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Sammanfattning 

Flygbranschen står idag för 2 % av de globala utsläppen av fossil koldioxid och har som första 

världsomspännande industri enats om gemensamma globala miljömål för att minska sin 

klimatpåverkan. Fjärrvärmebranschen står inför tuffa utmaningar då fjärrvärmeunderlaget förutspås 

minska på sikt. Smart Climate Scandinavian AB:s idé att värma flygplan med fjärrvärme när de står 

parkerade på backen är världsunik och möter de behov som både fjärrvärme- och flygbranschen har, 

att hitta nya affärsområden respektive minska sina utsläpp.  

Syftet med detta examensarbete var att ta fram underlag för utveckling av nästa generations 

styrsystem för Smart Climates klimataggregat samt undersöka konsekvensen av byte från ett 

traditionellt aggregat till ett från Smart Climate med hänsyn till energieffektivitet, miljöbelastning och 

driftkostnad. 

Mätningar av de termiska egenskaperna hos ett flygplan av typen ATR72-500 genomfördes. Det 

genomsnittliga U-värdet beräknades till 2,0 W/(m2·K) och värmekapaciteten till 3,421 MJ/kg. Med 

Excel VBA programmerades en applikation som har använts och kan fortsätta användas som ett 

verktyg för produktutveckling. Denna applikation beräknar energibehovet för ett flygplan baserat på 

inställda parametrar, som till exempel utetemperatur och flygplanets termiska egenskaper. 

Med Excelapplikationen beräknades den potentiella energibesparingen vid införande av 

nattsänkning, det vill säga tillfälligt sänk temperatur i flygplanet, till ca 30 % av ursprungligt 

energibehov. 

En konsekvensanalys av byte från elbaserade aggregat till ett fjärrvärmebaserat aggregat med 

föreslagen nattsänkning genomfördes. Analysen avgränsar sig till flygplanet som systemgräns och 

saknar därför en jämförelse av skillnad i förluster som vartdera systemet har. Beräkningarna visar att 

nattsänkningen innebär en reduktion av det årliga behovet från 25000 kWh till 15500 kWh för en 

ATR72-500. Traditionella aggregat tillämpar inte denna reglerteknik. Byte av energikälla från el till 

fjärrvärme innebär en minskning av de globala CO2e-utsläppen med mellan 9000 och 22000 kg per 

år. Hur stor besparingen i driftkostnad blir beror på rådande energipriser. 

Vid utveckling av nästa generation styrsystem rekommenderas att nattsänkning införs för Smart 

Climates aggregat då det visat sig ge stora energibesparingar. Dessutom föreslås styrsystemet vara 

uppkopplat mot internet för att underlätta framtida reglerjusteringar, datainsamling och 

produktutveckling. Att styra tillförd effekt på kabintemperaturen har visat sig mer pålitligt än vid 

styrning med hänsyn endast till utetemperaturen. 

Framtida studier föreslås fokusera på att utvidga systemgränsen från flygplanet till att ta med 

energitransportförluster i beräkningarna. Förslagsvis utses en specifik flygplats och systemgränsen 

sätts vid flygplatsens energimätare för el respektive fjärrvärme. Optimering av glykol/vattenflöde och 

dimensionering av ledningar, strypventiler och pumpar är intressanta frågeställningar. 

Frigörande av kapacitet i flygplatsens transformatorstation kan i sig vara en orsak till att välja 

varmhållning av flygplan med fjärrvärme. Den kanske viktigaste konsekvensen av att ersätta el med 

fjärrvärme är att högvärdig energi kan användas där den behövs. 
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Abstract 

The aviation industry today is responsible for 2 % of the fossil carbon dioxide emissions and has, as 

the first global industry, united around common goals for reducing its effect on climate change. The 

district heating industry faces tough challenges ahead considering the demand of its primary product 

is predicted to decrease in the longer run. Smart Climate Scandinavian AB’s idea of heating airplanes 

parked on ground with district heating unites the needs for both the aviation and district heating 

industry of reducing emissions and finding new areas of application respectively. 

The purpose of this thesis is to provide information for development of the next generation Smart 

Climate air climate unit control system and to study the consequences of changing from a traditional 

air climate unit to one from Smart Climate, with regard to energy efficiency, environmental impact, 

and operation cost. 

The thermal properties of an airplane of the type ATR72-500 where measured. The U-value was 

calculated to 2,0 W/(m2·K) and the heat capacity to 3,421 MJ/kg. An Excel application was 

programmed in Excel VBA to be used for product development. The application calculates the energy 

demand of an airplane based on settings such as outside temperature and the airplane’s thermal 

properties. 

The potential energy savings of introducing night time reduction, which is temporarily reducing the 

temperature in the airplane, is calculated to about 30 % of the initial energy demand. 

A consequence analysis of changing from a traditional electricity based air climate unit to one based 

on district heating with the proposed night time reduction was performed. The analysis was limited 

to the airplane as the system boundary and hence does not include energy losses which both 

systems have. The night time reduction is not implemented in traditional air climate units and hence 

the demand in energy is calculated to decrease from 25000 kWh to 15500 kWh per year for an 

ATR72-500. Changing energy source from electricity to district heating results in a reduced emission 

of CO2e of somewhere between 9000 and 22000 kg per year. How big the saving in operation cost 

will be depends on the energy prices for electricity and district heating. 

An introduction of night time reduction is recommended in the next generation control system of 

Smart Climate’s air climate unit since it evidently comes with great energy savings. It is also proposed 

that the next generation is wired up online on the internet. This will facilitate future setting 

adjustments, data gathering and product development. Also validated during the study is that the 

technique of regulating the temperature of inlet air by measuring the cabin temperature is more 

reliable than the traditional technique of using the outside temperature. 

It is suggested for future studies to include energy transport losses and hence should focus on one 

airport with well-defined system boundaries. A suggestion is using the same boundary as the energy 

meters of the airport. Optimizing glycol/water flow and dimensioning of pipes, valves and pumps are 

interesting issues to investigate. 

A reduced electricity demand will decrease the needed capacity of the transformer station and could 

give reason for considering heating airplanes with district heating. Perhaps the most important 

consequence of replacing electricity with district heating is that primary energy can be used where it 

is needed.  
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1 Inledning 
I detta kapitel presenteras en introduktion till områden som berörs av projektet. Syfte, mål och 

generella avgränsningar avslutar kapitlet. 

1.1 Bakgrund 
I detta kapitel ges läsaren en bakgrund till examenarbetets förutsättningar och vilket behov det finns 

av denna studie.  

1.1.1 Flygbranschens miljöfokus 

Flygbranschen står idag för 2 % av de globala utsläppen av fossil koldioxid och har som första 

världsomspännande industri enats om gemensamma globala miljömål för att minska sin 

klimatpåverkan [1]. Dessa mål innebär att flygets utsläpp av fossilt CO2e skall minska med 1,5 % per 

passagerarkilometer fram till 2020, därefter skall utsläppen inte tillåtas öka även om trafiken ökar. 

Dessutom skall de faktiska utsläppen av fossil koldioxid reduceras till 50 % av 2005 års nivåer, innan 

år 2050 [1]. 

Swedavia AB som ägs av svenska staten äger, driver och utvecklar tio av Sveriges flygplatser, bland 

annat Arlanda. Flygbranschens gemensamma miljömål återspeglas i Swedavias egen presentation av 

bolaget, där fokus ligger på hållbar utveckling och minskad miljöpåverkan [2]. 

1.1.2 Marktjänst av flygplan 

När ett flygplan har landat tar flygplatsens personal hand om ett antal funktioner som är nödvändiga 

för att verksamheten skall fungera. Till exempel bagagehantering, catering, påfyllning av flygplanets 

vatten, tömning av toaletter och tillkoppling av extern förbehandlad luft [3]. Denna service kallas för 

marktjänst. 

Förbehandlad luft behövs till flygplanet för att vädra ut ackumulerad fukt, säkerställa att 

vattenledningar inte fryser sönder, samt erhålla ett tillfredställande klimat inne i kabinen inför 

avgång. De aggregat, hädanefter kallat ACU (Auxilary Climate Unit), som används för att tillgodose 

flygplanen med förbehandlad luft använder traditionellt el för att värma luften och kan liknas vid 

stora kupévärmare. Det finns även dieselaggregat ute på marknaden. Alternativa lösningar finns, till 

exempel använder Zürich Airport ett system som producerar egen el i kombination med fjärrvärme 

och fjärrkyla till flygplanen, men det är ovanligt [4]. 

De flesta passagerarflygplan har en liten jetmotor som kallas för APU (Auxilary Power Unit), vilken 

kan användas för att kontrollera temperaturen i flygplanet under markservice. Restriktioner för 

användande av APU skiljer sig mellan olika flygplatser. Vid Vienna Airport i Österrike är restriktionen 

att APU får användas 30 minuter före planerat avgång och 30 minuter efter landning [5]. Vid 

Landvetter flygplats i Göteborg får APU:n endast brukas 5 minuter före start av motorerna, med 

undantaget om det är varmare än 25°C då den får nyttjas 20 minuter innan start av motorerna [6]. 

Om förbehandlad luft behövs vid annan tid än de som angivits för användning av APU:n, exempelvis 

vid ett så kallat nattstopp, där flygplanet står parkerat över natten, kan en ACU användas. 
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1.1.3 Fjärrvärmebranschen söker nya affärsområden 

Fjärrvärmebranschen står potentiellt inför en svår framtid. Framtida renoveringar av 

fjärrvärmeansluten bebyggelse kommer med stor sannolikhet att minska energibehovet för 

fastigheterna. Detta i kombination med att marknaden i stor utsträckning är mättad kan komma att 

innebära ett minskat behov av fjärrvärme i framtiden [7]. För att bemöta dessa motgångar finns två 

möjliga åtgärder. Det första är att förbättra systemverkningsgraden, och det andra är att hitta nya 

tillämpningar av fjärrvärmen [7].  

1.1.4 ACU med fjärrvärme som energikälla 

Smart Climate Scandinavian AB utvecklar och säljer ACU:er med fjärrvärme som energikälla. 

Produkten förenar flygbranschens strävan efter miljövinst med fjärrvärmebranschens vilja att hitta 

nya affärsområden. Två lösningar har tagits fram, en fast och en mobil variant av ACU. Av den mobila 

varianten har en prototyp varit i drift vid ÄngelholmHelsingborgs Airport sedan hösten 2012. Det är 

vidareutveckling av denna prototyp som detta examensarbete handlat om. 

1.2 Syfte 
Syftet med detta examensarbete var att ta fram underlag för utveckling av nästa generations 

styrsystem för Smart Climates ACU samt undersöka konsekvensen av byte från ett traditionellt 

elbaserat aggregat till ett från Smart Climate med hänsyn till energieffektivitet, miljöbelastning och 

driftkostnad. 

1.3 Mål 
För att uppfylla syftet definieras följande mål: 

 Genomföra mätningar av verkliga driftsfall med både ACU:er från Smart Climate samt 

traditionella ACU:er. 

 Föreslå förändringar av styrningen i Smart Climates ACU för förbättrad energieffektivitet. 

 Beräkna det årliga energibehovet vid användning av ett aggregat från Smart Climate, med 

föreslagna åtgärder i styrsystemet, kontra ett traditionellt aggregat. 

 Beräkna den ekonomiska förändringen i driftskostnad som följer av byte från en traditionell 

ACU till en från Smart Climate med föreslagen förändring i styrsystem. 

 Beräkna den årliga förändringen i CO2e -utsläpp vid byte från ett traditionellt aggregat med el 

som energikälla till ett aggregat från Smart Climate med föreslagen förändring i styrsystem. 

