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Förord 

 
Följande rapport förtydligar behovet av energieffektivisering av värmesystemet på SKB i 

Forsmark. Rapporten behandlar tänkbara systemförbättringar av varierande storlek och 

betydelse som i skrivande stund uppfattas som nödvändiga för att reducera nuvarande 

effektkonsumtion.   
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som han gett mig under arbetets gång. Jag vill även tacka Anders Lind, teknikchef vid SKB i 

Forsmark, för att han gav mig möjlighet till att utföra mitt examensarbete på SKB.   
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Abstract 

The content reflects both cost-effective engineering and operational strategic investments in 

the form of analysis of current and future power consumption and power needs. Also ideas on 

how extensive problems can be solved with relatively simple technical designs.  

 

The analysis includes examination of potential sources of heat, resulting in concrete proposals 

on what that which may be relevant and which ones will not hold the right quality. The 

investigation also includes the description of the prevailing conditions of the recommended 

heat source, and how a possible design should be shaped with regard to the substantive 

choices and variables that should be considered when installing. In particular, the size of the 

primary reduction of the effect by following the steps recommended in the report, and 

analyzes the existing heating system components have an instantaneous comparison that gives 

a picture of subsystems relative importance depending on what they actually contribute in 

terms of efficacy.  

The report also includes an examination of the existing heating system components and 

recommends the items which should be remedied immediately and why and how it should be.  

The Content as a whole highlights the dubious advice that should be considered in the near 

future, the report highlights the large and small investment with a view to improve operational 

safety and to eventually generate a larger reduction of current operating cost 

Among other things, is a proposal for intelligent controls that to some extent can substitute the 

benefits of a manual control actually bring in terms of the senses and properties that human 

contributes with as sight, feeling and experience. 

 

Sammanfattning 

Innehållet speglar både kostnadseffektiv ingenjörskonst och driftstrategiska investeringar dels 

i form av analyser av nuvarande och kommande effektkonsumtion samt effektbehov, dels 

idéer på hur vidsträckta problem kan lösas med relativt enkla tekniska konstruktioner.    

Analyserna omfattar undersökning av potentiella värmekällor vilket resulterat i konkreta 

förslag på vilka som kan vara aktuella samt vilka som ej kommer att hålla rätt kvalité. 

Undersökningen innefattar även beskrivning av rådande förutsättningar för rekommenderad 

värmekälla samt hur en eventuell projektering bör formas med avseende på vilka materiella 

val samt variabler som bör beaktas vid installation. 

Framförallt hur stor den primära effektreduceringen blir genom att följa de åtgärder som 

rekommenderas i rapporten, dels analyseras det befintliga värmesystemets olika delar genom 

en momentan jämförelse som ger en bild av delsystemens inbördes betydelse beroende på vad 

de faktiskt bidrar med effektmässigt. Rapporten innefattar även en undersökning av det 

befintliga värmesystemets komponenter och rekommenderar vilka komponenter som bör 

åtgärdas omgående samt varför och hur det bör ske. Innehållet som helhet belyser betänkliga 

råd som bör beaktas inom en snar framtid, rapporten framhäver stora som små investeringar 

med avseende på att öka driftsäkerheten samt att på sikt generera en större reducering av 

nuvarande driftkostnad. Det återfinns ett förslag på en intelligent styrning som till viss del kan 

ersätta de fördelar som en manuell styrning faktiskt medför i form av de sinnen och 

egenskaper som den mänskliga faktorn bidrar med såsom syn, känsel och erfarenhet. 

Nyckelord: värmesystem, reglering, värmepump 
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1. Inledning 

SKB i Forsmark påbörjade slutförvaring av radioaktivt kortlivat och medelaktivt avfall under 

1988 och det var under en längre tid tänkt att avvecklas 2010 men då nya beslut har tagits 

kommer anläggningen att fortsätta förvara avfall på säkert sätt samt om troligt även byggas ut.  

Då anläggningen ursprungligen var tänkt att vara i drift fram till 2010, medför de nya 

planerna att det kommer krävas nyinvesteringar för att försäkra att kommande förvaring 

erhåller lika hög kvalitativ och säker drift av anläggningen som den tidigare gjort. 

Nysatsningar i anläggningen bör i förstahand avse de komponenter och systemdelar som inom 

några år kommer uppnå sin tekniska livslängd. Detta medför att det nu finns ett stort utrymme 

till att förbättra och förfina det befintliga värmesystemet med nya och moderna komponenter 

och systemdelar. 

Rapporten förväntas ge ett urval av undersökningar på de största energibesparande åtgärder 

som bör prioriteras vid framtida förbättringsarbeten och investeringar. 

Klimatpåverkan såsom årstider och väderförhållanden ger stora temperaturförändringar, vilket 

troligen medför stora effektförluster då nuvarande effekttillförsel i markvärme sker med 

manuell styrning. Dagens manuella styrning medför även risk för driftstörning då ett snabbt 

väderomslag resulterar i att värmesystemet ej klarar att kompensera vid ett behov av högre 

temperatur, då regleringen styrs av den mänskliga verkan. Den påtänkta driftförbättringen har 

till uppgift att kompensera effekttillförsel när det sker temperaturförändringar i utomhusluft 

och i vägbana. 

Rapporten bygger på noggrant genomförda undersökningar i syfte att presentera olika 

möjligheter till energieffektivisering på det befintliga värmesystemet. Samt även undersöka 

hur en eventuell förbättrad styrning kan öka driftsäkerheten genom att minimera risken för 

otillräcklig värmetillförsel, vilket i sin tur kan leda till driftstopp. 

Rapporten skall belysa vilka av ovan nämnda områden och system som behöver förbättras. 

Resultatet av undersökningen skall även besvara hur och varför dessa förbättringsarbeten bör 

utföras inom en rimlig framtid.    

De hjälpmedel som ligger till grund för analyserna är bl.a. ritningar, mätdata, diverse 

dokumentation. 

Frågeställning  

 Hur ser värmesystemet ut idag och vilka förbättringar bör eftersträvas? 

