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Sammanfattning 
 

När krav på fler förnyelsebara energikällor ställs har teknikområdet geoenergi succesivt 

utvecklats för att med berggrundens egenskaper och kylvärmepumpar förse såväl värme- som 

kylbehov inom olika sektorer. Då sektorn bostäder och fastigheter stod för cirka 40 % av 

Sveriges totala slutgiltiga energianvändning år 2015 finns möjligheter att utvecklingen av 

geoanläggningar ska kunna minska miljöpåverkan samtidigt som det sänker 

energianvändningen såväl som kostnader. 

 

På beställning av Husvärden AB byggdes geoanläggningen Mediacentralen i området Nya 

Krokslätt i Mölndal. Tre kylvärmepumpar i anläggningen förser området med kyla och värme 

året runt. Mediacentralen inrymmer ett stort antal komponenter som är vitala för att 

upprätthålla driften för såväl kyl- som värmedrift. Syftet med detta arbete är att åskådliggöra 

och beskriva hur en större bergvärmeanläggning i Nya Krokslätt fungerar samt utreda hur 

driften har varit och ifall det finns förbättringar att utföra. Genom att erhålla mätvärden från 

anläggningen och behandla dessa med olika program- och mjukvaror kan analyser av enskilda 

komponenter såväl som den generella driften utföras.  

 

Under arbetets gång har det inte framkommit några konkreta problem i driften av 

Mediacentralen, däremot har det kunnat fastslås att insamlingen av mätdatan är bristfällig och 

att förbättringsmöjligheterna försvåras på grund av detta. Skillnaden i drifttiden mellan två av 

kylvärmepumparna är i storleken 3000 timmar sen driftsättningen av anläggningen 2015. 

Detta tyder på fel i mätvärdesloggningen, då mätvärden beträffande energianvändning och 

kapacitet visar motsatsen. Även kylvärmepumparnas värmefaktor, det mått som ger deras 

effektivitet, skiljer sig markant från månad till månad vilket ger en indikation om att något 

kan förbättras på lång sikt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Engelsk abstract 
 
When demands are made for more renewable energy sources, the geoenergy technology has 

been developed gradually to provide heating and cooling in the various sectors with the 

bedrocks properties and heat pumps. Since the housing and real estate sector accounted for 

about 40% of Sweden's total final energy use in 2015, opportunities for the development of 

geo-plants can reduce environmental impact while reducing energy useage as well as costs.  

 

At the request of Husvärden AB, the geo-plant called Mediacentralen was built in the Nya 

Krokslätt area in Mölndal. Three refrigeration heat pump in the plant provides the area with 

cooling and heating all year round. Mediacentralen houses a large number of components that 

are vital for maintaining the operation of both cooling and heating operations. The purpose of 

this work is to illustrate and describe how a larger geothermal-plant in New Krokslätt works, 

as well as investigate how the operation has been and if there are improvements to perform. 

By obtaining measurement values from the plant and processing them with various software, 

analyzes of individual components as well as the general operations can be performed.  

 

During the course of the work no concrete problems have been encountered in the operation 

of the Mediacentral. On the other hand, it has been found that the collection of the 

measurement data is insufficient and that the improvement possibilities were aggrivated by 

this. The difference in operating time between two of refrigeration heat pumps is 3000 hours 

since the commissioning of the facility 2015 indicates errors in the measurement value 

logging, as the measurement of energy use and capacity shows the opposite. Even the heat 

factor of the refrigeration heat pump, the measure that provides their efficiency, differs 

significantly from month to month, giving an indication that something can be improved in 

the long run. 

 
 

 

  



 

 

BETECKNINGAR 

 

 

COP  Cofficeint Of Performence (Värmefaktor) 

 

DUC  Data Under Central 

 

GWP  Global Warming Potential 

 

HFC  HydroFluoroCarbons (Kemisk föreningen bestående av väte-fluor-klor)  

 

HFC-R134a En typ av köldmedium 

 

Modbus Kommunikationssätt för industriell elektronik 

 

MPC  Model Predictive Control 

 

SGBC  Sweden Green Building Council 

 

SQL  Structured Query Language 

 

PID  Regulatortyp med integrerande och deriverande element 
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INTRODUKTION 

Bakgrund 

 

Sektorn bostäder och fastigheter stod för cirka 40 % av Sveriges totala slutgiltiga 

energianvändning år 2015. Samma år motsvarade detta 143TWh, med el som den ledande 

energibäraren. Cirka 53 %, motsvarande 76TWh av denna energi användes för uppvärmning 

inklusive varmvatten i lokalbyggnader samt hushåll (Energimyndigheten 2017).  

 

I takt med att kraven på att energi ska komma ifrån förnyelsebara källor har teknikområdet 

geoenergi utvecklats för att med olika tekniker ta vara på värme och kyla från marken. 

Teknikerna kan tillämpas för att tillgodose olika sektorer så som bostäder, industri och 

kontorslokaler med energi från omgivningen. I Sverige använder sig de flesta av teknikerna 

av en kylvärmepump eller kylmaskin för att ta tillvara på energin och där tre fjärdedelar av 

alla anläggningar använder borrhål (Gehlin 2017). 

 

Att använda marken för att tillgodose ett behov av värme eller kyla har utnyttjats sen början 

av 1900-talet men det var först under 1970-talet som teknikutvecklingen tog fart. 1978 

installerades den första anläggningen i Sigtuna där ett enfamiljshus försågs med värme från 42 

borrhål. Sedan dess har utvecklingen snabbt gått framåt och i slutet av 2015 fanns cirka 

540 000 geoenergianläggningar i Sverige med en total installerad effekt motsvarande 6,8GW 

som tillförde cirka 23 TWh värme och kyla under samma år (Gehlin 2017). 

 

Antalet större geoanläggningar i Sverige har ökat markant sedan mitten av 2000-talet. Detta i 

takt med att allt fler väljer att inte enbart använda fjärrvärme för uppvärmning utan istället 

använda geoenergi som baskälla med fjärrvärme som spets. Även höjda krav på bra 

inomhusklimat samt låg energianvändning gör att fler väljer alternativ där såväl värme- som 

kylbehov kan tillgodoses. Ett sådant exempel är sjukhuset i Karlstad, där ett ökat kylbehov 

skapade förutsättningar för en geoanläggning som togs i drift 2011. Anläggningen använder 

185 borrhål med möjlighet att ytterligare kyla med vatten från den närliggande Klarälven 

(Kretz 2015). Ett annat projekt utfördes 2013 i centrala Göteborg där 40 borrhål förser 

närliggande fastigheter med värme och kyla. I detta fall var främst kostnadsbesparing men 

även en miljömässig förbättring gentemot fjärrvärme som lade grund för att påbörja projektet 

(Sandgren 2013). 
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Syfte 

Syftet med detta arbete är att åskådliggöra och beskriva hur en större bergvärmeanläggning i 

Nya Krokslätt fungerar samt utreda hur driften har varit och ifall det finns förbättringar att 

utföra. 

 

Avgränsningar   

 

I detta arbete kommer utredningen av driften att avgränsas till det som Bengt Dahlgren AB 

har förfogande över beträffande Mediacentralen, alltså kommer övriga möjligheter till 

förbättringar i området Nya Krokslätt inte att undersökas. Vid utvärderingen av driften antags 

den data som samlas in vara korrekt och ingen ytterligare analys av mätare i systemet kommer 

utföras. Eftersom anläggningen var i full drift i januari 2018 utvärderas endast värmefaktorn 

och inte kylfaktorn då tillräcklig data inte finns att tillgå för att undersöka kylfaktorn.   
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NYA KROKSLÄTT 

Inledning 

  

Nya Krokslätt är ett område i norra Mölndal som består av flera fastigheter innefattande såväl 

bostäder som kommersiell verksamhet. Området har sen 2010 expanderats av 

fastighetsägaren, Husvärden AB, med mål att skapa ett modernt område där krav beträffande 

låg energianvändningen prioriterats. Kraven gäller samtliga byggnader i området, där äldre 

fastigheter renoverats och nya byggnader byggs på ett sätt så att olika miljöcertifieringar ska 

kunna erhållas. Figur 1 visar en översikt över området.  