1.4 Avgränsningar 
Då prototypen för Smart Climates ACU, som var det primära objektet för genomförda mätningar, 

varit beläget på annan ort har endast två mättillfällen funnits för denna. Detta i kombination med 

begränsad tillgång till mätutrustning samt att alla mätningar skedde på ett säkerhetsklassat område, 

som en flygplats är, medförde vissa begränsningar på vilka mätningar som kunde göras. Dessutom är 

forskningsunderlag på området från flygplanstillverkare ofta hemligstämplat. Således var resultatens 

felmarginal svåruppskattade och fokus för rapporten var att ge en fingervisning snarare än absoluta 

siffror i de frågor som skall besvaras. Valet av systemgräns var, för majoriteten av arbetet, avgränsat 

till flygplanskroppen. Mer specifika antaganden och avgränsningar presenteras i kapitel 6.1 

Genomförande. 
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2 Beskrivning av system 
I detta kapitel beskrivs de tekniska system vilka läsaren behöver ha grundläggande kännedom om för 

att på ett kritiskt och utvecklande sätt kunna förstå rapportens innehåll. 

2.1 Distribution av luft i flygplan 
När en ACU kopplas till flygplanet sker det rent fysiskt på olika punkter beroende på flygplanstyp men 

principen är densamma. ACU:n levererar luft till flygplanets interna distributionskanaler i punkten 

”Ground preconditioned air” enligt principskissen i figur 1 när flygplanet är parkerat på marken och 

motorer eller APU ej används. Luften levereras till flygplanets luftomblandningsenhet oavsett om den 

kommer från en ACU, APU eller motorerna. 

 

Figur 1. Principskiss över flygplanets pneumatiska system [8]. 
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Luften distribueras sedan vidare i kanaler till kabinen och bagageutrymmen enligt figur 2. Luften 

tillförs kabinen via dysor i taket och frånluft är monterad längs golvet. Luften sugs vid golvet ned till 

bagageutrymme och förs sedan till åter till ventilationssystemet luftomblandningsenhet, se figur 1, 

eller ventileras överbord. 

 

Figur 2. Distributionskanaler för ventilation i kabinen [8]. 

2.2 System för leverans av förbehandlad luft 
Traditionella system använder el som energibärare för framställning av varm eller kall luft till 

flygplanet. Smart Climate använder en glykol/vattenblandning vilken värmeväxlas med en varm eller 

kall sänka beroende på om kylning eller värmning av flygplanet är önskvärt. En principskiss för de två 

olika systemen presenteras i figur 3.  

 

Figur 3. Principskiss av traditionellt system med el, till vänster, och Smart Climates system med glykol/vattenblandning 
som energibärare till ACU:n, till höger. 
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3 Flygplans termiska egenskaper 
Hela detta arbete kretsar kring flygplanens termiska prestanda vid markservice. Flygplan är 

designade för att fungera optimalt i luften vilket blir tydligt vid en granskning av den forskning som 

finns på området. I detta kapitel presenteras en introduktion till flygplans isoleringsförmåga samt en 

sammanfattning av, för detta examensarbete, närliggande genomförda studier. 

3.1 Flygplans isolering 
Ett flygplan i luften har tillgång till stora mängder luft med höga temperaturer från motorerna. Detta 

i kombination med att minskad vikt innebär minskad bränslekonsumtion gör att flygplanen inte 

isoleras mer än nödvändigt. Isoleringsmaterial läggs omlott i lager om ca 1-4 cm mellan 

interiörpanelen och det yttre aluminiumskalet vilket kan ses i figur 4.  

 

Figur 4. Isolering, ca 2-4 cm, mellan aluminiumskalet och interiörpanelen. Övre bilderna är tagna i en gammal Saab 2000 
vilket hade tjockare isolering, ca 4 cm, än den ATR72-500 i undre bild som hade ca 1-2 cm tjocka lager. 
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3.2 Närliggande genomförda studier 
Majoriteten av publicerade artiklar som behandlar termiska egenskaper för flygplan har fokuserat på 

studier av luftflöden för optimal passagerarkomfort vid flygning [9] [10] [11] [12] [13]. Värden för 

intressanta parametrar, som till exempel specifik värmekapacitet och massa på inredning i en kabin, 

är ofta sekretessbelagda från flygplanstillverkaren [14]. Försök har gjorts, i detta arbete, att kontakta 

flygplanstillverkare, men för att få tillgång till dessa uppgifter krävdes det att vara kund hos dem. 

I en studie inom Computational Fluid Dynamics har luftströmmarna i ett mindre jetflygplan för 

affärsresor undersökts. I studien beräknades väggens ledningsförmåga vara 3 W/(m2·K), exklusive 

konvektionsmotstånd på inre och yttre vägg [12]. Värdet användes som villkor för väggarna för 

beräkning i studien. Författarna till studien har ej kunnat verifiera sina simuleringsresultat med 

faktiska mätvärden.  

En studie förklarade anledningen till att den inte publicerat fullständiga parametrar med att de är 

sekretessbelagda från flygplanstillverkarens sida [14]. Dock presenteras i en annan del av rapporten 

vilka U-värden som antas för kabinens golv och väggar inför en simulering. För väggarna är det 1,2 

W/(m2·K) [14]. Detta värde baseras på temperaturdifferens mellan inre vägg och skrovets 

yttemperatur vilket i studien beräknas utifrån flygplanets hastighet. 

Trots mycket letande har endast en studie med fokus på markservice hittats. I rapporten beskrivs en 

matematisk modell utifrån ett lumped-parameter-system där U-värden för ett antal komponenter i 

flygplanet beräknats [15]. U-värden beräknades utifrån materialparametrar och dimensioner av 

komponenter som ej presenteras i rapporten. Utifrån de U-värden som presenteras beräknades det 

approximativa U-värdet för temperaturdifferensen mellan kabin och ute till ca 2,3 W/(m2·K), med 

antagandet att bagageutrymmet har samma temperatur som kabinen. 

Det forskas även på alternativa tekniker för isolering av flygplan. Då det finns gott om varm luft vid 

flygning föreslår en forskargrupp, efter att ha gjort praktiska försök i kombination med simuleringar, 

att flygplan kan isoleras med en varmluftsbarriär. Detta skulle få konsekvensen att mängden isolering 

kan minskas och vikt sparas [11]. Det framgår inte av studien vad konsekvensen skulle bli för planets 

energiprestanda vid markservice. 
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4 Marginalel, medelel och produktionsbaserad el 
Ett av målen med detta examensarbete var att jämföra CO2e-utsläppen för ett traditionellt elbaserat 

aggregat med ett som använder fjärrvärme. I detta kapitel förklaras viktiga synsätt kring hur utsläpp 

av CO2e kan beräknas. Beroende på vilket synsätt som väljs kan resultatet av beräkningarna skilja sig 

med en faktor 100 [16]. Då denna rapport syftar till att undersöka en förändring i elanvändande 

anammas marginalelsperspektivet. 

4.1 Marginalel 
Att beräkna utsläpp ur ett marginalperspektiv innebär att det kraftslag som är det dyraste i 

produktion men som ändå används är det som tillskrivs utsläppen [17]. Detta synsätt är tilltalande 

vid en förändring av elanvändning i ett system, då det kraftslag som konkurreras ut vid ett minskat 

elbehov är det som är dyrast att producera. Marginalel bör därför användas vid konsekvensanalys av 

en förändrad elanvändning [16] [17]. 

Vilket kraftslag som handlas på marginalen får konsekvens för hur stora CO2e-utsläpp som beräknas 

med marginalsynsättet. Kolkondens anses vara det kraftslag som köps på marginalen med på sikt 

ökande inslag av el från naturgas [17]. Det kraftslag som handlas på marginalen på den nordiska 

elmarknaden är el från kolkondens enligt figur 5 [17], där elanvändningen har legat inom spannet för 

kraftslaget under 2000-talet [18]. 

 

Figur 5. Rörlig produktionskostnad beroende av elförbrukningen fördelat på kraftslag i det nordiska energisystemet. 
Siffror i figuren är ungefärliga och figuren har sitt ursprung ur en rapport från år 2009 [17]. 

4.2 Medelel 
Med medelel som grund för beräkningar baseras utsläppen på en medelmix av alla kraftslag i 

systemet. Medelel är tillämpbart vid bokföring av CO2e-utsläpp då summan av alla elanvändares 

utsläpp blir summan av alla faktiska utsläpp, bokföringen är additiv [16]. En annan fördel med 

medelel är att det finns gott om data tillgängliga för denna typ av beräkningar [19] [17].  

4.3 Produktionsbaserad el 
Produktionsbaserad el innebär att elanvändaren bokför sina utsläpp baserat på vilket ursprung elen 

har. Idag finns inget system för att garantera att det ursprungliga kraftslaget räknas bort från 

medelmixen [17]. Därmed är detta system att räkna oförenligt med medelel i bokföringssyfte då 

bokföringen ej längre blir additiv. 
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5 Teori 
I detta kapitel ges läsaren en teoretisk grund till att förstå de beräkningar och resultat som 

presenteras i denna rapport.  

5.1 Genomsnittlig värmegenomgångskoefficient, U-värde 
Inom byggnadsfysik beräknas ofta ett U-värde för en byggnad. Detta värde beskriver värmetransport 

genom exempelvis en yttervägg, i enheten watt per yta och temperaturdifferens mellan inom- och 

utomhusluft, och inkluderar hänsyn till konvektion och strålning. Begreppet U-värde är centralt för 

detta examensarbete då det används för beräkning av transmissionsförlusterna i flygplanet beroende 

på utetemperatur. Med hjälp av U-värdet kan energibehovet för ett flygplan beräknas vilket var ett 

av målen för detta examensarbete. 

Det är mycket svårt att bestämma koefficienter för strålning- och konvektionsmotståndet vilket gör 

teoretiska beräkningar av U-värden opålitliga. För en husvägg, som vanligtvis har god 

isoleringsförmåga, har dessa koefficienter lägre inverkan på U-värdet än hos en dåligt isolerad 

flygplansvägg. Istället för att beräkna dessa lednings-, konvektions- och strålningsmotstånd kan U-

värdet bestämmas praktiskt genom att mäta värmebalansen över en definierad systemgräns. Utifrån 

data, för tillförd effekt samt ventilationsförluster, kan transmissionsförlusterna och motsvarande U-

värde sedan beräknas. 

I enlighet med SS 02 42 30/ISO 13789:2007 beräknas det genomsnittliga U-värdet  𝑈𝑚 för en 

byggnad enligt följande [20]: 

 
𝑈𝑚 =  

∑ 𝐴𝑖𝑈𝑖 + ∑ 𝑙𝑘𝜓𝑘 + ∑ 𝜒𝑗
𝑝
𝑗=1

𝑚
𝑘=1

𝑛
𝑖=1

𝐴𝑦𝑡𝑎
 

(1) 

Där  

𝐴𝑖  är ett areaelement i för byggnaden i m2. 

𝑈𝑖  är U-värdet för respektive areaelement i W/(m2·K). 

𝑙𝑘 är längden av en köldbrygga k i m. 

𝜓𝑘 (Psi) är värdet för värmeöverföringen över köldbryggan i W/(m·K). 

𝜒j (Chi) är värdet för en punktköldbrygga i W/K. 

Betrakta flygplanskroppen som systemgräns för värmebalansberäkningar enligt schematisk skiss i 

figur 6. Antag att flygplanskroppen är temperaturmässigt homogen. 