 Vilka delsystem bör prioriteras vid förbättringsarbeten och hur bör detta ske? 

 Hur mycket effekt alternativt energi kan besparas med rekommenderade åtgärder? 

 Vilka andra åtgärder bör övervägas för framtida energibesparningar? 

 Hur utformas styrningen till markvärmesystemet med avseende på väderförhållande? 

 Vilka andra fördelar än energibesparing utvinns ur kommande förslag på 

förbättringsåtgärder? 

 Hur skapas enkelt en definition av delsystemens olika värmebehov?    
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2. Funktionsbeskrivning av värmesystem 763 

System 763 bygger på tre värmeväxlingskretsar; förvärmningskretsen, eftervärmningskretsen 

och mellankretsen. Dessa kretsar består i sin tur av totalt fyra delsystem samt ett 

kompletterande markvärmesystem för nedfartsramp. Samtliga tre kretsar värmeväxlar 

ventilationssystem 743 och 744 med värmesystem 763, som består av cirkulerande 

glykolblandning. 
1
 

2.1 Delsystem 1 och 2 

Delsystem 763.1 och 763.2 är en värmeåtervinningskrets vilket utgör förvärmningskretsen. 

Systemet upptar energi från utgående ventilationsluft. Upptagen energin tillförs via 

luftbatterier som utgör ett separat cirkulerande vätskesystem mellan två 

tvärströmsvärmeväxlare.
 
 

2.2 Delsystem 3 

Delsystem 763.3 utgör eftervärmningskretsen och har till uppgift att eftervärma 

ventilationsluften till önskat börvärde innan luften förs vidare till bergrumsanläggningen samt 

att värma nedfartsrampen. 763.3 tillför således energi via en sluten vätskecirkulerande krets 

som avger värme till system 743 och 744 i en tvärströmsvärmeväxlare.  

Systemet består av följande komponenter; värmepump Q1/Q2 kondensor sida, elpannor E1-

E4 och markslinga för uppvärmning av nedfartsramp. 

2.2.1 Värmepump Q1/Q2 

Värmepump Q1/Q2 består av två stycken kompressorer som kan köras samtidigt vilket då ger 

en effekt om 550 kW. Värmepumpen kan tillföra effekt i steg om 100 -, 50- och 25 %. Det är 

värmepumps eget styrsystem som reglerar drift förhållandet. De två delarna i värmepumpen 

har en arbetseffekt om 34 kW vid 100 %.  

Värmepumpen upptar energi på förångarsidan från delsystem 763.4. Kondensorn avger energi 

till delsystem 763.3. Värmepumpen sammanlänkar således delsystem 763.4 med 763.3. På 

kondensorsidan inkommer returledningen i system 763.3 från markslingan, samt utgående 

från kondensorsidan går framledningen vidare till el pannor E1-E4.  

2.2.2 Elpannor E1-E4 

Består av fyra stycken elpannor. Varje elpanna har tolv steg som vardera ger en effekt om 15 

kW. Elpannorna är i nuläget kopplade till ett äldre styrskåp. Effekten regleras via ett 

skjutreglage där önskat börvärde ställs in. Reglaget är analogt och ger en styrspänning på 0-10 

V. Givare K583 sitter på framledningen efter cirkulationspumparna P3 och P4, som även 

denna är direkt kopplad till styrskåpet, ger framledningstemperaturens ärvärde som i 

styrskåpet återkopplas med önskat börvärde.  
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2.2.3 Markslinga 

Markslingan är ett värmesystem som förser driftnedfarten med värme under vinterhalvåret 

med syfte att hålla nedfartsrampen torr och isfri. Detta system är relativt nytt och uppfördes 

under 2004 då den tidigare elvärmeslingan visat sig vara undermålig. Markslingan är 

installerad på returledningen efter värmeväxlingen med system 743 och 744 och upptar energi 

från returledningen via två plattvärmeväxlare av modell Cetepac 250.  

Markslingan består totalt av åtta stycken sektioner, varav sju utgör en yta på 200 m
2
 vardera 

och den åttonde utgör en yta av 150 m
2
. Det återfinns 20 000 m värmeslang som rymmer en 

volym med glykolblandat vatten om 3698 liter. Markslingan drivs av två tvillingpumpar av 

typen Flygt 1082/4 med en anslutningsdiameter på 80 mm. Pumparna i sin tur drivs av två 

stycken asynkronmotorer med en märkeffekt på 3 kW vardera.  

Framlednings- och returtemperatur i markslingan har en medeldifferens på 7ºC vid minus 

grader i utomhusluften (samtliga temperaturer framgår i tabell mätdata i Bilaga 1). Det finns 

en treväg motordriven ventil V021 mellan den påhängda ledningen till markslingan och 

eftervärmningskretsen. Denna ventil styrs idag manuellt men är dock kopplad till styrskåp LS 

920.  Returledningen fortsätter därefter till värmepumpens kondensorsida.  

2.2.4 Styrskåp LS 920 

Befintligt styrskåp är av typen LS 920 och är en modul byggd DUC som klara att hantera 

tidsstyrning och funktions styrning. Den klarar även av pulsmätning och analog mätning samt 

mätvärdeslagring, Och/eller – funktion och matematikfunktioner. Den har även 20 stycken 

inbyggda PID regulatorer. Det finns sju lediga modulplatser på moderkortet för komplettering 

av moduler för digital och analoga in- och utsignaler. V021 går in på Modul F (MDI-01-824) 

ingångarna 1,2 och 3 indikerar i dag öppen, stängd och larm för momentbrytare.
2
 

2.3 Delsystem 4 

Delsystem 763.4 utgör mellankretsen som är en sluten krets mellan förångarsidan på 

värmepump Q1/Q2 och köldmediekylaren KK1. Köldmediekylaren KK1 upptar i nuläget 

energi från den returnerade ventilationsluften från bergrummet innan den passerar system 

763.1 och 763.2.  

