då värmebehovet 68,7 mkW
2 BRA och kylbehovet 35,6 m2 BRA .
Byggnadernas värmebehov, som omfattar uppvärmnings- och tappvarmvattensystemen,
varierar stort under året. I tabell 1 visas en genomsnittlig fördelning det totala av värmeoch kylbehovet under ett år.
Tabell 1 – Genomsnittlig fördelning av värme- och kylbehov under alla månader beräknat
från år 2015-2017.

Totalt behov år 2015-2017
Värme [kWh] Kyla [kWh]
Jan
3 242 999
729 349
Feb
2 461 865
686 742
Mar
2 196 158
774 554
Apr
1 588 400
699 801
Maj
909 298
769 311
Jun
402 377
827 260
Jul
261 288
930 720
Aug
319 045
926 011
Sep
663 596
836 855
Okt
1 497 072
803 540
Nov
2 187 000
754 131
Dec
2 618 369
762 312
Totalt 18 347 467
9 500 585
Behovet till uppvärmningssystemet är det som varierar mest under året och ska
kompensera för värmeförlusterna genom byggnadens väggar, fönster och tak. I figur
6 visas det totala värme- och kylbehovet på campus under året med ett dygn som
steglängd. Figuren visar tydligt hur behovet av värme varierar under året och att det är
som störst under vinterhalvåret och lägst under de varma sommarmånaderna. Behovet
av kyla är däremot mer konstant och ökar något under sommarhalvåret. Kylbehovet
på campus finns framför allt hos stora elektroniska anläggningar som till exempel
serverhallar, som är i behov av kyla året runt.
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Figur 6 – Genomsnittlig fördelning av det totala värme- och kylbehovet under ett år med
ett dygn som steglängd. Sammanställning gjord mellan år 2015-2017.

Temperaturskillnaden mellan utomhus och inomhus är enligt [7], efter byggnadens
konstruktion, den viktigaste faktorn för att förklara både den dagliga omfattningen
av värmebehovet och dess variationer under ett års tid. I figur 7 visas
dygnsmedeltemperaturen på campus i Umeå. Om man jämför de två figurerna syns det
att värmebehovet ökar då utetemperaturen minskar. Inte minst under de köldknäppar
som syns i januari månad.

Figur 7 – Samamanställning av den genomsnittliga dygnsmedeltemperaturen utomhus
på campus under år 2015-2017.
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Det totala behovet av kyla på campus täcks till 58 % av värmepumparna som finns i det
befintliga systemet. Fjärrkylan täcker också en stor del, 39 %, samtidigt som frikylan
endast täcker 3 %. Hela fördelningen av var ifrån kylan kommer ifrån visas i figur 8.

Figur 8 – Genomsnittlig fördelning av var systemets kyla kommer ifrån mellan år
2015-2017.

Exakt hur stor del av det totala kylbehovet som består av processkyla respektive
komfortkyla är i dagsläget okänt. Däremot har effekten på processkylan i det befintliga
systemet uppskattats till ungefär 1 MW vilket ger en approximativ fördelning av det
totala kylbehovet som visas i figur 9.
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Figur 9 – Genomsnittlig fördelning av process- och komfortkyla mellan år 2015-2017.
Fördelningen är gjord på antagandet att processkylan har en effekt på ungefär 1 MW.

Andelen komfortkyla ökar under de varma sommarmånaderna och omfattar enligt
denna approximation, 11 % av det totala kylbehovet under ett år.
Av det totala värmebehovet täcker de befintliga värmepumparna 38 % samtidigt som de
resterande 62 % köps som fjärrvärme av Umeå Energi. Fördelningen av värmebehovet
finns sammanställt i figur 10.

Figur 10 – Genomsnittlig fördelning av var värmen i systemet kommer ifrån mellan år
2015-2017.
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Fördelningen av var värmen i systemet tar vägen är gjord med hjälp av ett antal
antaganden. Från en varm dag i september år 2016 med en medeltemperatur på över
15°C har det antagits att 90 % av fjärrvärmen gått till tappvarmvattensystemen vilket
för den dagen motsvarar 7 934 kWh. Vidare har det antagits att tappvarmvattensystemen
använder samma mängd värmeenergi under året men med villkoret att aldrig överskrida
mängden köpt fjärrvärme. Det minsta värdet av köpt fjärrvärme under ett dygn minus
förlusterna i VP100 uppmättes till 2 691 kWh i mitten på juli som därmed har antagits
vara de dagliga förlusterna i VVC. Antagandet bygger på att det i september är full
verksamhet på campus och att en väldigt liten del av den köpta fjärrvärmen går till
uppvärmningssystemen under dessa utetemperaturer. I figur 11 visas fördelningen av
det totala värmebehovet där uppvärmningssystemen kräver nästan 80 % av det totala
behovet.

Figur 11 – Genomsnittlig fördelning av var värmen i systemet tar vägen mellan år
2015-2017.

De årliga VVC-förlusterna summeras efter dessa antaganden till 982 355 kWh och
h
per ytenhet blir det då 3,68 mkW
2 ,ȧr . Enligt [8] uppskattas VVC-förlusterna i nya
kontorsbyggnader till ca 3

kW h
m2 ,ȧr

och i en studie av [9] har man gjort mätningar i åtta

h
stycken olika kontorsfastigheter där VVC-förlusterna visat sig ligga mellan 1-3,4 mkW
2 ,ȧr .
Sommaren år 2011 gjordes ett försök till stänga av VVC i systemet på campus för
att få en uppfattning om hur mycket energi som varje år försvinner som förluster. I
alla byggnader utom en stängdes VVC och efter olika typer av mätningar kunde man
h
uppskatta att VVC-förlusterna hade en effekt på 100 kW vilket blir ungefär 3,3 mkW
2 ,ȧr .
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2.2

Köpt värme och kyla

Varje år behöver systemet i genomsnitt köpa 11 308 467 kWh fjärrvärme och 3 676 366
kWh fjärrkyla. I tabell 2 visas fördelningen av köpt värme och kyla under alla månader.
Tabell 2 – Genomsnittlig fördelning av köpt värme och kyla under alla månader beräknat
mellan år 2015-2017.