 

Figur 6. Schematisk skiss över värmebalansen i en flygplanskropp. �̇�𝒗𝒆𝒏𝒕𝒕𝒊𝒍𝒍
 är effekten på tilluften, �̇�𝒗𝒆𝒏𝒕𝒇𝒓å𝒏

är effekten 

på ventilationsförlusterna i frånluften och �̇�𝒕𝒓𝒂𝒏𝒔 är effekten på transmissionsförlusterna. Originalbilden är redigerad 
[21].  
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Vid konstant värmebalans kommer flygplanets medeltemperatur 𝑇𝑓𝑙𝑦𝑔𝑚
 att vara konstant och då 

gäller: 

 �̇�𝑖𝑛 = �̇�𝑢𝑡 (2) 

 

Vilket kan skrivas som: 

 �̇�𝑣𝑒𝑛𝑡𝑡𝑖𝑙𝑙
= �̇�𝑣𝑒𝑛𝑡𝑓𝑟å𝑛

+ �̇�𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠 (3) 

 

Där effekten för till- och frånluft kan beräknas enligt: 

 �̇�𝑣𝑒𝑛𝑡𝑡𝑖𝑙𝑙
= �̇�𝑙𝐶𝑝𝑙

(𝑇𝑡𝑖𝑙𝑙 − 𝑇∞) (4) 

 �̇�𝑣𝑒𝑛𝑡𝑓𝑟å𝑛
= �̇�𝑙𝐶𝑝𝑙

(𝑇𝑓𝑟å𝑛 − 𝑇∞) (5) 

 

Transmissionsförlusterna �̇�𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠 är den förlusteffekt som eftersöks vid beräknandet av flygplanets U-

värde. Transmissionsförlusterna kan beräknas med en omskrivning av ekvation (3) enligt följande: 

 �̇�𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠 =  �̇�𝑣𝑒𝑛𝑡𝑡𝑖𝑙𝑙
− �̇�𝑣𝑒𝑛𝑡𝑓𝑟å𝑛

 (6) 

 

För flygplan har ingen standard ännu införts vid beräkning av 𝑈𝑚 men principen är densamma som 

för en byggnad; en area och temperaturdifferens måste definieras. Om flygplanet approximeras som 

en cylinder kan omgivande arean 𝐴𝑦𝑡𝑎 beräknas enligt: 

 𝐴𝑦𝑡𝑎 = 𝜋𝐷𝐿 + 2𝜋𝑟2 (7) 

 

Summan av termerna i täljaren av ekvation (1) är den totala transmissionsförlusten per °C 

temperaturdifferens genom klimatskalet mellan flygplanets medeltemperatur, Tflyg𝑚
, och 

utetemperaturen, 𝑇∞ . Med denna ansats kan 𝑈𝑚 utifrån ekvation (6) och (7) beräknas enligt: 

 
𝑈𝑚 =

�̇�𝑣𝑒𝑛𝑡𝑡𝑖𝑙𝑙
− �̇�𝑣𝑒𝑛𝑡𝑓𝑟å𝑛

𝐴𝑦𝑡𝑎(Tflyg𝑚
− 𝑇∞)

 
(8) 
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5.2 Värmekapacitet 
Vid kännedom om flygplanets genomsnittliga värmegenomgångskoefficient är det möjligt att 

bestämma ytterligare en termodynamisk egenskap. Hur flygplanet reagerar på en förändring i 

värmebalansen kallas för värmekapaciteten, och betecknas här som 𝑚𝑓𝑙𝑦𝑔𝐶𝑝𝑓𝑙𝑦𝑔
. Detta används 

både vid beräkning av värmekapaciteten från de mätningar som görs i kapitel 7.1.5 Beräkning U-

värde och värmekapacitet och som parameter vid värmebalansberäkning i simuleringarna som 

genomförs under kapitel 7.3 Datorberäkningar. 

Hur flygplanets medeltemperatur, 𝑇𝑓𝑙𝑦𝑔𝑚
, reagerar på en förändring i tillförd effekt beror på dess 

värmekapacitet vilket beskrivs enligt följande: 

 Δ𝑄 = 𝑚𝑓𝑙𝑦𝑔𝐶𝑝𝑓𝑙𝑦𝑔
(𝑇𝑓𝑙𝑦𝑔𝑚2

− 𝑇𝑓𝑙𝑦𝑔𝑚1
) (9) 

 

Där Δ𝑄 är förändringen i planets energi under tiden Δ𝑡 mellan tidpunkt 1 och tidpunkt 2. Ett annat 

sätt att uttrycka denna energiförändring är genom att ställa upp värmebalansen enligt: 

 Δ𝑄 = Δ𝑄𝑣𝑒𝑛𝑡𝑡𝑖𝑙𝑙
− Δ𝑄𝑣𝑒𝑛𝑡𝑓𝑟å𝑛

− Δ𝑄𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠 (10) 

 

Där termerna i högerledet kan beräknas enligt: 

 Δ𝑄𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠 = 𝑈𝑚𝐴𝑦𝑡𝑎 (𝑇𝑓𝑙𝑦𝑔𝑚12
− 𝑇∞𝑚12

) Δ𝑡 (11) 

 Δ𝑄𝑣𝑒𝑛𝑡𝑡𝑖𝑙𝑙
− Δ𝑄𝑣𝑒𝑛𝑡𝑓𝑟å𝑛

= �̇�𝑙𝐶𝑝𝑙
(𝑇𝑡𝑖𝑙𝑙𝑚12

−  𝑇𝑓𝑟å𝑛𝑚12
) Δ𝑡 (12) 

 

Där 𝑇𝑓𝑙𝑦𝑔𝑚12
 är medeltemperaturen i flygplanet, 𝑇𝑓𝑟å𝑛𝑚12

 och 𝑇𝑡𝑖𝑙𝑙𝑚12
 är medeltemperaturen på av- 

respektive tilluft, och 𝑇∞𝑚12
 är medeltemperaturen utomhus under tidsförloppet Δ𝑡. 

Sätts ekvation (9) lika med ekvation (10) tillsammans med ekvation (11) och (12) så kan 

värmekapaciteten beräknas enligt följande: 

 

𝑚𝑓𝑙𝑦𝑔𝐶𝑝𝑓𝑙𝑦𝑔
=

(�̇�𝑙𝐶𝑝𝑙
(𝑇𝑡𝑖𝑙𝑙𝑚12

− 𝑇𝑓𝑟å𝑛𝑚12
) −𝑈𝑚𝐴𝑦𝑡𝑎 (𝑇𝑓𝑙𝑦𝑔𝑚12

− 𝑇∞𝑚12
)) Δ𝑡

𝑇𝑓𝑙𝑦𝑔𝑚 2
− 𝑇𝑓𝑙𝑦𝑔𝑚1

 

(13) 
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5.3 Luftflöde 
I detta arbete genomfördes mätningar av luftflöde med utrustning beskriven under kapitel 6.3.3 

Flödesmätning luft. I detta kapitel förklaras teorin bakom de beräkningar som genomförs för att 

utifrån uppmätt värde erhålla sökt luftvolymflöde. 

Termiska givare för lufthastighet är känsliga för förändringar i lufttryck och densitet. Den uppmätta 

hastighet som redovisas för denna typ av givare är ofta det som kallas för standardlufthastighet. 

Standardlufthastighet är den hastighet luften hade haft om standardförhållanden rådde. Vad som 

definieras som standardförhållanden kan variera mellan olika tillverkare av mätinstrument. För att 

beräkna den faktiska lufthastigheten används följande [22] [23]:  

 
𝑣𝑓𝑎𝑘𝑡𝑖𝑠𝑘 = 𝑣𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑑 (

273 + 𝑇∞

273 + 𝑇𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑑
)

𝑃𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑑

𝑃∞
 

(14) 

 

För att beräkna resulterande volymflöde, �̇�𝑠𝑡𝑜𝑠 genom en kanal eller mätstos med tvärsnittsarean 

𝐴𝑠𝑡𝑜𝑠 kan följande samband användas under antagandet att flödesprofilen är homogen: 

 �̇�𝑠𝑡𝑜𝑠 = 𝑣𝑓𝑎𝑘𝑡𝑖𝑠𝑘𝐴𝑠𝑡𝑜𝑠 (15) 

 

För att korrigera luftvolymer för densitetsförändringar vid förändrad temperatur kan ideala gaslagen 

användas: 

 𝑃𝑉 = 𝑛𝑅𝑇 (16) 
 

5.4 Vätskeflöde 
I detta arbete genomfördes mätningar av vätskeflöde med utrustning beskriven under 6.3.2 

Flödesmätning glykol och vattenblandning. I detta kapitel förklaras teorin bakom de beräkningar som 

genomförs för att utifrån uppmätt värde erhålla sökt vätskevolymflöde. 

Tryckdifferensgivare mäter tryckskillnaden över en ventil av känd dimension och strypning. Högre 

flöde innebär ett högre tryckfall. För att beräkna flödet utifrån tryckfallet används följande [24]:  

 
𝑞 = 𝐾𝑣

√Δ𝑝

36
 

(17) 

Där, 

𝑞 är flödet i l/s. 

Δ𝑝 är tryckdifferensen över ventilen i kPa. 

𝐾𝑣 är ett värde, specifikt för ventilens inställning, som beskriver strypningen. 
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6 Metod 
I detta kapitel presenteras metod, antaganden och utrustning som använts vid genomförda 

mätningar och beräkningar under projektets gång.  

6.1 Genomförande 
För att uppnå alla mål genomfördes ett antal mätningar under projektets gång. Vilka parametrar som 

mättes och tillhörande resultat presenteras i kapitel 7 resultat. 

Utifrån uppmätta data konstruerades ett simuleringsprogram för värmebalansberäkningar. 

Programmets syfte var att fungera som ett verktyg för konsekvensanalys av föreslagna ändringar i 

styrsystemet. Det skulle dessutom ha funktionen att beräkna årligt energibehov för ett flygplan 

utifrån temperaturdata. Programmets funktion beskrivs noggrant i kapitel 6.2 Beskrivning av 

utvecklat beräkningsprogram. 

Av diverse anledningar var förenklingar och antaganden nödvändiga att göra. Följande antaganden 

och avgränsningar gäller för denna rapport: 

6.1.1 Antaganden relaterade till mätningar 

Den mätutrustning som använts presenteras i kapitel 6.3 Mätutrustning. Här följer de antaganden 

som berör mätteknik och metod för insamling av data. 

 Vid mätning av glykol/vattenblandning antogs temperaturen på vätskan vara det uppmätta 

värdet på utsidan av röret. Detta var nödvändigt då ingrepp på systemet eller annan 

mätutrustning krävde större resurser än vad som var möjligt att tillgodose.  

 Vid mätning av luftflöde antogs en homogen flödesprofil utifrån uppmätt medelflöde i 

mätstosen. Flödesprofilen var svag vilket möjliggjorde denna förenkling. 

 Utomhustemperaturen vid flygplatsens mätstation antogs vara densamma som 

temperaturen utanför flygplanet som mätningar genomförs på. För få temperaturgivare i 

kombination med att givare inte kunde placeras öppet på lämpliga ställen nära flygplanet, 

utan att det såg konstigt ut för passagerare, gjorde detta nödvändigt. 

 Ingen hänsyns togs till molntäckningsgrad eller vind. Det väder som var vid mätningarna gick 

inte att råda över då mättillfällen ej kunde flyttas med kort varsel. Detta påverkar antagligen 

resultatet i stor utsträckning. 
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6.1.2 Antaganden relaterade till beräkningar 

Följande antaganden får konsekvens vid beräkningar utifrån de data som samlats in. 

 Flygplanet antogs vara en cylinder med längden uppskattad till längden från bakre väggen i 

bakre galley i flygplanet till instrumentbrädans position i cockpit. Att approximera flygplanet 

som en cylinder har gjorts i tidigare arbeten på området [12]. Längden på cylindern sattes för 

att kunna appliceras på flygplan med olika exteriör utformning av nos och stjärt. 

 Flygplanscylindern antogs vara homogen med en och samma temperatur, ett så kallat 

lumped system med endast en zon [12]. Lumped system är använt i tidigare arbeten men då 

med fler zoner vilket hade varit önskvärt även i detta fall. Tyvärr begränsade antalet givare 

möjligheterna att mäta i fler utrymmen samt att en sådan mätning praktiskt är svårare att 

genomföra, på grund av risken att en givare inte plockas ut ur flygplanet av personalen efter 

en nattlig mätning. Dessutom ökar svårigheten i utformning av simuleringsprogrammet med 

införandet av fler zoner, vilket inte heller efterfrågades i denna studie. 