Ventilationsluften från berget har en temperatur på 11ºC året om. När luften passerat 

köldmediekylaren med ett flöde på 16,7 m
3
/s är temperaturen 5ºC. Ventilationsluften går 

därefter vidare till system 763.1 och 763.2. Glykolbladningen som cirkulerar mellan 

värmepumpen och köldmediekylaren har vid undersökningstillfället haft en ingående 

temperatur på -2 ºC och en utgående temperatur på +2ºC, vilket medför att värmepumpens 

förångare upptar 4 ºC från den cirkulerande vätskan.  
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3. Funktionsbeskrivning av system 743 och 744 

System 743 och 744 är ett ventilationssystem för två parallella bergrumstunnlar. System 743 

utgör ventilation för drifttunnel och system 744 utgör ventilation för byggtunnel. System 743 

och 744 är oberoende av varandra och helt separata system som primärt grundar sig i att kall 

friskluft värms upp i olika steg. Ventilationssystemet utgör tillsammans ett luftflöde på 30 

m
3
/s under normalt driftförhållande. Ventilationssystemet är ett öppet system som ingående 

upptar energi från delsystem i 763.1, 763.2 och 763.3 samt utgående avger värme till 763.1, 

763.2 och 763.4.
3
  

 

 

 

 

Figur 3-1Principskiss över system 763 samt samband med system 743 och 744. 
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4. Funktionsbeskrivning av kontors- och ventilationsbyggnad 

Värmesystem 762 tillför värme till kontors- och verkstadsbyggnad via ett vattenburet system. 

Distributionen sker dels med vattenradiatorer och dels med uppvärmning av tilluft. Värmen 

produceras av en elpanna om 230 kW. Elpannan regleras med ett återkopplat styrsystem 

beroende på angivet börvärde på inomhusluftens temperatur. Det återfinns en givare utomhus 

som primärt styr inkoppling av elpannans effektsteg med avseende på rådande 

uteluftstemperatur i förhållande till erforderligt värmebehov. I kontors- och 

ventilationsbyggnaden återfinns ytterligare ett system 769 som täcker tappvarmvattenbehovet 

som finns i fastigheten. Framledningstemperaturen i system 769 skall uppgå till minst 60ºC. 
4
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5. Konstruktionsförutsättningar 

Vid konstruktion av det ursprungliga värme- och ventilationssystem antogs nedan givna 

förutsättningar vid dimensionering av delsystemens maximala driftförhållanden.
5
 

5.1 Dimensioneringsförutsättningar för ventilationssystem 

Vid konstruktion av anläggningens driftförhållanden dimensionerades värmesystemet för att 

överrensstämma med ventilationssystems flöde. Vid forcerat ventilationsflöde skall den 

installerade uppvärmningskapaciteten vara överdimensionerad för att på så sätt klara extrem 

klimatpåverkan. 

5.1.1  Dimensioneringsdata 

Vid en uteluftstemperatur på minus 20ºC uppgår tilluftstemperaturen till 5ºC och returnerad 

frånluft kommer i detta fall uppgå till en temperatur av 13ºC . 

Vid ett ventilationsflöde av 20 m
3
/s till delsystem 743 och 5m

3
/s till delsystem 744,vilket 

speglar ett normalt driftfall, uppgår värmebehovet till 750 kW då luften värms 25ºC. 

Den värme som kan nyttjas i värmeåtervinning från delsystem 763.1 och 763.2 är beroende av 

luftfuktigheten i frånluften. Luftfuktigheten i en bergrumsanläggning är som lägst under 

vinterhalvåret.  

Den effekt som utvinns via värmeåtervinning i system 763.1 och 763.2 är beroende av 

rådande luftfuktighet, kapaciteten uppgår till 550-850 kW. 

Värmepump Q1/Q2 i system 763 kan maximalt leverera en effekt om 550 kW, då både Q1 

och Q2 går på 100 %. Vad gäller Elpannor E1-E4 uppgår total effekttillförsel till 720 kW. 

Detta medför att den totalt tillgängliga effekten är minst 1800 kW. 

5.1.2 Värmebehov 

Värmebehovet uppgår till 1500 kW i dimensionerande fall. Dock är den nyare 

markvärmeslingan ett system som konstruerades i efterhand men belastar värmesystem 763 

då energibehovet ökar. Det finns idag inga uppgifter på hur stor effekt som trasserar det 

befintliga värmesystemet. 
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6. Analys av nuvarande driftsförutsättningar 

Ovan beskrivning av dimensionerande effektbehov från kapitel 5 samt värmekällornas 

kapacitet utfördes enligt de förutsättningar som anläggningens utformning krävde. Dock har 

ett antal systemförändringar medfört att anläggningens förutsättningar drastiskt förändrats.
6
 

6.1 Systemförändringar 

Anläggningen konstruerades ursprungligen med elvärmd markvärme för nedfartsramp. 

Marvärmesystemet bestod av en elvärmekabel som var ingjuten i nedfartsrampen på samma 

sätt som dagens värmeslinga. Dock har svårigheter i regleringen av elvärmekabeln bidragit till 

kraftiga effektvågor som medfört stora temperaturförändringar, som i sin tur medfört att 

betongrampen spruckit. År 2004 byggdes en ny nedfartsramp och värmeslingor med vätska 

som värmebärare. Detta vätskebaserade system kopplades in på det befintliga 763 systemet, 

vilket innebär att den effekt som nedfartsrampen kräver kom att belasta system 763. 

Ytterligare en faktor som kraftigt förändrat förutsättningarna i system 763 är ett byte av 

värmekällan till värmepump Q1/Q2. När anläggningen dimensionerades och pumpen 

installerades utgjordes värmekällan av bergdränage som samlats i de bassänger som finns i 

bergrumsanläggningen. Dock på grund av ett krävande underhåll med ett högt intervall av 

systemdelar såsom värmeväxlare har detta medfört förändring till en underhållsfri lösning. 

Detta genom att på en av frånluftskanalerna placera en köldmediekylare innan 

förvärmningskretsen som förser Q1/Q2 med energi ifrån utgående luft. Byte av värmekälla till 

värmepump har medfört att värmepumpen både direkt och indirekt belastar värmesystem 763 

enligt nedanstående analys. 

