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Sammanfattning 

Detta examensarbete har utförts vid Riksbyggen i Umeå och är det avslutande arbetet som 

uppfyller kraven för en magisterexamen i energiteknik vid Umeå Universitet. 

 

Riksbyggen övertog 2010 ägandet av flera fastigheter på korpralsvägen i Umeå. En 

upprustning av fastigheterna hade vid övertagandet påbörjats av den tidigare ägaren under 

2009. Förutom att rusta upp och bygga till fler lägenheter i de befintliga huskropparna 

installerades ventilationsåtervinning med värmepump i några av husen. Sedan idrifttagning 

av den nya ventilationsåtervinningen i husen har värmepumparna levererat dåligt med 

värme, vilket medfört en högre fjärrvärmeanvändning och driftkostnad för husen än vad som 

ursprungligen var beräknat.  

Enligt rådande prismodell för fjärrvärme från Umeå Energi, ska en fjärrvärmekund som 

installerat värmepump beläggas med en korrektionsfaktor som kraftigt ökar den fasta 

kostnaden i fjärrvärmepriset. Detta trotts att värmepumpen sänker toppeffektbehovet vilken 

även är dyr att producera för Umeå Energi.  

Riksbyggen vill främst veta vad som är fel i de nuvarande värmepumpanläggningarna och om 

Umeå Energi verkligen förlorar på att toppeffektbehovet sänks för fastigheterna.  

Genom samtal med underentreprenörer, beräkningar med befintliga data samt utförda 

mätningar av ventilationsflöde och temperatur har energiprofiler beräknats för 

värmepumparna och husen.  

 

Det visade sig att den tänkta styrningen av värmepumparnas produktion medför 

återkopplingsproblem orsakade av fjärrvärmen. Det går att styra fjärrvärmetillsatts 

överordnat från pumparna vilket eliminerar återkopplingsproblemet men denna lösning har 

av okänd anledning inte valts.  

Vid beräkningar av husens energiprestanda visar det sig även att både Umeå Energi och de 

boende i husen i dagsläget förlorar upp emot 11-13 % av de möjliga intäkterna/ 

driftkostnaderna på det nuvarande driftfallet. Optimeringsberäkningar visar att förlusten kan 

vändas till en nästan lika stor vinst för Umeå Energi och göra fjärrvärme som spets betydligt 

billigare för de boende. Detta förutsätter att värmepumparna stängs av sommartid och att de 

levererar en jämn grundlast året om. Vinst/förlustmarginalerna för fjärrvärmens vara eller 

icke vara är dock små och ligger innanför felmarginalen i beräkningarna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Abstract 

This thesis has been written for Riksbyggen in Umeå and is the final examination that 

completes the requirements necessary to obtain a master’s degree in energy technology of 

length 1 year at the University of Umeå. 

 

Riksbyggen took in 2010 over the ownership of several residential buildings on korpralsvägen 

in Umeå. The former owner prior to Riksbyggens overtaking initiated a major restoration of 

the buildings during 2009. In addition to renovating the buildings more apartments were 

built within the existing building shells. Exhaust air heat recovery in the exiting ventilation 

with heat pumps, was also installed in some of the houses. Since commissioning the heat 

pumps haven’t delivered as expected. This has led to higher district heat usage and operating 

costs than originally calculated. According to Umeå Energis current price model for district 

heat, customers who install a heat pump get charged with a correction factor that greatly 

increases the fixed cost of district heat. This is done despite the heat pumps reduce peak 

power which is the most expensive power to produces for Umeå Energi.  

Riksbyggen mainly wants to know what’s wrong with the heat pumps and if Umeå Energi 

really loses when peak power is reduced. 

Through conversations with the contractors, calculations with existing data and own 

measurements of air flow and temperature, the energy profiles have been calculated for the 

buildings and heat pumps. 

 

It turned out that the control system for the heat pumps involved a feedback error caused by 

the addition of district heat. The addition of district heat during peak power tip can be 

controlled from the pumps own internal control system which eliminates the current 

feedback problem but this solution has for unknown reasons not been chosen. 

When calculating the buildings energy performance, it also appears that both Umeå Energi 

and the residents of the buildings loses up to 11-13% of the possible revenues/operating costs  

due to the current operating mode. Optimization calculations show that the loss can be 

turned into an almost equally large gain for Umeå Energi and make district heat cheaper for 

the residents to use as peak power tip. This assumes that the heat pumps are turned off 

during the summer and that heat is delivered steady during the rest of the year.  The 

gain/loss margin for keeping or getting rid of district heat as peak power tip are although 

small and lies within the error margin of the calculations. 
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1 Inledning 

Riksbyggen övertog 2009-2010 ägandet av fastighetsbeteckningen Ödlan 2. Det berörda 

området omfattade äldre trevåningshus längst korpralsvägen på stadsdelen Teg i Umeå. En 

omfattande ombyggnation hade vid övertagandet precis påbörjats och pågick fram till 2011. 

De befintliga husen rustades upp och lägenheter tillkom ovanpå och i de befintliga 

huskropparna. För att minska uppvärmningsbehovet installerades frånluftsåtervinning med 

värmepump för korpralsvägen 40 till 44 och 46. Riksbyggen hade samtidigt påbörjat ett 

liknande restaureringsprojekt inom fastigheterna Trandansen på stadsdelen Mariehem i 

Umeå. Projekteringen av korpralsvägen lades därför ut på entreprenad till Nybergs bygg och 

måleri i Umeå. Dessa anlitade i sin tur VVS-konsult Inge Järvi i Örnsköldsvik för projektering 

av frånluftsanläggningen med rördragning. Rördragningen utfördes sedan av Gustafssons rör 

i Umeå. Inkoppling av värmepumpar och styrning utfördes av Gustafssons rör och Gate 

intelligent building support i Umeå. Anläggningen genomgick en besiktning som godkändes 

varpå den togs i drift under 2011 [17].  

 

Tidigt uppstod problem. Både värme och elanvändningen ökade kraftigt. Efter ca ett års drift 

stod det klart att värmen från pumparna levererades ryckigt. Produktionen från 

värmepumparna var speciellt dålig vintertid. Sommaren 2012 gick värmepumparna för 

högtryck trotts att värmebehov ej förelåg och värmde upp ett av trapphusen på korpralsvägen 

[11]. Hösten och vintern 2012 producerade värmepumparna nästan ingenting förrän 

värmekurvan justerades strax före julen 2012. Antalet start och stopp har varit många för de 

kompressorer i värmepumparna som producerat flest timmar sedan uppstarten. 

Underentreprenörerna vet själva inte vad felet är och skyller på varandra. Gate och 

Gustafssons hävdar att de endast har gjort som de blivit tillsagda av projektören Järvi. Järvi 

hävdar att Gustafssons levererat uppgifter om anläggningens styrsystem som legat till grund 

för val av nuvarande styrning. Vidare hävdar både Gustafssons och Järvi att Gate 

tillsammans med Nibe skulle ha fått i uppdrag att lösa problemen vintern 2012-13. Detta 

stämmer delvis då Nibe, Järvi och Riksbyggen hade ett möte där problemen diskuterades och 

även ett inkopplingsfel upptäcktes strax före julen 2012 [11, 17]. 

 

Samtidigt togs även Trandansen i drift som projekterats av Riksbyggen och NVS. Denna 

anläggning återvinner endast varmvatten för uppvärmning och har presterat mycket bra 

sedan idrifttagning 2011 [15]. I och med idrifttagningen meddelades Umeå Energi att 

anläggningen tagits i drift och att det dimensionerade effektbehovet därför minskat vintertid 

för området. Umeå Energi svarade då med att de ville höja fjärrvärmepriset enligt prismodell 

2011-12 vilket skulle medföra orimligt höga driftkostnader. En långdragen förhandling som 

pågick nästan ett år följde där Riksbyggen ansåg att de bestraffades för att ha sänkt 

fjärrvärmetopparna vintertid och därigenom besparat Umeå Energi dyr spetsproduktion med 

olja. Umeå Energi bekymrar sig för att mista värmeunderlag sommartid och för oskälig 

toppbelastning vintertid. Tillslut kom båda parter fram till en kompromiss där 

värmepumparna stängs av helt under juni-augusti för hela Trandansen varpå Trandansen får 

betala normalt pris enligt prismodell 2011-12 och kommande modell för 13-14 [15].  

 

Riksbyggen har således flera problem när det gäller korpralsvägen 40-46. 

Frånluftsåtervinningen fungerar inte optimalt vilket leder till ökade driftkostnader. Inget vet 

vad det är som är fel i anläggningarna och hur det ska åtgärdas. På grund av den nuvarande 

prestandan på korpralsvägen väntar Riksbyggen med att meddela Umeå Energi. Riksbyggen 

vill veta vad som är fel med anläggningarna och hur problemen kan lösas samt hur Umeå 

Energi egentligen påverkas av det nya driftscenariot med värmepump.     
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1.1 Syfte 

Syftet med arbetet är att granska två dåligt fungerande frånluftsåtervinningsanläggningar 

som försörjer fyra flerbostadshus. Utreda vart problemet ligger och se över åtgärder samt se 

över optimerings eller systemtekniska lösningar som kan förbättra prestandan och minska 

kundens omkostnader. I arbetet ingår även att göra en bedömning av effekterna för 

fjärrvärmeleverantören och ge förslag på lösningar som kan användas till alla parters fördel. 

Resultatet ska vägleda i framtida fall.  

 

1.2 Frågeställningar 

 Vad är fel i anläggningarna på korpralsvägen 42 & 46. 

 Kan styrningen av anläggningarna optimeras. 

 Hur ser de berörda husens nuvarande energiprofil ut. 

 Finns driftscenario som leder till vinn vinn situation eller godtagbar situation som 

inte leder till prispåslag.  

 Har Umeå Energi fog för prispåslaget. 

 Minskar anläggningsåtgärder den totala energianvändningen eller driftkostnaden. 

 

1.3 Avgränsningar 

 Utredning av frånluftsåtervinning på korpralsvägen 42 & 46. 

 Jämföra mot referens Trandansen på Mariehem. 

 Översyn av anläggningarnas energiprestanda.  

 Utreda orsak till nuvarande problem. 

 Göra energi och driftberäkningar utifrån insamlat data. 

 Uppskatta Umeå Energis vinstprofil vid olika driftscenarier. 

 Föreslå åtgärder. 
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2 Teori 

Teorin omfattar värmepumparnas funktionsprincip och beräkningsteori för byggnadernas 
energiförluster. 

 

2.1 Värmepump 

Enligt termodynamikens andra huvudsats eftersträvar alla naturliga processer att utjämna 

energipotentialer. En kropp som innehar en högre energipotential i form av en högre 

temperatur avger energi till sin omgivning där temperaturen är lägre tills dess att jämvikt 

uppstår. Om temperaturskillnaden mellan tillstånden är tillräckligt stor kan en del av energin 

omsättas till ett arbete i en Carnot-värmemaskin. Carnot principen bevisar att processen som 

driver en Carnot-värmemaskin är reversibel och kan om den omvänds användas till att flytta 

energi från en låg potential och temperatur tillbaka till en högre temperatur. För att detta ska 

vara möjligt krävs ett tillfört arbete [7]. I en värmepump utförs detta arbete genom ett 

mekaniskt kompressorarbete i en kompressionsvätskecykel.  