 Flygplanets medeltemperatur baserades på en korrektion av uppmätt kabintemperatur. Då 

temperaturen på frånluften av praktiska skäl inte kunde mätas vid varje mätning beräknades 

denna utifrån kabintemperaturen. Detta görs för att kompensera för att flygplanet endast 

betraktas som en temperaturzon. Medeltemperaturen i flygplanet beräknades som ett 

medelvärde av uppmätt kabintemperatur och frånlufttemperatur. Detta bör ge mer 

rättvisande siffror i form av förhållandet mellan transmissionsförlust och ventilationsförlust. 

Förtydligande av denna korrektion ges i kapitel 7.1.4 Kabin- medel-, och frånluftstemperatur.  

 Traditionella ACU:er antogs ha konstant massflöde samt reglera så att tilluftens temperatur 

var konstant. Detta verifierades genom mätning på ett traditionellt aggregat. 

 Energiberäkningar baserades på flygplanet som systemgräns. Detta inkluderar ej förluster 

som kan skilja ett traditionellt elbaserat aggregat från ett fjärrvärmebaserat aggregat från 

Smart Climate. Osäkerheten i mätningarna för förluster i glykol/vattensystemet ansågs större 

än de för flygplanet vilket skulle innebära en större osäkerhet även i de slutsatser som dras 

för flygplanets energibehov om hela systemet räknades in. Dessutom kan systemen skilja sig 

mellan olika flygplatser vilket gör en sådan jämförelse mindre intressant. 
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6.2 Beskrivning av utvecklat beräkningsprogram 
Simuleringsprogrammet konstruerades med Visual Basics för applikationer (VBA) i Microsoft Excel. 

Ett flödesschema för över programmets algoritm presenteras i figur 7. I varje tidssteg beräknas 

värmebalansen utifrån vilket värmeläge ACU:n befinner sig i. När drifttiden är slut testas om 

temperaturen i flygplanet är lagom. Är den inte det justeras temperaturen på tilluften. För att 

beräkna parametrar i aktuellt tidssteg används informationen från förgående tidssteg. Detta 

beräkningsförfarande kallas för Eulers stegmetod. Vid tillräckligt låga steglängder och 

differentialekvationer av lägre ordningar är det en duglig metod. 

 

Figur 7. Programmets algoritm för beräkning av värmebalans i varje tidssteg. 
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Utifrån beräkningarna som programmet genomför erhålls information om total energianvändning 

under natten. Det som går att ställa in i programmet är flygplansspecifika faktorer så som U-värde 

och area, driftspecifika faktorer som aggregatets volymflöde och drifttider samt 

utomhustemperaturen. Vidare skapades ett script som loopar programmet för en lista med 

utomhustemperaturer. Detta möjliggjorde beräkningar av årligt energibehov för ett flygplan givet 

vilka förutsättningar driften av aggregatet hade. 

6.3 Mätutrustning 
I detta kapitel presenteras teknisk information om den utrustning som använts för datainsamling 

under projektets gång. 

6.3.1 Temperatursensorer 

För att mäta temperaturen på en fluid kan externa eller interna givare användas. Vid användande av 

en extern givare bör isolering placeras kring givaren för att förbättra mätresultatet [25]. Principen 

demonstreras i figur 8 och tillämpades för mätning av temperaturer där vätska skulle mätas. 

 

Figur 8. Med isolering kring en externt placerad givare är temperaturen på ytan av rör eller kanal närmare det sökta 
värdet på vätskans temperatur, jämför D med E i figuren [25].  

För att isolera rören i vilka vatten/glykolflödet strömmade användes skumsvampar och plastfolie som 

skyddande barriär runt givaren. I figur 9 syns en givare vara isolerad enligt den princip som beskrivits. 

Vid de första mätningarna fanns även material av slutna skumceller vilket var otympligare att skära 

till i rätt storlek och jobba med. Svamparna består av ett skummaterial vilket innehåller mycket luft 

vid icke komprimerad form. Stillastående luft isolerar bra vilket var logiken bakom att använda 

skumsvampar som isoleringsmaterial. Då de första testerna visade på rimliga mätvärden, i magnitud 

och förändring vid förändrat vatten/glykolflöde, användes skumsvampar även fortsättningsvis.  
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Figur 9. Metallrör i vilka det flödar en glykol och vattenblandning till och från ACU:n. Till höger i skåpet syns en givare 
vara isolerad tätt intill röret med varm glykol på framledning. Den ventil som användes för flödesmätning syns till 
vänster i skåpet. 

För att mäta temperaturen användes MicroLite USB data loggers med externa givare från Fourtec av 

typen LITE5032P-EXT, se tabell 1 för specifikationer. Givaren konfigurerades genom att ansluta till en 

dator med installerad gratis programvara, Datasuite, nedladdad från Fourtecs hemsida. Datasuite 

användes även för nedladdning av data från USB-minnet till arbetsdatorn efter genomförd mätning. 

Givaren installerades enligt den princip som beskrivits ovan för mätning av vätska. Vid mätning av 

luft kunde den placeras i kanalen vilket innebar större tillförlitlighet av mätvärden. 

Tabell 1. Specifikationer för LITE5032P-EXT MicroLite USB data logger [26].  

Parameter Värde 

Driftområde för temperaturgivare -50°C till +150°C 

Noggrannhet -50°C till +60°C : +/- 0,3°C 
+60°C till +150°C: +/- 0,5 % 

Driftområde för elektronik -40°C till +80°C 

Minne 32000 datapunkter 

Samplingsfrekvens (max/min) En gång per sekund/en gång per 18 timmar 
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6.3.2 Flödesmätning glykol och vattenblandning 

På vätskesidan om den mobila värmeväxlaren flödar en glykol och vattenblandning med 30 % 

propylenglykol. För att mäta flödet användes TA SCOPE med tillhörande givare. TA SCOPE är ett 

instrument som används för mätning av differenstryck över en injusteringsventil. Typ av ventil, 

vätska och temperatur programmeras in i den handhållna enheten som sedan överför informationen 

trådlöst till differenstryckenheten, se figur 10. Den typ av ventil som mättes på var av märket och 

typen TA, STAD-C, DN20 och kan ses i figur 9. 

 

Figur 10. Handhållen enhet (vänster) och differenstryckenhet (höger) är instrument som ingår i TA SCOPE vilket användes 
för flödesmätning av glykol och vattenblandningen [27].  

Tekniska specifikationer för TA SCOPE presenteras i tabell 2. 

Tabell 2. Tekniska specifikationer för TA SCOPE [28].  

 Värde 

Mätområde  

Rekommenderat tryckområde vid flödesmätning 3 till 200 kPa 

Temperatur, media -20 till 120°C 

Omgivande temperatur vid drift 0 till 40°C 

Mätnogrannhet  

Differenstryck, mätnogrannhet Det största av 1 % av avläst värde eller 0,1 kPa 

Flöde Som för differenstryck + ventilens avvikelse 
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6.3.3 Flödesmätning luft 

En mätstos för frånluftsmätning samt tillhörande luftflödesmätare användes för att bestämma 

luftens volymflöde. Först säkerställdes det att flygplanet var tätt förutom den lucka som används för 

frånluft. Detta gjordes genom att stänga frånluftsluckan, inspektera luckor och springor med handen 

för att känna om något flöde fanns där, och sedan öppna frånluftsluckan igen. Inga läckor upptäcktes 

och innan luckan öppnades var det ett tydligt övertryck i flygplanet. Följande steg var att placera 

mätstosen kring frånluftsluckan och mäta flödet genom den, se figur 11. 

 

Figur 11. Mätstos placerad kring frånluftsluckan. Flödesmätarens givare förs in underifrån genom ett hål. 

För att mäta luftens massflöde användes en lufthastighetsmätare Velocicalc 8355-M-S från TSI av 

typen varmtrådsanemometer tillsammans med en mätstos. Standardtemperatur och lufttryck för 

givaren är 21,1°C respektive 101,4 kPa. För noggrannhetsspecifikationer se tabell 3. [22] [23] 

Tabell 3. Specifikationer för TSI Velocicalc 8355-M-S från TSI [22]. Förkortningen aav står för av avläst värde. 

Lufthastighet 0,15-2,5 m/s 2,5-10 m/s 10-30 m/s 30-50 m/s 

Nogrannhet 2,5 % aav 
+/- 0,01 m/s 

2,5 % aav 
+/- 0,05 m/s 

2,5 % aav 
+/- 0,25 m/s 

2,5 % aav 
+/- 0,5 m/s 
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6.3.4 SMHI mätstation 

För mätning av utetemperatur samt lufttryck kunde flygplatsens lokala väderstation nyttjas, se figur 

12 för en typisk väderstation lik den som användes. Data hämtades från SMHI:s hemsida. 

Temperaturen mäts 1,5-2 meter över marken för att ej påverkas av närliggande vegetation eller 

strukturer. Temperatursensorn är dessutom skyddad från solinstrålning och därmed är den även 

relativt oberoende av molntäckningsgraden under såväl natt som dag [29]. 

 

 

Figur 12. En typisk automatstation från SMHI för insamling av väderdata [29].  
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7 Resultat och analys 
Projektets resultat kan delas upp i två huvudsakliga områden baserat på de definierade målen för 

projektet. Det ena är resultat från genomförda mätningar med tillhörande beräkningar av flygplanets 

termodynamiska karaktäristik. Det andra är de uppföljande datorberäkningarna för att bestämma 

det årliga energibehovet för olika typer av reglering samt motsvarande CO2e-utsläpp och 

driftkostnad. 

7.1 Mätningar av Smart Climates varmluftaggregat 
På grund av omständigheter kunde inte all nödvändig data samlas in vid ett mättillfälle. De första 

mätningarna gav dock en första inblick i systemet så att mätmetod och analys kunde förbättras inför 

vidare mätningar. 

7.1.1 Verifiering av aggregatets funktion 

Med syfte att verifiera aggregatets förmåga att reglera temperaturen i flygplanet mättes 

kabintemperaturen parallellt med temperaturen på tilluften med en varsin Microsoft USB data 

logger. Utomhustemperaturen togs från flygplatsens väderstation. 

Av mätningen framgick att temperaturen på tilluften oscillerade med en amplitud på ca 3°C och en 

periodtid på ca 2 minuter, vilket tyder på dålig reglerteknisk stabilitet [30]. Ett annat fenomen som 

upptäcktes var att temperaturen på tilluften återkommande föll under flygplanets kabinstemperatur, 

vilket ger upphov till en kylning av flygplanet när det motsatta är önskat. Båda dessa fenomen, som 

kan ses i figur 13, kunde härledas till reglertekniska inställningar och åtgärdades vid det andra 

besöket i Ängelholm vilket kan läsas om under kapitel 7.1.2 Reglerteknisk korrigering. 

 

Figur 13. Reglertekniska fenomen som upptäcktes under första mätningarna i Ängelholm. Dålig stabilitet samt inget lägre 
tröskelvärde för tilluftens temperatur. 
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7.1.2 Reglerteknisk korrigering 

Efter några veckors analys av första mätrundans data genomfördes en andra resa för mätningar på 

klimataggregatet i Ängelholm. Analysen visade att reglertekniska justeringar kunde minska på hur 

mycket reglerventilerna i ACU:n behövde arbeta. Med assistans över telefon från reglertekniker på 

Siemens justerades ACU:ns P-band och I-tid samt infördes en spärr på hur låg temperatur som tillåts 

på tilluften. Korrigeringarna gav positiva effekter vilket verifierades i en mätning.  

Mätningen visade en markant minskning av amplituden på temperaturen för tilluften, se figur 14. 

Mätningarna visade även att problemet med att temperaturen på tilluften återkommande föll under 

flygplanets temperatur åtgärdats i och med korrigeringen av P-band, I-tider och tröskelvärde för 

temperatur på tilluften.  