Köpt fjärrvärme och fjärrkyla
Värme [kWh] Kyla [kWh]
jan
2 332 574
1 633
feb
1 638 556
5 167
mar
1 286 955
16 633
apr
856 508
68 865
maj
463 508
398 191
jun
249 255
704 065
jul
201 624
883 460
aug
229 536
854 238
sep
355 426
580 907
okt
748 167
143 639
nov
1 281 511
17 702
dec
1 665 045
1 867
Totalt 11 308 467
3 676 366
Noterbart från tabell 2 är att det under vinterhalvåret i stort sett är balans i systemet
då det nästan enbart köper värme. Under de varma sommarmånaderna däremot köper
systemet stora mängder av både väme och kyla samtidigt. En obalans som syns tydligt i
figur 12 där köpt fjärrvärme, fjärrkyla och hur dessa varierar under ett år visas.
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Figur 12 – Köpt fjärrvärme och fjärrkyla fördelat under ett år med ett dygn som
steglängd. Genomsnittliga värden beräknat mellan år 2015-2017.

Andelen köpt värme minskar proportionerligt med värmebehovet samtidigt som andelen
köpt kyla ökar då behovet av värme avtar, se figur 13. Som tidigare nämnt krävs ett
visst behov av värme för att värmepumparna ska aktiveras och därmed producera kyla.
Värmepumparna i systemet har alltså en inre begränsning som består av det värmebehov
som finns i den byggnadsgrupp som tillhör respektive fjärrvärmecentral och en yttre
begränsning i form av det totala behovet av kyla på campus.

Figur 13 – Det totala värmebehovet och köpt kyla på campus under ett år med ett dygn
som steglängd. Genomsnittliga värden beräknat mellan år 2015-2017.
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Som tidigare nämnt varierar behovet av värme mycket på grund av utetemperaturerna.
I figur 14 visas ett varaktighetsdiagram där effekten på den köpta fjärrvärmen och
fjärrkylan från år 2017 ställs mot utetemperaturen samma år. Tydligt här och inte helt
oväntat är att fjärrvärmeeffekten ökar exponentiellt desto lägre utetemperaturerna blir.

Figur 14 – Varaktighetsdiagram där effekten på köpt värma och kyla varierar med den
verkliga utomhustemperaturen. Genomsnittliga värden med en timmes steglängd mellan
år 2015-2017.

När utetemperaturen uppnår ungefär 4°C börjar alltså systemet köpa kyla och när
utetemperaturen stiger över 8°C köper systemet mer kyla än värme.

2.3

Förluster

Av det årliga värmebehovet är förluster mot omgivningen inräknat. I VP100 försvinner
varje år 1 143 820 kWh som förluster till omgivningen. Vid växlaren i undercentralen
där växlingen från Umeå Energis fjärrvärmenät sker sitter en huvudmätare som mäter
mängden energi som går ut på VP100 respektive kommer tillbaka i returledningen.
Samma mätning görs också vid fjärrvärmecentralerna och det är differensen emellan
som registreras som förluster. Nedan i figur 15 visas de genomsnittliga förlusterna i
VP100 månadsvis beräknade från år 2012 till 2017.
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Figur 15 – Värmeförlusterna i VP100 varje månad under ett år. Genomsnittliga värden
beräknade mellan år 2012-2017.

Ingen tydlig trend över året när värmeförlusterna i VP100 verkar finnas men som syns i
figur 10 utgör dem 6 % av det totala värmebehovet. Nedan i tabell 3 är de genomsnittliga
fram- och returtemperaturerna i VP100 sammanställda för varje månad under år 2016.
När det gäller temperaturer i VP100 så var det här svårt att beräkna medelvärden
från en längre period då många mätserier för just denna mätare i energiportalen var
ofullständiga.
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Tabell 3 – Genomsnittlig fram- och returtemperatur varje månad i VP100 från år 2016.

Temperatur VP100
Fram Retur
[°C] [°C]
jan
85,2 42,7
feb
76,9 40,2
mar
72,5 39,5
apr
70,5 38,7
maj
69,2 41,8
jun
69,4 45,8
jul
69,4 53,0
aug
69,4 49,8
sep
69,2 45,3
okt
70,3 38,1
nov
73,3 42,7
dec
75,8 42,6
medel 72,6 43,3
Noterbart är att returtemperaturerna under de varma sommarmånaderna är högre än
övriga månader. Det kan förklaras med det låga värmebehovet under dessa månader.
Vid lågt värmebehov växlas inte värme in i fjärrvärmecentralerna mellan VP100 och
VS100 i samma utsträckning som när det finns ett stort behov. Värmen från VP100
växlas alltså under denna period till största del mot returledningen från VVC som har en
temperatur på ungefär 50°C. När behovet ökar i VS100 behöver värmen i VP100 även
växlas mot returledningen från uppvärmningssystemen med en temperatur på ungefär
35°C. Av den anledningen är temperaturen i returledningen från VP100 högre under de
varma sommarmånaderna.

2.4

Värmepumpar

Värmepumparna i systemet jobbar med ett temperaturlyft från 18°C till någonstans
mellan 40°C och 50°C, beroende på vilket behov som finns i uppvärmningssystemen. I
tabell 4 är det sammanställt hur mycket värme och kyla som produceras, hur mycket el
som det kräver samt hur effektivt de i genomsnitt arbetar varje månad.
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Tabell 4 – Produktion av värme och kyla varje månad från värmepumparna och vilket
genomsnittligt COP det motsvarar på värmepumparnas varma sida. Genomsnittliga
värden beräknat mellan år 2015-2017.

Värmepump
Värme [kWh] Kyla [kWh]
jan
910 425
695 770
feb
823 309
631 061
mar
909 203
702 885
apr
731 892
569 810
maj
463 508
352 849
jun
153 122
122 335
jul
59 664
47 260
aug
89 509
71 013
sep
308 170
249 041
okt
748 905
609 530
nov
905 489
686 877
dec
953 324
737 191
totalt 7 038 801
5 475 622

El [kWh]
214 655
192 247
206 318
162 081
92 942
30 788
12 404
18 496
59 129
139 374
218 612
216 133
1 563 179

COP
4,24
4,28
4,41
4,52
4,80
4,97
4,81
4,84
5,21
5,37
4,14
4,41
4,67

Tidigare nämndes det att värmebehovet behöver vara tillräckligt stort för att
värmepumparna ska vara aktiva och således leverera både värme och kyla. I figur 16
visas värmepumparnas aktivitet under ett år. Under de kalla vintermånaderna är de som
mest aktiva då behovet av värme är stort och de levererar mycket värme och kyla relativt
den el som krävs. Under de varma sommarmånaderna minskar däremot aktiviteten
avsevärt då behovet av uppvärmningssystemen är i princip obefintligt. Från tabell 4
syns ändå en viss aktivitet under juni, juli och augusti vilket beror på att det finns en
värmepump som producerar värme till labbmiljöer året runt.
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Figur 16 – Värmepumparnas produktion av värme och kyla samt den el som går åt i
produktionen med ett dygn som steglängd. Genomsnittliga värden beräknade mellan år
2015-2017.