Värmecykeln/kompressionsvätskecykeln inleds med att pumpens interna köldmedium 

passerar en strypventil varpå köldmediets tryck och kokpunkt sänks. Köldmediet förångas 

vid passagen genom en värmeväxlare kallad förångare där värmeenergi absorberas under 

fasövergången från en lågtempererad värmekälla [7]. Källan består i det aktuella fallet av 

rumsluft som via ett frånluftssystem först passerar ett frånluftsfilter där smuts och dam 

fastnar. Därefter passerar frånluften en fast värmeväxlare som genomströmmas av en 

köldbärarvätska. Vätskan värms upp av den utgående frånluften som enligt utförd mätning 

håller ca 21°C. Frånluften kyls då enligt mätning ned till ca 6-8°C se bilaga H. Om utgående 

luft kyls för mycket finns risk för isbeläggning i värmeväxlaren eller kondens eftersom den 

utgående luften bär mycket fukt. Storleken på värmeväxlaren och värmepumparnas uttagna 

effekt måste därför dimensioneras i förhållande till frånluftsflödet så att problem ej uppstår 

[12]. Figur 1 beskriver en värmepump vars förångare kopplas mot en köldbärarkrets med 

värmespets efter kompressorn. 

 

Figur 1. Princip för värmepump kopplad via köldbärarkrets [19] 
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Köldbäraren i köldbärarkretsen består av en vattenetanolmix vilket tillåter en 

returtemperatur från värmepumpen som ligger strax under fryspunkten för vatten. 

Köldbärarkretsen leder den uppvärmda köldbäraren till värmepumpens förångare som 

absorberar köldbärarens upptagna energi. Köldbäraren kyls ned och återcirkuleras därefter 

tillbaka till frånluftsvärmeväxlaren för återvärmning.     

Värmepumpens förgasade och uppvärmda köldmedium förs därefter vidare genom en 

kompressor som ökar trycket i köldmediet och mediets kokpunkt. Köldmediet passerar direkt 

därefter igenom en kondensor varpå mediet återgår till flytande form. Under kondensationen 

avges den upptagna värmeenergin vid en högre temperatur direkt mot uppvärmnings eller 

tappvarmvattensystemet [7]. Se figur 1. I figur 2 ges ett exempel på utformning av direkt mot 

frånluften kopplad frånluftsvärmepump enligt Nibe.    
 

Figur 2. Princip värmepump direktkopplad mot frånluft enligt Nibe [2]  

 

Frånluften bortförs via utsug i badrum, tvättstuga och kök. Värmen återvinns och överförs till 

uppvärmningssystemets radiatorkrets och tappvarmvattensystemet. Den nedkylda frånluften 

förs ut via skorsten. Spiskåpan är fristående och används enbart som bypass forcering vid 

matlagning.            
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2.2 Uppvärmning 

En byggnads uppvärmningsbehov påverkas av transmissionsförluster genom klimatskal, 

ventilationsförluster samt förluster i form av köldbryggor och oavsiktlig ventilation. 

Förlusterna ökar med minskad utomhustemperatur eftersom de termodynamiska 

drivkrafterna stiger med ökad temperaturskillnad. En byggnad tillförs även gratisenergi från 

solinstrålning, hushållsaktiviteter samt personvärme [21]. 

    

2.2.1 Transmissionsförluster 

Transmissionsförlusterna för en byggnad påverkas av strålning, ledning och 

konvektion/strömning mot och genom klimatskalets ytor [4]. Tjockleken och 

värmeledningsförmågan i byggnadens isolermaterial bestämmer klimatskalets förmåga eller 

”motstånd” att släppa igenom värme [4]. Vid sammanvägning av en begränsad ytas (ex. en 

vägg enligt figur 3) strålning, konvektion och ledningsförmåga kan det temperaturberoende 

värmegenomgångstalet (U-värdet) beräknas för ytan [4]. 

 

Figur 3. Värmekonduktivitet/ledningsförmåga (𝜆) i en vägg med tjockleken (L) och 

temperaturer (T) i de olika gränsskikten [1].   

Från den varma inomhusluften till innerväggen överförs värmeenergi främst genom strålning 

och konvektion. Närmast väggytan sjunker temperaturen något på grund av nedkylning från 

den svalare väggytan. På yttersidan av ytterväggen är skiktet närmast väggytan i sin tur något 

varmare än omgivningen [4]. Detta beskrivs i figur 3 enligt ekvation 1 [4]. 

 

𝑇1 −  𝑇3 =
𝑃

𝐴
·

1

𝛼𝑠+𝛼𝑘1−3

    °C  (1)  

T = Gränstemperatur vid ett givet skikt  °C 

P = Överförd effekt i Watt   𝑊 

A = Överföringsytans area   𝑚2 

𝛼𝑠 = Strålningskoefficient vid givet skikt  𝑊/𝑚2 · 𝐾𝑒𝑙𝑣𝑖𝑛 

𝛼𝑘 = Konvektionskoefficient vid givet skikt 𝑊/𝑚2 · 𝐾𝑒𝑙𝑣𝑖𝑛 

 

Isoleringsmaterialets uppgift är att kapsla in stillastående luft och på så sätt verka som ett 

isolerande skikt mot transmissionsförluster mellan inomhusmiljön och byggnadens fasad.  
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Värmeförluster genom väggens skikt sker främst genom värmeledning enligt ekvation 2 [4].       

 

𝑇3 −  𝑇4 =
𝑃

𝐴
·

𝐿

𝜆
    °C  (2)                                              

L = Materialets tjocklek i meter   𝑚 

𝜆 = Värmekonduktivitet för materialet  𝑊/𝑚 · 𝐾𝑒𝑙𝑣𝑖𝑛  

 

Vid fasadens ytskikt strålar och konvekterar sedan den värme som trängt igenom väggen ut 

till omgivningen [4]. Detta sker enligt samma princip som i ekvation 1 men vid en lägre 

temperatur enligt ekvation 3 [6]. 

 

𝑇4 − 𝑇6 =
𝑃

𝐴
·

1

𝛼𝑠+𝛼𝑘4−6

    °C  (3)                                              

 

Läggs ekvation 1 till 3 samman kan materialets eller väggens värmegenomgångstal beräknas 

enligt ekvation 4 [4]. 

 

1

𝐾
=

1

𝛼𝑠+𝛼𝑘1−3

+
𝐿

𝜆
+

1

𝛼𝑠+𝛼𝑘4−6

    
1 

𝑊/𝑚2·𝐾𝑒𝑙𝑣𝑖𝑛 
  (4)  

 

K = Specifikt värmegenomgångstal  𝑊/𝑚2 · 𝐾𝑒𝑙𝑣𝑖𝑛   

 

Vilket för hela värmegenomgångskedjan kan skrivas om till ekvation 5 [4]. 

 

𝑇1 − 𝑇6  =
𝑃

𝐴
·

1

𝐾
        °C  (5)  

 

Omskrivning av 5 ger materialets temperaturjusterade effektförlust enligt ekvation 6 [4].  

 

𝑃 = 𝐴 · 𝐾 · (𝑇1 − 𝑇6)      𝑊  (6)  

 

Genom att beräkna alla ytors area och värmegenomgångstal i klimatskalet samt under 

förutsättning att temperaturen inomhus och utomhus är känd kan transmissionsförlusterna 

beräknas för ett givet tillfälle.    
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2.2.2 Ventilationsförluster 

I de nuvarande husen tas friskluften in genom fönsterspaltventiler i respektive lägenhet och i 

väggen bredvid ytterdörren på de nyare lägenheterna [17]. Den kalla utomhusluften värms 

upp i mötet med inomhusluften och av radiatorerna till rumstemperatur. Ett konstant 

frånlufts och tilluftsflöde erhålls med frekvensreglerade frånluftsfläktar i varje enskilt hus. 

Det är därmed temperaturskillnaden mellan ingående utomhusluft och rumsluften som 

bestämmer storleken på ventilationens effektbehov enligt ekvation 7 [21]. 

 

𝑃𝑉𝑒𝑛𝑡𝑖𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 = 𝑚𝑙 · 𝐶𝑝𝑙 · (𝑇1 − 𝑇6)   𝑘𝑊  (7)  

𝑃𝑉𝑒𝑛𝑡𝑖𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 = Effekt som ventilationsflödet kräver 𝑘𝑊  

𝑚𝑙 = Massflöde ventilationsluft  𝑘𝑔/𝑠 

𝐶𝑝𝑙 = Ventilationsluftens specifika värmekapacitet 𝑘𝐽/𝑘𝑔 · 𝐾𝑒𝑙𝑣𝑖𝑛 

 

En byggnad kan även utsättas för andra förluster i form av köldbryggor och oavsiktlig 

ventilation. Köldbryggor uppstår då material som har god värmeledningsförmåga och som av 

olika anledningar går djupare in i klimatskalets isolerande skikt leder förbi värmeenergi 

direkt ut till den kallare utomhusmiljön [21]. Oavsiktlig ventilation uppstår då inomhusluften 

på ett eller annat sätt oavsiktligt läcker ut genom otätheter i klimatskalet [21]. De oavsiktliga 

förlusterna kan bero på val av byggnadsteknik eller oaktsamhet vid byggande men även av de 

boendes livsstil under daglig drift.   
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3 Anläggningsbeskrivning 

Korpralsvägen 42 och 46 är konstruerade enligt samma princip och av samma entreprenör. 
Det enda som skiljer är storleken på värmepumparna och systemens dimensionering. 
 

3.1 Byggnaderna 

Korpralsvägen 40-46 består av fyra identiska flerbostadshus byggda i mitten på 1960 talet. 

Husen byggdes om mellan 2009-2011 och kompletterades då med en extra våning. Se figur 14 

och 10. Även källarutrymmena byggdes om till bostäder och förrådsutrymmen. Nya 

gemensamma gårdstvättstugor och cykelgarage byggdes mellan korpralsvägen 46-44 och 42-

40. Husen värmdes ursprungligen av en oljepanna i respektive hus källare. Området 

konverterades till fjärrvärme 1981 [16].     

 

Figur 14. Korpralsvägen 40 norrsida.         Figur 15 Korpralsvägen 40 norrsida. 

Den äldre delen av huset i figur 14 och 15 är den med tegelfasad och den nyare påbyggnaden 

är den med grå boardfasad. I samband med ombyggnationen 2010-2011 installerades den 

nuvarande frånluftsåtervinningen som sammankopplades i det forna pannrummet på 

korpralsvägen 42 respektive 46. För de nybyggda delarna anges ytornas U-värden i 

byggritningarna. För de äldre huskropparna finns inte några ritningar med klimatskalets 

genomskärning. För de äldre delarna har U värdet därför antagits utifrån rådande byggnorm 

för uppförandeperioden [3]. Tabell med aktuella ytor och U-värden återfinns i bilaga F. 

 

3.2 Frånluftsvärmepumpanläggningarna 

Anläggningen på korpralsvägen 42 består av två värmepumpar med en maxeffekt av 30 kW 

vardera. Korpralsvägen 40, 42, 44 har en gemensam undercentral för fjärrvärme i källaren på 

korpralsvägen 42 som fördelar värmen via kulvert till samtliga tre byggnader. 

Värmepumparna har därför placerats i samma källarutrymme där fjärrvärmeväxlaren och 

fördelningsdon till husen sedan tidigare fanns på korpralsvägen 42. Eftersom maxeffekten på 

värmen för denna anläggning uppgår till 60 kW har två bergvärmepumpar av modell Nibe 

fighter 1330 valts för frånluftsåtervinning. Värmepumparnas förångare har kopplats mot en 

köldbärarkrets som parallellt sammanbinder frånluftsventilationen i varje hus via kulvert och 

värmeväxlarbatterier placerade på taken i respektive hus frånluftsutblås.  