 

Figur 14. Efter korrigering av inställningar är reglertekniska problem till synes eliminerade. Temperaturen i kabinen hålls 
konstant kring önskat börvärde på 17°C. 

Korrigering av I-tid och P-band innebar en förbättring av regleringen hos Smart Climates ACU. Det var 

tidigare onödigt stora utslag som gjordes i reglerventilerna då trögheten i systemet var större än vad 

inställningarna var gjorda för. Mindre tid för stillastående glykol under natten innebär en ökad 

systemverkningsgrad som en konsekvens av minskade transmissionsförluster från ledningarna. 

Mindre utslag på ventilerna innebär att de får längre livslängd. 

Inför framtida generationer skulle det underlätta om dessa justeringar kan göras online. Ett 

uppkopplat system skulle även underlätta datainsamling. Produktutveckling skulle gå enklare då data 

skulle finnas tillgängligt istället för att tid behöver läggas på utveckling av mätmetoder, resor, 

injusteringar och mätningar. Ett uppkopplat aggregat skulle öppna upp för nya tjänster, som till 

exempel varning vid driftstörning. 
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7.1.3 Luftens volymflöde 

Luftens volymflöde mättes med en mätstos och flödeshastighetsmätare. Medelvärdet på avläst värde 

av flödeshastigheten beräknades till 21,3 m/s vid en uppmätt flödestemperatur på 16,1°C och 

rådande lufttryck 98,9 kPa. Med ekvation (14) beräknades den faktiska flödeshastigheten till 21,5 

m/s. Tvärsnittsarean för vilken flödet passerade genom beräknades utifrån diametern som, anges på 

stosen och kontrollmättes till 0,14 m. Arean beräknades till 0,0154 m2. Flödesprofilen var milt 

parabolisk så det antas rimligt att med ekvation (15) beräkna resulterande volymflöde till 0,331 m3/s. 

Fläkten som driver flödet var placerad efter uppvärmningen vilket innebär att temperaturen på 

tilluften efter fläkten var något högre än uppmätta 16,1°C. Mätning av temperaturen på tilluften 

visade, vid tillfället för mätning av volymflöde, ca 22°C. Korrigering enligt ideala gaslagen, ekvation 

(16), ger att fläkten levererade 0,338 m3/s. Med hänsyn till givarens mätnogrannhet på 2,5 % av 

avläst värde beräknas felmarginalen vara +/- 8*10-3 m3/s. 

  



23 
 

7.1.4 Kabin- medel-, och frånluftstemperatur 

För att beräkna flygplanets U-värde enligt ekvation (8) behöver flygplanets medeltemperatur 

uppskattas. Den initiala idén var att kabintemperaturen skulle representera medeltemperaturen i 

flygplanet samt frånluftens temperatur. En mätning gjordes för att utreda frånluftens temperatur i 

relation till kabintemperaturen. Temperaturerna för kabin, tilluft och frånluft loggades med 

Microsoft USB data loggers och utetemperaturen togs från flygplatsens väderstation.  

Temperaturen på tilluften, kabintemperaturen och frånluften loggades under ett tidsförlopp på ca 3 

timmar. Under mätningen sattes regleringen ur spel, vilket fick konsekvensen att temperaturerna 

inte var konstanta under mätningen och möjliggjorde en bättre analys av resultaten. I figur 15 följer 

frånluften kabintemperaturen, men var något lägre under hela mätperioden. Det är tydligt att 

frånluftens temperatur inte påverkas av tilluftens temperatur, vilket är att förvänta med kännedom 

om att flygplanets ventilationssystem leder luften ut först efter att ha passerat kabinen och sedan 

bagageutrymmet.  

Frånluften är i figur 15, under perioden 11:54 till 13:14, ca 2,3°C lägre än kabintemperaturen. Av 

detta resultat dras slutsatsen att kabintemperaturen inte, utan korrigering, kan representera 

frånluftens temperatur eller flygplanets medeltemperatur. Då utetemperaturen var relativt stabil 

under alla mätningar i Ängelholm antogs frånluften vara 2,3°C lägre än kabintemperaturen vid de 

beräkningar av U-värde och värmekapacitet som presenteras under 7.1.5 Beräkning U-värde och 

värmekapacitet. Flygplanets medeltemperatur antas vara medelvärdet av frånluften och 

kabintemperaturen. 

 

Figur 15. Temperaturen på tilluft, kabin, frånluft och uteluft. Frånluftens temperatur följer kabintemperaturen. 
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7.1.5 Beräkning U-värde och värmekapacitet 

Två separata mätningar med syfte att samla data för att beräkna U-värde samt värmekapacitet 

genomfördes. Tilluften och kabintemperaturen loggades med USB-loggers. Utetemperaturen 

hämtades från flygplatsens väderstation via SMHI:s databank för öppna data. 

Flygplanets U-värde, 𝑈𝑚, beräknades enligt ekvation (8), där temperaturen på frånluften uppskattas 

utifrån antagandet att frånluften är 2,3°C lägre än den uppmätta kabintemperaturen och att 

flygplanets medeltemperatur är medelvärdet av kabintemperaturen och frånluften. Flygplanets 

omgivande area beräknades utifrån antagandet att flygplanets klimatskal är en cylinder med 

kabinens diameter från yttersida till yttersida och längden från instrumentpanelens position i cockpit 

till bakom bakre dörr enligt figur 16, där bakre galley slutar. Den omgivande arean för flygplanets 

klimatskal beräknades till 188,2 m2. Luftens massflöde beräknades utifrån att fläkten antogs leverera 

konstant volymflöde 0,338 m3/s och att temperaturen genom fläkten var densamma som 

medelvärdet på tilluften under mätperioden. 

 

Figur 16. ATR72-500 för vilken den uppvärmda delen i beräkningarna approximeras som en cylinder med diametern 2,8m 
och längden 20m. Originalbilden är redigerad [21]. 
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7.1.5.1 Mätning 1 

Under mätning 1 valdes den mätperiod som visas i figur 17, eftersom temperaturen i flygplanet 

liksom utetemperaturen var relativt konstant. Detta är nödvändigt för att beräkna U-värdet under 

antagandet om stationära förhållanden. 

 

Figur 17. Medeltemperaturen i flygplanet, tilluftens temperatur och utetemperatur är relativt konstanta under 
mätperioden för mätning 1. 

Värden för �̇�𝑣𝑒𝑛𝑡𝑡𝑖𝑙𝑙
  och �̇�𝑣𝑒𝑛𝑡𝑓𝑟å𝑛

 beräknas utifrån uppmätta temperaturer enligt ekvation (4) och 

(5) samt �̇�𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠 enligt ekvation (6). Samma period som definieras för figur 17 presenteras i figur 18 

för de olika effektposternas magnitud över tiden. Effektförlusterna från ventilerad varmluft och 

transmission är ungefär lika stora. 𝑈𝑚– värdet beräknades till 2,0 W/(m2·K) för mätning 1. Med 

hänsyn till givarnas mätnogrannhet beräknas det sammanlagda mätfelet för tilluftens effekt till ca 

360 W vid varmhållning av flygplanet vilket motsvarar ca 4 % av tilluftseffekten. 

 

Figur 18. Effekter under mätperioden för beräkning av U-värde från data vid mätning 1. Frånluftens effekt och 
transmissionseffekten är ungefär lika stora.  
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7.1.5.2 Mätning 2 

Under mätning 2 tilläts temperaturen i flygplanet falla under ca en timme innan ACU:n kopplades på 

för att samla mätdata för beräkning av flygplanets värmekapacitet. Detta gjorde att den delen av 

värmebalansen för flygplanet bestående av till- och frånluft inte påverkar beräkningarna enligt 

ekvation (13). Temperaturen i flygplanet under mätperioden visas i figur 19. Kring kl. 21:20 syns ett 

fall i temperaturkurvan vilket kan bero på att en dörr öppnats tillfälligt.  

 

Figur 19. Temperatur i flygplanet under ca en timme utan tillförd varmluft vid mätning 2. Fallet i temperatur kring kl. 
21:22 kan bero på att dörren till flygplanet öppnats tillfälligt. 

Värmekapaciteten beräknades till 3,421 MJ/K utifrån de data som presenteras i tabell 4. Detta värde 

används senare i rapporten för simuleringar. 

Tabell 4. Siffror för beräkning av flygplanets värmekapacitet. 

Parameter Värde 

Δt (s) 3180 

Medeltemp flyg (°C) 13,9 

Medeltemp ute (°C) 1,3 

U-värde (W/(m2·K)) 2,0 

Area (m2) 188,2 

Initial flygplanstemperatur (°C) 15,9 

Slutlig flygplanstemperatur (°C) 11,6 

Värmekapacitet (kJ/K) 3421 
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Samma parametrar som loggades vid mätning 1, loggades även under mätning 2, se figur 20 för 

temperaturer.  

 

Figur 20. Temperaturer under mätperioden för beräkning av U-värde från data vid mätning 2.  

För samma period som definieras i figur 20 beräknas effekterna samt U-värdet enligt ekvation (8). 

Utifrån effekter som presenteras i figur 21 beräknades U-värdet till 2,0 W/(m2·K) för mätning 2. 

Värdet skiljer sig mindre än 0,05 W/(m2·K) jämfört med beräknat U-värde utifrån mätning 1. Med 

hänsyn till givarnas mätnogrannhet beräknas det sammanlagda mätfelet för tilluftens effekt till ca 

420 W vid varmhållning av flygplanet vilket motsvarar ca 4 % av tilluftseffekten. 

 

Figur 21. Effekter under mätperioden för beräkning av U-värde från data vid mätning 2.  
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7.1.6 Aggregatets totalverkningsgrad 

Vid mätning av vatten/glykolflöde gjordes ett misstag som gav upphov till stor mätosäkerhet. Den 

injusteringsventil som installerades under första resan till Ängelholm skulle ha behövt strypas mer 

under mätningarna då flödet i ledningen var så lågt att det resulterande tryckfallet blev för lågt för 

att ge säkra mätvärden. Den totala systemverkningsgraden beräknades till 81 % vid mätning 1, 

respektive 106 % vid mätning 2. Flödesmätningens felmarginal beräknades till 25 % respektive 35 % 

för de två fallen vilket är mycket stora fel. Det är svårt att avgöra om felen systematiskt skulle höja 

eller sänka den beräknade verkningsgraden men det är omöjligt att den skulle vara över 100 %. Att 

det uppmättes en lägre verkningsgrad den första natten är dock rimligt då vatten/glykolflödet 

fluktuerade mycket den natten. Att flödet ibland står stilla innebär att varmt vatten kyls av i 

slangarna till ingen nytta och sedan eventuellt kyler värmebatteriet. Att öka vatten/glykolflödet och 

minska framledningstemperaturen skulle kunna vara en åtgärd för att öka systemverkningsgraden. 

Dock kräver det att dimensioneringsberäkningar görs på värmebatteriet samt reglerventilerna i 

ACU:n. För mer ingående data hänvisas läsaren till Bilaga 1 – Aggregatets totalverkningsgrad. 
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7.2 Mätning av traditionellt luftvärmeaggregat  
Mätningar av ett traditionellt luftvärmeaggregat som drivs av elektricitet gjordes på Umeå Airport. 

Syftet med mätningen var att verifiera om aggregatet klarar av att leverera den energimängd som 

krävs för att hålla önskad kabintemperatur, samt vilken reglerteknik som nyttjas. ACU:n hade 12 st 

värmeresistanser á 3,5 kW som kunde kontrolleras individuellt för att reglera temperaturen på 

tilluften. Massflödet är konstant vid normal drift. Temperaturer som loggades var kabintemperatur 

och tilluftens temperatur med Microsoft USB data loggers samt utomhustemperaturen taget från 

flygplatsens lokala väderstation. Vid mättillfället blåste det stark vind. 