 

 

Den befintliga fastigheten K18, som byggdes under tidigt 1900-tal har genomgått 

renoveringar och certifierats med GreenBuildning som tillhandahålls av Swedish Green 

Building Council, också förkortat SGBC. Certifieringen erhålls genom att minska fastighetens 

energianvändning mot användning enligt gällande energideklaration med 25%. Även 

myndighetskrav rörande inomhusklimat och att det finns en plan för årlig återrapportering 

beträffande energianvändning är grundläggande krav i certifieringsprocessen (Swedish Green 

Building Council 2015).  

 

Området K20 är området där Mediacentralen finns placerat i ett parkeringshus. Det ska även 

byggas ett hotell i område K20 som beräknas så färdig i januari 2021.  

 

De nybyggda fastigheterna i området K21 består av bostäder och kommersiell verksamhet 

certifieras med Miljöbyggnad nivå Guld. Där sexton parametrar beträffade energianvändning, 

inneklimat och material granskas för att säkerställa behaglig inomhusmiljö samt låg 

miljöpåverkan (Swedish Green Building Council 2014).  

 

 

Figur 1- Översikt av området Nya Krokslätt och dess fastigheter. BDAB är Bengt Dahlgren ABs kontor. 
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Dimensioneringsprocessen 

 

Husvärden AB som beställare av anläggningen lade fram ett förslag med önskad effekt 

beträffande värme- och kylbehov för området Nya Krokslätt. Beställaren önskade också en 

utredning angående lönsamhet och miljöpåverkan i valet mellan en geoanläggning och 

fjärrvärme. Kalkylen beträffande lönsamhet redovisas inte i detalj på grund av sekretess men 

visade på att lösningen med geoanläggningen var billigare i längden än den med enbart 

fjärrvärme och lokala kylmaskiner. Detta trots att den totala investeringskostnaden var mer än 

dubbelt så hög för geoanläggningen. Utredning angående miljöpåverkan visade också att 

geoanläggningens var att föredra. Den utfördes genom att uppskatta den mängd energi som 

skulle behövas för att tillgodose områdets behov och dess miljömässiga påföljder. 

 

Två alternativ togs fram för att kunna jämföra deras klimatutsläpp. Alternativ 1 är en 

uppskattning av utsläppen vid driftsättning av Mediacentralen som baskälla för värme och 

kyla samt fjärrvärme som spets vid värmedrift. Alternativ 2 är då lokala kylmaskiner skulle 

tillgodose kylbehovet och enbart fjärrvärme tillgodoser värmebehovet. Alternativ 1 förbrukar 

mer energi i form av el men mindre förbränning av biomassa än vad Alternativ 2 gör, vilket är 

den starkaste bidragande faktorn till de lägre utsläppsmängderna. Kylvärmepumparna i 

Mediacentralen gör också att den elenergi som används i Alternativ 1 multipliceras med en 

värme- eller kylfaktor för att erhålla den slutgiltiga värme- och kylenergin som används i 

fastigheterna, vilket inte är fallet med fjärrvärmen som används. Utsläppsmängderna per 

kilowattimme som användes var 7 gram koldioxid för fjärrvärme (Mölndal Energi 2017) och 

3 gram koldioxid för en blandad svensk elproduktion (Svensk Energi 2010). Utredningen 

åskådliggörs i Figur 2.   

 
Figur 2 – Uppskattad miljöpåverkan av de två försörjningsalternativen i form av koldioxidutsläpp. 
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MEDIACENTRALEN 
 

2013 projekterades en kylvärmepumpsanläggning under namnet Mediacentralen med uppgift 

att försörja fastigheter i Nya Krokslätt med kyla och värme. I samband med byggnationen 

anlades en kulvert för nå ut till samtliga fastigheters respektive undercentraler. 

Mediacentralens första etapp var färdigställd och togs i drift tidigare än övriga 

nybyggnationer i området och därför varierar fördelningen av värme- och kyleffekten tills 

området är färdigbyggt. Befintliga byggnader som tidigare försågs med fjärrvärme för 

uppvärmning och egna kylanläggningar för kyla förses tillsvidare av Mediacentralen. Det 

slutgiltiga målet är att tillgodose fastigheter i området Nya Krokslätt med värme och kyla på 

ett effektivt sätt. Genom att använda energi från berggrunden när värmebehov finns, och 

återladda densamma när det finns kylbehov kan en ökad balans i systemet upprättas (Björk et 

al. 2013). 

 

Etapp 1 av Mediacentralen stod färdig 2015 där tre kylkylvärmepumpar med en 

dimensionerad värme – och kyleffekt på 481kW respektive 466kW per kylvärmepump 

kopplade till 80 stycken borrhål som förser kylkylvärmepumparna med energi från 

berggrunden. Således erhålls en total dimensionerad värmeeffekt på cirka 1450kW och 

kyleffekt på cirka 1400kW. Våren 2017 togs Etapp 2 i drift, där ytterligare 50 borrhål 

kopplades på det befintliga systemet för att tillgodose behovet samt öka stabiliteten av driften. 

Flödesschema 

 

För att ge en överblick av hur systemet är uppbyggt används ett flödesschema (figur 3), där de 

vitala delarna av systemet och dess placeringen åskådliggörs. Pilarna indikerar riktningen av 

flödet i de olika kretsarna. Varje komponent och krets beskrivs ingående i detta kapitel. Ett 

mer detaljerat schematiskt flödesschema finns i den webbaserade översikten av DUC (se 

bilaga 1).  

Figur 3- Schematiskt flödesschema av Mediacentralen. 
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Cirkulationspumpar 

 

För att upprätthålla rätt flöden och tryck i systemet används cirkulationspumpar. 

Tvillingmotorfuktion  

 

Merparten av pumparna i systemet har tvillingmotorfunktion, vilket innebär att två pumpar 

installeras parallellt där en av dessa alltid i drift. På så sätt kan kontinuerligt flöde över en 

krets upprätthållas. Tvillingmotorfunktionen har också i uppgift att om invald pump stoppar 

ska den andra starta automatiskt. Pumparnas drift växlas en gång per vecka för att utjämna 

drifttiden. 

Vertikal centrifugalpump 

 

Då pumparnas uppgift i detta system främst är att upprätthålla rätt flöden och inte 

tryckuppsättningar passar typen centrifugalpump för ändamålet. Den är vertikal av 

installationsmässiga skäl, då det är lättare att installera. 

Köldbärarkrets  

 

För att utnyttja berggrundens egenskaper måste energi transporteras till och från borrhålen. 

Detta utförs med en köldbärare i form av en vätska som leds ner i borrhålen via ett rör, också 

kallat kollektor, gjort av polyeten. Kollektorn sänks ner i borrhålet likt ett ”U” där den vänder 

på hålets botten, och förblir därför en sluten krets. 

Borrhålen 

 

För att erhålla den önskade effekten borrades 130 borrhål med 115mm diameter där ett aktivt 

snittdjup på 233 meter erhölls. Aktivt borrhålsdjup innebär den del av kollektorn som är i 

kontakt med det omgivande berget via vatten, fyllning eller annat medium som leder värme. 

När kollektorn omges av luft blir värmeöverföringen försumbar. Förutsättningar för 

bergvärme runt Nya Krokslätt var bra då avståndet ner till grundvattnet var kort. Vissa utav 

borrhålen hade artesiskt vatten, vilket innebär att grundvattnet ”rinner över” och upp ur hålet 

för att grundvattnet ligger högt (Björk et al. 2013). 

Kollektorslangar 

 

I detta system finns två typer av kollektorslang, en enkel och en dubbel. En enkel 

kollektorslang är utformat med ett ”U” på botten av borrhålet som sammankopplar tillopp- 

och returrören till borrhålet. I de första 80 borrhålen som borrades installerades en enkel 

kollektorslang till varje borrhål. Resterande 50 hål installerades med dubbelkollektorer istället 

för enkel. Tekniken skiljer sig gentemot enkelkollektor på så sätt att istället för ett rör finns 

två rör i varje borrhål. Dessa rör är också böjda likt ett ”U” på borrhålets botten och har en 

mindre diameter än enkelkollektorn. Detta gör att energiöverföringen mellan berggrunden och 

köldbäraren förbättras men till en något högre investeringskostnad.  
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Köldbärare 

 

Köldbäraren består av en blandning av etanol och vatten, där förhållandet är 20 % respektive 

80 %. Detta är för att sänka fryspunkten av köldbäraren och således minska risken för 

påfrysning i kalla delar av systemet.  