Värmepumparnas inaktivitet under sommarmånaderna förklarar den obalans som syns i
figur 12 då systemet köper både fjärrkyla och fjärrvärme samtidigt.

3

Teori

I detta avsnitt behandlas relevanta teoretiska samband som senare använts i metoderna
för projektet.

3.1

Fjärrvärme och fjärrkyla

Den huvudsakliga idén med fjärrvärme- och fjärrkylasystem är effektiv transport av
värme och kyla inom tätbebyggda områden. Fjärrvärme och fjärrkyla används främst
för att täcka behov av uppvärmning och kyla i byggnader, beredning av tappvarmvatten
och för lågtempererade processer inom industrin. De huvudsakliga värmekällorna
kan vara allt ifrån förnyelsebara och naturliga resurser eller resurser som normalt går
förlorade om de inte används. Värmen och kylan transporteras i distributionsnät med
rör som vanligtvis innehåller trycksatt vatten som värme- eller köldbärare. Fjärrvärmeoch fjärrkylasystem kan delas in i fyra huvuddelar: tillförselenheter, distributionsnät,
överföringsenheter och kundernas värme- och kylsystem. Ett konkurrenskraftigt
fjärrvärmenät bör omfatta en billig värmekälla, behov från marknaden och så korta
rörledningar som möjligt som knyter samman behov och källor. Lämpliga värme-
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och bränsleresurser för fjärrvärme är överskottsvärme från kraftvärmeverk och
avfallsförbränning, överskottsvärme från industriprocesser, skogs- och träavfall och
naturliga geotermiska värmekällor [3].
Vanligtvis används fjärrkyla till att tillgodose behov av komfortkyla i byggnader under
varma säsonger men kan även användas till att kyla stora elektriska anläggningar för att
optimera dess drift [3].
3.1.1

Fördelar med låg returtemperatur i ett fjärrvärmenät

Fjärrvärmeleverantören vill ha lägsta möjliga returtemperatur av flera anledningar. I det
här avsnittet beskrivs de viktigaste av dem.
Enligt [10] beräknas fjärrvärmeeffekten enligt följande samband.
Pf jv = ṁc p,vatten (T f ram − Tretur )

(1)

Pf jv = fjärrvärmens effekt [kW]
ṁ = värmebärarens massflöde [kg/s]
c p,vatten = värmebärarens specifika värmekapacitet [kJ/kg°C]
T f ram = framtemperatur [°C]
Tretur = returtemperatur [°C]
Vid en sänkt returtemperatur blir ∆T större och flödet i fjärrvärmeledningen, ṁ, kan
då sänkas utan att påverka effekten. Ett sänkt massflöde leder således till ett lägre
pumparbete och lägre energianvändning för fjärrvärmeleverantören. Men bara för att
returtemperaturen sänks innebär det inte nödvändigtvis att framtemperaturen också kan
sänkas.
Lägre returtemperaturer bidrar också till att minska värmeförlusterna i ett fjärrvärmenät.
I transport av fjärrvärme finns det mycket förluster som leverantören inte får betalt
för. Därför är det för leverantörerna viktigt att värmeförlusterna mot omgivningen
är så låga som möjligt. Värmeförlusterna beror framförallt på fyra faktorer,
rörens dimension, isolering, fram- och returtemperatur [11]. Värmeförlusterna på
framledningen är dock betydligt större i framledningen än i returledningen på grund
av att temperaturdifferensen mot omgivningen är större. Värmeförluster i fjärrvärmenät
beskrivs mer i avsnitt 3.2.
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3.2

Värmeförluster

Förekomsten av värmeförluster i fjärrvärmerör är oundvikligt. Det gör att den totala
värmetillförseln i systemet består av summan av värmebehovet och distributionens
värmeförluster. Om andelen värmeförluster från distributionen är stor går en betydande
del av marknadsvärdet av tillförd värme förlorad. Stora andelar värmeförluster kan alltså
bidra till att sänka konkurrenskraften för fjärrvärme. Det är därför viktigt att förebygga
och hela tiden mäta värmeförluster i fjärrvärmerör och dess årliga andel av den totalt
tillförda värmen [3].
3.2.1

Isolerade rör ovanför mark

Vid statisk värmeledning antar man att det inte sker någon förändring med tiden. Det
innebär att man kan beräkna värmeförluster utan att involvera differentialekvationer.
Därmed antas temperaturen fjärrvärmerör vara konstant och att värmen som tillförts in
i röret är lika med den värme som lämnar röret inklusive värmeförluster. I figur 17 visas
schematiskt värmeledningens olika termiska motstånd i isolerade rör.

Figur 17 – Värmeisolerat fjärrvärmerör omgivet av luft där Q̇ motsvarar de totala
värmeförlusterna genom rörets olika lager [10].

För endimensionell värmeledning genom ett värmeisolerat rör i luft gäller sambandet
nedan.
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Q̇ =

T∞1 − T∞2
Rtot

(2)

Q̇ = rörets värmeförlust [W]
T∞1 = fluidens temperatur i röret [°C]
T∞2 = omgivningens temperatur [°C]
Rtot = totala termiska resistansen [°C/W]
Den termiska resistansen för ett isolerat rör är uppdelad i rörets olika lager. Den
totala termiska resistansen är summan av dessa lager. Uppställningen i figur 17 har två
konvektiva och två konduktiva motstånd som uttrycks enligt ekvationerna nedan.
1
h1 A1
ln(r2 /r1 )
R1 =
2πk1 L
ln(r3 /r2 )
R2 =
2πk2 L
1
Ro =
h2 A3
Rtot = Ri + R1 + R2 + Ro
Ri =

(3)

h = konvektiv värmeövergångskoefficient [W/m2 °C]
k = konduktiv värmeledningsförmåga [W/m°C]
r = rörets radie [m]
L = rörets längd [m]
A = mantelarea [m2 ]
3.2.2

Isolerade rör under mark

Den specifika effektförlusten från två parallella, isolerade fjärrvärmerör under mark kan
enligt [12] uttryckas enligt sambanden nedan. Sambanden gäller vid staionärt tillstånt
hur en sådan upptsällning av rör mark ser ut visas i figur 18.
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Figur 18 – Två parallella och värmeisolerade fjärrvärmerör i mark [12]