Uppmätt och korrigerat för temperatur och avvikelse från standardförhållanden beräknades 

volymflödet till 0,146 m3/s, vilket är ca hälften av det volymflöde som uppmättes i Ängelholm för 

Smart Climates ACU. Då flygplanet i detta fall var en BAe 146-100 som har mer än en lucka för 

frånluft mättes flödet utanpå ACU:ns filter. Vid test med svart sopsäck upptäcktes att aggregatet sög 

luft från fler ställen än bara filtret vilket tyder på otätheter mellan filtret och fläkten. 

Flygplanet av typen BAe 146-100 beräknades utifrån längdangivelser i figur 22 ha ett klimatskal med 

en omslutande area på 228 m2 [31].  

 

Figur 22. BAe 146-100 för vilken den uppvärmda delen i beräkningarna approximeras som en cylinder med diametern 
3,5m och längden 19m. Originalbilden är redigerad [31].  
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Utifrån uppmätta temperaturer enligt figur 23 beräknades U-värdet enligt ekvation (8) till 0,74 

W/(m2·K). Anledningen till att kurvan för tillufttemperaturen är hackig kan vara att aggregatet 

stänger av och sätter på elresistanser i syfte att reglera tilluftens temperatur mot ett börvärde. 

 

Figur 23. Temperaturer vid mätning av ett traditionellt aggregat som värmer en BAe-146. 

Den mätning som genomfördes i Umeå gav en markant skillnad i beräknat U-värde, 0,74 W/(m2K) 

jämfört med 2,0 W/(m2K) i Ängelholm. I Umeå mättes ett annat flygplan, med en annan ACU 

tillkopplad, under andra väderförhållanden. Luftflödet är en stor felkälla då den inte kunde mätas i en 

lucka på flygplanet, på grund av flygplanstypen, utan fick mätas utanpå filtret för tilluften på ACU:n. 

Då det upptäcktes att aggregatet inte var helt tätt kan det mycket väl vara ett större flöde till 

flygplanet än det som är uppmätt. Ett större volymflöde skulle innebära ett högre beräknat U-värde 

men det kan antagligen inte förklara hela skillnaden mellan de två beräknade U-värdena. Att BAe-146 

skulle vara bättre isolerad än ATR72 är en möjlig orsak men inget som utretts i detta arbete.  

Enligt resultat i 7.1.4 Kabin- medel-, och frånluftstemperatur framgår att frånluftens temperatur är 

lägre än kabintemperaturen. För mätningarna i Umeå har frånluftens temperatur beräknats som 

2,3°C lägre än uppmätt kabintemperatur. Denna approximation gäller egentligen bara för ATR72-500 

kring 5°C utomhustemperatur. I Umeå var det lägre utetemperatur och lägre volymflöde vilket 

innebär att temperaturen på frånluften troligen var lägre än beräknat. Detta gör att 

transmissionsförlusterna för Umeå-mätningarna underskattats. 
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Sammantaget pekar alla dessa felkällor på att U-värdet för Umeåmätningen har underskattats. För 

vidare beräkningar i denna rapport används erhållet U-värde från mätningar i Ängelholm. Mätningen 

bekräftade dock att traditionella aggregat försöker leverera en konstant tilluftstemperatur beroende 

av utetemperaturen. Att det blåste väldigt mycket kan ha bidragit till en större avkylning än vad 

aggregatet var dimensionerat för vid rådande utetemperatur. Resultatet var en kabintemperatur på 

ca 16°C och den tekniska dokumentationen anger att sökt kabintemperatur är 22°C. Detta ger en 

indikation på att driftsäkerheten för aggregat utan annan återkoppling än uppmätt utetemperatur 

kan ifrågasättas.  

Ytterligare en intressant observation är att regleringen av tilluftens temperatur kan bli väldigt hackig 

med elresistanser som kopplas på och av, vilket i sig inte är påvisat skadligt men ett tecken på dålig 

precision. Att använda den högvärdiga energi som el är, till att värma elresistanser för att försörja ett 

flygplan med varmluft, där inga extrema krav på precision finns, är ogenomtänkt ingenjörskonst. Som 

mätresultat i kapitel 7.1 Mätningar av Smart Climates varmluftaggregat visat kan detta, med gott 

resultat, göras även med lågvärdig energi från fjärrvärme.  
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7.3 Datorberäkningar 
Ett simuleringsprogram utvecklades i Excel med funktionen att beräkna värmebalansen i ett flygplan. 

Vidare utvecklades programmet för att beräkna energibehovet för flygplanet under ett år, baserat på 

utetemperaturen natt för natt. 

7.3.1 Verifiering av simuleringsmodell 

För att verifiera programmets funktion genomfördes simuleringar för att efterlikna de driftsfall som 

mättes i Ängelholm. Målet med simuleringsmodellen var att kunna beräkna det totala energibehovet 

för ett flygplan förutsatt att utetemperaturen är given.  

7.3.1.1 Driftfall från mätning 1 

Mätning 1 simulerades med förutsättningar enligt tabell 5. 

Tabell 5. Förutsättningar för simuleringen av driftsfall med samma utetemperatur som under mätning 1 i Ängelholm. 

Parameter Värde 

Medeltemp utomhus under natten (°C) 3,2 

Flygplanets medeltemp under natten (°C) 16,1 

Initial medeltemp i flygplanet (°C) 16,1 

Slutlig medeltemp i flygplanet (°C) 16,1 

U-värde (W/(m2·K)) 2,0  

Omgivande area (m2) 188,2 

Värmekapacitet (kj/K) 3 420,5  

Volymflöde (m3/s) 0,338  

Drifttid 8 h 0 min 
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Medeltemperatur i flygplanet tillsammans med temperaturen på tilluften utgör i figur 24 en visuell 

presentation av modellens tillförlitlighet. Medeltemperaturen i flygplanet följer uppmätta värden 

väldigt nära. Utetemperaturen var +3,2°C i medelvärde med variansen 2*10-4 °C under natten. 

 

Figur 24. Verifiering av simuleringsmodell mot data från mätning 1. Uppmätt medeltemp i flygplanet efterliknas mycket 
bra i simuleringsmodellen. Simulerad temperatur på tilluften ligger i linje med mätningen när temperaturen i flygplanet 
stabiliserat sig.  

I tabell 6 presenteras en jämförelse mellan simuleringens resultat rörande beräknat energi och 

medeleffektbehov enligt förutsättningar i tabell 5. Det totala energibehovet överskattas med 2,9 %. 

Tabell 6. Resultatsammanställning i siffror för verifiering av simuleringsmodell.  

 Mätning Simulering Felmarginal 

Total Energi (kWh) 75,8 78,0 3 % 

Tilluft (kW) 9,5 9,8 3 % 

Ventilationsförluster (kW) 4,9 5,0 3 % 

Transmissionsförluster (kW) 4,6 4,7 3 % 
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7.3.1.2 Driftfall från mätning 2 

Driftfall simulerades enligt förutsättningar i tabell 7, vilket bygger på data från mätning 2 i 

Ängelholm. 

Tabell 7. Förutsättningar för simuleringen driftfall från data vid mätning 2. 

Parameter Värde 

Medeltemp utomhus under natten (°C) 1,3 

Flygplanets medeltemp under natten (°C) 16,3 

Initial medeltemp i flygplanet (°C) 11,3 

Slutlig medeltemp i flygplanet (°C) 17,3 

U-värde (W/(m2·K)) 2,0  

Omgivande area (m2) 188,2 

Värmekapacitet (kj/K) 3 420,5  

Volymflöde (m3/s) 0,338  

Drifttid 8 h 5 min 

 

En jämförelse av flygplanets beräknade medeltemperatur och tilluftens temperatur för simuleringen 

och mätningen presenteras i figur 25. Den beräknade medeltemperaturen i flygplanet följer 

mätvärden mycket bra även i detta icke stationära fall. Detta visar på att beräknad värmekapacitet 

representerar flygplanets termiska tröghet med gott resultat. Beräknad temperatur på tilluften ligger 

ca 1,5°C över den uppmätta mot slutet av simuleringen. Medelvärdet för utetemperaturen under 

perioden är 1,3°C med variansen 1,2°C. Att utetemperaturen varierade under natten så att den steg 

över medelvärdet, som var inställt för simuleringen, kan vara anledningen till att den beräknade 

temperaturen på tilluften är för hög under morgontimmarna. 

 

Figur 25. Verifiering av simuleringsmodell mot data från mätning 2. Uppmätt medeltemp i flygplanet efterliknas mycket 
bra i simuleringsmodellen. Simulerad temperatur på tilluften ligger också mycket nära den uppmätta. 
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I tabell 8 presenteras en jämförelse mellan simuleringens resultat rörande beräknat energi- och 

medeleffektbehov enligt förutsättningar i tabell 7. Det totala energibehovet överskattades med 4 % i 

simuleringen. 

Tabell 8. Resultatsammanställning i siffror för verifiering av simuleringsmodell. Totalt energibehov överskattas med 4 % i 
modellen. 

 Mätning Simulering Felmarginal 

Total Energi (kWh) 93,7  97,4     4 % 

Tilluft (kW) 11,6 12,1 4 % 

Ventilationsförluster (kW) 5,4 5,8 8 % 

Transmissionsförluster (kW) 6,2 6,3 1 % 

 

Simuleringar med syfte att verifiera om modellen räknar rätt har presenterats i detta kapitel. 

Resultaten tyder på att modellen beräknar totalt energibehov med god noggrannhet då skillnaden 

mellan simulering och referens var mindre än 4 % i båda fallen. Tyvärr var väderförhållanden och 

utetemperatur väldigt lika för de två fallen, mätning 1 och mätning 2, i Ängelholm. Detta gör att 

frågan uppstår hur väl modellen beräknar fall där det till exempel är riktigt kallt eller blåser väldigt 

mycket. Det finns en risk att modellen stämmer väl överens med referensen på grund av att U-värde 

och värmekapacitet är uppmätta vid just de förhållanden som rådde i referensfallen. Detta är något 

som kan undersökas inom ramen för framtida arbeten.  
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7.3.2 Optimering av reglerteknik - Effektsänkning 

Vid traditionell reglering av kabintemperaturen regleras temperaturen på tilluften efter en styrkurva 

baserat på uppmätt utetemperatur. Under optimala förhållanden uppnås en önskad och stabil 

kabintemperatur. Under antagandet att traditionell reglering i genomsnitt fungerar och uppnår 

avsedd temperatur i flygplanet kan det totala energibehovet för ett flygplan beräknas. För 

utetemperaturen -5°C, initial och slutlig medeltemperatur i flygplanet 19,0 respektive 15,9°C samt 

drifttiden 8 timmar beräknades det totala energibehovet till 127 kWh. Temperaturkurvor för detta 

basfall presenteras i figur 26. 

 

Figur 26. Temperaturer vid traditionell reglering, basfall. 
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Vid effektsänkning tillåts temperaturen falla utan att ACU:n är tillkopplad tills ett gränsvärde för 

flygplanets medeltemperatur uppnås. Temperaturen bibehålls kring gränsvärdet tills det är två 

timmar kvar till att flygplanet tas i bruk och ACU:n frånkopplas. Då ökas temperaturen på tillförd luft 

för att höja temperaturen i flygplanet. Simulering enligt förhållanden i basfallet med ändringen för 

effektsänkning ger ett totalt energibehov på 89 kWh vilket innebär en energibesparing på 30 %. 

 

Figur 27. Temperaturer vid sänkning av tillförd effekt under första delen av natten. 

Simuleringarna visar att en effektsänkning under natten kan minska energibehovet med ca 30 %. 

Detta är till kostnad av ökat effektbehov under de sista timmarna. Beräkningar i kapitel 7.3.1 

Verifiering av simuleringsmodell visar även att transmissionsförlusterna är ungefär lika stora som 

frånluftseffekten. Att minska luftflödet till förmån för höjd temperatur på tilluften skulle minska 

ventilationsförlusterna. Det skulle dock kunna få konsekvensen att returtemperaturen på glykolen 

höjs, vilket kan leda till straffavgift från fjärrvärmebolaget. Inga beräkningar har dock gjorts för att 

undersöka detta inom arbetet. Ett alternativ till volymflödessänkning är att använda 

ventilationsförlusterna till återluft till aggregatet eller uppvärmning av närliggande byggnad för att 

minska slöseri av energi. 