 

Flödet i köldbärarkretsen upprätthålls av två vertikala centrifugalpumpar som 

cirkulationspumpar med 22kW eleffekt vardera med tvillingmotordrift. Vid kyldrift används 

ytterligare två pumpar med olika effekt, också med tvillingmotordrift, för att cirkulera 

köldbäraren över värmeväxlaren mot kylkretsen.  

 

Då borrhålen återladdas via kylmedelkretsen startas en vertikal centrifugalpump med eleffekt 

7,5kW för att cirkulera köldbäraren över värmeväxlaren mot kylmedelkylkretsen.  

Kylkrets 

 

Då kylbehov över året varierar har kylkretsen två distributionspumpar med olika effekt med 

tvillingmotorfunktion. Vid stort kylbehov används en vertikal centrifugalpump med en 

eleffekt på 22kW medan vid lågt kylbehov används en liknande pump typ med 5,5kW 

eleffekt.  

 

Pumparna är utrustade med en frekvensomriktare för att kunna reglera varvtalet. Beroende på 

behovet ändras tryckuppsättningen över kylkretsen, en tryckgivare reglerar därför pumparnas 

varvtal för att upprätthålla önskat tryck.   

Värmebärarkrets 

 

Värmebärarenskretsen värms med kylvärmepumparna för att tillgodose fastigheterna i 

området med tappvarmvatten och värme. I denna krets cirkulerar vatten då det inte behövs 

något frysskydd eftersom de är ständigt höga temperaturer i systemet.   

 

Likt kylkretsen har värmekretsen också två distributionspumpar av typ vertikal 

centrifugalpump med tvillingmotorfunktion för att upprätthålla distributionen ut till brukarna. 

Dessa med en eleffekt på 11kW respektive 5,5kW och styrs av en tryckgivare för att hålla rätt 

tryckuppsättning. 

 

När anläggningen är i kyldrift krävs det att energi transporteras ut ur systemet via 

kylmedelkylaren. Detta görs via två vertikala centrifugalpumpar med tvillingmotordrift med 

7,5kW eleffekt vardera. Pumparna transporterar värmebäraren till en värmeväxlare som 

överför energin till kylmedelkretsen och kan på det sättet föras ut ur systemet.  

Kylmedelkrets 

 

Kylmedelkretsen huvuduppgift är att föra bort värme från systemet vid kyldrift men också att 

tillföra värme till borrhålen vid återladdning från luften via ett kylmedelkylaggregat. Då det 

vätskefyllda systemet kyler och värmer systemet med uteluft krävs frysskydd för att vattnet 

inte ska frysa. I denna krets görs detta med en blandning av 60% vatten och 40 % 

propylenglykol. Detta gör att vätskan fryspunkt sänks till -20 grader. Denna krets är 

ihopkopplad med kölbärar- och värmebärarkretsen genom två olika plattvärmeväxlare.  
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Kylmedelkretsen har tre vertikala centrifugalpumpar, alla med en eleffekt på 7,5kW. Två av 

dessa har tvillingmotorfunktion och förser flödet över värmeväxlaren mot värmekretsen när 

energi behövs föras bort från systemet via kylmedelkylaggregatet. Vid återladdning cirkulerar 

den tredje pumpen kylmedlet över värmeväxlaren mot köldbärarkretsen för att tillföra energi 

från kylmedelkylaggregatet till berggrunden.  

 

Anledningen till att det här finns tvillingmotordrift mot värmekretsen men inte mot 

köldbärarkretsen är för att säkerställa driften. Då anläggningen är i kyldrift är det nödvändigt 

att kunna föra bort värme från systemet. Blir värmebärartemperaturen för hög så stänger 

kylvärmepumparna av på grund av att trycket blir för högt i köldmediekretsen. Detta är inte 

fallet mot köldbärarkretsen då återladdningen via kylmedelkretsen ses som ett komplement 

och inte en nödvändig funktion för den kortsiktiga driften.  

Ackumulatortankar 

 

I värmekretsen finns fem stycken ackumulatortankar kopplade i serie, där varje tank rymmer 

tio kubikmeter värmebärare. Tankarna är isolerade för att inte avge värme till omgivningen. 

Ackumulatortankarnas uppgift i systemet är att fungera som lagring, där värmeenergi kan 

ackumuleras genom att värma vattnet i tankarna. Detta ger en tröghet i systemet, vilket 

betyder att kylvärmepumparna får längre sammanhängande drift utan att behöva starta och 

stoppa när behov uppstår och på så sätt förlänga kylvärmepumparna livslängd. 

Värmeväxlare 

 

För att överföra energi mellan kretsarna utan att medierna blandas används plattvärmeväxlare. 

Anpassningar efter flöden och önskad värmeöverföring görs beroende på mellan vilka kretsar 

energi ska överföras.  

 

Tre plattvärmeväxlare finns installerade i anläggningen. Plattvärmväxlare är konstruerad av 

tunna plattor med mellanliggande kanaler, där de olika vätskorna cirkulerar motströms 

parallellt mellan varandra och energiutbyte sker. Plattorna i anläggningens värmeväxlare är 

konstruerat av en blandning mellan nickel och titan, då dessa ämnen har hög 

värmeledningsförmåga och gör således att energiutbytet sker enklare. Plattvärmeväxlare av 

detta slag är vanligt förekommande inom geoanläggningar då det önskas hög verkningsgrad 

samtidigt som halten av korrosiva ämnen är låg. 

 

I detta systemet finns två värmeväxlare med 1900 kW effekt vardera där antalet plattor är 423 

respektive 134. Det finns även en värmeväxlare med 1400 kW effekt och 85 plattor. Antalet 

plattor justeras beroende på vilka flöden som de olika kretsarna på vardera sida 

värmeväxlaren upprätthåller. Skulle antalet plattor vara för stort i förhållande till flödet blir 

tryckfallet högt vilket bidrar till ökade driftkostnader i form av pumpdrift. Plattornas tjocklek 

är 0,40 mm för samtliga värmeväxlare.  

Expansionskärl  

 

När det finns en energikälla inkopplat till ett system kan temperaturökningar uppstå, vilket 

resulterar i att volymen av vätskan ökar. För att undvika att en volymökning sker höjs istället 

trycket. Expansionskärlets uppgift är att hantera vattnets expansion i systemet och har en 
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säkerhetsventil som öppnas om trycket trots det skulle överskrida ett angivet värde. I 

anläggningen finns det flera slutna expansionskärl, vilket innebär att kärlet inte har någon 

direktkontakt med omgivande luft.   

 

I Mediacentralen installerades expansionskärl ihop med kompressorer för att hålla det tryck 

som är föreskrivet för systemet. Expansionskärl installerades i tre olika kretsar i systemet. 

Expansionskärlens egenskaper skiljer i de olika kretsarna, då de ska anpassa sig efter rådande 

temperatur, volym och tryckuppsättning. Fabrikatet på dessa är Armatec typen är AT8300C. 

Tekniken passar detta systemet då det är höga krav på att drifttrycket skall vara konstant. 

Trots att investeringskostnaden av denna typen av expansionskärl är högre än ett utan 

kompressor så är det nödvändigt på grund av de höga trycken som finns. Kompressordrivna 

expansionskärl av detta slag måste besiktigas varje år (Arbetsmiljöverket 2017).  

Kylvärmepump 

 

Systemet innefattar tre kylvärmepumpar av modell 30HXC175 från Carrier AB. Aggregaten 

kyler och värmer vätska, också kallat för vätskekylda kylvärmepumpar. Vätskekylda 

kylvärmepumpar använder en teknik som nyttjas i såväl industriella som kommersiella 

sammanhang.  Dessa aggregat levereras som kompletta enheter och är färdiga att ställas upp 

på önskad plats och driftsättas när resterande delar av anläggningen är installerat, vilket 

underlättar installationsarbetet och sänker kostnader för beställaren.   

 

Då krav ställdes på att maskinerna skulle leverera tillräcklig effekt vid olika driftfall så 

kontaktades tillverkaren som utförde en driftkörning för att erhålla kylvärmepumparnas 

driftinformation vid två olika driftfall. I Tabell 1 redovisas effekter, temperaturer och 

värmefaktor för två olika maximala driftfall beträffande värme och kyla.  

 
Tabell 1- Kylvärmepumparnas driftinformation från leverantören. 