T1 − T2
− T0 πλg hs (H/ro , D/ro , β )
qtot = 4
2
s

 2
H 
2H
+ β + ln  1 +
h−1
s = ln
ro
D
 
λg
ro
β=
ln
λiso
ri
qtot = värmeförlust från två parallella rör isolerade i mark [W/m]
T1 = temperatur i rör 1 [K]
T2 = temperatur i rör 2 [K]
T0 = utomhustemperatur [K]
λg = markens värmeledningsförmåga [W/mK]
λiso = isoleringens värmeledningsförmåga [W/mK]
H = avstånd mellan markytan och rörens axel [m]
ri = inre rörradie [m]
ro = yttre rörradie [m]
D = avstånd mellan rörens centrum [m]
hs = beräkningsfaktor
β = beräkningsfaktor
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(4)

(5)

(6)

3.3

Värmepumpar

En värmepump kan med hjälp av arbete förflytta värme från en lågtempererad källa
till en källa med högre temperatur. Det innebär alltså att den kan användas till att både
värma och kyla samtidigt. En värmemaskin fungerar som det motsatta och levererar
arbete då den transporterar värme från en källa med högre temperatur till en med
lägre. I figur 19 illustreras den termodynamiska modellen av en värmepump respektive
värmemaskin. För värmepumpen motsvarar QL den värmemängd som absorberas från
den lågtempererade källan, QH den värmemängd som tillförs till den varma källan och
W motsvarar arbetet som krävs [13].

Figur 19 – Termodynamisk modell av en värmepump och en värmemaskin [13].

Värmepumpens arbetande medium kallas köldmedium och som vid ett bestämt
tryck förångas vid en motsvarande temperatur som kallas mättnadstemperatur. På
samma sätt vid en bestämd temperatur förångas mediet vid mättnadstrycket som
motsvarar den bestämda temperaturen. På det viset kan man manipulera ett mediums
fasändringstemperatur genom att kontrollera tryck och temperatur. Det är precis det en
värmepump gör genom att absorbera värme från en lågtempererad källa vid lågt tryck
och temperatur och sedan avge värme vid ett högre tryck och temperatur. I figur 20
visas en schematisk bild på en värmepumps fyra delar som består av en kompressor, en
strypventil, en förångare och en kondensor.
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Figur 20 – Värmepumpens flödesschema med förångare, kompressor, kondensor oc
expansionsvalv. Det arbetande köldmediet absorberar värme vid lågt tryck i förångaren
och avger värme i kondensorn vid högt tryck [13].

Värme upptas från en källa i förångaren så att värmepumpens arbetande köldmedel
förångas. För att det ska vara möjligt krävs det att temperaturen i förångaren är
lägre än värmekällans vilket innebär att trycket i förångaren måste vara lågt. I
kondensorn avges värmen till en sänka genom att köldmedlet kondenserar och avger
sin kondenseringsvärme. På samma sätt här krävs det att temperaturen i kondensorn är
högre än sänkans temperatur för att detta ska vara möjligt. Följaktligen också att trycket
är större, vilket åstadkoms med kompressorn.
En värmepumps effektivitet beskrivs som förhållandet mellan hur mycket nyttig
energi som omvandlas och hur mycket energi som tillförs. Enligt [11] kan
dessa termodynamiska samband beskrivas enligt ekvationerna nedan. Värmepumpens
effektivitet betecknas COP (coefficient of performance) och uttrycks på den varma sidan
enligt nedan.
QH
W
QH
=
QH − QL

COPH =
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(7)

QH = avgiven värme till högtempererad källa
W = tillförd el
QL = absorberad värme från lågtempererad källa
På värmepumpens kalla sida uttrycks effektiviteten enligt sambanden nedan.

COPR =
=

QL
W
QL
QH − QL

(8)

Från figur 19 ser vi att för en värmepump gäller
QH = QL +W

(9)

och kombinerar vi ekvation 7, 8 och 9 får vi att
COPH = COPR + 1.

(10)

En reversibel process definieras enligt [11] som en process som kan gå i motsatt riktning
utan att förlora energi. Det vill säga att både systemet och dess omgivning återvänder till
dess initiala tillstånd efter processen. Motsatsen kallas irreversibel process och är mer
verklighetstroget där energiförluster är inräknade. Reversibla processer existerar inte
utan är endast en idealisering av en verklig process men det är ett bra referensvärde
på hur bra den verkliga processen är. COP-värdet för en reversibel värmepump är
alltså det teoretiska maxvärdet på hur effektiv en värmepump kan vara. I sambanden
nedan uttrycks COP-värdena på den kalla respektive varma sidan om en reversibel
värmepump.
COPR,rev =
COPH,rev =

1
−1

(11)

1
1 − TTHL

(12)

TH
TL

TH = temperaturen i den högtempererade källan [K]
TL = temperaturen i den lågtempererade källan [K]

27

3.3.1

Köldmedium

För att ett arbetande köldmedium i en värmepump ska vara användbart i en tillämpning
måste det uppfylla vissa krav. Oftast är det omöjligt att hitta ett perfekt medium som
uppfyller alla krav. Därför blir valet av köldmedium en kompromiss mellan olika krav
beroende på tillämpningen. De termodynamiska egenskaperna för ett köldmedium ska
vara lämpliga och med det menas framförallt att de enligt [14] bör uppfylla:
• Köldmediets kritiska temperatur
kondenseringstemperaturen.

bör

vara

en

bra

bit

över

– Bortom den kritiska temperaturen upphör förhållandena mellan vätska och
gas och ämnet blir superkritiskt. För att värmepumpen ska kunna utnyttja
fasövergången mellan gas och vätska krävs det att den jobbar i det fuktiga
området.
• Specifika värmen i vätskefas bör vara låg.
– Låg specifik värme i vätskefas efter kondensorn innebär att underkylning
blir mindre viktigt.
• Hög ångbildningsvärme.
– Vid hög ångbildningsvärme kan mediet lagra större mängder energi i sin
fasövergång.
Den kondenseringstemperatur och därmed även framtemperatur som en värmepump kan
arbeta vid påverkas av köldmediets mättnadstemperatur. Vid högt tryck i kondensorn
höjs mättnadstemperaturen i köldmediet och värmepumpen kan således leverera högre
framtemperatur. Framtemperaturen beror alltså på en samverkan mellan köldmediet
och trycket i kondensorn. Ett högt mättnadstryck ger en hög förmåga att ta upp
och avge mycket värme för en given volym i kompressorn samtidigt som det ger
en hög framtemperatur. Samtidigt vill man i en värmepump som levererar hög
temperatur ha ett lågt mättnadstryck för att hålla ned storleken på kompressorn
och således även investeringskostnaden. Trycket som krävs för att uppnå en viss
kondenseringstemperatur syns i figur 21 för några utvalda medier. Här är också ett
temperaturintervall mellan 55-80°C markerat då det anses vara intressant i detta system.
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Figur 21 – Mättnadskurva för utvalda kolväten samt r-134a och ammoniak.
Temperaturintervallet 55-80°C samt trycket på 25 bar är markerade. Grafen är gjord med
data från [15].