6.2  Analys av energiflöde 

Värmepump Q1/Q2 upptar effekt från system 763.4 och avger effekt till system 763.3. 

System 763.4 upptar således effekt från system 743 via köldmediekylare KK1. 763.3 tillför 

effekt till 744 och 743 samt till vägbanan. System 763.1 och 763.2 upptar effekt från 743 och 

744 utgående och tillför effekt till ingående 743 och 744 se figur 6.2-1 nedan.   

Nedan angivna värden bör ses som ett riktvärde på varje delsystems inbördesbetydelse för 

systemet i helhet. Följande värden speglar ett momentant driftfall: 

Upptagen effekt Q1/Q2:  164,5 kW 

Utfört arbete Q1/Q2:  34 kW 

Avgiven effekt Q1/Q2:  123,4 kW 

Avgiven effekt E1-E4:  465 kW 

Upptagen effekt KK1:  142 kW 

Upptagen/avgiven effekt 763.1: 71 kW 

Upptagen/avgiven effekt 763.2: 60 kW 

Avgiven effekt markslinga: 288 kW 
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Figur 6.2-1. Skiss över nuvarande energiflödesschema. 
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7. Värmepump  

Nedan följer definitioner och förklaring av värmepumpsprincipen samt rekommendationer på 

nyinvesteringar på värmepumpsanläggningar.
7
 

7.1  Definitioner och begrepp 

Köldmedium: cirkulerande mediet i förångningskylprocessen, har till uppgift att transportera 

värme från en kallare plats till en varmare. Köldmediet brukas som arbetsmedium i en 

värmepump. 

Kylmedel: gas eller vätska, som upptar värme från kylanläggningens värmeavgivande delar.  

Köldbärare: gas eller vätska, som upptar värme från värmekällan och det i värmepumpens 

värmeupptagande del.  

Lågtrycksida: den del i systemet där förångningstryck råder. 

Högtrycksida: den del i systemet där det rådande trycket kondenserar köldmediet. 

Värmebärare: mediet som transporterar värmen från värmepumpens värmeavgivande del till 

värmeupptagaren.
8
 

7.2 Generell beskrivning av förångningsprocess för värmepumpanläggning 

I förångaren kokar köldmediet vid den lägre temperaturen T2. Det värmeflöde, 𝑞 𝑡𝑖𝑙𝑙𝑓 ö𝑟𝑑 , som 

fordras för ångbildning upptas från värmekällan t.ex. mark, grundvatten eller omgivande luft. 

Då kompressorn suger bort den ånga som bildats upprätthålls förångningen vid den önskade 

låga temperaturen T2.  

Det bortsugna massflöde, ṁ väljs så att det tryck som råder i förångaren motsvarar den 

önskade kokningstemperaturen T2. Temperaturen måste vara lägre än luftens, grundvattnets 

eller markens temperatur om värmetransport skall uppnås. Samband mellan förångningstryck 

och förångningstemperatur anges av ångtryckskurvan för det köldmedium som är aktuellt för 

processen.  

Då kompressorn transporterar runt köldmediets massflöde i den slutna kretsen upprätthålls 

samtidigt ett högt tryck i kondensorn, vilket är nödvändigt för att kondensation ska kunna ske 

vid en temperatur T1 som är högre än förångningstemperaturen T2.  

 Då kylmediet når kondensorn kyls det av kylmedlet, som vanligtvis är luft eller vatten. 

Kylningen anpassas så att fullständig kondensation sker.  

För att värmetransporten från köldmedlet till kylmedlet ska kunna ske, måste 

kondenseringstemperaturen överstiga kylmediets temperatur. 

Ur köldmediets ångtryckskurva urskiljs vilket tryck kondensorn bör uppnå, därefter anpassas 

kompressorn.  
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Under stationära tillstånd är köldmediets massflöde detsamma innan som efter kondensorn, 

detta förhållande råder även i förångaren. 

Stryporganets uppgift är att reglera massflödet så att den önskade tryckdifferensen mellan 

kondensor och förångare upprätthålls. Genom rätt inställning av stryporganet, kan således 

tryckdifferensen och därmed även temperaturdifferensen mellan kondensor och förångare 

utses.
9
 

Processen som beskrivits ovan visas i T-s och P-i diagrammet nedan. 

 

Figur 7.2-1. T-s Diagram för förångningskylprosess i värmepumpanläggning. 
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Figur 7.2-2. P-i Diagram för förångningskylprosess i värmepumpanläggning 

 

P-i diagram nyttjas vanligtvis vid beräkning av kyl- och värmepumpanläggningar. 

Diagrammet ger en enkel bild av processen, och de mest betydande storheterna 𝑞 𝑡𝑖𝑙𝑙 , 𝑞 𝑏𝑜𝑟𝑡  

samt 𝑤𝑘 , kan snabbt och tydligt utläsas.  För trycket, P, nyttjas i regel en logaritmisk skala.  

 

Figur 7.2-3. Kompressordriven värmepumpsprocess. 
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Förloppet i förångare T2 (a → b) sker vid konstant temperatur och konstant tryck. Tillförd 

värmemängd till köldmediet (arbetsmediet) under förångning är per kg köldmedium, 

𝑞 𝑡𝑖𝑙𝑙 =  (𝑖𝑏 − 𝑖𝑎) 

Med köldmediets massflöde 𝑚  blir, 

𝑄 𝑡𝑖𝑙𝑙 =  𝑚 (𝑖𝑏 − 𝑖𝑎) 

I en värmepump är detta det värmeflöde som tas från värmekällan, t.ex. luft, mark eller 

grundvatten. 

Kompressorn antas suga köldmedieånga av mättat torrt tillstånd (b). Förloppet (b → c) antas 

ske isentropiskt.  

Kompressionsarbetet per kg köldmedium blir, 

𝑤 =  (𝑖𝑐 − 𝑖𝑏) 

Och kompressoreffekten vid köldmediemassflöde 𝑚 , 

𝑃 =  𝑚  𝑖𝑐 − 𝑖𝑏  

Förloppet i kondensorn (c → d) sker vid konstant tryck, p. Då köldmedieångan är överhettad 

efter att ha lämnat kompressorn, sjunker ångans temperatur först i kondensorn från c till e. 