Sommardrift Vinterdrift 

Kyleffekt [kW] 452 Kyleffekt[kW] 311 

Kompressor eleffekt [kW] 180  Kompressor eleffekt [kW] 174  

Värmeeffekt [kW] 627  Värmeeffekt [kW] 479 

Köldbärartemperatur [°C], in/ut,  12/7  Köldbärartemperatur [°C], in/ut 0,3/-3 

Kylmedeltemperatur [°C], in/ut 50/55  Kylmedeltemperatur [°C], in/ut 50/55  

Värmefaktor, COP 2,46 Värmefaktor, COP 1,76 

Förångningstemperatur [°C], 
ut/in 

0/5 Förångningstemperatur [°C], 
ut/in  

-5/0 

Kondenseringstemperatur [°C], 
in/ut 

55/60  Kondenseringstemperatur [°C], 
in/ut 

55/60  

Köldmedium R134a Köldmedium R134a 

 

Enligt dimensioneringen som utförts skall varje av de tre kylvärmepumparna leverera följande 

effekter och temperaturer. Körningarna från tillverkaren visas i tabell 2 och matchar de 

effekter och temperaturer som efterfrågas under dimensioneringsprocessen (Bengt Dahlgren 

AB 2014).  
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Tabell 2 - Ställda krav för kylvärmepumparna från projektören. 

Driftfall kyla (per maskin):  Driftfall värme (per maskin):  

Kyleffekt [kW] 466  Värmeeffekt [kW] 481 

Köldbärartemperatur[°C], in/ut  12/7 Köldbärartemperatur [°C], 
 in/ut 

0,3/-3 

Kylmedeltemperatur [°C],  
in/ut 

50/55 Kylmedeltemperatur [°C], 
in/ut  

50/55 

 

Komponenter 

 

Huvudkomponenterna i en kylvärmepump som används i anläggningen består två 

kompressorer, en förångare, en kondensor och en dataenhet som styr systemet. Även 

cirkulationspumpar installeras för att upprätthålla flödet av värme- och köldbärare.  

Kylvärmepumpscykel 

 

En kylvärmepumpscykel är enligt värmeläran konstruerad för att ta vara på och transportera 

energi från en plats till en annan genom att utnyttja ett ämnes aggregationstillstånd vid olika 

tryck och temperturer. För att detta ska vara möjligt krävs tillförd energi för att höja trycket i 

valda delar av processen för att få en värmeöverföring. Detta görs i ett slutet system med fem 

komponenter varav fyra är synliga, kylkompressor, kondensor, strypdon och förångare. Den 

femte är köldmediet som cirkulerar i systemet och tar upp energi i förångaren och avger 

energi i kondensorn.  

 

Cykeln är uppritad schematisk för att visualisera processen och de olika stegen som sker i 

systemet. Processen är inritat i ett diagram där tryck beroende av entalpi för olika 

köldmedium kan visas. Då köldmediernas egenskaper skiljer sig från varandra skiljer sig även 

diagrammen från varandra beroende av köldmedium. I detta system används R134a som 

köldmedium och visar en schematisk uppskattning av processen där fyra komponenter har 

placerats ut på de platser i diagrammet där de styr processen (se figur 4). Mättnadslinjen visar 

vilket aggregationstillstånd köldmediet beroende på var i diagrammet det befinner sig. Till 

vänster om mättnadslinjen är köldmediet i vätskefas, och till höger om linjen är det i gasfas. 

Under mättnadslinjen är köldmediet en blandning av gas och vätska (Nydal 2016).  
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Figur 4 - Komponenternas placering i den schematiska kylvämrepumpskretsen. 

 

Figur 5- Schematiskt diagram som visar köldmediets tillstånd beroende av entalpi och tryck i 

kylvärmepumpen (Haupt 2008). 



 

12 

 

Fyra skeden i processen, är angivna a-d (se figur 4 och figur 5). I a så komprimeras 

köldmediet av kompressorarbete och en temperatur- och tryckökning sker, denna ledningen 

kallas för hetgasledning. Hetgasen förs in i kondensorn där värme avges till värmebäraren och 

köldmediet byter aggregationstillstånd från överhettad gas till vätska.  

 

I tillstånd b har köldmediet lämnat kondensorn i vätskeform med en lägre temperatur än när 

den anlände. Denna ledning benämns som vätskeledning som alltid leds till ett stryporgan 

som i detta system är en expansionsventil. När köldmediet når expansionsventilen sker en 

trycksänkning som expansionsventilen styr efter inställt värde.  

 

När köldmediet har lämnat expansionsventilen i tillstånd c är trycket sänkt och köldmediet 

ändrar delvis aggregationstillstånd där en del blir gas. En blandning av vätska och gas förs in i 

förångaren där värme tillförs till köldmediet från köldbäraren.  

 

I tillstånd d lämnar köldmediet förångaren i gasform då tillräckligt med energi tillförts för att 

en ändring i aggregationstillstånd ska ske. Denna ledning benämns som sugledning. 

Kompressor suger in köldmediet som kan vara överhettat från förångaren och komprimerar 

det återigen för att på nytt ledas in i kondensorn.   

Förångare och kondensor 

 

Förångarens funktion i en kylvärmepump är att ta upp värme från omgivning på 

kylvärmepumpens kylande sida medan kondensorns funktion är att den skall avge värme från 

kylvärmepumpen värmande sida. Förångaren är av typ tubförångare som är utformat likt en 

cylindrisk ståltub där köldmediet leds i ett kopparrör genom tuben fylld av köldbärare. 

Förångaren är isolerad med 19 mm tätslutande polyvinylklorid skumisolering för att motverka 

kondensutfällning, vilket kan skapa korrosion. Kondensor utformas på samma sätt som 

förångaren, dock utan isolering då högre temperaturer gör att det inte uppstår någon 

kondensutfällning. 

 

Konstruktionen är byggd så att varje kylvärmepump har två oberoende köldmediekretsar, där 

varje krets är försedd med varsin kompressor. Varje krets har också varsin rörslinga som är 

dragen parallellt i kylvärmepumpens förångare och kondensor. Genom att konstruera 

aggregatet på detta sätt kan alltid en kompressor vara i drift då den andra skulle havererar och 

på så sätt säkerställa driften i högsta möjliga mån. 

Kompressor 

 

Kompressorernas uppgift i kylvärmepumpen är att tillföra exergi till köldmediet. Detta görs 

genom att den suger och komprimerar köldmediet från förångaren. Kompressionen gör att det 

sker en temperatur- och tryckökning av köldmediet som sedan förs vidare till kondensorn som 

hetgas.  Kompressorerna är av typ semihermetiska dubbel-skruvkompressorer. En 

semihermetisk kompressor innebär att motorn är inbygg i kompressorhuset som är direkt 

ansluten till kompressorn. Kompressorn och motorn kan enkelt demonteras vid behov av 

renoveringar eller underhåll av aggregatet.  Kompressorerna är också försedda med en intern 

backventil som ska förhindra att flödet av köldmediet cirkulerar i fel riktning.  

 

Kompressorer kan kapacitetsregleras från 20 till 100%, vilket ger en jämnare drift samt att 

förhindra överflödiga start och stop för att undvika ökat slitage. Kapaciteten styrs genom den 

interna dataenheten med en PID-regulator. Regulatorns primär uppgift är att reglera driften av 
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kompressorerna så att de inte överskrider den kritiska kapacitetsnivån. Genom att mäta 

effektvariationer i köldbärarkretsen erhålls en insignal där regulatorn arbetar för att styra 

utsignalen mot ett inställt börvärde. Regulatorn reglerar dels beroende på insignalens 

förändring och försöker på så sätt förutspå hur kapaciteten ska styras. Insignalen integreras 

också för att kunna styra kapaciteten mot inställt börvärde.  

 

I köldmediekretsen finns komponenter som är kritiska för driften av systemet, såsom 

avstängningsventiler, torkfilter, synglas med fuktindikator och elektroniska 

expansionsventiler. Torkfiltrets funktion i systemet är att den ska fungera som ett reningsfilter 

där den skall ta upp fukt och eventuella partiklar som kan uppstå vilket leda till haveri. Ett 

synglas med en fuktindikator kopplas alltid i serie med torkfiltret där det kan läsas av om fukt 

i systemet skulle uppstå. Den elektroniska expansionsventilen mäter överhettningen på 

förångaren och den regleras så den inställda överhettningen i förångaren är korrekt. Om 

överhettningen avviker från det inställda värdet minskar verkningsgraden.  