I varje värmepumpmodul sitter två Aggregat med separata kompressorer på 15 kW 

värmeeffekt vardera. Aggregaten är kopplade parallellt. För denna modell kan upp till 8 

slavpumpar styras överordnat från en pump som utses till master [18]. 
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Den vänstra värmepumpen i figur 4 är försatt i slavläge och den högra som master. Ett av 

aggregaten i masterpumpen kan via en switchventil kopplas om automatiskt för att växla 

produktion från varmvatten till tappvarmvatten. Automatiken styrs av utplacerade givare 

som mäter tappvarmvattentemperaturen. Detsamma gäller för värmeproduktionen. 

Masterpumpen räknar ut ett medelvärde av antalet gradminuter som framledningen på 

tappvarmvattnet eller varmvattnet variera runt ett temperatur korrigerat gränsvärde. 

Gränsvärdet består antingen av ett manuellt satt börvärde eller bestäms av en 

klimatkorrigerad temperaturkurva som styr mot utomhustemperaturen [18].  

 

Figur 4. Värmepumpar på korpralsvägen 42. 

Masterpumpen väljer att producera tappvarmvatten om temperaturen på utgående 

tappvarmvatten från tappvarmvattentankarna ligger under ca 50-57°C. Då önskad 

temperatur uppnåtts växlar aggregat B enligt figur 5 över till varmvattenkretsen för 

produktion av värme tillsammans med de andra aggregaten [18] se även bilaga A. 

Figur 5. Aggregat B i masterpumpen är prioriterad för tappvarmvattenproduktion [16]. 
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Ingående kallvatten går in i botten längst ned till vänster på tappvarmvattentankarna i figur 6 

och kommer ut i toppen. Tankarna är parallellt anslutna mot värmepumpen. 

Tappvarmvattentankarna genomströmmas av ett delflöde från ingående icke uppvärmt 

kallvatten som ska beredas till tappvarmvatten. Det övriga delflödet går direkt till 

tappvarmvattenvärmeväxlaren där fjärrvärme värmer delflöde två till ca 60-64 °C. De två 

flödena mixas därefter igen av en blandningsventil i figur 7 med ett börvärde inställt på 57 °C. 

Grundinställningen för fjärrvärmeflödet genom tappvarmvattenvärmeväxlaren är satt till 20 

%. Detta för att garantera ett minsta varmvattencirkulationsflöde fram till både 

tappvarmvatten och varmvattenvärmeväxlaren [11]. 

 

Figur 6. Tappvarmvattentankar.  

Uppgående flöde som ansluter nedifrån genom det halvisolerade röret främst i figur 7 består 

av tappvarmvatten värmt med fjärrvärme. Från höger in i blandningsventilen ansluter 

tappvarmvattenflödet från tappvarmvattentankarna som värmts av aggregat B i 

mastervärmepumpen. I anslutning till blandningsventilen nedifrån återfinns 

fjärrvärmeväxlarna för tappvarmvatten och varmvatten i figur 8 se bilaga A för översikt. 

 

Figur 7. Blandningsventil för tappvarmvatten.  
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Till vänster i figur 8 ses in och utgångar för fjärrvärmeväxlaren som bereder tappvarmvatten. 

Till höger fjärrvärmevärmeväxlaren för varmvatten. Längst ned är styrshuntarna för 

fjärrvärmereturen placerade parallellt med varandra. Främst i figur 8 ses reglerenhet för 

fjärvärmeberett tappvarmvatten och varmvatten. Donet på växlaren längst upp till höger är 

kopplad mot mastervärmepumpen som styr blandningsventilen. Börvärdet för det 

tappvarmvatten som levereras ut från anläggningen har ställts in i donet. Röret med 

termometer överst till höger i bilden är den gemensamma framledningen för varmvatten till 

radiatorsystemen. Röret parallellt nedanför längst ut till höger är den gemensamma returen 

för radiatorsystemen. Röret som ansluter alldeles till höger om termometern på 

värmereturen är framledningen på det biflöde som värmepumpen värmer. På det yttersta 

röret under expansionskärlet längst ut till höger sitter en backventil som ska förhindra att 

framledningen från värmepumpen trycks tillbaka genom radiatorreturen. Se även Bilaga A.   

 

Figur 8. Reglercentral och fjärrvärmeväxlare. 

Värmereturflödet från radiatorsystemet ansluter via röret främst i figur 9 uppifrån mot 

backventilen nederst i bild. Vinkelrätt i höjd med det större expansionskärlet ansluter 

uttagspunkten för värmepumpens delflöde. Inmatningspunkten ansluter parallellt i 

jämnhöjd efter backventilen. Värmepumparna arbetar parallellt i en sorts bypass kopplad 

serie med värmereturen från radiatorsystemet se figur 10. Fördjupning se bilaga A. 

 

Figur 9. Fjärrvärmeväxlare med anslutningar från sidan. 
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Inkopplingen av värmepumpanläggningen har utförts enligt rörhandlingar för korpralsvägen 

42 och 46 som återfinns i bilaga A-B. Där återfinns även Nibes rekommendation för 

sammankoppling av fjärrvärme och värmepump i bilaga C. 

 

 

Figur 10. Principkoppling för nuvarande värmeproduktion. Obs backventil saknas [5].  

De tre husen ansluter parallellt över värmeframledningen via shuntgrupper som skickar 

delflöden via varmvattenkulvert till de två andra husen och tvättstugan mellan 42 och 40. 

   

Figur 11. Äldre shuntgrupp för ett av husen.  

Det vita donet till höger på väggen i figur 11 styr separat framledningstemperaturens 

börvärde för de tre shuntgrupperna. Framledningstemperaturen styrs av en klimatkorrigerad 

temperaturkurva mot utomhustemperaturen. 
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Värmepumparnas förångare absorberar energi från köldbärarkretsen som i sin tur via en 

värmeväxlare i frånluftskanalen absorberar utgående värmeenergi i frånluften. 

Köldbärarvärmeväxlaren är en del av ett modultillverkat ventilationsaggregat av märket 

Flexomix [13]. Aggregatet innehåller tre moduler varav den första består av ett frånluftsfilter 

följt av köldbärarvärmeväxlaren. I den tredje modulen sitter frånluftsfläkten som är 

frekvensreglerad och tryckstyrd för att ge ett konstant ventilationsflöde. Eventuell kondens 

leds ut på taket via det vita avloppsröret i figur 12.  

 

Figur 12. Flexomixaggregat på Korpralsvägen 42. 

Korpralsvägen 46 har en egen fristående värmepump av samma märke och modell som på 42 

men med en lägre totaleffekt av 22 kW. Anläggningen på korpralsvägen 46 är identisk med 

anläggningen på 42. Den enda skillnaden är att varje aggregat har en maxeffekt av 11 kW och 

att anläggningen enbart värmer korpralsvägen 46 samt tvättstugan mellan 46-44. Styrningen 

av fjärrvärmen sker enligt samma princip men med ett reglerdon av ett annat fabrikat än 

donet på 42. Figur 13 visar den mindre värmepumpen och tappvarmvattentanken på 46. 

 

Figur 13. Anläggning på korpralsvägen 46. 
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3.2.1 Styrning av värme 

Värmestyrningen på korpralsvägen 42 och 46 är identisk och sker separat för värme och 

tappvarmvatten. Styrdonen är av olika fabrikat men med likvärdig linjär funktion. 

  

3.2.2 Tappvarmvatten 

Styrningen av tappvarmvatten och varmvatten sker separat för värmepump och fjärrvärme. 

Mastervärmepumpens tappvarmvattenproduktion styrs via temperaturgivare placerade på 

framledningen från tappvarmvattentankarna av den utgående temperaturen från tankarna. 

Tankarna är fristående från fjärrvärmeväxlaren och värmer endast ett delflöde av det totala 

tappvarmvattenflödet. Ingående kallvatten för tappvarmvattenanvändning delas upp mellan 

tappvarmvattentank och fjärrvärmeväxlare. Kallvattnet som passerar direkt genom 

tappvarmvattenvärmeväxlaren värms upp till strax över 60°C. Det övriga flödet går in i 

tappvarmvattentankarna. Vattnet värms från ca 7°C [17] till maximalt ca 50-57°C varpå de 

två flödena blandas via blandningsventilen efter fjärrvärmeväxlaren. Fördelningen av flödena 

i ventilen bestäms överordnat av mastervärmepumpen. Ca 55-60°C tappvarmvatten skickas 

efter blandning ut till lägenheterna vilket är enligt inställt börvärde om 57°C. Regleringen av 

tappvarmvatten har inte fungerat optimalt eftersom blandningsventilerna före Julen 2012 

inte var anslutna till mastervärmepumpens överordnade styrsystem [11]. 

   

3.2.3 Varmvatten 

Varmvattenproduktionen styrs av en temperaturgivare placerad på den gemensamma 

värmeframledningen för radiatorkretsen efter fjärrvärmeväxlaren. Pumpen räknar 

kontinuerligt ut en summa av antalet gradminuter som temperaturen på framledningen 

avviker från det aktuella börvärdet [14]. Börvärdet ges av en klimatjusterad linjär 

värmekurva som styr mot utomhustemperaturen. Var 60:e sekund mäter pumpen skillnaden 

mellan börvärdet som ges av den klimatkorrigerade värmekurvan och ärvärdet som ges av 

den gemensamma framledningstemperaturen [14, 12]. Skillnaden summeras i 

tiominuterscykler. Om resultatet är negativt är summan av mätcykeln och skillnaden mellan 

bör och ärvärden mestadels negativa. Börvärdet ligger under ärvärdet och pumpen tillåts 

därför fortsätta producera värme. Om summan istället är positiv är majoriteten av 

mätpunkterna i mätcykeln positiva. Detta innebär att börvärdet mestadels är större än 

ärvärdet vilket medför att pumpen stannar i detta fall. Pumpen står helt stilla under 

kommande mätcykel. Om antalet gradminuter fortfarande är positiva startar inte pumpen 

utan inväntar nästa mätperiod [14]. Detta pågår tills gradminutsumman åter blir negativ. 

Detta inträffar dock bara om utomhustemperaturen sjunker eller om värmebehovet ökar vid 

de aktuella inställningarna för pumpen och husets värmekurva. Värmepumparna på 

korpralsvägen 42 värmer endast ett delflöde från radiatorsystemets värmeretur. Flödet värms 

och skickas ut igen en bit framför uttagspunkten. Mastervärmepumpen kan skicka en 230 v 

styrsignal via kabel till varmvattenshunten för fjärrvärme och på så sätt styra denna 

överordnat [12]. Denna lösning har dock valts bort och istället regleras värmepumparna 

parallellt med fjärrvärmen mot utomhustemperaturen. 

Korpralsvägen 46 är identisk med 42 med skillnaden att styrkabel som skulle kunna kopplas 

för överordnad styrning av fjärrvärmeshunt för varmvattenproduktion är dragen från 

pumpen. Kabeln är inte ansluten inne i pumpen och änden hänger löst i taket.   
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3.2.4 Fjärrvärme  

Fjärrvärmevärmen styrs separat med ett klimatkompenserat styrdon av märket Siemens 

RVD 144 på korpralsvägen 42 och Danfoss ECL Comfort 310 på 46. Donen styr 

fjärrvärmeflödet genom fjärrvärmeväxlarna för beredning av tappvarmvatten och varmvatten 

via styrshuntar. Shuntarna är monterade på fjärrvärmereturen ut från värme och 

tappvarmvattenväxlarna. Framledningstemperaturen styrs av en klimatkorrigerad linjär 

värmekurva som beror av utomhustemperaturen [20, 8]. Donen är inställda med separata 

styrinställningar för värmeshunt och tappvarmvattenshunt [12].  