En utökning av en flygplats energibehov från fjärrvärme i form av ACU:er ökar även effektbehovet för 

fjärrvärmen under de kallaste dagarna på året, vilket kan innebära en ökad effektavgift från 

fjärrvärmebolaget. Detta är till viss mån ofrånkomligt men en möjlighet är att inte använda sig av 

effektsänkning under de kallaste nätterna på året. Effekten av detta blir förhöjt energibehov just de 

nätterna till förmån för minskad effektkostnad på fjärrvärmen. Att förutsäga vilken utetemperatur 

som blir gränsvärdet bör kunna göras statistiskt. Ekonomiska konsekvenser och vid vilken temperatur 

som skulle vara gränsen beroende på plats är intressanta frågeställningar för framtida arbeten. 
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7.3.3 Årligt energibehov för uppvärmning av flygplan 

Det årliga energibehovet för ett flygplan beräknades utifrån ett antal antaganden om under vilka 

förutsättningar en ACU är tillkopplad. Driftförutsättningarna är baserade på erfarenheter från 

ramppersonal [32]. Följande förutsättningar gäller för simulering av årligt energibehov: 

1. Drifttiden för ACU:n är 8 timmar vilket motsvarar tiden för ett nattstopp. 

2. Utomhustemperaturen är definierad som medeltemperaturen under 8 timmar mellan 

klockan 22:00 och 06:00. 

3. Ett aggregat är tillkopplat om utomhustemperaturen är under 10°C. 

Ett skript skapades vilket beräknade medeltemperaturen utifrån ovan nämnda förutsättningar 

baserat på timdata vid Arlanda flygplats från SMHI:s öppna databank [33]. När en dataserie 

innehållande den nattliga medeltemperaturen under 6 år, från den första januari 2008 till sista 

december 2013, skapats så kördes simuleringsprogrammet för alla nätter där temperaturen var 

under 10°C. Det totala energibehovet delades på antalet år för att få det årliga energibehovet. Det är 

rekommenderat att använda minst 20 års temperaturdata för normalårskorrigering [34]. Detta kan 

innebära att det årliga energibehovet som presenteras i detta kapitel kan vara mindre eller större än 

vid ett normalår, beroende på om de 6 valda åren sammantaget var varmare eller kallare än ett 

normalår. 

7.3.3.1 Årligt energibehov vid traditionell reglering 

En traditionell ACU antas använda traditionell reglering där temperaturen på tilluften är konstant 

under hela natten. Det årliga energibehovet beräknades till ca 25000 kWh. 

7.3.3.2 Årligt energibehov vid effektsänkning 

Det årliga energibehovet beräknades till ca 15500 kWh. Detta är en reducering av energibehovet till 

62 % av basfallet. 

Jämförelsen mellan ett traditionellt aggregat och ett från Smart Climate begränsar sig till flygplanets 

energianvändning. Det innebär att förluster som skiljer uppvärmningssystemen åt ej inkluderas i 

jämförelsen. Att göra en jämförelse som inkluderar förluster skulle vara möjligt men kräver en tydlig 

systemgräns. Denna systemgräns skiljer sig beroende på hur en flygplats ser ut och ger därmed olika 

resultat för olika flygplatser, vilket skulle göra resultaten av en sådan studie mindre intressanta. Det 

kan anses rimligt att tolka jämförande resultat som en fingervisning snarare än absoluta siffror. 

Reglertekniken skiljer sig åt mellan de två typerna av ACU men målet, att uppnå komforttemperatur i 

kabinen, är detsamma. Antagandet görs att båda aggregaten uppnår sitt mål och har en perfekt 

reglering efter den princip som vartdera aggregatet tillämpar. Umeåmätningen visar att ett 

traditionellt aggregat kan tillföra för lite energi under sådana förhållanden där transmissionen är 

större än beräknat. Det innebär troligtvis att det omvända kan inträffa, där en övertemperatur i 

kabinen uppnås. I genomsnitt antas dock värmaren leverera korrekt energimängd till flygplanet över 

året. Smart Climates ACU leverarar rätt mängd energi då den alltid reglerar på temperaturen inne i 

kabinen. Därmed är skillnaden i energibehov, den skillnad som nattlig effektsänkning medför. Det är 

troligt att ett vatten/glykolbaserat system har större förluster än ett med el, vilket inte tas med i 

beräkningarna. I vidare studier bör förluster tas med i beräkningarna om studien syftar till att utreda 

frågan om driftkostnad vid en specifik flygplats där en tydlig systemgräns kan dras. 
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7.3.4 Reducering av CO2e-utsläpp 

Utifrån ett marginalelsperspektiv beräknades mängden CO2e-utsläpp baserat på det totala 

energibehovet för ett flygplan under ett år. Mängden utsläpp och metoden för beräkning av detta 

följer riktlinjerna i IVL:s rapport Vägledning till metodval vid beräkning av påverkan från förändrad 

energianvändning på de svenska miljömålen [17]. Då en förändring av elkonsumtion inte påverkar 

den bokförda klimatpåverkan i vida utsträckning för en konsument i norden, oavsett om elen bokförs 

som produktionsbaserad el eller medelel, skulle det med dessa sätt att räkna se ointressant ut att 

minska sin elkonsumtion. I detta arbete har marginalelsbegreppet använts för att beräkna CO2e-

utsläppen vilket gör att de siffror som presenteras inte kan dras direkt från bokföringen för en 

konsument. Dock ger det en mer rättvisande bild av den globala miljövinst som uppnås vid en 

reduktion av elkonsumtion vid uppvärmning till förmån för fjärrvärme. Siffrorna i sig är värdefulla vid 

jämförande av flera klimatbesparande åtgärder med samma förutsättningar för beräkningarna. 

Beräkningen baseras på scenariot att en ACU med en traditionell reglering och el som energibärare 

byts ut mot en ACU med effektsänkt reglering med fjärrvärme som energibärare. För traditionell 

reglering samt el som energibärare presenteras beräkningarna i tabell 9. 

Tabell 9. Koldioxidutsläpp på marginalen med traditionella ACU [17].  

 Energibehov (kWh) g CO2e/kWh Koldioxidutsläpp (kg CO2e) 

El, utomlands kol 24973 918 22925 

El, utomlands gas 24973 405 10114 

El, Sverige 0 0 0 

 

Med effektsänkning samt byte till fjärrvärme beräknades CO2e-utsläppen enligt tabell 10. Om 

effektsänkningen inte skulle genomföras skulle koldioxidutsläppen för det fjärrvärmeburna systemet 

öka med nära 40 % i denna beräkning. Då detta handlar om 100-tals kg CO2e-utsläpp i relation till de 

1000 – tals kg som byte från el till fjärrvärme innebär är effektsänkningen av marginell betydelse för 

den summerade reduktionen av utsläpp i tabell 11. 

Tabell 10. Koldioxidutsläpp på marginalen med effektsänkning och fjärrvärme som energibärare [17].  

 Energibehov (kWh) g CO2e/kWh Koldioxidutsläpp (kg CO2e) 

Fjv, Sverige, låg 15499 38,6 598 

Fjv, utomlands, låg 15499 4,05 62 

Fjv, Sverige, hög 15499 42,1 652 

Fjv, utomlands, hög 15499 9,18 142 
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Med data från tabell 9 och tabell 10 beräknades skillnaden i CO2e-utsläpp på marginalen vid byte av 

traditionella ACU till ett nytt system från Smart Climate. Beroende på utvecklingen av vilka energislag 

som köps på marginalen, där kol och naturgas antagits vara troliga kandidater de kommande åren, 

varierar CO2e-utsläppen. Ett övre och lägre värde presenteras i tabell 11 och sanningen antas finnas 

någonstans mellan dessa värden. Globalt minskas CO2e-utsläppen med mellan ca 9 och 22 ton per år.  

Tabell 11. Förändring av CO2e-utsläpp ligger utomlands vid användning av denna metod. I Sverige ökar utsläppen 
marginellt i sammanhanget och globalt är det en miljöbesparing [17].  

 Lägre värde (kg CO2e) Övre värde (kg CO2e) 

CO2e-utsläpp, Utomlands – 9972 – 22862 

CO2e-utsläpp Sverige + 653 + 598 

CO2e-utsläpp Globalt – 9319 – 22264 

 

7.3.5 Driftskostnad 

På samma sätt som för koldioxidutsläppen baseras de ekonomiska beräkningarna på simulerade 

värden för ett genomsnittligt år. En jämförelse görs mellan traditionella ACU med el som energikälla 

och Smart Climate ACU med fjärrvärme som energikälla. Beroende på lokala prisförhållanden kan 

fjärrvärmepriset skilja sig mycket för olika aktörer. Elpriset kan komma att förändras beroende på 

vilken utveckling framtiden tar. Därför presenteras resultatet i tabell 12 så att läsaren kan använda 

de priser som är aktuella för det specifika fallet. Ett exempel är om en flygplats köper in fjärrvärme 

för 0,8 kr/kWh och el för 1,2 kr/kWh. Då blir besparingen i driftkostnad 18000 kr per år. Vid lika 

energipris för fjärrvärme och el består besparingen således av den förbättrade driften vid införd 

nattsänkning. 

Tabell 12. Ekonomisk kalkyl för kostnadsbesparing i drift vid byte av värmare från traditionell ACU till en från Smart 
Climate. Besparing i tusentals kronor till följd av energipriser. 

 
 

Besparing (kkr) 

Elpris 
(kr/kWh) 

1,5 36 34 33 31 30 28 27 25 24 22 20 19 17 16 14 

1,4 33 32 30 29 27 26 24 23 21 19 18 16 15 13 12 

1,3 31 29 28 26 25 23 22 20 19 17 15 14 12 11 9 

1,2 28 27 25 24 22 21 19 18 16 14 13 11 10 8 7 

1,1 26 24 23 21 20 18 17 15 14 12 10 9 7 6 4 

1 23 22 20 19 17 16 14 13 11 9 8 6 5 3 2 

0,9 21 19 18 16 15 13 12 10 9 7 5 4 2 1 -1 

0,8 18 17 15 14 12 11 9 8 6 4 3 1 0 -2 -3 

0,7 16 14 13 11 10 8 7 5 4 2 0 -1 -3 -4 -6 

0,6 13 12 10 9 7 6 4 3 1 -1 -2 -4 -5 -7 -8 

0,5 11 9 8 6 5 3 2 0 -1 -3 -5 -6 -8 -9 -11 

0,4 8 7 5 4 2 1 -1 -2 -4 -6 -7 -9 -10 -12 -13 

0,3 6 4 3 1 0 -2 -3 -5 -6 -8 -10 -11 -13 -14 -16 

0,2 3 2 0 -1 -3 -4 -6 -7 -9 -11 -12 -14 -15 -17 -18 

0,1 1 -1 -2 -4 -5 -7 -8 -10 -11 -13 -15 -16 -18 -19 -21 

  

0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 

  

Fjärrvärmepris (kr/kWh) 
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8 Diskussion 
I detta kapitel diskuteras resultatens tillförlitlighet som konsekvens av metod och antaganden.  

8.1 Antaganden 
Studien består av mätningar samt uppföljande analys och beräkningar. Mätningar innehåller felkällor 

vilka kan skilja sig åt i svårighetsgrad att uppskatta. Analys och beräkningar ärver felmarginaler från 

mätningarna liksom felet från de förenklande antaganden som görs längs vägen till det slutgiltiga 

resultatet. 