Cirkulationspumpar 

 

Varje kylvärmepump har två vertikala cirkulationspumpar installerade för att cirkulera köld- 

och värmebäraren förbi förångaren respektive kondensorn. Den pump som cirkulerar 

köldbäraren har 4kW eleffekt och pumpen som cirkulerar värmebäraren 3kW eleffekt. Dessa 

pumpar startar när starttillstånd till kylvärmepumparna ges och får cirkulära de båda flödena 

fem minuter innan kylvärmepumpen startar. Detta är för att säkerställa att inte lösa ut larm i 

kylvärmepumparna, vilket kan ske när rätt cirkulation inte upprätthålls.  

Köldmedium 

 

Köldmedium har blivit en allt viktigare del i dimensioneringen av kylvärmepumpar efter att 

dess miljöpåverkan belysts. EU utfärdade 2014 ett nytt direktiv där flera av de köldmedium 

som använts under 2000-talet ska fasas ut. Detta påverkar vilket köldmedium som skall väljas 

när kylvärmepumpar projekteras, då EU vill fasa ut köldmedium som i högre grad är 

bidragande till växthuseffekten till år 2020 enligt Europarlamentets och rådes förordning (EU) 

2014/517 av den 16 april 2014 om fluorerande växthusgaser.  Köldmedium är en kritisk del i 

en kylvärmepump på grund av sina egenskaper beträffande aggregationstillstånd och hur 

köldmediet fungerar som en energibärare. 

 

I detta systemet används ett köldmedium som går under beteckningen HFC-R134a, enklare 

betecknat endast R134a. Detta då dess egenskaper passar bra i de temperaturområden som är 

projekterat i detta system. R134a tillhör köldmediegruppen HFC som består av väte-fluor-kol 

och i systematiskt namn så kallas den 1,1,1,2-Tetraflouretan. Denna gas lanserades i början av 

1990-talet, då den skulle ersätta den miljöfarligare gasen Difluordiklormetan, också kallad 

R12, som bidrog till att ozonskiktet bröts ner. R134a innehåller inte någon kloratom och 

påverkar därför inte ozonskiktet negativt, dock klassas gasen som en växthusgas. Föreningar 

av denna typ klassas beroende på dess bidrag till den förstärkta växthuseffekten. Detta görs 

med ett mått kallat Global Warming Potential, också förkortat GWP. R134a har ett GWP-

värde i storleken 1300 koldioxidekvivalenter, vilket innebär att en molekyl av föreningen är 

1300 gånger mer bidragande till växthuseffekten än en koldioxidmolekyl (Nydal 2016) 
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Kylmedelkylare 

 

I systemet installerades en kylmedelkylare från AIA (Asarums Industri 2018) av modell 

VXX3-D-91Q3K-28-4C-2B1-480-2x60. Kylmedelkylarens funktion i systemet är att avge 

eller ta upp energi från omgivningen utanför anläggningen beroende av driftfall.  

 

Kylmedelkretsen är ansluten till anläggningens köldbärar- och värmekrets via olika 

värmeväxlare och är placerad på taket i samma fastighet som innefattar Mediacentralen. När 

anläggningen är i kyldrift och värmebehovet är lågt samt att borrhålen är fullt återladdade 

måste värmeenergi från kylvärmepumparna föras bort från anläggningen. Detta görs genom 

att värmeväxla energi från värmekretsen till kylmedelkylaren där den förs bort till omgivande 

uteklimat via kylbatteri. På samma sätt är kylmedelkylaren kopplad till berggrunden via 

köldbärarkretsen där den hämtar energi från omgivande uteluften och återladdar berggrunden 

via borrhålen.  

Konstruktion 

Kylmedelkylaren består av kopparrör som är omslutna av aluminiumlameller, dessa 

tillsammans kallas också för batteri. Dessa omges av plåtar där fläktar installeras på toppen av 

aggregatet för att skapa ett luftflöde genom batteriet, där vätskan kyls ner eller värms upp 

beroende på driftfall. Fläktarna som är monterade på kylmedelkylaren är av typ EC, som står 

för Electronically Commutated. EC är en teknik som använder sig av likström istället för den 

traditionella tekniken med växelström, också kallat AC, eller Alternating Current. På grund av 

detta är EC-fläktar mindre känsliga för variationer i frekvens och spänning vilket gör dem 

enklare att styra. Detta bidrar till att EC-fläktar drar 25–30% mindre elenergi än en AC-fläkt 

från samma leverantör. 

Livslängden hos en EC-fläkt är också längre då varvtalsstyrningen gör att fläktarna sällan körs 

på höga varvtal, vilket minskar slitaget jämför med en AC-fläkt. Kylmedelkylaren är i detta 

fall format likt ett ”V” vilket gör att den tar mindre markyta men får större batteriarea än en 

plan kylmedelkylare. Detta gör dock att det krävs en större fri luftvolym runt kylmedelkylaren 

för att kunna tillgodose värme- eller kylbehovet. 

Figur 6 - Kylmedelkylaren placerad på taket ovanför Mediacentralen. 
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Styrning 

 

När returtemperaturen på värmebäraren överstiger 36⁰C i kyldrift skickas en styrsignal till 

DUC som ger cirkulationspumpar startsignal samt öppnar styrventilerna på kylmedelkretsen. 

Fläktar på kylmedelkylaren startar och varvas upp succesivt efter att pumpar och ventiler har 

öppnat. Varvtalet på fläktarna styrs internt i kylmedelkylaren och cirkulationspumparnas 

varvtal styrs mot returtemperaturen på värmebäraren.   

Avluftare 

Anläggningens köldbärar- och kylkrets är utrustade med en undertycksavluftare. Avluftarens 

uppgift är att avlägsna luft från systemet. Genom att utsätta delar av systemet för ett 

undertryck frigörs de i vattnet lösta gaserna och som då avlägsnas via en automatisk luftventil. 

När vattnet matas tillbaka ut i anläggningen är det högabsorberande och kan absorbera luft 

och luftfickor. Processen upprepas för att gradvis minska mängden luft i systemet.   

 

Luft i systemet kan skapa energiförluster på grund av försämrad värmeöverföring och 

ljudproblem samt att en ökad syrehalt skapar förutsättningar för korrosion på vätskeberörda 

delar såsom rör, ventiler och pumpar.  

DRIFT 
 

I detta kapitel beskrivs hur anläggningen fungerar i dess två driftlägen, (värmedrift respektive 

kyldrift) och hur styrningen sker. 

Värmedrift 

 

Kylvärmepumpsanläggningen har berggrunden som värmekälla och genom att cirkulera 

köldbäraren i kollektorn ner i borrhålen och tillbaka kan energin transporteras till 

kylvärmepumpens förångarsida. När flödet passerat kylvärmepumparna leds det åter ner i 

borrhålen via kollektorn för att värmas upp och på nytt transportera värmeenergi till 

förångarsidan hos kylvärmepumparna. När köldbäraren passerat genom förångaren passerar 

den sedan genom en värmeväxlare för att förse kylkretsen med kylenergi. Då förångaren kyler 

köldbäraren ytterligare finns förutsättningar för att förse kylkretsen. Kylbehovet under 

värmedrift är ofta lågt vilket gör att denna delen av driften är marginell. I tabell 3 redovisas ett 

urval av anläggningens värden under värmedrift i februari 2018. 

 
Tabell 3 - Ett urval av värden rörande värmedrift från februari 2018. 

Utomhustemperatur [°C] -5,9 

Köldbärare borrhål, in/ut [°C] -0,3 2,5 

Värmebärare in/ut [°C]  32,9 57,7 

Kapacitet KVP 1–3 [%] 100 85 100 

Köldbärare in/ut vid KVP 1 [°C] 2,5 0,3 

Kyleffekt [kW] 18,7 

Värmeeffekt [kW] 1200 
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Styrning 

 

Om temperaturminskningen över värmekretsen till brukarna överskriver inställt värde vid 

normaldrift av distributionspumparna växlar anläggningen till värmedrift. Det inställda värdet 

styrs av en börvärdeskurva där temperaturminskningen av värmebäraren är beroende av 

utomhustemperaturen (se figur 6). Temperaturminskningen är mellan utgående och 

inkommande värmebärartemperatur. Värdet måste överskridas med 20 gradminuter, vilket 

betyder att det måste överskridas i 20 minuter utan att någon gång vara lika med eller 

underskrida det inställda värdet.   