Kondensation påbörjar först efter köldmedieångan erhållit en temperatur reducering till 

kondenseringstemperatur T1 (=förångningstemperatur) vid det rådande trycket, p1. Detta sker 

vid (e). Kondensationen sker vid konstant temperatur T1, från (e) till (d). Vid (d) har 

kondensationen slutförts och köldmediet befinner sig då i vätskefas. Detta medför att 

överhettningsvärmet och kondensationsvärmet bortförs i kondensorn.  

Då förloppet sker vid konstant tryck, blir bortförd värmemängd, per kg arbetsmedium, 

𝑞 𝑏𝑜𝑟𝑡 =  (𝑖𝑐 − 𝑖𝑑) 

Och den avgivna värmeeffekten, 

𝑄 𝑏𝑜𝑟𝑡 =  𝑚  𝑖𝑐 − 𝑖𝑑  

Kretsprocessen sluts med expansionen som sker i stryporganet.
10
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7.3 Arbetsmedium värmepump Q1/Q2 

I värmepump Q1/Q2 cirkulerar ett köldmedie av typen R717 som består av ammoniak.  

Ammoniak, NH3 är en kemisk förening som vid 101,3 kPa och 25ºC är en genomskinlig gas 

med en mycket stark lukt. I vatten löser sig ammoniak och bildar den svaga basen 

ammoniumhydroxid NH4+ + OH- med ett pH-värde på 11,63. Ammoniak är ett vanligt 

köldmedie vid användning av värmepumpar och det är köldmediet som inverkar på systemets 

olika tryck och avgörande för vilka material som är lämpligast för systemet.   

Figur7.3-1. P- i diagram R717,samt kretsprocess för värmepump Q1/Q2 (Energiteknik del 2). 

Kondenseringstemperatur: 25,2ºC 

Förångningstemperatur: -2,26 ºC 

𝑖𝑎 = 𝑖𝑑 = 620 𝑘𝐽/𝑘𝑔 

𝑖𝑏 = 1750 𝑘𝐽/𝑘𝑔 

𝑖𝑐 = 1900 𝑘𝐽/𝑘𝑔 

𝑖𝑒  = 1790 𝑘𝐽/𝑘𝑔 
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7.4 Förslag ny värmepump till ventilationsbyggnad 

Nuvarande energibehov bör fast ställas genom en undersökning av det gångna årets faktiska 

förbrukning. Vid nyinvestering av värmepump bör denna dimensioneras genom en definition 

av den erforderliga baslast som återfinns i system 763. Då det även föreligger att kommande 

energibehov kraftigt kommer att öka inom en snar framtid innefattar nedan förslag även en 

potentiell lösning för kommande behov. 

Värmepump med en effekt om 1200 kW (2 x 640 kW) är troligtvis i nuläget över- 

dimensionerad, vilket således medför att det endast är aktuellt med ett värmepumpsaggregat 

om 640 kW. Värmepumpens arbetsmedium består av R-134a, Tetraflouretan, C2H2F4 som 

idag är ett vanligt förekommande arbetsmedium i värmepumpanläggningar som ej innehåller 

något klor vilket således medför att mediet ej har några ozonnedbrytande egenskaper. 

Värmepumpen är konstruerad med en skruvkompressor vilket medför att ljudnivån avsevärt 

kommer reduceras i jämförelse med Q1/Q2 som arbetar med kolvkompressor. En ytterligare 

fördel som en skruvkompressorbaserad värmepump erhåller är förmågan att reglera avgiven 

effekt då skruvkompressorns varvtal kan varieras. 

Pris för värmepump om 1200 kW (2 x 640 kW) är 1 400 000 kr ex. moms.
11

 

Den närmsta tiden bör en effekt om 640 kW vara tillfredsställande, priset bör gissningsvis 

vara cirka 700 000 kr. 

Till priserna ovan tillkommer kostnader för bland annat rörsystem, pumpar, kollektorsystem, 

tankar, tryckkärl, styrsystem, projektering och tillviss del även projektledning.    

7.5 Förslag värmepump till kontors- och ventilationsbyggnad 

Då det finns en befintlig förbindelse i marken mellan kontors- verkstads- och 

ventilationsbyggnad medför en installation av ny värmepump i kontors- och 

verkstadsbyggnaden en relativt enkel rörsystemsinstallation för att erhålla möjligheten att 

pumpa köldbärarfluid från ventilationsbyggnaden. 

Beroende på vilket flöde och inkommande temperatur ovan givna värmepump kräver på 

förångarsidan, kan konfigurationen eventuellt konstrueras med en värmeväxlare monterad på 

inkommande returledning på värmepump Q1/Q2 kondensorsida. Vilket innebär att ny 

värmepump i kontors- och verkstadsbyggnad matas med en högre inkommande temperatur på 

köldbärare som värms via en värmeväxlare av värmebärare från befintlig värmepump. 

Alternativt monteras värmeväxlare till ny värmepump på en gemensam köldbärarledning. 

Vidare undersökningar får avgöra vilket alternativ som förkommer vara mest fördelaktigt.   

Då nuvarande elpanna har en effekt om 230 kW, beroende på vad den faktiska förbrukningen 

uppgår till, kan det vara aktuellt att endast primärt ersätta elpannan med en värmepump på 

100 kW. Det blir således mer kostnadseffektivt då värmepumpen levererar en effekt för trolig 

baslast i värmesystemet och befintlig elpanna träder in vid behov för att endast täcka spetslast. 

Om undersökningen visar ett större faktiskt värmebehov behövs två värmepumpmoduler för 

att täcka baslasten, detta medför att modulerna seriekopplas. Se figur 7.5-1. 
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Priset för värmepump IVT F70 är ca 130 000 kr ex. moms.
12

 

Ovanstående värmepump kräver endast ett köldbärarflöde på 2,9 l/s och klarar att leverera 

upptill 100 kW beroende på temperaturen för inkommande köldbärarfluid. 