I figur 21 kan man se att flera kolväten klarar en kondenseringstemperatur på 70-80°C
även vid ett tryck på 25 bar, som enligt [14] klaras av standardkompressorer. Ett
för lågt mättnadstryck kan innebära att storleken på kompressorn måste vara större
för att klara av tillräckligt volymflöde. Grundkravet för att leverera värme vid en
hög temperatur i kompressorvärmepumpar är att kondenseringstemperaturen befinner
sig under mediets kritiska temperatur. I tabell 5 listas de utvalda mediernas kritiska
temperatur tillsammans med dess normalkokpunkt.
Tabell 5 – De utvalda köldmediernas kritiska temperatur och normalkokpunkt. Data
hämtat från [15].

Isobutan
Kritisk
134,66
temperatur [°C]
Normalkokpunkt [°C] -11,75

Köldmedium
Butan Propan

Pentan

r134a

Ammoniak

151,98

96,68

196,55

101,1

132,25

-0,49

-42,09

36,06

-26,10

-33,33

Normalkokpunkten definieras som den temperatur som mediet kokar vid
atmosfärstryck. En värmepump på förångningssidan bör av anledning att förebygga
läckage aldrig understiga atmosfärstryck. Från tabell 5 ser vi att pentan har en
normalkokpunkt över 36°C vilket innebär att pentan som köldmedium inte är
applicerbar i detta system då inkommande ledning på värmepumpens kalla sida
har en temperatur på 18°C. Pentan skulle kanske däremot ha större potential i
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en flerstegslösning där temperaturlyften sker i olika steg. Som nämnt tidigare får
värmepumpen ett högre COP när den jobbar med desto mindre temperaturlyft.

4

Metod

I detta avsnitt behandlas och motiveras de metoder som valts under examensarbetet.

4.1

Fall 1 - VP200

Det första fallet som valdes att utvärderas har som syfte att reducera värmeförlusterna
i VP100 som har uppmätts till att vara i genomsnitt 1 143 820 kWh per år. Det
befintliga VP100 är dimensionerat till att försörja både uppvärmningssystemen och
tappvarmvattensystemen på campus. Två olika system vars behov av effekt och
framtemperatur avviker från varandra. Från tabell 2 ser vi att Akademiska Hus köper
drygt tio gånger mer fjärrvärme i januari månad när behovet av uppvärmning är
som störst, än vad man gör i juni. Oavsett om uppvärmningsbehovet är högt eller
lågt så håller VP100 under hela året en hög framtemperatur. Under sommarhalvåret
då behovet av uppvärmning är lågt men tappvarmvattensystemen och framför allt
VVC behöver en temperatur på minst 55°C. Av den anledningen transporteras
värme i VP100 i onödigt stora dimensioner. Därför har en alternativ utformning av
VP100 undersökts som innebär att dela upp det befintliga nätet i ett högtempererat
respektive lågtempererat rörsystem. Här ska ett nytt högtempererat VP200 försörja
tappvarmvattensystemen i mindre dimensioner och det befintliga VP100 ska endast
försörja uppvärmningssystemen. I figur 22 visas en översiktlig bild på hur en sådan
utformning kan se ut.
Samtidigt som det nya högtemperarade VP200 utformas i mindre dimensioner kan
temperaturerna i det befintliga VP100 sänkas avsevärt och systemet kanske till och med
kan stängas av de månader under året då behovet av uppvärmning är lågt.
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Figur 22 – Alternativ utformning av systemet där ett nytt högtempererat rörsystem,
VP200 försörjer tappvarmvattensystemen i mindre dimensioner. Det befintliga VP100
försörjer här endast uppvärmningssystemen och kan därmed sänka sin framtemperatur.

I den nya utformningen så fungerar principen i fjärrvärme- och fjärrkylacentralerna på
samma sätt. Skillnaden är att tappvarmvattensystemen och uppvärmningssystemen får
sin värme från två separata nät. Värmepumparnas aktivitet påverkas alltså inte av den
nya utformningen och producerad kyla kan precis som tidigare transporteras via KB100
dit behovet finns.
4.1.1

Beräkning av förluster

Beräkningarna av det nya systemets värmeförluster är gjorda i excel och har utgått
från sammanställningarna som gjordes i avsnitt 2.2 med dygnsdata på köpt fjärrvärme
eftersom att det är just det som cirkulerar i VP100. Värmeförlusterna är beräknade med
hjälp av ekvation 2 och ekvation 4 och för att få en så pass bra approximation som
möjligt har beräkningarna utgått från de genomsnittliga fram- och returtemperaturerna
i det befintliga VP100 som finns sammanställda i tabell 3. För varje månad har det
räknats ut hur stor andel förlusterna har minskat med som sedan har dragits av för varje
dygn. Eftersom utetemperaturerna varierar stort under året har beräkningarna med hjälp
av ekvation 4 använt sig av de genomsnittliga utetemperaturerna för varje månad som
indata. Övrig indata till beräkningarna av värmeförluster i den nya utformningen finns
sammanställt i appendix A.1.
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Det befintliga VP100 har genom programmet AutoCAD blivit uppmätt till
approximativt 4 540 m rör. Det har en maximal dimension på 400 mm som blir mindre
ju mer nätet delar sig. En del av rörsträckan är placerad i mark och en del i kulvert men
exakt hur stor del av VP100 som befinner sig i kulvert respektive mark är i dagsläget
okänt. En kulvert definieras som en mindre underjordisk gång, tunnel eller trumma och
i figur 23 visas en värmekulvert som finns på campus. I beräkningarna på de nya högoch lågtempererade näten i det här projektet har även en del antaganden gjorts, varav de
viktigaste listas nedan.
• Hälften av rörsträckorna är belagda i mark och hälften i kulvert.
• Fram- och returtemperaturerna i VP200 är samma som i det befintliga VP100.
• Framtemperaturen i VP100 kan sänkas med 20°C från dagens befintliga.
• Returtemperaturen i VP100 kan sänkas med 5°C från dagens befintliga.
• VP100 kan stängas av under månaderna juni, juli och augusti.
• Det befintliga VP100 har en konstant dimension på 250 mm.
• VP200 har en konstant dimension på 62,5 mm vilket är en fjärdedel av det
befintliga VP100.
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Figur 23 – Värmekulvert på campus där de två grövsta rören är fram- och returledning
av VP100.