 

Instegning  

 

Kylvärmepumparna är styrda att starta i steg, detta för att förhindra en för snabb instegning 

vilket skulle öka slitage och minska effektiviteten i systemet. Första maskinen ges 

starttillstånd enligt styrningen ovan, de två andra maskinerna är programmerade att stega in i 

sekvens. När utgående värmetemperatur överskriver inställt värde med 15 gradminuter startar 

den andra maskinen i sekvensen. Där det inställda värdet styrs av utomhustemperaturen (se 

figur 7).  Detsamma gäller för den tredje maskinen i sekvensen om inställd 

värmebärartemperatur överskrids med 15 gradminuter då den första och andra maskinen är i 

drift. Efter startsignaler skickas ut till maskiner fördröjs även starten av kylvärmepumpen med 

fem minuter. Detta för att ge en stabilare instegningen samtidigt som cirkulationspumparna på 

köld- och värmebärarkretsarna upprättar ett flöde över förångaren respektive kondensor.  

Utstegning 

 

När alla maskiner är drift och den totala avgivna värmeeffekten underskrider 66% av totalt 

maxdrift i 10 minuter skall starttillstånd upphöra för den maskinen med totalt flest 

drifttimmar. När den totala avgivna värmeeffekten underskrider 33 % av total maxdrift i 20 

minuter upphör starttillstånd för den kylvärmepumpen med näst flest totala drifttimmar.  

 

 

Figur 7 - Börvärdeskurva för styrning rörande start av 

värmedrift där temperaturminskningen beror av 

utetemperaturen. 

Figur 8 - Börvärdeskurva för styrning rörande 

instegning vid värmedrift där utgående 

värmebärartemperatur beror av utetemperaturen. 
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Kyldrift 

 

Då energimängden i berggrunden runt borrhålen minskar under värmedrift kan kyldrift under 

årets varmare perioder användas för att återladda värmeenergi runt borrhålen. Genom att 

transportera energi från fastigheterna via kylvärmepumpsanläggningen kan temperaturen i 

berggrunden höjas. Skulle kylbehovet vara lågt kan fastigheterna kylas med frikyla. Detta 

innebär att kylbehovet förses utan att kylkylvärmepumparna är i drift, då endast 

cirkulationspumparna cirkulerar köldbäraren genom en värmeväxlare som förser kylkretsen.  

När kylbehovet ökar används kylkylvärmepumparna för att sänka temperaturen på 

köldbäraren och på så sätt erhålla en kyleffekt. I tabell 4 redovisas ett urval av anläggningens 

värden under kyldrift i augusti 2017. Eftersom värmeproduktionen är ett faktum vid kyldrift 

av kylvärmepumpanläggningen  när kylbehovet är stort måste kylmedelkylaren avlägsna 

värme från systemet för att inte överhetta värmebärarkretsen.   

 
Tabell 4 - Ett urval av värden rörande kyldrift från augusti 2017. 

Utomhustemperatur [°C] 24,3 

Köldbärare borrhål, in/ut [°C] 13,6 19,3 

Kylkrets in/ut [°C] 9,6 13,7 

Kapacitet KVP 1–3 [%] 50 50 0 

Köldbärare in/ut vid KVP 1 [°C] 11,9 9,1 

Kyleffekt [kW] 499 

Värmeeffekt [kW] 660 

Kylmedelkyleffekt (bortförd) [kW] 577 

Styrning 

Om temperaturen för utgående köldbärare i kylkretsen överskrider inställt värde med 20 

gradminuter vid normaldrift av distributionspumparna växlar anläggningen till kyldrift. Det 

inställda värdet styrs av en börvärdeskurva beroende av utomhustemperaturen (se figur 8).  

Instegning  

 

Kylvärmepumparna är styrda att starta i steg, detta för att förhindra en för snabb instegning 

vilket skulle öka slitage och minska effektiviteten i systemet.  Första maskinen ges 

starttillstånd enligt styrningen ovan, de två andra maskinerna är programmerade att stega in i 

sekvens. När utgående köldbärartemperatur i kylkretsen överskriver inställt värde med 15 

gradminuter startar den andra maskinen i sekvensen. Där det inställda värdet styrs av 

utomhustemperaturen (se figur 8). Detsamma gäller för den tredje maskinen i sekvensen om 

inställd temperatur överskrids med 15 gradminuter då den första och andra maskinen är i drift. 

Efter startsignaler skickas ut till maskiner så är de en 5 minuter fördröjning innan start görs. 

Detta av samma anledning som vid värmedrift. 
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Utstegning  

 

När alla maskiner är drift och den totala avgivna kyleffekten underskrider 66% av totalt 

maxdrift i 10 minuter skall starttillstånd upphöra för den maskinen med totalt flest 

drifttimmar. När den totala avgivna kyleffekten underskrider 33 % av total maxdrift i 20 

minuter upphör starttillstånd för den kylvärmepumpen med näst flest totala drifttimmar.  

METOD 
 

I detta kapitel beskrivs först hur värden rörande driften av Mediacentralen erhållits och vilka 

metoder och beräkningar som används för att analysera den.  

Insamling av data 

 

För att kunna utvärdera driften av Mediacentralen har värden hämtats och behandlats med 

olika mjukvaror och analysprogram. Anläggningen togs i drift 2015 och instrument för att 

logga data för hela anläggningen installerades januari 2017, ett år innan Etapp 2 togs i drift. 

Genom att logga värden från samtliga givare i anläggningen var tionde minut skapas 

möjligheter att utvärdera driften såväl kort- som långsiktigt. Driften går även att följa i realtid 

via en schematiskt webbaserad översikt av DUC. Systemet kan också regleras via tjänsten där 

olika börvärden kan justeras (se bilaga 1). 

 

Merparten av komponenterna i anläggningen har även egna inbyggda mätare av olika slag där 

värden loggats sen driftsättningen 2015, dock endast som totala värden utan att kunna erhålla 

värden för specifika tidsintervall.  

Värmepumpanalyssystemet ClimaCheck 

 

ClimaCheck är ett externt system som kopplas till kylvärmepumpar för att med kända 

termodynamiska samband beräkna systemets prestanda. Genom att mäta ett antal temperaturer 

och tryck samt kompressorernas eleffekt kan bland annat kylvärmepumparnas värmefaktor 

beräknas.  Även värden beträffande underkylning och överhettningar kan beräknas. Samtliga 

beräkningar baseras på köldmediediagrammet som finns i kylvärmepumpans dataenhet för att 

läsa av entalpier, temperaturer och tryck. Detta är ett detaljerat diagram som tillhandahålls av 

Figur 9 - Börvärdeskurva för styrning rörande start 

och instegning vid kyldrift där temperaturen för 

utgående köldbärare i kylkretsen beror av 

utetemperaturen. 
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leverantören under sekretess. Systemet kommunicerar via Modbus som är ett protokoll där 

data skickas från olika enheter via kabel för att sedan kunna loggas. 

 

ClimaCheck installerades i anläggningen för att kunna samla in data beträffande prestanda för 

att utföra optimeringar. På grund av driftsättningsproblem dröjde det till november 2017 innan 

data började loggas. Detta medför att inga värden beträffande värmepumparnas interna drift 

loggades under en längre period, vilket i sin tur har gjort  möjligheten att hitta optimeringar 

minskat eftersom det saknas kontinuitet i såväl driften som i tillgänglig mätdata.  

Projektet Deborah 

 

Mediacentralen var initialt del av ett EU-finansierat projekt som går under namnet Deborah. 

Där samarbetet mellan olika intressenter i projektet bidragit till att data från anläggningen 

loggats och finns tillgänglig via en relationsdatabas som använder Structured Query Language 

också förkortat, SQL, som programspråk. Samtliga givares värden loggas var tionde minut 

och finns tillgänglig i relationsdatabasen.  

Model Predictive Control 

 

Målet med Deborahprojektet var att använda sig av MPC eller Model Predictive Control. 

Detta är en metod som under 1980-talet började användas inom oljeindustrin för att optimera 

anläggningars produktivitet. Optimeringen skiljer sig ifrån andra metoder då den både 

optimerar på kort sikt men arbetar även för att förutspå händelser på lång sikt. Genom att 

förutspå händelser baserad på tidigare värden och utfall kan optimeringen sträva efter till 

exempel öka produktivitet eller livslängden hos anläggningen. Målet med att använda MPC i 

Mediacentralen är att ge anläggningen så lång livslängd som möjligt genom att inte dränera 

borrhålsparken på energi för snabbt. Genom att värna om anläggningens livslängd kan 

beställarens önskemål om en kostnadseffektiv drift upprätthållas.    