Ovan förslag på systemkonfiguration i enlighet med figur 7.5-1 nedan grundar sig främst i att 

värmebehovet ser annorlunda ut, då det även återfinns ett behov av tappvarmvatten i kontors- 

och verkstadsbyggnaden i system 769. Kan ett alternativ vara att seriekoppla en mindre 

värmepump som ersätter befintlig varmvatten beredare på 15 kW för att på så vis erhålla 

högre köldbärare temperatur på förångarsidan för att på så vis erhålla en 

framledningstemperatur i system 769 som minst uppgår till 60 ºC . Ett komplement till ovan 

förslag för att ytterligare reducera erforderlig värmepumpseffekt kan vara att installera en 

ackumulatortank för tappvarmvatten. Ackumulatortanken bör således dimensioneras med 

avseende på vattenvolym, vilket medför att en undersökning av tappvarmvattenförbrukningen 

är nödvändig, så att ackumulatortankens volym minst omsätts en gång per dygn.    

KVB

KONDENSOR

FÖRÅNGARE

VP = 100 kW

E1-E4

MARKSLINGA

EFTER-
VÄRMNINGS-
KRETS

FÖRÅNGAREKONDENSOR

VP = 640 kW

NY-
VÄRME-
KÄLLA

Figur 7.5-1 Systemkonfiguration vid ny värmepump till 763 samt komplettering av ny värmepump till 762 

placerad i KVB, notera att V021 är placerad innan eftervärmningskretsen. 
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8. Reglering 

Tekniska system medför ett varierande behov till att anpassa styrsignalen till systemets 

storhet. Reglertekniska lösningar bidrar således med möjligheten att uppfylla ett dynamiskt 

beteende i ett annars statiskt system. Främst med hjälp av regulatorer med adaptiva 

egenskaper vilket medför att regulatorn anpassar styrsignalen beroende på förändrade 

systemförutsättningar.  System med återkoppling är även det en bidragande faktor som dels 

möjliggör användandet av adaptiva regulatorer men framförallt medför återkopplingen att 

systemets nuvarande styrsignalsförstärkning är ett resultat av en jämförelse med tidigare 

styrsignal.
13

 

8.1  Stegsvarsanalys 

Då det ej finns kännedom om hur nuvarande reglersystem fungerar och likaså hur stegsvaret i 

processen ser ut, bör en stegsvarsanalys genomföras vid vilken dötid och tidskonstant 

fastställes. 

Då det sker en börvärdesändring i värmesystem 763.3 med en önskad ökning av 

framledningstemperaturen med 3,6 ºC medför detta en effektökning av 150 kW, vilket 

framgår av beräkning (5), detta motsvarar cirka 10 steg i elpanna E1-E4. Den fördröjning som 

uppstår från ändrat börvärde tills första förändring uppträder på ärvärdet benämns dötid. 

Dötiden är av stor betydelse vid ett återkopplat system, då den specifika dötiden måste vara 

inräknad innan fler steg aktiveras i elpannan för att kompensera en eventuell regleravvikelse, 

vilket således skulle resultera i något med liknelse av den klassiska ketchupeffekten. 

Vid ett genomförande av en stegsvarsanalys krävs först kännedom om systemets dötid och 

tröghet för att sedan beräkna en tidskonstant. Ovanstående värden krävs för att genomföra en 

matematisk överföringsfunktion av styrsystemets stegsvar vid ett enhetssteg för elpannor E1-

E4. Vid grundläggande processtyper finns en given matematisk överföringsfunktion för ett 

givet enhetssteg. Tidskonstanten T, erhålls då ett stegsvar har uppnått 63 % av 

värdesändringen, vilket kan mätas relativt enkelt. Den matematiska överföringsfunktionen blir 

således enligt nedan. 

 

𝐺 𝑠 =
𝐾𝑒−𝐿𝑠

(1 + 𝑇𝑠)
 

där, 

 L = processens dötid [s] 

T = tidskonstant [s] 

K = proportionella förstärkningen 
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Tid  

63 % 

L T 

K 

 

 

 

 

 

 

Figur 8.1-1 Stegsvar vid enhetssteg 

 

Ovanstående överföringsfunktion beskriver en P-regulator. En PID-regulator har ytterligare 

två tidskonstanter, nämligen TD som är den deriverande tidskonstanten samt TI som utgör den 

integrerande tidskonstanten. Överföringsfunktionen för en PID-regulator blir således enligt 

följande  

𝐺 𝑠 = 𝐾(1 +  
1

𝑇𝐼𝑠
 + 𝑇𝐷𝑠) 

Risken är överhängande att ett effektsteg slår ifrån tidigast när önskad temperatur är uppnådd. 

Detta skulle medföra att en översväng inträffar som kommer leda till att det krävs mer tid och 

effekt för att ärvärdet skall svänga in kring önskat börvärde. Samma princip gäller för 

tvålägesreglering som återfinns i en traditionell matlagningsugn, där temperaturen nästintill 

alltid pendlar kring inställt börvärde. 

För att uppnå en stabil temperaturreglering krävs det att effekten anpassas till hastigheten i 

regleravvikelsen. 

8.2 P-reglering 

Regulatorn behöver ge reglerdonet ett bestämt värde som är proportionellt mot differensen 

mellan börvärde och ärvärde. Då en stationär regleravvikelse uppstår kommer den 

proportionella regulatorn inte klara av att kompensera, vilket inträffar då differensen mellan 

är- och börvärde är noll men temperaturförändringen är större än tidigare, alternativt att 

systemet utsätts för en mindre systemstörning. Dock kan den proportionella förstärkningen 

öka för att kompensera felet, men detta kommer leda till en ökad översväng vilket med största 

sannolikhet skulle försätta systemet i självsvängning och resultatet blir ett instabilt system. 

Förstärkningen i P-regulatorn bör bestämmas med försiktighet och främst vara anpassad till 

systemets tröghet.
14
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8.3 PI-reglering 

Vid p-reglering finns alltid en viss stationär regleravvikelse.  