 

3.2.5 Hus  

Till varje hus på korpralsvägen 42 finns en separat shuntgrupp som styrs av en gemensam 

klimatjusterad börvärdesgivare av märket Corrigo E som återkopplar mot 

utomhustemperaturen. Givaren kan förse de tre shuntgrupperna med separata värmekurvor. 

Husen är ursprungligen dimensionerade för fram/retur 55/40°C. I lägenheterna regleras 

radiatorer med termostater. Korpralsvägen 46 består enbart av ett hus och tvättstuga med 

fristående radiatorsystem och har därför ingen shuntgrupp. Värmepumpen och fjärrvärmen 

har istället kopplats direkt mot husets värmesystem.   
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3.3 Tänkt funktion 

Husens effektbehov stiger med ökad temperaturskillnad mellan inomhusmiljön och 

utomhusmiljön. Värmepumparna skall vid full drift producera en grundlast med den 

återvunna värmen och på så sätt sänka husens toppeffektbehov med en konstant andel. 

Fjärrvärmen spetsar värmepumparna vid behov större delen av året. Sommartid då 

värmebehov ej föreligger produceras endast tappvarmvatten. Husen har sedan tidigare varit 

fjärrvärmekund hos Umeå Energi. Fjärrvärmen finns därför redan indragen. Den rörliga 

kostnaden för fjärrvärme är i dagsläget lägre än för el och det totala värmebehovet har ökat 

något efter ombyggnaden. Det faller sig därför naturligt att fortsatt vara fjärrvärmekund. 

Figur 16 visar den tänkta prestanda vid optimal drift för korpralsvägen 42 enligt korrigerat 

driftdata för 2012. Blå stapel avser totalt beräknat bidrag från värmepumparna enligt 

ekvation (15) per månad. Grön stapel avser det beräknade fjärrvärmebehovet till 

uppvärmning och tappvarmvattenberedning om värmepumparna stängs av. Gul stapel avser 

det beräknade fjärrvärmebehovet till uppvärmning och tappvarmvattenberedning med 

värmepumparna i drift. Gratisenergi från sol osv har slagits ut som en konstant årseffekt.       

 

 

Figur 16. Optimal driftprofil för korpralsvägen 42.  

 

  

0

50000

100000

150000

200000

250000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

k
W

h
 

Månad 

Återvunnen värme idealt

Fjärrvärmebehov utan VP

Fjärrvärmebehov med VP



17 

 

3.4 Umeå Energi    

Umeå Energi som levererar fjärrvärmen har de senaste 15 åren investerat i nya 

förbränningsanläggningar för fjärrvärme och elproduktion. Tidigare producerade Umeå 

Energi endast fjärrvärme till miljonprogramsområdet ålidhem där även 

huvudproduktionsanläggningen var placerad i början på 1970talet [10]. Energimixen bestod 

av olja, flis, torv, avfall och senare även värmepumpar som bas. Avfall var vid den här 

tidpunkten ett mindre beprövat bränsle och pannorna låg därför i teknikens framkant. 

Oljepannor kopplades in från och med några minusgrader och gick under större delen av 

vinterperioden. I och med utbyggnad av fjärvärmenätet och den stigande åldern på den 

befintliga effektreserven byggdes och togs år 2000 avfallspannan Dåva 1 i drift samtidigt som 

de äldre avfallspannorna på ålidhem skrotades. 2009 togs Dåva 2 fluidbäddsbiopanna i drift 

för att ytterligare minska behovet av olja, öka elproduktionen med ytterligare en turbin och 

möta expansionen i fjärrvärmenätet. I dagsläget har Umeå Energi en effektreserv som från 

respektive bränsleslag kan leverera värmeeffekt till fjärrvärmenätet enligt tabell 1 se bilaga G. 

 

Tabell 1. Umeå energis produktionslag [9] 

   

Avfall 70    MW 

Biobränslen och torv 190  MW 

El och värmepump 50    MW 

Olja 245  MW 

Ackumulatortank för drift och 

tryckutjämning  

50 MW 

   

 

Idag klarar den befintliga effektreserven att leverera effekt till fjärrvärmenätet ned till ca  

-16°C utomhustemperatur med enbart avfall, bio och elpannor enligt beräkningar baserade 

på data från bilaga G & E som redovisas sist i bilaga G. Därefter måste oljepannor startas för 

att klara effektbehovet. Dåva 1 & 2 har minskat behovet av fossila bränslen och turbinerna 

kan tillsammans producera upp till 50 MW el [16] vilket ökat anläggningsintäkterna.  

För att elda avfallsbränsle mottar Umeå Energi en betalning från avfallsproducenten. Att 

enbart driva avfallspannan Dåva 1 blir därför en inkomst för Umeå Energi. Avfallspannan 

producerar ånga som förs genom en turbin. Turbinen producerar el och kondenserar 

överskottsvärmen mot fjärrvärmenätet. Sommartid då endast tappvarmvattenbehov 

föreligger händer det att effektbehovet i fjärrvärmenätet periodvis sjunker under pannans 

minsta lastgräns. Vid dessa tillfällen kyls fjärrvärmereturen med kylmedelskylare för att inte 

behöva stänga ned pannan helt. Eftersom inkomsterna från el och avfallsförbränning är 

relativt goda vill Umeå Energi inte att värmeunderlaget i fjärrvärmenätet skall minska 

sommartid. Därför har de själva investerat i värmedrivna absorptionskylmaskiner för 

produktion av fjärrkyla för att öka värmeunderlaget. 

Till skillnad från exempelvis roterande FTX frånluftsåtervinning som endast återvinner och 

förvärmer den ingående ventilationsluften konkurrera en frånluftsvärmepump som priorite-

rar tappvarmvattenberedning ut fjärrvärmen sommartid. Samtidigt minskar samma värme-

pump likt FTX-aggregatet effekttopparna vintertid i fjärrvärmenätet. En fjärrvärmekund med 

frånluftsvärmepump beläggs enligt prismodell för 2011-12 med en korrektionsfaktor som 

kraftigt ökar fjärrvärmepriset. Se bilaga D för prismodell 2011-12. 
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3.5 Trandansen  

Värmepumparna på trandansen bereder endast varmvatten till uppvärmning parallellt med 

fjärrvärmen och spetsas enbart vid behov se figur 17. 

 

 
 

Figur 17. Kopplingsprincip Trandansen 

Tappvarmvatten bereds med enbart fjärrvärme parallellt med värmespetsen. Styrningen sker 

överordnat från en webbplattform som gör det möjligt att övervaka och även styra enskilda 

komponenter på distans via webbplattformen där figur 17 är hämtad. 

 

Trandansen som presterat ytterst bra sedan idrifttagning sommaren 2011 uppvisar en or-

dentlig minskning av fjärrvärmebehovet till uppvärmning enligt figur 18. Tappvarmvatten 

bereds enbart av fjärrvärme för denna anläggning. Juni-augusti stängs värmepumparna av 

enligt överenskommelse med Umeå Energi. Trandansen får för detta driftscenario betala rör-

ligt fjärrvärmepris och normal abonnemangsavgift utan någon korrektionsfaktor.   

 

 

Figur 18. Uppmätt fjärrvärmeanvändning på Trandansen. 
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4 Beräkningar 

För att besvara syftet har energi och ekonomiska beräkningar utförts i Excell. 

Beräkningsresonemanget framgår av ekvationsbeskrivningen i den löpande texten.   

   

4.1 Klimatskal  

De äldre husens värmegenomgångstal har för klimatskalets ytor tagits fram med 

schablonvärden för konstruktionstyp och byggårtal [3]. Tillbyggnaden ges av byggritningar. 

Arean på alla ytor har beräknats utifrån planritningar för korpralsvägen. Husens 

temperaturberoende värmegenomgångstal 𝑄𝑡 har beräknats genom summering av samtliga 

ytors temperaturberoende värmegenomgångstal för varje hus enligt ekvation 8 [21]. 

 

𝑄𝑡 = 𝐾1 · 𝐴1 + 𝐾2 · 𝐴2 + 𝐾𝑥 · 𝐴𝑥     𝑊/𝐾𝑒𝑙𝑣𝑖𝑛 (8)  

 

Ventilationsförlusterna har beräknats genom uppmätning av frånluftsflödet i samtliga hus 

vid punkttillfället tisdag 2/4 2013 kl 12:15 – 13:15. Vid mätningen anslöts fläktmotorns 

driftdator till en display där rådande tryckfall över fläkten uppmättes i realtid. Medelvärdet 

av högsta och lägsta tryck under några minuters drift fördes sedan in i den flödesekvation 

som angavs på fläktkåpans datablad för att lösa ut ventilationsflödet 𝑞𝑉. 

 

𝑞𝑉 = 0,07 · 𝑝𝑑𝑂,5     
𝑚3

𝑠
 (9)   

𝑞v = Volymsflödet frånluft    
𝑚3

𝑠
 

𝑝𝑑 = Tryckskillnad över fläkten   𝑃𝑎𝑠𝑐𝑎𝑙 

 

Densitet för luft av 20°C har antagits och använts i senare omräkning till massflödet [7]. När 

flödet och densiteten är känd kan massflödet luft beräknas enligt. 

 

𝑚𝑙 = 𝑞v · 𝐷       𝑘𝑔/𝑠 (10)  

D = Luftens densitet    m3/kg 

 

Ventilationens temperaturberoende effektbehov för att värma tilluften 𝑃𝑉𝑒𝑛𝑡𝑖𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 beräknas 

med ekvation (7). Effektbehovet beräknas i medel per timma under 2012 och början på 2013 

med temperaturdata för årets alla timmar från väderstationen på Institutionen för tillämpad 

fysik och elektronik vid Umeå universitet. Husens beräknade temperaturberoende 

effektbehov summeras därefter månadsvis. Från Umeå Energi har månadsanvändningen av 

el och fjärrvärmeanvändning inhämtats för samma tidsperiod.  

Husens totala energibehov i form av ventilation och transmissionsförluster summeras per 

timma månadsvis vilket ger det beräknade totalenergibehovet 𝐸𝑡𝑜𝑡. 

 

𝐸𝑡𝑜𝑡 = 𝑃𝑉𝑒𝑛𝑡𝑖𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑚å𝑛𝑎𝑑 1+2+𝑥 + 𝑃𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑 1+2+𝑥 𝑘𝑊ℎ  (11)  
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4.2 Energi till och från VP 

För att med grovdata från Umeå Energi kunna bestämma bidraget från värmepump 

respektive fjärrvärme till uppvärmning och tappvarmvattenberedning måste dessa separeras 

från varandra. Elen till värmepumpen började inte mätas separat förrän 16/4 2013. För 

husen på korpralsvägen mäts all ingående el separat för varje hus. Eftersom 40 och 44 ej har 

någon värmepump men är identiska med 42 och 46 har medelvärdet av elanvändningen på 

40-44 dragits från 42 och 46 för att urskilja värmepumparnas ungefärliga elanvändning.  

 

𝐷𝑟𝑖𝑓𝑡𝑒𝑙 𝑉𝑃 = 𝐸𝑙𝑀å𝑛𝑎𝑑 · 𝑘𝑜𝑟𝑝 42 𝑒𝑙𝑙𝑒𝑟 46 − (
𝑒𝑙𝑚å𝑛𝑎𝑑 𝑥 𝑘𝑜𝑟𝑝 40+44

2
)  kWh (12) 

 

För att bestämma månadsproduktionen från värmepumparna har den förmodade uttagbara 

effekten beräknats utifrån temperaturmätningar på köldbärarvärmeväxlarens kalla och 

varma sida. Genom att ställa upp en effektbalans under antagandet att temperaturen fram till 

köldbärarvärmeväxlaren är konstant 21°C har ett förmodat effektuttag beräknats per timma. 