Export 

 

Projektet innehåller mjukvaran DeborahExport som använder sig utav Microsoft Excel för att 

exportera önskad data från databasen till ett textdokument för hantering. Samtliga 

textdokument importeras sedan åter till Microsoft Excel där samtliga beräkningar utförts.   

Manuella avläsningar 

 

Då mätningarna som loggats via Deborah endast finns från januari 2017 så har en del 

mätningar gjorts ute i anläggningen. Avläsningar beträffande energiförbrukning hos pumpar, 

kylvärmepumpar och avgasare har gjorts från varje komponents egna dataenhet.  

Drift av kylvärmepumpar 

 

För att analysera driften av kylvärmepumparna undersöktes tre olika parametrar för att sedan 

jämföras. 

Drifttid 

 

För att utreda hur driftfördelningen sett ut mellan de tre kylvärmepumparna hämtades totala 

antal drifttimmar sedan driftsättningen av Etapp 1 fram till februari 2017 manuellt från 
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kylvärmepumparnas dataenheter. Detta då antalet drifttimmar fram till februari 2017 endast 

fanns att tillgå som ett ackumulerat värde. Därefter hämtades resterande värden som loggats 

med tiominutersintervall från SQL-databasen. Intervallen bearbetas sedan för att kunna dela 

upp drifttimmarna i sju perioder.  

Energianvändning 

 

Då kylvärmepumparna har två kompressorer vardera hämtades värden rörande varje 

kompressors enskilda energianvändning från perioden november 2017 till mars 2018. Sedan 

adderas dessa för att erhålla den totala användningen per kylvärmepump. Här var värdet 

ackumulerat även i SQL-databasen vilket ledde till att endast ett värde per dygn hämtades för 

att sedan skapa ett diagram.   

 

 

Genomsnittlig kapacitet 

 

Från SQL-databasen hämtas tiominutersintervall beträffande vilken värde av maximal 

kapacitet som kylvärmepumpen håller, där kapaciteten mäts i procent mellan noll och hundra. 

Tidsintervallen är samma som det för beräkningen av energianvändningen. För att beräkna 

medelvärden av kapaciteten under den angivna perioden används följande formel (Alphonce 

2012): 

 
Formel 1 - Beräkning av genomsnitt 

𝑀(𝑥) = √
𝑥1

2 + 𝑥2
2 + … + 𝑥𝑛

2

𝑛
 

Stabilitet 

 

För att undersöka hur stabil borrhålsparken har varit och vilket bidrag som driftsättningen av 

Etapp 2 har haft på anläggningens prestanda hämtas värden beträffande utomhustemperatur 

samt utgående borrhålstemperatur i tiominutersintervall från SQL-databasen. Med utgående 

borrhålstemperatur menas den temperatur som köldbäraren håller när den kommer upp från 

borrhålen. 

Etapper 

 

Värden hämtas från och med att Etapp 2 driftsatts fram till första dagen 2018 då anläggningen 

gick över till kyldrift, det vill säga 13 april 2018. Värden för samma period 2017 hämtas 

också för att göra jämförelsen mellan Etapp 1 och Etapp 2.  

 

Genom att undersöka hur standardavvikelsen ändras mellan den utgående 

borrhålstemperaturen beroende av utomhustemperaturen kan stabiliteten av borrhålsparken 

åskådliggöras. Då variationerna i stabilitet visade sig vara som störst då utomhustemperaturen 

är runt 0 °C gjordes en mer detaljerad beräkning över detta område. Samtliga 

utomhustemperaturer under perioden avrundas ner till närmsta värde med en decimal och där 

alla värden mellan -2,5°C och 2,5°C behålls ihop med tillhörde temperatur på utgående 

borrhålstemperatur vid samma tillfälle. Resterande värden används inte för denna beräkning. 
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För varje tiondels grad inom temperaturområdet för utomhustemperaturen beräknas 

medelvärde (se formel 1) och standardavvikelse för den utgående borrhålstemperaturen. 

Standardavvikelse är ett statistiskt mått på hur mycket värden i en population avviker från 

medelvärdet och beräknas med följande formel (Alphonce 2012): 

 
Formel 2 - Beräkning av standardavvikelse 

𝜎 =  √
∑(𝑥 − 𝑀)2

𝑛
 

 

Värmefaktor 

 

Prestandan av Mediacentralens tre värmepumpar undersöks genom att beräkna deras enskilda 

genomsnittliga värmefaktor för att sedan jämföra dessa med en approximativt beräknad total 

värmefaktor för hela anläggningen över samma period. Kylvärmepumparnas enskilda 

värmefaktorer har beräknats löpande sen november 2017 och loggats från ClimaCheck-

enheten till SQL-databasen med följande formel (Nydal 2016): 

 
Formel 3- Beräkning av värmefaktor 

𝐶𝑂𝑃𝐻 =
�̇�𝐻

�̇�
 

 

 

Varje enskild kylvärmepump har två kretsar med varsin värmefaktor eftersom konstruktionen 

är med två kompressorer. Från dessa beräknas ett snitt för att få ut den totala värmefaktorn per 

kylvärmepump. När en kylvärmepump inte är i drift blir värdet för värmefaktorn noll, ifall 

detta inte tas i beaktning medföra det att beräkningen av genomsnittet inte speglade den sanna 

värmefaktorn. Av denna anledning beräknas genomsnittet genom att ignorera samtliga värden 

då kylvärmepumparna inte är i drift. 

 

För att jämföra de enskilda värmefaktorerna beräknas en värmefaktor som ska spegla 

anläggningens totala prestanda genom att använda den totala tillförda elenergin till 

kompressorerna samt den totala levererade energimängden ut till fastigheterna. För att 

beräkna detta hämtades en momentaneffekt för levererad effekt till fastigheterna från SQL-

databasen som är loggad var tionde minut. Med följande formel beräknas den energimängd i 

kilowattimmar som levereras till fastigheterna: 

 
Formel 4 - Beräkning av värmeenergimängd i kilowattimmar till fastigheterna per tio minuer 

𝑄10 = �̇�10 ∗ (
1

6
) 
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Det totala approximerade värmefaktorn beräknades med följande formel (Nydal 2016): 

 

 
Formel 5 - Beräkning av total approximerad värmefaktor 

 

𝐶𝑂𝑃𝐻𝑡𝑜𝑡 =
∑(𝑄10(1) + 𝑄10(2)+. . . 𝑄10(𝑛))

𝑊𝑛
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RESULTAT 
 

I detta kapitel kommer resultaten beträffande olika delar av Mediacentralens prestanda att 

redovisas och analyseras. Kylvärmepumparna benämns i detta kapitel som KVP1, KVP2 och 

KVP3. 

Drift av kylvärmepumpar 

 

Resultaten av driften visade på ojämnheter i värdena beträffande drifttid sedan ClimaCheck-

systemet installerats i anläggningen medan energianvändningen och kapacitetsgenomsnittet 

påvisade något annat. Detta ger en bild av att något i mätprocessen inte sker korrekt.  

Drifttider 

 

Figur 9 visar hur antalet drifttimmar fram till och med november 2017 sker i linje med vad 

som är föreskrivet i handlingarna. Det vill säga att den kylvärmepump som har lägst drifttid 

ska starta först. Således är KVP2 den kylvärmepump som är i drift mest under denna period 

då den har lägst antal drifttimmar sedan tidigare på grund av att den inte varit i driftsatt.  

 

Efter november 2017 är antalet drifttimmar markant lägre än innan vilket inte går i linje med 

varken maskinstartordningen eller att den kalla årstiden borde bidra till ökat antal drifttimmar.  

 

 
Figur 10 - Antal drifttimmar per kylvärmepump periodvis och ackumulerat under perioden februari 2017 till mars 2018. 
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Energianvändning 

 

Figur 10 visar hur energianvändningen per kylvärmepump ser ut från november 2017 till mars 

2018. Den visar att KVP2 är den kylvärmepump som använd mest energi vilket till skillnad 

från drifttiderna ligger i linje med maskinstartordningen och den kalla tiden av året. Däremot 

borde KVP3 använt mer energi än KVP1 då den har lägre antal drifttimmar och således 

hamna högre upp i maskinstartordningen. 