 

 

Figur 8.3-1 regleravvikelse vid en börvärdesändring. 

 

En önskad effekt är en rörlig P-reglering som ökar den proportionella verkan då en störning 

uppstår. Detta uppnås med att förse en proportionell regulator med integralverkan, I. 

I-verkan kommer således att styra effekten så länge det återfinns en differens mellan är- och 

börvärde. Då förstärkning i P-regulatorn har ett konstant värde som är systemspecifikt, sker 

förstärkning vid integralverkan under den tid som felsignalen (differensen som uppstår mellan 

bör- och ärvärde) råder. Samt är hastigheten med vilken reglerad storhet utkommer direkt 

proportionell mot felsignalens storlek.  

 

Större felsignal medför en högre ökning av den utgående storheten. En kombination av I-

regulator och P-regulator erhålls då dessa kopplas parallellt. En P-I-regulator ökar först med 

P-verkan och därefter med I-verkan. Dock krävs noggrann inställning av I-funktionen, det är 

av yttersta vikt att integreringen sker långsamt då det annars finns risk för överpendling. I-

tiden, TI är systemspecifik och ställs in beroende på processhastigheten. Vid styrventil V021, 

som antas förbli en relativt känslig reglerprocess krävs låg P-förstärking och kort integraltid, 

TI.
15
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8.4 PD-reglering 

Deriverande verkan medför att reglerdonet endast ger en utsignal som beror på hastigheten 

samt riktningen på differensen, vilket medför att vid en snabb förändring av felsignalen ger 

D-verkan en kraftig korrigering av utsignalen. Detta medför även att när en långsammare 

förändring av felsignalen sker, ger D-verkan en mindre korrigering av utsignalen. Detta 

medför att en PD-regulator har en stabiliserande- och uppsnabbandeverkan. 
16

 

8.5 PID-regulatorn 

PID-regulatorn är den regulator som bör installeras vid reglering av dels V021 och E1-E4. 

Främst beroende på den uppenbara fördel som uppstår vid kombination av ovan beskrivna 

regulatorers egenskaper. 

 

 

Figur 8.5-1 Reglerförloppet för olika regulatorer vid en snabb störning. 

Detta innebär att PID-regulatorn dels medför en eliminering av de svängningar som uppstår 

vid tvålägesreglering, främst på grund av den proportionella P-verkan som utgör huvuddelen 

av den erforderliga korrektionssignalen. Dels sker en eliminering av den kvarstående 

stationära avvikelsen med hjälp av I-verkan och slutligen med D-verkan som förstärks av PI-

verkan proportionellt mot avvikelsens hastighet vilket medför ett snabbt återkommande till 

börvärdet. 
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8.6 Regulatorparametrar  

Vid val av regulatorparameter finns en rad tumregler för att underlätta intrimningen av 

processen. Vid inställning av PID- regulatorn för reglering av elpanna E1-E4 bör Ziegler-

Nicols metod lämpa sig bra, som innebär att den proportionella förstärkningen multipliceras 

med 0,6 samt att integrationstid konstanten multipliceras med 0,5 och den deriverande 

tidskonstanten multipliceras med 0,125.  

Vid Analys av självsvängningstiden, bör I- och D-verkan vara avstängda i PID – regulatorn 

och regulatorn inställd på autoläge. Öka proportionalitetskonstanten tills en självsvängning 

uppstår i systemet, vilket är ett resultat av systemets egenfrekvens. Självsvängningen erhålls 

då ärvärdet svänger kring börvärdet med konstant amplitud. Det värde som då 

proportionalitetskonstanten erhållit är det värde som multipliceras med 0,6. Periodtiden som 

uppstår för självsvängningen är den tid som multipliceras med 0,5 för att erhålla 

integrationstiden och multipliceras med 0,125 för att erhålla den deriverande tidskonstanten.  

När inställningen är genomförd bör en efterjustering genomföras som är system specifik. 

Konstanterna ovan kallas vanligen för den kritiska förstärkningen samt den kritiska 

tidskonstanten
17
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9. Reglering av V021 

V021 skall styra den tillförda effekten till markslingan. Då är av största vikt valet av styrventil 

avgörande för resultatet av reglerad effekt. V021 är en trevägs ventil med ett elektriskt 

ställdon som är kopplat till det befintliga styrskåpet LS920. 

Om önskad reglering inte uppnås med befintlig styr-/reglerventil krävs att denna ersätts med 

en sätesventil med linjär ventilkarakteristika alternativ sätesventil med logaritmisk 

ventilkarakteristika. Det önskade resultatet bör vara shuntreglering av flödet från system 763 

till värmeväxlare.
18

   

9.1 Styrning av reglering till V021  

Då det idag inte återfinns tillfredställande givare för önskat reglerändamål krävs främst en 

definition av styrbehovet. Dessa villkor bör fastställas i samråd med befintlig personal på SFR 

som har en mångårig erfarenhet av värmesystem 763 samt god kännedom om lokalt klimat. 

Analysen bör omfatta hur systemet förväntas reagera mot en av givaren bestämd 

systemförändring. Den tillförda effekten kommer att regleras dels beroende på rådande 

utomhustemperatur samt beroende på vägbanans utomhustemperatur i förhållande till 

daggpunkt. 

Intrimning av shuntregleringsventil i V021 kan med fördel till en början styras med 

programmering av de matematiska funktioner som återfinns i mjukvaran i LS 920. För att ej 

skapa problem med den automatiska inkoppling av pump P021 och P022 som träder i kraft då 

temperaturen är 5 grader rekommenderas att minsta värde på givare K525 är 6 grader, annars 

högre flöde. På givare K521 bör minsta värde vara 14 grader, viss intrimnings marginal kan 

komma att justeras. För styrningen som avser mindre flöde bör detta väljas med högre 

marginal då det i annat fall kan komma att ta längre tid att få vägbana isfri. Följande börvärde 

bör väljas med högre noggrannhet. Om givarvärde K521 subtraherat med K525 är mindre än 

5 grader bör flödet till värmeväxlaren minska. Om givarvärde K521 subtraherat med K525 är 

större än 7 grader bör flödet till värmeväxlaren öka. Under en godtycklig driftperiod erhålls 

specifik stegsvarsanalys och ventilkarakteristik för V021 som är nödvändig för att utforma 

lämplig reglering tillsammans med eventuellt kommande nya givarsignaler. 
19

 

9.2 Undersökning av temperatur i vägbana 

Vid ett tillfälle var utomhustemperaturen -17ºC samtidigt som temperaturen på vägbanans yta 

var kring -2ºC, detta är acceptabelt så länge det inte finns risk för att kondens bildas på 

vägbanans yta. Det skulle omgående kräva en temperaturökning av vägbanans yta till minst 

1ºC.  