 

𝑃Å𝑡𝑒𝑟𝑣𝑢𝑛𝑛𝑒𝑡 = 𝑚𝑙 · 𝐶𝑃𝑙 · (21 − 𝑇𝑒𝑘𝑏)    kWh (13) 

𝑇𝑒𝑘𝑏= Frånluftstemperaturen efter köldbärarvärmeväxlaren °C  

21 = Konstant temperatur före köldbärarvärmeväxlaren °C  

 

Genom att lägga till driftelen för kompressorn till summan av den återvunna effekten per 

timma under 2012 och dela med den urskiljda driftelen på årsbasis fås 𝐶𝑂𝑃å𝑟𝑠𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙. 

Kompressorn anges enligt datablad för Nibe fighter 1330 ha en verkningsgrad på 89 % [18]. 

Den energi som blir till nyttigt arbete omsättas som tillförd extravärme i kompressorcykeln. 

 

𝐶𝑂𝑃Å𝑟𝑠𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙 =
𝐸Å𝑡𝑒𝑟𝑣𝑢𝑛𝑛𝑒𝑡 ℎ𝑒𝑙å𝑟 +0,89·𝐷𝑟𝑖𝑓𝑡𝑒𝑙 𝑉𝑃𝐻𝑒𝑙å𝑟

𝐷𝑟𝑖𝑓𝑡𝑒𝑙 𝑉𝑃𝐻𝑒𝑙å𝑟
  𝑘𝑊/𝑘𝑊 (14) 

 

𝐶𝑂𝑃Å𝑟𝑠𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙 Multipliceras med totala driftelen år x för att beräkna förmodad avgiven värme.  

 

𝐸𝐿𝑒𝑣𝑒𝑟𝑒𝑟𝑎𝑑 å𝑟 𝑥 = 𝐶𝑂𝑃Å𝑟𝑠𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙 · 𝐷𝑟𝑖𝑓𝑡𝑒𝑙 𝑉𝑝å𝑟 𝑥   𝑘𝑊 (15) 

 

𝐸𝑉𝑒𝑛𝑡𝑖𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑡𝑜𝑡 summeras timvis för helåret 2012 enligt ekvation (7). Summan av den 

förmodade levererade värmen beräknas enligt ekvation (15) och driftelen dras av. Resultatet 

delas med 𝐸𝑉𝑒𝑛𝑡𝑖𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑡𝑜𝑡  vilket ger återvinningsverkningsgraden för anläggningen. Läggs 

därtill driftelen som blir värme till fås energiersättningsgraden av befintlig ventilation. 

 

Å𝑡𝑒𝑟𝑣𝑖𝑛𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑣𝑒𝑟𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑔𝑟𝑎𝑑ℎ𝑒𝑙å𝑟 =
𝐸𝐿𝑒𝑣𝑒𝑟𝑒𝑟𝑎𝑑 ℎ𝑒𝑙å𝑟−0,89·𝐷𝑟𝑖𝑓𝑡𝑒𝑙 𝑉𝑃𝐻𝑒𝑙å𝑟

𝐸𝑉𝑒𝑛𝑡𝑖𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑡𝑜𝑡
· 100 % (16) 

 

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑒𝑟𝑠ä𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑔𝑟𝑎𝑑𝑒𝑛ℎ𝑒𝑙å𝑟 =
𝐸𝐿𝑒𝑣𝑒𝑟𝑒𝑟𝑎𝑑 ℎ𝑒𝑙å𝑟

𝐸𝑉𝑒𝑛𝑡𝑖𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑡𝑜𝑡
· 100 %  (17) 



21 

 

4.3 Ekonomi  

Genom att beräkna grunddriftkostnaden för Umeå Energis fjärrvärmeproduktion i 

månadsgenomsnitt med hjälp av data från tidigare examensarbeten som utförts vid Umeå 

Energi kan produktionskostnaden för Umeå Energi beräknas vid en specifik produktionsmix 

för månad 𝑥 enligt ekvation (18). 

 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑𝑀å𝑛𝑎𝑑 𝑥  =
𝐷𝑟𝑖𝑓𝑡𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 1+2+𝑥

𝐸𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡 1+2+𝑥
· 𝐹𝐽𝑉𝐴𝑚å𝑛𝑎𝑑 𝑥   𝑘𝑟/𝑘𝑊ℎ (18) 

𝐹𝐽𝑉𝐴𝑀å𝑛𝑎𝑑 𝑥 = Aktuell fjärrvärmeanvändning under månad x 𝑘𝑊ℎ 

 

Då kunden i nuläget betalar enligt Umeå Energis prismodell för 2011-12 för sin 

fjärrvärmeanvändning under månad 𝑥 blir kvoten mellan vad kunden betalat och Umeå 

Energis produktionskostnad ett index för vad Umeå Energi tjänar på kundens driftprofil 

under just månaden 𝑥. Indexet tar dock inte hänsyn till externa produktionskostnader som 

exempelvis underhåll av fjärrvärmenätet. Den verkliga vinsten är därför lägre.   

 

𝑉𝑖𝑛𝑠𝑡𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥 =
𝐾𝑟 𝑏𝑒𝑡𝑎𝑙𝑑 𝑎𝑣 𝑘𝑢𝑛𝑑

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 𝑣𝑖𝑑 𝑟å𝑑𝑎𝑛𝑑𝑒 𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡𝑚𝑖𝑥 𝑓ö𝑟 𝑘𝑢𝑛𝑑𝑒𝑛𝑠 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑏𝑒ℎ𝑜𝑣
 (19) 

 

Genom att jämföra vinstindex för de befintliga husen vid olika driftfall. Exempelvis om 

frånluftsåtervinning ej finns, om frånluftsåtervinning finns som idag eller om denna stängs 

av under sommaren för att ge Umeå Energi produktionsunderlag. Indikerar indexet vilket 

driftscenario som Umeå Energi skulle föredra. Kostnaden för driften av värmepumparna har 

också beräknats och ställts mot index. Då anläggningen inte fungerar som den ska har ett 

optimeringsscenario där alla komponenter fungerar felfritt tagits fram med ett nytt optimalt 

index som följd. Det optimala indexet indikerar även hur mycket Umeå Energi och de boende 

förlorar vid nuvarande icke optimala driftfall.  
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4.4 Husens profil 

Fjärrvärmen som tillförs husen fördelas mellan varmvatten och tappvarmvatten. 

Tappvarmvattenanvändningen beräknas genom samma resonemang som för driftelen. 

Vattenanvändningen finns avläst för varje hus på månadsbasis. 40 % av det totala 

kallvattenflödet antas dock motsvara tappkallvattenanvändningen [3].     

 

𝑚𝑡𝑝𝑣 = (𝑚𝑘𝑉 𝑚å𝑛𝑎𝑑 𝑥 𝑘𝑜𝑟𝑝 42 𝑒𝑙𝑙𝑒𝑟 46 −
𝑚𝑘𝑣 𝑚å𝑛𝑎𝑑 𝑥 𝑘𝑜𝑟𝑝 40+44

2
) · 0,6 𝑘𝑔𝑚å𝑛𝑎𝑑 𝑥 (20) 

𝑚𝑡𝑝𝑣 = Massa tappvarmvatten   𝑘𝑔𝑚å𝑛𝑎𝑑 𝑥 

𝑚𝑘𝑉 = Massa kallvatten    𝑘𝑔𝑚å𝑛𝑎𝑑 𝑥 

 

Ingående kallvatten för tappvarmvattenberedning har antagits hålla ca 7°C. Vattnet värms 
upp till ca 57°C vilket med den uppmätta massan vatten under månad x ger den totala tapp-
varmvattenenergin som åtgår till tappvarmvattenberedningen den månaden.  
 

𝐸𝑡𝑝𝑣 = 𝑚𝑡𝑝𝑣 𝑚å𝑛𝑎𝑑 𝑥 · 𝐶𝑝𝑉 · (57 − 7)   𝑘𝑊ℎ (21) 

𝐸𝑡𝑝𝑣= Energi till tappvarmvattenberedning  𝑘𝑊ℎ 

𝐶𝑝𝑉= Vattnets värmekapacitet   𝑘𝐽/𝑘𝑔 · 𝐾𝑒𝑙𝑣𝑖𝑛 

 

Energianvändningen till tappvarmvatten antas ligga konstant över hela året och slås därför ut 

som en konstant effekt månadsvis. 

Den totala tappvarmvattenenergin dras inledningsvis av ifrån den totala fjärrvärmetillförseln 

som registrerats av Umeå Energi för att urskilja grundbehovet av fjärrvärmespets. 

För att uppskatta någon form av fördelning av värmepumparnas produktion antas att ¼ av 

värmepumparnas avgivna effekt på månadsbasis går till tappvarmvattenberedning. Juni-

augusti antas allt gå till tappvarmvatten. Mellanskillnaden som uppstår med den konstanta 

effekten antas beredas av fjärrvärme. Värme som åtgår till uppvärmning är dels från pumpen 

avgiven värme plus fjärrvärmespets minus pumpeffekten som går till tappvarmvatten och 

beräknat fjärrvärmeberett tappvarmvatten per månad. Värmepumparnas totala produktion 

beräknas enligt ekvation (15) men för varje månad utifrån data från Umeå Energi och 

𝐶𝑂𝑃å𝑟𝑠𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙. På så sätt delas tappvarmvattenberedningen upp mellan värmepump och 

tillförd värme samtidigt som förmodad rätt åtgången mängd tillförd värme från värmepump 

och fjärrvärme beräknas enligt ekvation 22. 

 

𝐸𝑓𝑗𝑣 𝑚å𝑛𝑎𝑑 𝑥 = 𝐸𝑓𝑗𝑣 𝑢𝑝𝑝𝑣ä𝑟𝑚𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑚å𝑛𝑎𝑑 𝑥 + 𝐸𝑓𝑗𝑣 𝑡𝑝𝑣 𝑚å𝑛𝑎𝑑 𝑥 𝑘𝑊ℎ (22) 

 

När uppmätt tillförd energi 𝐸𝑡𝑜𝑡 ℎ𝑒𝑙å𝑟 från fjärrvärme och värmepump under 2012 jämförs 

mot det beräknade temperaturberoende energibehovet uppstår en skillnad motsvarandes 

några %. Denna mellanskillnad antas motsvara den gratisenergi som tillförs byggnaden via 

sol, hushållsel, personvärme och läggs därför till i beräkningen som en konstant effekt året 

om. Detta för att den teoretiska beräkningen skall stämma med verkligt avläst data sett till 

helåret.          
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5 Genomförande 

Tillvägagångssättet som valts för att besvara syftet och frågeställningarna har utgått ifrån en 

kartläggning och beräkning av klimatskalets olika ytor och dess U-värden. För den nyare 

tillbyggda delen av husen är U-värden redan kända från byggritningar. Endast 

areaberäkningar behövde utföras. För den gamla delen av husen fanns inga ritningar vilket 

medförde att ytornas U-värden utifrån byggnorm för uppförandeperioden enligt Adalberth, 

Wahlström ”Energibesiktning av byggnader. -flerbostadshus och lokaler” [3] användes för 

att bestämma U-värdena. Därefter följde energiberäkningar och fastställning av husens 

energiprofil utifrån 2012 och början på 2013 års driftdata. Data insamlades allt eftersom 

beräkningarna utvecklades. Mätningar av ventilationens in och utgående temperatur och in 

och utgående energi från värmepumparna utfördes. Under tiden som detta gjordes framstod 

en problembild som analyserades allt efter som. Kontakt togs med underentreprenörer för att 

förtydliga problembilden och analysen. Kontakterna ledde till platsmöten och 

diskussionsrundor med de inblandade som fördjupade problembilden eftersom 

entreprenörerna inte visste vad felet var. Riktigt vem som var ansvarig för val av 

systemlösning som lett till de uppstådda problemen och vem som valt den nuvarande 

lösningen diskuterades utan resultat. Därefter analyserades resultatet och fler beräkningar 

utfördes. När tillräckligt med belägg tagits fram påbörjades sammanställning av data och 

rapportskrivningen.             
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6 Resultat 

Driftkostnad, vinstindex för Umeå Energi och den analyserade problembilden redovisas som 
olika grafer bestående av beräknade och uppmätta nyckeltal. 