Användningen av verkliga fram- och returtemperaturer i beräkningarna resulterar i att
storleken på den andel förlusterna reduceras med varierar för varje månad. För att sedan
räkna ut hur mycket fjärrvärme det nya systemet köper varje dag användes sambandet
nedan.
365 

E = ∑ 1−
i=1

∆F
Emȧn,tot


· Ei

(13)

E = köpt fjärrvärme med nytt hög- och lågtempererat system.
∆F = differensen i förluster mellan det befintliga och nya systemet för aktuell månad.
Emȧn,tot = totala befintliga förluster för aktuell månad.
Ei = köpt fjärrvärme i befintligt system för aktuell dag.
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4.2

Fall 2 - ny värmepump

En uppdelning av VP100 till ett låg- respektive högtempererat system öppnar upp för
ytterligare alternativa utformningar av systemet. Som nämnt tidigare har de befintliga
värmepumparna idag en inre begränsning i form av det värmebehov som finns i den
byggnadsgrupp som hör till respektive fjärrvärme- och fjärrkylacentral. Den yttre
begränsningen i form av det totala behovet av kyla på campus är som det är och
kommer inte påverkas i någon av de alternativa utformningarna. Men genom att ersätta
de befintliga värmepumparna med en stor värmepump enligt figur 24 där värmepumpen
istället placeras utanför fjärrvärme- och fjärrkylacentralerna. Här jobbar värmepumpen
direkt mellan KB100 och det nu lågtempererade VP100. Begränsningen blir då det
totala värmebehov som finns på campus istället för det värmebehov som finns inom den
byggnadsgrupp som hör till respektive central.

Figur 24 – Alternativ utformning där VP200 kombineras med en ny värmepump som
ersätter de befintliga. Den nya värmepumpen jobbar här mellan KB100 och det nya
lågtempererade VP100.

I det nya systemet går reurledningen från uppvärmningssystemen direkt till
värmeväxlaren och genomgår således inte någon förvärmning. Den nya utformningen
med en värmepump som ersätter de befintliga resulterar i att den producerade värmen
nu kan användas i samtliga byggnadsgrupper och VP100 får nu, likt KB100, en mer
omfattande karaktär. Noterbart är att den nya värmepumpen här antas kunna leverera
tillräckligt höga temperaturer för att jobba direkt mot VP100.
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4.2.1

Beräkning av ny värmepump

Beräkningarna av ny värmepump mot VP100 gjordes i excel och har utgått från
sammanställningarna som gjordes i avsnitt 2.1, 2.2 och 2.4 med dygnsdata av totalt
värmebehov till VP100 och totalt kylbehov på campus. Totalt värmebehov till VP100
består av producerad värme från befintliga värmepumpar och köpt fjärrvärme. Notera
att behovet till VP200 inte är inräknat. Värmebehovet i VP200 har beräknats med hjälp
av samma antagande och resonemang som i avsnitt 2.1, där mängden värme som går
till tappvarmvatten är maximalt 7 943 kWh beroende på hur mycket fjärrvärme som
köps för aktuellt dygn.
Från tabell 4 vet vi att de befintliga värmepumparna har ett genomsnittligt COP
på 4,67. Den nya värmepumpen har antagits ha ett COP på 4 eftersom den i
den nya utformningen kommer jobba i något högre temperaturlyft. Den installerade
värmeeffekten har i beräkningsmodellen testats fram tills värmepumpen är tillräckligt
stor för att kunna täcka kylbehovet. Värmeeffekten har därefter valts till 1750 kW och
enligt ekvation 7 och ekvation 9 blir då den installerade kyl- och eleffekten 1313 kW
respektive 438 kW. Den nya värmepumpens installerade kapacitet finns sammanställt i
tabell 6.
Tabell 6 – Den nya värmepumpens installerade kapacitet.

Ny värmepump
COP
4
QH,inst [kW] 1 750
QL,inst [kW] 1 313
Winst [kW]
438
Beräkningen av hur mycket energi den nya värmepumpen kan leverera till KB100
och det nya lågtempererade VP100 har delats upp i två steg. Första steget går ut
på att beräkna hur mycket värme värmepumpen med bestämt COP maximalt kan
leverera genom att begränsa den mot det totala värmebehovet i VP100 och det totala
kylbehovet. Med hjälp av sambandet nedan beräknas den maximala mängden värme
som värmepumpen kan leverera begränsat till det totala kylbehovet och bestämt COP.
QH =

COP
· QL,KB100
COP − 1
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(14)

Algoritmen för den nya värmepumpens yttre gränser, totalt kylbehov och totalt
värmebehov i VP100, kan beskrivas enligt följande olikheter och villkor

(QV P100 − QL,KB100 ) ≥


COP
QH = COP−1 · QL,KB100
QH
W = COP

QL = QH −W

QV P100
,
COP

eller
(QV P100 − QKB100 ) <

QV P100
,
COP


 QH = QV P100
QH
W = COP

QL = QH −W.

Steg två är att utifrån de yttre begränsningarna kontrollera att värmepumpen med dess
installerade kapacitet klarar av att producera den mängd värme och kyla som erhållits i
det första steget av beräkningarna. Algoritmen för den nya värmepumpens inre gränser
i form av dess installerade kapacitet kan beskrivas enligt följande olikheter och villkor

QH = QH
QH
W = COP

QL = QL

QH ≤ QH,inst · 24,
eller
QH > QH,inst · 24,


QH = QH,inst · 24
QH
W = COP

QL = QH −W.

QH,inst = installerad värmeeffekt [kW]
QV P100 = totalt värmebehov i VP100 [kWh]
QL,KB100 = totalt kylbehov [kWh]

4.3

Värmepumpens och fjärrvärmens miljöpåverkan

Miljöpåverkan för det befintliga systemet samt de nya utformningarna kvantifierades
genom att beräkna mängden utsläppta koldioxidekvivalenter, CO2 e för de olika fallen.
En CO2 e är enligt [16] ett mått på utsläpp av växthusgaser som bidrar till global
uppvärmning. Begreppet ger en översättning till en mer enhetlig skala. Utsläpp av en
viss växthusgas i CO2 e anger hur mycket koldioxid som skulle behöva släppas ut för
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att ge samma verkan på klimatet. Då värmepumparna används under den tid på året
då effektbehovet på elnätet är som störst har elen till värmepumparna betraktats som
marginalel.
För att få en jämförelse så har värmepumpselen här antagits bestå två stycken olika
alternativ. Marginalel producerad av kolkondens, med en emissionsfaktor på 1,148 kg
CO2 e
CO2 e
kW h [17] eller nordisk elmix med 0,131 kg kW h [18]. Fjärrvärmen har antagits ha en
CO2 e
2e
emissionsfaktor på 0,048 kg CO
kW h [19] och fjärrkyla 0,031 kg kW h [19].