I kapitel 6.1 Genomförande summeras de antaganden som gjorts under arbetets gång. Det 

antagande som antagligen påverkade mätningarna av flygplanets termodynamiska egenskaper mest 

var att vind, nederbörd eller molntäckningsgrad inte tagits hänsyn till vid mätningarna. U-värde och 

värmekapacitet beräknas utifrån mätvärden och är därmed beroende av dessa omständigheter. Det 

optimala är om väderförhållanden i form av vind och nederbörd kan betraktas som typiska för 

platsen. Vid mätningarna i Ängelholm var det inte något extremt väder medan 

temperaturmätningarna i Umeå bjöd på mycket stark vind. 

Antagandet att flygplanet kan ses som en homogen cylinder med endast en temperatur och tröghet i 

modellen är en stor förenkling. Den medeltemperatur i flygplanet som modellen beräknar ligger 

antagligen strax över den som blåses ut i frånluften och strax under den som kabinen håller. Detta 

skulle innebära att effekten på frånluften överskattas i modellen och transmissionsförlusterna 

underskattas. Resultat i 7.3.1 verifiering av simuleringsmodell tyder dock på att både transmission 

och frånluftseffekt överskattas i modellen. 

8.2 Mätosäkerhet 
Data från temperaturmätningar är troligen de med störst säkerhet. Temperaturgivarna gav tydliga 

utslag vid ändring i temperatur och gav aldrig någon anledning till misstanke om stora mätfel annat 

än när data uppenbarligen saknades på grund av en bruten tråd eller urladdat batteri. Luftflödet var 

så stabilt under mätningen i Ängelholm att det antagligen går att lita på med liten felmarginal i 

sammanhanget. Med hänsyn till givarnas mätnogrannhet beräknas det sammanlagda mätfelet för 

tilluftens effekt till ca 4 % vid varmhållning av flygplanet. 

8.3 U-värde och värmekapacitet 
I litteraturen har diverse förslag på intressanta parametrar för att beskriva flygplanets termiska 

prestanda hittats. Då det U-värde som beräknas i denna rapport baserar sig på en egen definition av 

flygplanets längd är det inte direkt jämförbart med de i litteraturen. I de studier där intressanta U-

värden hittats preciseras inte alltid för vilka avgränsningar U-värdet gäller, t.ex. om cockpit kan 

approximeras som en del av kabinen eller ej. Ett försök att jämföra examensarbetets resultat med 

resultat från andra studier följer ändå här. Den mest intressanta studien för detta arbete 

genomfördes av en brasiliansk forskargrupp på ett flygplan som är i samma storlek som en ATR72. 

Vid en summering av komponenters termiska resistanser, baserat på deras presenterade U-värden 

och areor [15], fås ett U-värde som liknar det som eftersöks i examensarbetet. Studien visar på olika 

U-värden för olika delar av skrovet men en approximation ger ca 2,3 W/(m2·K) för hela skrovet. En 

annan studie beräknar att väggens värmeledningsförmåga för en affärsjet är ca 3 W/(m2·K) [12]. 

Inkluderas konvektionskoefficienter i detta så kan ett U-värde som liknar det som presenteras i 

examensarbetet erhållas. Beräkning av konvektionskoefficienter är förenat med stor osäkerhet [35]. 
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Därför görs inga vidare försök till att presentera ett U-värde motsvarande det som beräknats i detta 

examensarbete för just denna studie. En tredje studie presenterar i förutsättningarna för en 

simulering vilka U-värden som används för flygplanets väggar, vilket var 1,2 W/(m2·K) [14]. 

Författarna av studien hade tillgång till parametrar från flygplanstillverkaren Airbus vilket styrker 

tillförlitligheten i siffran. I detta examenarbete presenteras 2,0 W/(m2·K) som det rimligaste U-värdet. 

Min bedömning är att det beräknade U-värdet är rimligt i förhållande till de siffror som andra studier 

presenterar. 

Värmekapaciteten beräknades till 3,421 MJ/K vilket varit svårt att hitta värden i litteraturen att 

jämföra med. Simuleringar presenterade i denna rapport tyder dock på att värdet är rimligt för att 

beskriva flygplanets tröghet vid uppvärmning av kabinluft. 

8.4 Simuleringsmodellens funktion 
Anledningen till att utveckla modellen i VBA för Excel var för att produkten av projektet inte skulle 

betingas med att företaget ska köpa in programvara. Andra studier föreslår ett antal program och 

metoder, MATLAB [15], FLECS [14], med flera. Programmets syfte var att fungera som ett hjälpmedel 

i produktutveckling och utvärdering av reglertekniker. Inom detta arbete har effektsänkning utretts 

noggrant men programmet kan även bistå i utvärdering av dimensioneringsfrågor inför framtida 

generationer av aggregat.  

8.5 Klimataggregat för flygplan 
I detta arbete har det identifierats att traditionella aggregat som styr tilluftens temperatur med 

hänsyn till uppmätt utetemperatur ibland kan leverera mindre effekt än vad som krävs, beroende på 

förhållanden. Detta beror på att flygplan har, relativt hus, en dålig isoleringsförmåga och påverkas 

mycket av väder och vind. Detta arbete har visat att reglering med hänsyn till kabintemperatur är 

möjligt och mycket effektivt. Att dessutom använda el för att göra värme, till ett system som inte 

kräver extrem noggrannhet i temperaturbalansen, är slöseri med avancerad teknik och högvärdig 

energi. Det är samhällsekonomiskt och miljömässigt intressant att byta ut varmluftaggregat med el 

som energikälla till fjärrvärmebaserade aggregat. Uppvärmning av flygplan är därför, i allra högsta 

grad, en god tillämpning av fjärrvärme. 
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9 Slutsatser 
I detta avslutande kapitel presenteras de slutsatser som kan dras utifrån rapportens resultat. Förslag 

på framtida studier sammanfattas även här. 

Efter analys av felkällor konstateras att resultat som härstammar från Ängelholm och har flygplanet 

som systemgräns har god tillförlitlighet. Detta innefattar parametrar som används i det 

simuleringsprogram som utvecklats i detta arbete. Programmets tillförlitlighet har verifierats mot 

mätresultaten i Ängelholm och det konstateras att energibehovet beräknas med en felmarginal på 

mindre än 4 % jämfört med referensfallen. Med programmet kan analys av driftsfall utföras i 

framtiden, så som det gjorts även i detta arbete. 

Arbetets kanske mest intressanta resultat är att en effektsänkning under nattstopp för flygplan kan 

innebära en energibesparing på ca 30 % till 40 % enligt de simuleringar som gjorts. Införandet av 

reglerteknik som hanterar effektsänkning rekommenderas. Ungefär hälften av tillförd energi till 

flygplanet försvinner som ventilationsförluster. Sänkning av tilluftens volymflöde till förmån för höjd 

temperatur rekommenderas för att minska ventilationsförlusterna. Ett alternativ är att införa 

värmeåtervinning eller återluft till aggregatet. 

En reglerteknisk korrigering har genomförts som säkerställt en god reglering och funktion av Smart 

Climates aggregat. Inför framtida generationer föreslås ett uppkopplat reglersystem där justeringar 

kan göras över internet. Datainsamling bör göras kontinuerligt och sparas online. Ett sådant system 

skulle reducera kostnader för produktutveckling och samtidigt öppna för nya tjänster, som till 

exempel varning för driftstörning. 

Det totala energibehovet, förändring av driftskostnad samt CO2e-utsläpp, som presenterats i 

rapporten bör ses som en fingervisning av konsekvensen vid byte av ett traditionellt aggregat till ett 

från Smart Climate med föreslaget införande av effektsänkning. Det bör noteras att denna analys 

avgränsar sig till flygplanet som systemgräns och därmed ej tar hänsyn till förluster i 

energitransporten utanför systemgränsen. 

Det finns anledning att lyfta fram reglering med hänsyn till kabintemperatur som ett driftsäkrare 

alternativ än reglering med hänsyn till utetemperatur. Traditionella aggregat kan inte under alla 

förhållanden leva upp till att säkerställa den kabintemperatur som de lovar. När perfekt reglering 

med snabb responstid inte är ett krav är heller inte el nödvändigt som energikälla. Därför bör 

fjärrvärme ersätta elen för att minska slöseri med högvärdig energi till uppvärmning av flygplan. 

Framtida studier föreslås fokusera på att utvidga systemgränsen från flygplanet till att ta med 

energitransportförluster i beräkningarna. Förslagsvis sätts systemgränsen vid flygplatsens 

energimätare för el respektive fjärrvärme. Optimering av glykol/vattenflöde och dimensionering av 

ledningar, strypventiler och pumpar är intressanta frågeställningar. Vid en ökad systemgräns kan 

noggrannare ekonomiska beräkningar göras. Strafftaxa på höga returtemperaturer, effekttaxa och 

energitaxa är alla intressanta vid optimering av reglerteknik och dimensionering av systemet. 

Syftet med detta examensarbete var att ta fram underlag för produktutveckling och föreslå ändringar 

i reglertekniken samt genomföra en konsekvensanalys av byte från ett traditionellt elbaserat 

aggregat till ett med fjärrvärme. Ändringar har genomförts under projektets gång och argument har 

lyfts fram för större förändringar inför framtida generationer av Smart Climates aggregat. Dessutom 
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levereras ett simuleringsprogram som kan användas för framtida produktutveckling och analyser. 

Konsekvensanalysen som genomförts med hänsyn till energi, ekonomi och CO2e-utsläpp kan 

användas som en fingervisning och tillsammans med dess nämnda avgränsningar. 
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Bilaga 1 - Aggregatets totalverkningsgrad 

Temperaturen på fram- och returledning vid inkopplingspunkten för ACU:ns glykolslinga, tilluften 

samt kabinen loggades med USB-loggers. Vatten och glykolflödet loggades med TA SCOPE. 

Totalt sett är tillförd effekt till systemet från vatten/glykol-flödet större än den nyttogjorda effekten 

tillförd flygplanet vilket framgår av figur 28. Den totala verkningsgraden för hela natten beräknades 

till 81 % I figur 28 varierar effekten på glykol/vatten-flödet kraftigt. Detta beror på den 

beräkningsprincip som tillämpas är beroende av flödet vilket regleras av ventiler som ibland är 

stängda och ibland öppna. 

 

Figur 28. Tillförd effekt till systemet är glykolslingans effekt. Den nyttiga effekten är den som tillförs flygplanet via 
tilluften. Utetemperaturen är relativt konstant under natten. Kabintemperaturens värden är ej loggade under nattens 
första timmar. 

Ventilinställningen för mätning 1 var 3,8 varv vilket ger ett Kv-värde på 5,13. Felet för tryckmätningen 

kunde beräknas som den största av 0,1 kPa eller 1 % av uppmätt tryckdifferens vilket var 0,1 kPa i alla 

mätpunkter. Volymflödets fel uppskattas med ekvation (17) för beräkning av volymflöde ifrån 

tryckdifferens och Kv-värde. Medelfelet för volymflödet beräknades till 25 % men var i fall av flöde 

ofta större än så.  
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För mätning 2 beräknades verkningsgraden för systemet till 106 %. Som framgår av figur 29 tyder 

mätningarna denna natt på att systemet är nästan förlustfritt. Det är inte möjligt att systemets 

faktiska verkningsgrad är över 100 % vilket poängteras i rapporten. 

 

Figur 29. Tillförd effekt till systemet samt nyttogjord effekt tillförd flygplanet vid mätning 2. 

Ventilinställningen för mätning 2 var 3,8 varv vilket ger ett Kv-värde på 5,13 vilket är detsamma som 

för mätning 1. Felet för tryckmätningen kunde beräknas som den största av 0,1 kPa eller 1 % av 

uppmätt tryckdifferens vilket för alla punkter var 0,1 kPa. Volymflödets fel uppskattas med ekvation 

(17) för beräkning av volymflöde ifrån tryckdifferens och Kv-värde. Medelfelet beräknades för 

volymflödet till 35 %. 
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