 

6.1 Korpralsvägen 42 nuvarande  

Referenshuset (bara FJV ej VP)/blå stapel har högre abonnemangsavgift och högre 

fjärrvärmeanvändning än driftfallet med värmepump (FJV med VP (idag))/röd stapel. Se 

figur 19. Värmepumparna fungerar dåligt vintertid men bra sommartid vilket medför en 

högre spetsproduktionskostnad för Umeå Energi och därmed lägre vinst enligt index.    

Figur 19. Vinstindex för Umeå Energi med nuvarande driftprofil.  

Vid nuvarande prestanda är driftkostnaden i driftfallet med värmepump och spetsfjärrvärme 

högre än om exempelvis el via elpanna från Luleå energi (Med kondensat el)/vinröd stapel 

hade använts till värmespets. Billigaste spetselen fås från egenägda vindkraftsandelar (Med 

VP och vindel)/grön stapel enligt prisdata från O2 vind [22]. Se figur 20.   

Figur 20. Uppvärmningskostnad för korpralsvägen 40-44 nuvarande driftprofil och mix.  
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6.2 Korpralsvägen 42 optimalt 

Om värmepumparnas produktion optimeras till att producera en jämn grundlast året om 

minskar produktionskostnaden för Umeå Energi. Sommartid är vinstmarginalen extra hög på 

grund av Dåva 1. I fallet där värmepumparna stängs av sommartid (Med tpv fjv 

sommartid)/gul stapel ökar vinstindex med 11 % för Umeå Energi jämfört med om ingen 

värmepump hade funnits. Se figur 21. En bättre prestanda vintertid innebär också att 

produktionstopparna minskar vilket leder till lägre produktionskostnad för Umeå Energi.  

 

Figur 21. Vinstindex för Umeå Energi med optimerad driftprofil.  

Driftkostnaden är i fallet med värmepump och fjärrvärme marginellt dyrare än om el hade 

köpts från rådande elleverantör (2012) Luleå energi [17] (Med kondensat el)/vinröd stapel 

och tillsatts via elpanna. Det billigaste alternativet är dock fortfarande att köpa 

vindkraftsandelar och tillsätta via elpanna enligt figur 22.   

 

Figur 22. Uppvärmningskostnad för korpralsvägen 40-44 optimerad driftprofil och mix.  
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6.3 Korpralsvägen 46 nuvarande 

Nuvarande driftprofil pekar mot att värmepumparna går ned i produktion under december-

februari då toppeffektbehovet är som störst. Umeå Energis produktionskostnad är då som 

högst vilket för korpralsvägen 46 medför en försämrad vinst enligt index i figur 23. 

Figur 23. Vinstindex för nuvarande anläggning på korpralsvägen 46. 

Driftkostnaden vid nuvarande driftprofil är högre för värmepumpalternativet av samma 

anledning som på korpralsvägen 42 vill säga på grund av dålig produktion vintertid. 

Skillnaden mellan fjärrvärme och el-spets med elpanna är dock mindre för 46 vilket utläses i 

figur 24. 

Figur 24. Uppvärmningskostnad för korpralsvägen 46 nuvarande driftprofil och mix. 
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6.4 Korpralsvägen 46 optimalt 

En optimering av värmepumpanläggningen medföra en 12 % inkomstökning för Umeå 

Energi i fallet då värmepumpen stängs av sommartid vid optimal drift. Se figur 25. 

 

Figur 25. Vinstindex för Umeå Energi vid optimalt driftfall på korpralsvägen 46. 

Driftkostnaden sjunker betydligt vid optimering och det blir billigare att bereda spetsvärmen 
med fjärrvärme än om el skulle ha köpts från dåvarande elleverantören Luleå kraft.  
Om anläggningen hade spetsats via elpanna och drivits med el från vindkraft hade det endast 

blivit marginellt billigare. Merkostnaden sommartid för att stänga av värmepumpen var 

marginell men mervinsten för Umeå Energi betydande enligt figur 26. 

 

Figur 27. Uppvärmningskostnad för korpralsvägen 46 optimerad driftprofil och mix. 
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6.5 Problemidentifiering  

Fördelning av fjärrvärme till tappvarmvatten och värme på korpralvägen 42 styrs av två 

separata styrsystem som inte kommunicerar överordnat med varandra. Samtidigt 

återkopplar värmepumparna mot den gemensamma framledningstemperaturen via givare 

placerad på radiatorkretsens gemensamma framledning efter fjärrvärmeväxlaren i båda 

fallen. Värmepumparna är även tekniskt begränsade av en högsta framledningstemperatur 

på max 60°C. Fjärrvärmen kan potentiellt hålla 90-120°C. Pumparnas värmeproduktion är 

beroende av ärvärdet på den gemensamma framledningstemperaturen till husens 

radiatorsystem. För att pumparna ska producera måste ärvärdet vara något lägre än 

pumpens börvärde vid en given utomhustemperatur och kurvlutning. Detta för att pumpen 

ska producera värme överordnat fjärrvärmen. Med nuvarande inställningar av 

värmekurvorna på korpralsvägen 42 följs kurvorna åt för både pump och fjärrvärme. 

Värmepumpen har ett litet övertag samtidigt som fjärrvärmedonets kurva korsar och ligger 

över pumpens från ca -20°C. Gradminuterna för pumpen balanserar därför kring 

fjärrvärmens värmekurva som lätt kan bli dominant vid lägre temperaturer. Den nuvarande 

inställningen på korpralsvägen 42 infördes 16/4 2013 för att öka produktionen från 

värmepumparna. Se figur 28. Dess för innan var masterpumpens värmekurva på 

korpralsvägen 42 ställd betydligt lägre och fjärrvärmens styrkurva var även ställd något högre 

än nuvarande kurva enligt figur 29.  

 

Figur 28. Styrkurva på korpralsvägen 42 sedan 16/4 13, Hus, värmepump, fjärrvärme. 

Inställningarna har ändrats flera gånger sedan idrifttagning för att lösa tillfälliga problem. 

Detta försvårar problemidentifieringen av orsak till driftproblemen.  

 

Figur 29. Styrkurva vid första besöket i mars, hus, fjärrvärme, värmepump. 
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Fjärrvärmen kan ta över värmeproduktionen på två sätt. 

1. Allt eftersom utomhustemperaturen sjunker ökar tillskottet av fjärrvärme. Om 

värmepumpens styrkurva hamnar under fjärrvärmens styrkurva vilket var fallet med 

inställningarna i pumpen under vintern 2012 för korpralsvägen 42 så underordnas 

värmepumpen fjärrvärmen. När temperaturen på den gemensamma 

värmeframledningen närmar sig pumpens ärvärde går summan av antalet 

gradminuter för pumpen mot noll. Fjärrvärmen tar då över och pumpen stannar 

eftersom summan av gradminuterna till slut förblir positiva på grund av ett högt 

ärvärde. Detta sker vid snabba temperaturfall i gränsområdena då pumpens mätcykel 

inte hinner med fjärrvärmedonets snabbare reglering. Är kylan ihållande förblir 

pumpen stillastående tills dess att utomhustemperaturen stiger igen. Desto längre 

stoppet varar desto längre period av varmare utomhustemperatur krävs för att 

pumpen ska starta.  

2. Den maximala temperaturen ut från värmepumpen är begränsad till högst 60 °C. Vid 

behov av högre framledningstemperatur än 60 °C stannar pumpen av och väntar i 10 

minuter av säkerhetsskäl. Detta inträffar då fjärrvärmen lyfter temperaturen över 60 

°C eller vid överbelastning. Fjärrvärmen tar då över och pumpens temperaturgivare 

fortsätter att känna av en för hög temperatur. Då framledningstemperaturen för 

radiatorkretsen ligger över börvärdet för pumpen på grund av fjärrvärmen förblir 

pumpen stillastående. Det krävs då att temperaturen utomhus går ned tillräckligt 

mycket och stabiliseras en längre tidsperiod under börvärdet för att pumpen ska 

starta igen.  

Med nuvarande inställning som infördes 16/4 13 ligger värmepumpens värmekurva över 

fjärrvärmekurvan på korpralsvägen 42 och nära kurvan på 46. Detta medför att 

värmepumparna producerar värme dygnet runt med nästan inga stopp.  

Ett annat problem som istället kan uppstå med nuvarande inställningar är att då 

värmebehovet i husen sjunker så att pumparna börja överproducera värme så stiger ärvärdet. 

Börvärdet uppnås varpå pumpen stannar av efter ansamling av positiva gradminuter. Detta 

inträffar vid god väderlek då husens värmebehov tillgodoses av enbart gratisenergi varpå 

radiatorventilerna är näst intill stängda. Detta resulterar i en hög start/stopp frekvens vilket 

syns tydligt i driftloggen för pumpen på korpralsvägen 46. På 42 är antalet start och stopp 

förhållandevis få men antalet drifttimmar är även få. Sommaren 2012 producerade 

värmepumparna full effekt ända in i augusti. Ventilen till radiatorkretsen i ett av trapphusen 

hade gått sönder vilket medförde att värme kunde avges [11]. Detta åtgärdades fram mot 

sensommaren 2012 genom utbyte av ventil och justering av värmekurvan.  

 

 

Figur 30. Totalt ackumulerade start och stopp sedan idrifttagning. 
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Figur 31. Totalt ackumulerade drifttimmar.  

 

Figur 32. Cop uppmätt vid punkttillfällen sedan installation av mätare 16/4 13. 

Datat i figur 30, 31, 32 avlästes mellan 17 april till 6 maj 2013 under stabil drift och efter 
korrigeringen av styrkurvan på korpralsvägen 42 och senare även 46. M = master, S = slave. 
A och B anger vilket aggregat i respektive modul som avses.  Varför Cop i figur 32 sjunker för 
mastervärmepumpen på korpralsvägen 42 vid avläsningstillfälle 4 är okänt. 
 
Den nuvarande driftprofilen på korpralsvägen 42 och 46 visar tydligt i figur 33, 35 att 
värmepumparnas produktion inte ligger som en jämn grundlast året om. 
Värmeproduktionen tycks variera ologiskt. De nuvarande styrkurvorna för fjärrvärmen följer 
mastervärmepumparnas styrkurva men är parallellförskjutna i förhållande till fjärrvärmen. 
På korpralsvägen 42 är värmepumparna sedan 16/4 13 överordnad fjärrvärmen i det tekniskt 
möjliga intervallet för värmepumpen. Se figur 28. Driftprofil för korpralsvägen 42 ges av 
figur 33. Den röda stapeln i figur 33 avser den verkliga fjärrvärmeanvändningen enligt Umeå 
Energi. 
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Figur 33. Tillförd fjärrvärme enligt Umeå energi och beräknad tillförd värme 2012-01 till 

2013-03 korpralsvägen 42. 