5

Resultat och diskussion

I följande avsnitt presenteras och diskuteras de resultat som beräkningarna av de två
olika fallen lett fram till.

5.1

Fall 1 - VP200

Ett införande av ett högtempererat VP200 skulle enligt beräkningarna reducera
förlusterna i de primära näten med 627 543 kWh per år vilket är en minskning med
ungefär 55 % från det befintliga systemet. I tabell 7 jämförs det nya systemets inköp av
energi mot det befintliga.
Tabell 7 – Resultaten från fall 1 där köpt och producerad energi jämförs med det
befintliga systemet.
Resultat fall 1 - VP200
Fjärrvärme Fjärrkyla Värme-VP Kyla-VP EL VP
Summa inköpt
[kWh]
[kWh]
[kWh]
[kWh]
[kWh]
[kWh]
År 2015-2017
11 308 665 3 676 366 7 038 801 5 475 622 1 563 179 16 548 870
Nytt system VP200 10 681 122 3 676 366 7 038 801 5 475 622 1 563 179 15 921 900
Summering
-627 543
0
0
0
0
-627 543

Utformningen med ett hög- respektive lågtempererat nät påverkar som tidigare nämnt
inte värmepumparnas aktivitet. Det är alltså bara köpt fjärrvärme som här reduceras
och enligt beräkningarna minskar andelen köpt fjärrvärme med ungefär 5,5 %. Trots att
systemet nu har dubbelt så många meter rör än tidigare kan alltså värmeförlusterna mer
än halveras. I figur 25 visas fördelningen av förlusterna för varje månad under ett år från
det nya systemet relativt det befintliga. Noterbart är att under juni, juli och augusti är
alltså det nu lågtempererade VP100 avstängt och då sker således endast förluster från
det högtempererade VP200.
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Figur 25 – Värmeförlusterna från fall 1 fördelade för varje månad under ett år jämfört
med det befintliga systemets värmeförluster.

Värmeförlusterna i det nya systemet följer nu, jämfört med tidigare ett mer väntat
mönster där de är som störst under januari och december månad. Varför de befintliga
värmeförlusterna är mer oberäknerliga och att de till exempel är större i maj månad än
vad de är i januari är svårt att svara på. I maj är förvisso returtemperaturen i VP100
högre men januaris höga framtemperatur och låga utetemperatur kan man tycka borde
synas mer tydligt i statistiken.
Förutsättningen att det nya VP100 ska kunna sänka sin temperatur är givetvis att
Akademiska Hus blir självständiga i undercentralen och kan styra själva över vilken
framtemperatur som skickas ut i respektive nät. En sådan omställning skulle möjligtvis
betyda att framtemperaturen i VP200 även skulle kunna sänkas vilket skulle ge ännu
större värmebesparingar. Det kanske inte krävs en framtemperatur i VP200 på 75-80°C
för att värma VVC från 50°C till 60 °C.
Från värmekulverten i figur 23 skulle man kunna argumentera för att värmeförlusterna
är nyttiga eftersom de sker inom väggarna för byggnaden och kan därför fungera som
en typ av indirekt uppvärmning. Däremot tvingas systemet till att kyla bort denna värme
under de varma sommarmånaderna då behovet av klimatkyla är stort. Därför har inga
förluster i systemet betraktats som nyttiga.
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5.2

Fall 2 - ny värmepump

Med ett nytt högtempererat VP200 och lågtempererat VP100 undersöktes sedan
ytterligare en utformning där en ny värmepump ersätter de befintliga och jobbar utanför
fjärrvärme- och fjärrkylacentralerna direkt mellan KB100 och VP100. Tanken med
den nya värmepumpen är att den ska kunna jobba i större utsträckning när den nu
begränsas av det totala värmebehovet istället för det värmebehov som finns inom den
byggnadsgrupp som hör till respektive fjärrvärmecentral. I tabell 8 visas resultaten från
fall 2 där köpt och producerad energi jämförs med det befintliga systemet.
Tabell 8 – Resultat från fall 2 där köpt och producerad energi jämförs med det befintliga
systemet.
Resultat fall 2 - ny värmepump
Fjärrvärme Fjärrkyla Värme-VP Kyla-VP EL VP
Summa inköpt
[kWh]
[kWh]
[kWh]
[kWh]
[kWh]
[kWh]
År 2015-2017 11 308 665 3 676 366 7 038 801 5 475 622 1 563 179 16 548 870
VP200 & VP
9 953 045 3 326 829 7 767 213 5 825 410 1 941 803 15 221 677
mot VP100
Summering
-1 355 620 -349 537 728 411
349 537
378 624
-1 326 533

Utformningen i fall 2 resulterar i att den nya värmepumpen kan producera ungefär 10
% mer värme och ungefär 6 % mer kyla än det befintliga systemet. Samtidigt som det
nya systemet kan producera mer så kräver det också mer el. Totalt ökar elanvändningen
till den nya värmepumpen med ungefär 24 % men summan inköpt energi minskar ändå
med 1 326 533 kWh per år vilket är en reducering på ungefär 8 % från det totala i det
befintliga systemet. I figur 26 visas den köpta fjärrvärmen och fjärrkylan i systemet med
den nya utformningen.
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Figur 26 – Köpt fjärrvärme och fjärrkyla i den alternativa utformningen fall 2 med ett
dygn som steglängd.

Jämfört med figur 12 är systemet nu närmare energibalans. Mellan maj och oktober
täcks nu värmebehovet i VP100 helt av den nya värmepumpen och den köpta
fjärrvärmen under samma period går alltså endast till VP200. Den nya värmepumpens
installerade värmeeffekt på 1750 kW motsvarar i storlek de befintliga värmepumparna
tillsammans och enligt resultaten skulle den inte göra någon nytta om den var ännu
större eftersom den i princip redan täcker det totala kylbehovet i KB100 mellan oktober
och maj. Ur det avseendet skulle den nya uformningen i fall 2 kanske kunna använda
sig av de befintliga värmepumparna istället för att ersätta dem mot en ny. Om en
omkoppling från VS100 till VP100 är möjlig, förutsatt att just dessa värmepumpar
klarar temperaturlyftet är svårt att svara på men skulle eventuellt innebära en mindre
investeringskostnad.
Av resultatet att döma så bör det en ny teknik som kan täcka kylbehovet även under
sommaren. Eventuellt någon form av marklager som kan lagra kyla under vintern
för att seda använd aom frikyla under sommaren. Att bli självförsörjande av kyla är
uppenbarligen möjligt och därför mer rimligt att sträva efter då systemet mer eller
mindre och mest troligt alltid kommer behöva köpa värme.