Genomsnittlig kapacitet 

 

Den genomsnittliga driftkapaciteten av kylvärmepumparna över perioden november 2017 till 

mars 2018 i figur 11 visar att KVP2 är den kylvärmepump med högst kapacitet. Där KVP1 

och KVP3 har liknande värden precis som energianvändningen visade.  
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Figur 11 - Energianvändning per kylvärmepump i kilowattimmar under perioden november 2017 till mars 2018. 
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Stabilitet  

 

Medelvärdet och spannet för positiv och negativ standardavvikelse åskådliggörs i figurerna 

nedan. Figur 12 visar värden för perioden 23 januari 2017 till 13 april 2017 och Figur 13 för 

perioden 23 januari 2018 till 13 april 2018. Detta ger en indikation på hur stabiliteten 

förbättrats sedan Etapp 2 togs i drift. 

 

Där avvikelsen för utgående borrhålstemperatur mellan de olika diagrammen är som störst när 

utomhustemperaturen är runt -1,5°C. Figur 12 visar en stor spridning ifrån medelvärdet 

medan Figur 13 visar att efter Etapp 2 togs i drift är spridningen vid samma temperaturområde 

betydligt jämnare. Detta trots att perioden 2018 var betydligt kallare än samma period 2017, 

vilket också syns i det lägre totala medelvärdet under 2018. När energiuttaget är större sjunker 

temperaturen i berggrunden vilket bidrar till lägre medelvärde på köldbärartemperaturen upp 

ur borrhålen. 
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Figur 14 - Diagrammet visar medelvärde och standardavvikelse av temperaturen ur borrhålen i förhållande till 

utomhustemperaturen under perioden januari 2017 till april 2017. 

Figur 13 - Diagrammet visar medelvärde och standardavvikelse av temperaturen ur borrhålen i förhållande till 

utomhustemperaturen under perioden januari 2018 till april 2018. 
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Värmefaktor 

 

Genom att jämföra den totala beräknade värmefaktorn för samtliga kylvärmepumpar med 

varje enskild värmefaktor i Figur 14 kan vissa samband fastslås. Jämförelsen sker över 

perioden november 2017 till mars 2018. 

 

Då KVP2 är den kylvärmpump som sannolikt varit i drift störst del av perioden avgör den till 

stor del också hur den totala beräknade värmefaktorns kurva ser ut. Det går att se klara 

samband mellan KVP2:s kurva och kurvan för den totala beräknade värmefaktorn då de har 

liknande utformning.  

 

Det är anmärkningsvärt att snittvärmefaktorn KVP1 och KVP3 under januari månad skiljer 

mer än 0,6. Detta trots att deras drifttid i januari månad troligtvis är relativt jämn. Ytterligare 

är KVP3 snittvärmefaktor för mars månad anmärkningsvärd, där den dalar kraftigt jämfört 

med resten av perioden. 
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DISKUSSION 
 

Resultaten som läggs fram i detta arbete visar inga konkreta problem i driften som helhet, 

däremot i loggningen av mätvärden. Då mätvärdena som loggats saknar kontinuitet sen 

driftsättningen 2015 är det svårt att få en helhetsbild av hur anläggningen fungerat och även 

hur den ska förbättras inom den närmsta framtiden. Resultaten lägger grund för vad som kan 

göras annorlunda i optimeringsarbetet av Mediacentralen samt vad som kan förbättras i 

projekteringen av framtida projekt. 

 

Mätvärdena för anläggningens kylvärmepumpar visar att drifttimmarna inte loggas korrekt, 

till skillnad från elenergiförbrukningen och kapaciteten som ser ut att följa den önskade 

styrningen. Kylvärmepumparna står för drygt 90% av anläggningens elenergianvändning och  

mätvärdena från kylvärmepumparna är vitala för att kunna erhålla en effektiv drift. 

Drifttimmar samt antal starter är de två parametrar som enklast ger en översikt av hur 

värmepumparnas styrning fungerar och borde vara högt prioriterade i optimeringssyfte. När 

ingen av dessa parametrar är tillförlitliga skapas osäkerhet i analyserna. En möjlig anledning 

till att drifttimmarna loggats fel är inkopplingen av ClimaCheck-systemet då mätproblemen 

börjar uppstå vid samma tid som denna installerades. Detta skulle varit anmärkningsvärt då 

ClimaCheck-systemets syfte är att göra det enklare att få överskådlig mätdata.   

 

Stabiliteten av anläggningens borrhålspark är en viktig aspekt i den långsiktiga driften och 

som resultaten visar ser det ut som stabiliteten blivit bättre i och med att Etapp 2 togs i drift. 

Här har resultaten initialt svarat upp mot förväntningarna, men det krävs liknande analyser 

under en längre tidsperiod för att bekräfta att stabiliteten ökat.  

 

Resultaten av kylvärmepumparnas värmefaktorer ger en bild av att effektiviteten hos de olika 

aggregaten varierar och att närmare analys behövs för att påvisa varför det ser ut som det gör. 

Värmefaktorn hos varje kylvärmepump ger en bra uppfattning av hur effektiv den är och är ett 

mycket bra verktyg i optimeringsprocessen. Även här krävs en ny analys över längre tid för 

att få en bättre bild av möjliga driftoptimeringar. De stora variationerna kan bero på en rad 

olika anledningar som till exempel kylvärmepumparnas interna styrning eller hur 

maskinstartordningen ser ut. Det kan också bero på ojämn köldbärartemperatur till 

förångaren. Laborationer vi gjort under vår skoltid visar på att detta har en inverkan på 

kylvärmepumparna värmefaktor.  

 

Metoden som används är av relativt enkelt slag och möjligheterna att visuellt redovisa 

resultaten kunde varit bättre. En kraftfullare beräkningsmjukvara med kunskapen att använda 

den hade gjort det enklare att hantera samt åskådliggöra stora mängder data och då gett 

möjlighet till fler och bättre analyser. I beräkningen av den approximativa totala värmefaktorn 

utfördes grova och relativt osäkra beräkningar, där energianvändningen beräknades med 

tiominutersintervall av momentaneffekten, vilket mycket möjlig kan ha bidragit till ett 

missvisande resultat. Förslagsvis bör loggningen ske med kortare intervall för att öka 

upplösningen och således få en bättre bild av driften.  
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SLUTSATS  
 

Resultaten visar att drifttiderna mellan KVP1 och KVP2 skiljer drygt 3000 timmar sedan 

driftsättning av anläggningen 2015. Där trenden sen november 2017 till mars 2018 visar att 

kylvärmepumparna haft liknande mängd drifttimmar, vilket är något som inte återspeglas i 

övriga resultat beträffande driften. Energianvändning och genomsnittlig kapacitet visar på att 

KVP2 varit i drift mer än KVP1 och KVP3 under samma period. Även resultaten beträffande 

värmefaktorn hos kylvärmepumparna visar på variationer i deras drift. Där värmefaktorn 

mellan KVP1 och KVP3 skiljer som mest i januari månad där skillnaden är 0,6. Värmefaktorn 

hos KVP1 faller ner till cirka 2,7 under mars månad, vilket också sticker ut under denna 

period. Trenden som resultaten visar tyder på att borrhålsparken har stabiliserats i och med 

driftsättningen av Etapp 2 då medelvärdet är jämnare under perioden samt att 

standardavvikelsen minskat, vilket tyder på en mindre spridning inom givet 

utomhustemperaturområde.  

 

Den slutsats som kan dras av arbetet är att om liknande projekt ska utföras i framtiden ska 

loggningen av mätdata prioriteras högre och implementeras så fort anläggnings tagits i drift. 

Det skulle ge bättre möjligheter att utföra driftoptimeringar på såväl kort som lång sikt. En 

närmare studie beträffande kylvärmepumparnas värmefaktor bör utföras med en 

tidsupplösning på 1 minut eftersom variationerna tyder på eventuella felaktigheter i driften. 

Studiens syfte om att undersöka eventuella förbättringsmöjligheter ledde inte till några 

konkreta förslag utan blev istället än fingervisning av vart problemen i anläggningen kan 

finnas.  
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Bilaga 1 - Webbaserad översikt av DUC med samtliga givare. 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Bilaga 2 – Driftkörning för sommardrift  



 

 

 

 

Bilaga 3 – Driftkörning för vinterdrift 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Besöksadress: Allégatan 1 · Postadress: 501 90 Borås · Tfn: 033-435 40 00 · E-post: registrator@hb.se · Webb: www.hb.se 