Inställningarna i mastervärmepumpen på korpralsvägen 46 är identisk med den på 42 i 

dagsläget. Värmekurvan på 46 justerades upp den 25/4 2013 efter att pumpen börjat stanna 

av vid god väderlek. Styrdonet för fjärrvärme är av linjär typ som nära följer värmepumpens 

värmekurva vid temperaturer över 0 °C. Vid temperaturer under 0 °C ökar avståndet snabbt 

och fjärrvärmen blir lätt överordnad desto kallare det blir ute. Fjärrvärmen är inställd att 

leverera 80 °C vid – 30 °C ute enligt figur 34. Detta medför att fjärrvärmen blir helt 

dominant de kallaste delarna av året vilket syns tydligt i driftstatistiken. Se figur 35. 

Start/stoppfrekvensen har även varit hög för korpralsvägen 46 men totala antalet 

drifttimmarna för kompressorerna har varit fler än för 42. Se figur 31.  

 

 

Figur 34. Styrkurva på korpralsvägen 46 från den 25/4 2013. 

Pumpens värmekurva på korpralsvägen 46 var tidigare parallellförskjuten nedåt några 

grader. Men justerades upp efter pumpstopp i slutet på april enligt figur 34. 
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På korpralsvägen 46 följer värmeproduktionen en tydlig periodisk kurva där högst drifttid för 
värmepumpen fås under våren och hösten. Vintern 2012 stod pumpen stilla enligt figur 35. 
Övrig driftperiod under 2012 följde pumpens produktion husets temperaturberoende värme-
behov bättre. Fjärrvärmen tar över på grund av styrkurvan i figur 34. 
 

 

Figur 35. Tillförd fjärrvärme enligt Umeå energi och beräknad tillförd värme 2012-01 till 

2013-03 korpralsvägen 46. 

 

I tabell 2 redovisas de beräknade kostnaderna som består av totalpriset för uppvärmning och 

tappvarmvattenberedning. I fallen där värmepumparna stängs av sommartid köps all värme 

från Umeå Energi i form av fjärrvärme. För korpralsvägen 42 medför nuvarande driftprofil 

en förlust inklusive moms på ca 100 000 kr för år 2012. För korpralsvägen 46 som motsvarar 

ca 1/3 av uppvärmningsbehovet på 42 är förlusten ca 78 000 kr inklusive moms för 2012. 

Förlusten för korpralsvägen 46 är således i proportion till uppvärmningsbehovet mer än 

dubbelt så stor än för 42.  

 
Tabell 2. Avrundade nyckeltal för uppvärmning från beräkningsresultaten i Excell. 

    Fjärrvärme + el Beräknad  Ingen VP juni-augusti  

Värme och tpv behov 42 1 042 000 kWh 
  Värme och tpv behov 46 376 000 kWh 
  

     Kostnad idag 42 707 000 kr 711 000 kr 

Kostnad idag 46 241 000 kr 243 000 kr 

     Kostnad optimalt 42 607 000 kr 609 000 kr 

Kostnad optimalt 46 163 000 kr 165 000 kr 

     Förlust per år 42 100 000 kr 102 000 kr 

Förlust per år 46 78 000 kr 78 000 kr 
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7 Diskussion 

Det är svårt att från nuvarande mätdata skilja ut värmepumparnas exakta produktion och 

prestanda. Elanvändningen till värmepumparna på korpralsvägen 42 och 46 uppskattas 

genom subtraktion av medelelanvändningen på 40 & 44. Elanvändningen var 2012 60 000 

respektive 80 000 kWh per år för dessa hus vilket tyder på en viss osäkerhet. Detta i 

kombination med att COP för pumparna även kan variera något från månad till månad 

medför att det beräknade elbehovet till värmepumparna uppskattas ha en +-10 till 20 % 

felmarginal. Ytterligare stöd för att felmarginalen kan vara så hög som 20 % är att 

månadsmedeleffekten vissa månader överstiger värmepumparnas maxeffekt med ungefär 15 

% vid beräkningsmetod enligt ekvation (15). Det COP som kunnat uppmätas efter installation 

av mätare är dessutom nästan 1 enhet lägre än det beräknade. Den relativt korta mätperioden 

som utförts från slutet av april och en bit in i maj tyder på att korpralsvägen 42 i snitt ligger 

på ett COP av ca 3,5. Värmepumpen på korpralsvägen 46 har ett något lägre COP av ca 3. 

COP påverkas av skillnaden mellan temperaturen på förångarsidan och kondensorsidan. 

Förångarsidan kan antas konstant eftersom ventilationen är konstant. Kondensorsidan 

varierar dock från 20-60°C vilket borde orsaka stora svängningar i COP.  

I figur 16, 33, 35 redovisas driftprofilerna för korpralsvägen. Summamässigt stämmer de 

ingående värdena men i graferna är inte fördelningen rättvisande. Exempelvis är 

gratisenergin som ligger som en jämn effekt året om egentligen koncentrerad till 

sommarhalvåret. Fördelningen av husens värmeanvändning blir även på grund av 

driftstörningar för 2012 missvisande. Husens profil kan egentligen inte fastställas korrekt 

förrän alla ingående värden uppmäts mer exakt under en längre tid då anläggningen även 

fungerar som tänkt.  

Problematiseringen hos frånluftsvärmepumpar är att de främst konkurrerar med 

tappvarmvattenanvändningen. Fjärrvärmeanvändningen avlastas visserligen men eftersom 

värmebehovet är som störst under vinterperioden är denna avlastning snarare positiv 

eftersom fjärrvärmen blir dyrare att producera desto kallare det är ute. Sommartid försvinner 

Umeå Energis värmeunderlag eftersom tappvarmvattenbehovet är mycket lägre än 

varmvattenbehovet och pumparna har möjlighet att täcka hela tappvarmvattenbehovet. 

Samtidigt är produktionskostnaderna sommartid mycket förmånlig för Umeå Energi på 

grund av avfallspannan Dåva 1 

Genom att beräkna Umeå Energis produktionskostnader och jämföra mot husens driftprofil 

framgår det att en ökad tappvarmvattenanvändning sommartid medför en marginell 

merkostnad för fjärrvärmekunden men en mervinst för Umeå Energi. Om dessutom 

värmepumparna trimmas in i optimalfallet så att de går som de egentligen ska kan topparna 

kapas ytterligare vintertid. Detta är något som enligt beräkning leder till betydande mervinst 

för Umeå Energi. Fjärrvärmekunden sänker även sina kostnader. Vid rådande elpris för 2012 

hade det i optimalfallet ändå varit marginellt billigare att spetsa med el via elpanna på 

korpralsvägen 42 och marginellt billigare att fortsätta med fjärrvärmen på 46.   

Det rimliga driftscenariot med fjärrvärme som spets är att stänga av värmepumparna 

sommartid och istället låta enbart fjärrvärme stå för tappvarmvattenbehovet. På så sätt 

behålls produktionsbasen sommartid för Umeå Energi samtidigt som effekttopparna 

vintertid minskar. Denna modell tillämpas redan på Trandansen.  

Viktigt att påpeka är att om värmepumparna optimeras blir kostnaden för fjärrvärmespetsen 

ändå något högre än om spetsen hade utgjorts av el som tillsatts via elpanna under 2012 

enligt utförda beräkningar. Skillnaden är dock mycket liten och troligtvis skulle det inte bära 

sig ekonomiskt att dra fram en ny elservice, säkra upp huvudsäkringen på ett större 

elabonnemang och installera elpannor. Därtill kan läggas investeringskostnaden för att köpa 
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vindkraftandelar som i och för sig skulle sänka de totala uppvärmningskostnaderna med ca 

13 -14 % som bäst men till lång återbetalningstid.  

Om anläggningen optimeras visar beräkningar att Umeå Energi för både korpralsvägen 42 

och 46 ökar sin vinst med ca 11-12 % jämfört med om ingen värmepump hade funnits. Det 

borde därför finnas förhandlingsutrymme att sänka exempelvis den fasta 

abonnemangskostnaden.  

På grund av tidigare nämnda osäkerheter kring driftberäkningarna går det inte att med 

säkerhet säga att el skulle vara ett billigare alternativ än fjärrvärme. Beräkningsmarginalerna 

är för små för att avgöra vilket spetsalternativ som är billigast. Exempelvis hade ett ökat 

elpris med 5 öre medfört att el till värmespets blivit dyrare än fjärrvärmen i beräkningen. Vid 

optimal drift för korpralsvägen 42 var det ca 11 000 kr dyrare att ha kvar fjärrvärmen 2012 

men för 46 hade det varit någon tusenlapp billigare. Det måste dock igen påpekas att de 

ingående värdena för värmepumparnas produktion kan innehålla ett fel som kan vara så stort 

som 20 % vissa månader vilket kan påverka beräkningsresultatet.    

Fjärrvärmepriset baseras på en fast abonnemangsavgift, rörligt fjärrvärmepris och 

flödespremie. Flödespremien kan vara negativ om fjärrvärmeväxlaren är i bra skick. 

Flödespremien för korpralsvägen är så pass liten att den slår plus minus någon hundralapp 

per månad. Detta ligger inom felmarginalen för beräkningarna och har därför inte tagits med.    

Nuvarande prismodell kommer till följd av diskussionerna som uppstod mellan riksbyggen 

och Umeå Energi om Trandansen att ersättas med en ny modell hösten 2013. I denna modell 

väljer kunden ett grundabonnemang och betalar rörligt pris utefter sitt toppeffektbehov 

vintertid. Är effektbehovet vintertid lågt i förhållande till övriga året, minskar det rörliga 

fjärrvärmepriset. Den nya modellen tros uppmuntra energieffektiviseringsåtgärder som leder 

till en strävan hos kunden att sänka toppeffekten och energianvändningen vintertid. Det 

finns dessutom ingen indikation på att korrektionsfaktorn för värmepumpar kommer att 

behållas i den nya modellen som presenteras i september 2013 [17]. 
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8 Slutsatser 

1. Det finns möjlighet att låta styrningen av både fjärrvärmeshunten för varmvatten och 

tappvarmvatten att överordnas helt av de befintliga mastervärmepumparna. 

Styrkablar är till och med dragna på korpralsvägen 46 ända fram till 

blandningsventilen för fjärrvärmen. Där har de rullats ihop och bundits fast vid ett 

rör i taket utan att anslutas till vare sig ventil, pump eller fjärrvärmeshunt. 

Blandningsventilen på korpralsvägen 42 och 46 är dock anslutna sedan julen 2012 till 

pumpen för överordnad styrning via nydragna kablar. På korpralsvägen 42 är inga 

kablar dragna till fjärrvärmeshunten men det är fullt möjligt att göra detta. Inga 

tillbehör behöver installeras för att göra mastervärmepumparna styrande [12]. Allt 

som behövs är en dragning av kabel med korrekt anslutning av fjärrvärmeshunten för 

fjärrvärmen till mastervärmepumpen på korpralsvägen 46 och 42. Eftersom kablar 

som idag inte är anslutna till något alls redan finns dragna på korpralsvägen 46 

behöver det således på 46 enbart anslutas korrekt i pump och till fjärrvärmeshunten. 

Detta förutsätter att shunten kan ta emot en styrsignal på 230 volt. 