5.3

Värmepumpens och fjärrvärmens miljöpåverkan

Miljöpåverkan i form av utsläpp av koldioxidekvivalenter i samband med användning
av fjärrvärme och värmepumpar visas i figur 27.
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Figur 27 – Beräknade utsläpp i de tre olika fallen där värmepumparnas elanvändning
antas vara marginalel från nordisk elmix och kolkondens.

Elanvändningen i fall 1 och systemet i dagsläget är lika stor. Det som skiljer är köpt
fjärrvärme och reduceringen i fall 1 skulle innebära minskade utsläpp med 31 ton CO2 e
per år. I fall 2 minskar fjärrvärmen ännu mer samtidigt som elanvändningen ökar. Vid
användning av marginalel från nordisk elmix skulle systemet i fall 2 reducera utsläppen
med totalt 27 ton CO2 e per år. Vid användning av marginalel från kolkondens skulle
däremot utsläppen öka med 359 ton CO2 e i fall 2 jämfört med det befintliga systemet.
Även om antagandet att värmepumparna endast använder sig av marginalel är en grov
uppskattning så avser resultatet till största del av att med försiktighet visa betydelsen till
var den primära energin härstammar från. Något som kanske ofta glöms bort i Sverige,
som är relativt förskonade från kolkondens, är att el inte nödvändigtvis behöver vara ett
miljövänligt alternativ. Eftersom att el är en sekundär energikälla så är det alltså av stor
betydelse var den kommer ifrån och hur den framställs innan den kan klassificieras som
”miljövänlig”. Ett begrepp som är svårdefinierat och kan betraktas som en avhandling i
sig.
Akademiska Hus skulle kunna köra sina värmepumpar även sommartid och dumpa
överskottsvärme över taken och samtidigt reducera mängden köpt energi. Förutom
energimål jobbar Akademiska Hus även efter andra hållbarhetsmål. Energi- och
hållbarhetsmål behöver inte alltid nödvändigtvis sträva åt samma håll.
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Slutsats

Så länge värmepumparna i systemet inte kan producera värme i tillräckligt hög
temperatur för att även försörja tappvarmvattensystemen så går det inte att uppnå
en energibalans i systemet med befintlig teknik. Att däremot utforma systemet så att
produktionens begränsning är så omfattande som möjligt är enligt resultaten att döma
ett steg i rätt riktning. I den befintliga utformningen så används inte värmepumparna
så mycket som de har potential till att användas. Att bli självförsörjande av kyla är
uppenbarligen möjligt och därför mer rimligt att sträva efter än att bli oberoende
fjärrvärme från Umeå Energi under vissa perioder av året. För att skapa energibalans i
systemet bör andra effektiviseringsåtgärder övervägas.
Uppenbarligen så kan det göras förbättringar i den befintliga utformningen av VP100.
En uppdelning till ett hög- och lågtempererat nät kan med fördel göras för att minska
värmeförlusterna avsevärt, trots att utformningen innebär en dubbelt så lång rörsträcka.
En förutsättning till att systemet ska kunna utformas på det viset är att Akademiska Hus
blir självständiga i undercentralen och kan bestämma själva vilken framtemperatur som
skickas ut på näten.
Den grundläggande utmaningen med högtempererade värmepumpar är bland annat
att hitta ett köldmedium vars kritiska temperatur ligger med god marginal över
kondenseringstemperaturen samtidigt som förhållandet mellan tryck och en hög
mättnadstemperatur stämmer bra överrens med tillämpningen.
Att ersätta fjärrvärme och fjärrkyla med eldrivna värmepumpar minskar andelen köpt
energi men behöver inte nödvändigtvis betyda att utsläppen minskar. Varken el,
fjärrvärme eller fjärrkyla är en primär energikälla. Det vill säga att de alla måste
omvandlas från en primär energi och därför är det av stor betydelse var den primära
energin härstammar från när man diskuterar dess miljöpåverkan.
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Appendix

A.1

Indata värmeförluster

Tabell A.1 – Indata till beräkningar
för rör i mark.

Tabell A.2 – Indata till beräkningar
för rör i luft.

Parallella rör i mark
T1 se tabell A.4 och A.5
T2 se tabell A.4 och A.5
T0 se tabell A.3
λm 0,5 W/mK
λiso 0,027 W/mK
H
1,5 m
ri
0,03125 m
ro
0,10125 m
D
0,4 m
L
2270 m

T∞1
T∞2
h1
h2
λrör
r1
r2
r3
L

Rör i luft
se Tabell A.4 och A.5
14 °C
10 W/m2 K
18 W/m2 K
80 W/mK
0,03125 m
0,04625 m
0,11625 m
2270 m

Tabell A.3 – Genomsnittlig utetemperatur varje månad. Sammanställning gjord mellan
år 2015-2017

Utetemperatur
[°C]
jan -5,8
feb -2,9
mar -0,1
apr 2,8
maj 7,9
jun 12,8
jul 15,8
aug 14,7
sep 10,9
okt 4,7
nov 0,3
dec -1,9

I

Tabell A.5 – Genomsnittlig framoch returtemperatur i det nya
lågtemperarade VP100 för varje
månad.

Tabell A.4 – Genomsnittlig framoch returtemperatur i VP200 för
varje månad.

Temperatur VP200
Fram Retur
[K]
[K]
jan 358,2 315,7
feb 349,9 313,2
mar 345,5 312,5
apr 343,5 311,7
maj 342,2 314,8
jun 342,4 318,8
jul 342,4 326,0
aug 342,4 322,8
sep 342,2 318,3
okt 343,3 311,1
nov 346,3 315,7
dec 345,6 315,6

Temperatur VP100
Fram Retur
[°C] [°C]
jan 65,2 37,7
feb 56,9 35,2
mar 52,5 34,5
apr 50,5 33,7
maj 49,2 36,8
jun jul aug sep 49,2 40,3
okt 50,3 33,1
nov 53,3 37,7
dec 55,8 37,6

II