2. Om nuvarande lösning skall behållas måste värmekurvan för fjärrvärmen justeras så 

att denna ligger strax under och parallellt med värmepumpens värmekurva. På så sätt 

är värmepumpen alltid överordnad fjärrvärmen likt rådande inställningar på 

korpralsvägen 42 (se figur 28). Värmepumpen är dock fortfarande begränsad av den 

tekniskt möjliga framledningstemperaturen vilket påverkar produktionen negativt vid 

låg utomhustemperatur.  

3. Ytterligare ett alternativ är att flytta temperaturgivaren som värmepumpen mäter 

gradminuter med till fjärrvärmereturen före fjärrvärmeväxlaren för konstant 

produktion. Den lösningen kan leda till andra problem på grund av 

blandningsförhållandena som råder före fjärrvärmeväxlaren. Vid mätning av 

totalflödet luras pumpen till konstant produktion även då värmebehov egentligen ej 

föreligger. Temperaturen på varmvattnet som snurrar runt i radiatorkretsen hålls då 

hög sommartid med mången start och stopp som följd. Vintertid kommer dock inte 

pumpen luras av den gemensamma framledningstemperaturen och producerar därför 

som önskat. 

Det viktigaste för att öka anläggningens effektivitet är att förhindra produktionsbortfall 

vintertid. Med nuvarande inställningar kommer fjärrvärmen vid låga 

utomhustemperaturer att börja skicka ut varmare vatten än vad pumpen kan producera. 

Detta leder till att pumpen stannar då den behövs som mest. Den nuvarande styrningen 

kan således fungera men är inte att föredra eftersom den aldrig kan nå optimal 

produktion speciellt då värmen behövs som mest för värmespets vid låg 

utomhustemperatur.  
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Bilaga A 

 
Rörhandlingar framtagna av VVS konsult Inge Järvi för korpralsvägen 42. 



II 

 

Bilaga B 

 

Rörhandlingar framtagna av VVS konsult Inge Järvi för korpralsvägen 46. 



III 

 

Bilaga C  

 

 

Principskiss för inkoppling av Nibe värmepump med fjärrvärme som spets. 



IV 

 

 

Bilaga D 

 

 

Umeå Energis prismodell 2011-12 för fjärrvärme. 

 



V 

 

 

 

 

Fortsättning prismodell 2011-12 

 

 



VI 

 

Bilaga E 

Effektbehov vid en given utomhustemperatur i Umeås fjärrvärmenät [10]. Ligger till grund 

för bestämning av effektbehov och produktionskostnad för Umeå Energis produktionsmix. 

Kurvan har approximerats vid egna beräkningar och sedan använts till att beräkna 

produktionskostnaden vid olika temperaturintervall. 
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Bilaga F       

      

 
          

Typ Area m² U-värde 

Qt 
(kW/Ke

lvin) 

Transmissions
förluster 2012 

kWh 
 Fönster medel 199,07 2,7 0,537 79 931 
 Fasad tegel 726,87 0,7 0,509 75 666 
 Fasad Leka 82,86 0,7 0,058 8 626 
 Leka källare 615,2 0,5 0,308 45 744 

 

   
0,000 

  Golv totalt 2460 
 

0,000 
  

Äldre tak 480 0,2 0,096 0 

Ligger pall 
mot golv på 

nybygge 
Ytterdörr för äldre lägenheter går till 
uppvärmt trapphus = inga förluster 

 
0 0,000 

 Fasad tillbyggnad 139,53 0,17 0,024 3 527 
 

Golv tillbyggnad 442,5 0,22 0,097 0 

Ligger pall 
mot golv på 

nybygge 

Tak tillbyggnad 442,5 0,17 0,075 11 187 
 Fönster 

tillbyggnad 32,046 1 0,032 4 766 
 Ytterdörr 

tillbyggnad 18,2 1 0,018 2 707 
 Balkong 

tillbyggnad 22,781 2 0,046 6 776 
   

     

  

Höjden på nya 
fönster uppskattat 

till 1,4 utifrån 
ritning och 

beräkning mellan 
plankartorna 

 
Qt 1,607 kW/K  

  
      

Ingående, beräknade och uppmätta värden för en huskropps klimatskal på korpralsvägen. 
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Bilaga G 

 

     

Anläggning Bränsle 

Effekt medel 
år 11+10 

MW 
Installerad 
effekt MW 

Startkostnad 
kr 

     Dåva 1 Avfall 58,2 55 130 000 

Dåva 1 VP Rökgaser+el 16,3 15 0 

Dåva 2 Biomassa, torv 101,9 105 180 000 

Dåva 2 rgk Rökgaser 38,9 35 0 

P7 Biomassa (RT, Bark) 26,0 20 40 000 

P6 Flis 34,0 30 40 000 

Graniten VP1 & 2 Spillvärme+el 32,0 30 
 Holmsund 

    Röbäck separat nät 
    P5 Olja 44,4 45 5 000 

P4 Olja 46,1 45 5 000 

P3 Olja 43,3 45 5 000 

Backen Olja 19,3 24 3 000 

Ryttaren P3 Olja 6,0 15 2 000 

Ryttaren P4 Olja 11,7 20 2 000 

EP1 Ålidhem El 9,9 10 
 EP Ersboda El 9,1 10 
 EP NUS har inte behövt gå El 

 
10 

 Oljepanna NUS har inte gått 
alls Olja 

 
20 5 000 

Oljepannor Volvo har inte 
behövt gå Olja 

 
20 5 000 

Ack 
  

50 
 

     

  
496,3 604 

 

      
Ingående data för index och ekonomiska beräkningar för Umeå Energi [9].  



IX 

 

     

Bränsle och driftkostnad 
grund kr/MWh 

Total 
energi 

2011 MWh 
Drifttid 

h 

Max 
effekt 
MW Start/Stop 

     – 120 312050 8065 57,7 9 

155,6 43365 6592 16,4 76 

220 303873 4889 101,6 23 

0 113640 4547 39,7 27 

180 54881,3 3025 26,9 19 

280 48215 1845 33,6 15 

233,3 40176 2402 32,1 34 

     

     1000 6950 276 43,6 17 

1000 7796 288 47,3 16 

1000 5998 246 42,4 12 

1000 4903 543 18,3 17 

1100 27 8 6,0 3 

1100 1260 120 14,0 3 

686 4038 594 9,8 21 

686 1117 164 9,3 10 

 
0 

   1100 0 
   1100 0 
   

 
0 

   

                
Fortsättning av data för samma produktionsanläggningar som anges i förra tabellen men 
med driftdata för 2011.  



X 

 

     
Total 

energi 
2010 MWh Drifttid h Max effekt MW Start/Stop 

Medel start/ 
stop 10 & 11 

     294 179 7737 58,8 6 7,5 

51 518 6622 16,2 37 56,5 

343 709 5322 102,2 13 18 

120 728 4958 38,1 22 24,5 

87 532 4752 25,0 10 14,5 

82 866 3145 33,0 16 15,5 

38 965 3164 31,4 47 40,5 

     

     13 269 1137 45,2 15 16 

15 628 1174 44,9 22 19 

16 889 962 44,0 21 16,5 

7 871 1183 20,3 10 13,5 

62 813 5,9 2 2,5 

75 176 9,4 6 4,5 

2 506 1165 10,0 12 16,5 

847 991 9,0 5 7,5 

0 
    0 
    0 
    0 
    

     

               
Fortsättning med driftdata för 2010. 
  



XI 

 

      
Elproduktion 

MW 
Minlast 

MW Verkningsgrad Starttid h 
Startkostnad 

kr/MWh 
Produktionskostnad 

totalt kr/MWh 

      12 35 0,84 72 3,2 – 116,8 

- 5 4,5 0 0 155,6 

35 50 0,89 8 10,0 230,0 

    
0 0 

- 12 0,85 10 8,1 188,1 

- 15 0,85 10 9,5 289,5 

- 8 3 00-08-01 0 233,3 

     
0 

     
0 

- 10 0,95 1 8,0 1008,0 

- 10 0,95 1 8,1 1008,1 

- 10 0,92 1 7,2 1007,2 

- 3 0,9 1 6,3 1006,3 

- 3 0,85 1 111,6 1211,6 

- 3 0,9 1 13,5 1113,5 

- 2 0,98 0 0 686 

- 2 0,98 0,5 0 686 

       
Fortsättning data.  



XII 

 

     

Effektsteg 

Produktions
kostnad 

nyttig 
Effekt 

steg 

Kostnad 
steg & 

mix 
kr/MWh Gränstemp 

  
35,0 

  Dåva utan Rkg – 116 55,0 – 116 14,44 

 
155 15,0 

  Dåva med rkg 
 

70,0 – 58 10,22 

 
230 105,0 

  

 
0,00 35,0 

  Dåva 1+2 tot 
 

210,0 133 – 9,02 

 
188 20,0 

  

 
289 30,0 

  Dåva 1+2 tot+Bio+avfall 
tot 

 
260,0 156 – 12,76 

 
233 30,0 

  

 
686 10,0 

  

 
686 10,0 

  Dåva 1+2 tot+Bio+avfall tot+VP+el 310,0 198 – 15,84 

 
1008 45,0 

 
ska vara ca 15 

 
1008 45,0 

  

 
1007 45,0 

  

 
1006 24,0 

  

 
1212 15,0 

  

 
1113 20,0 

  Dåva 1+2 tot+Bio+avfall 
tot+VP+el+Olja 504,0 520 – 24,35 

 
1113 20,0 

  

 
1113 20,0 

  

 
1212 10,0 

  + övriga extrapannor olja & el 554,0 575 – 26,00 

  
50,0 

  + ack under begränsad tid 
 

604,0 575 – 27,52 

     

  
Beräknade gränstemperaturer vid rationell produktionssekvens utifrån data i tidigare bila-
gor. Billigaste anläggningen kopplas in först i olika effektsteg vid sjunkande utomhustempe-
ratur och effektbehov när gränstemperaturen uppnås.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XIII 

 

 

Bilaga H 

 

Figuren visar temperaturen före och efter köldbärarvärmeväxlaren på korpralsvägen 42 och 

46 mellan den 19 till 26 april 2013 i hela dygn. Mätaren före köldbärarvärmeväxlaren på 

korpralsvägen 46 var inte skyddad mot ventilationsdraget och tros därför visa fel. 

 

 

Figuren visar temperaturen före och efter köldbärarkretsen på korpralsvägen 42 och 

Mariehemsvägen 11 G mellan den 30 april till 7 maj 2013 i hela dygn. Mätaren före 

köldbärarvärmeväxlaren är vid denna mätning inlagd i ett skyddande plaströr för att undvika 

ventilationsdrag. Mätarna är av samma typ som vid tidigare mätning men av en nyare 

modell. 

 

Mätarna som placeras efter köldbärarväxlaren skyddas av en böjd plåt från 

ventilationsdraget. 
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XIV 

 

 

Tabellen avser uppmätt tryck vid punktillfället 2/4 2013. 

 

    Hus Tryck min (PA) Tryck max (PA) Medel (PA) 
40 90 110 100 
42 143 158 150,5 
44 127 136 131,5 
46 132 145 138,5 

    
  

Över filtret 
Q=0,070·(PA^0,5) Volymsflöde (m3/s) Massflöde (kg/s) Tryck (PA) 
40 0,7 0,84 230 
42 0,858 1,030 152 
44 0,803 0,963 150 
46 0,824 0,989 290 
        

 

Data till grund för beräkning av återvunnen effekt ur ventilationsluften. Riksbyggen har dock 

vid perioder sänkt ventilationsflödet för att slippa problem under ex julhelgen 2012 [17]. 