Ytterligare ett konkret driftfall var när utomhustemperaturen var närmare 4ºC varpå 

temperaturen i vägbanan var mellan 12-13 ºC, vilket givetvis är alldeles för högt då det inte 

återfanns någon större risk för nederbörd eller hög relativ luftfuktighet. Ovan driftfall är 

typexempel på varför en styrning av vägbanan är av största vikt, dels för att säkerhetsställa att 

vägbanans yta alltid är torr och isfri och dels för att minimera driftkostnaden. 
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9.3 Styrsignal till reglering 

För att uppnå en reglering av rätt kvalité är tillvägagångssättet för att uppfylla behovet viktigt. 

Det beror främst på vilka variabler regleringen skall anpassas till, syftet med styrningen är att 

sänka driftkostnaden samtidigt som driftsäkerheten ökar. 

Nuvarande givare ger endast inlopps- och utlopps temperatur från värmeslingan i vägbanan. 

För att styrningen skall fungera krävs en komplettering av givare med fler storheter än just 

temperatur då styrningen delvis skall ersätta den mänskliga inverkan på systemet. 

9.4 Givare 

Det krävs en kombination av olika typer av givare för att ge reglersystemet tillräckligt många 

variabla storheter så en tillfredställande reglering erhålls. 

9.4.1 IR-givare 

Ett antal IR-givare utplacerade längs vägbanan kommer att bidra med tillfredsställande 

information om vägbanans aktuella temperatur vid ytan. Antalet givare är beroende på hur 

stor area de täcker, vilket delvis är beroende på vilken höjd över vägbanan som installationen 

sker. Då temperaturen är relativt jämnt fördelad utöver vägbanan skulle fyra givare anses vara 

tillräckligt. Förslag på givare från SWEMA, artikelnummer: IR-TX.
20

 

9.4.2 Hygrometer 

En komplettering av en givare som ger information om den relativa luftfuktigheten samt ger 

riktvärden kring en beräknad daggpunkt. Förslag på givare från Svenska Termoinstrument 

artikelnummer: GHTU-SHUT.
21

 

9.4.3 Barometer 

En barometergivare medför att en kompensation av vägbanans temperatur är möjlig redan 

innan misstänkt nederbörd uppkommer. Förslag på givare från ACANDIA, artikelnummer: 

T2214, Pris: 2205kr.
22

 

9.4.4 Nederbördsmätare 

Nederbördsgivare detekterar start, slut och intensiteten av pågående nederbörd, styrsignalen 

ökar med ökad nederbördsmängd. Förslag på givare från Svenska Termoinstrument 

artikelnummer: 5.4103.20.041.
23
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9.4.5 Sammanfattning Givare 

Samtliga givare ovan är analoga och noga utvalda för att passa till befintligt styrskåp. Mätarna 

ger en analog utsignal som varierar beroende på styrkan av givarens mätstorhet, detta innebär 

till exempel för nederbördsgivaren att styrsignal är direkt proportionell gentemot intensitet på 

nederbörd, det vill säga att givaren ger en lägre styrsignal då det är ett lättare snöfall och 

viceversa för snöstorm eller ösregn. 

Det krävs dock komplettering av ingångsmodul av typen MAI till befintligt styrskåp. Det kan 

även vara av intresse att eftersträva visst överdimensionerat givarbehov av lika typer givare 

för att på så viss öka känsligheten för givarnas eventuella felmarginal, då givarna har ett 

relativt lågt inköpspris i förhållande till den ekonomiska besparing som reglersystem 

förväntas medföra. Samtliga mätare finns med IP-klass 65 och är lämpade för 

utomhusmontage.
24

 

Det breda givaresignalspektrum som erhålls vid kombination av samtliga givare ovan medför 

en helt ny dimension av variabler som kan komma att ligga till grund för en sofistikerad 

reglering av det kraftigt varierande effektbehov som uppstår till följd av ett nordiskt klimat.  

 

9.5 Utformning av reglering 

Då det krävs en noga utarbetad selektivitet av de olika givarsignalernas betydelse, påyrkas 

vikten av ett nära samarbete med erfaren personal och ansvarig programmerare. De olika 

insignalernas betydelse bör till en början knytas samman av en enkel PLC- programmering av 

logiska funktioner, för att på så vis bedyra att regleringen erhåller högsta kvalité. De logiska 

funktioner som utgör grunden för PLC- programmering återfinns redan i mjukvaran i det 

befintliga styrskåpet.  

Det variabla börvärde som gradvis förväntas att växa fram kan på sikt anpassas och kopplas 

till en eller flera PID-regulatorer för att ytterligare förfina regleringen. Då det till en början 

kommer fordras intrimning och kalibrering av givare samt en viss intrimning för systemet 

som helhet mellan årstiderna, bör denna kompetens bevaras och underhållas på SFR, främst 

för att minimera underhållskostnad och öka driftsäkerhet. Komplettering av driftlarm är 

relevant då kraftiga ärvärdes- och börvärdesförändringar med största sannolikhet är ett tecken 

på ett komponenthaveri.
25
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10. Värmekällor 

Då nuvarande värmekälla ej är tillräcklig har dels undersökning av energiinnehållet i utförts 

frånluften och dels energiinnehållet i bergdränagebassäng.
26

 

10.1 Frånluft 

Då det kan vara aktuellt att återvinna all energi i frånluften vid ventilationsutblås genom att 

värmeväxla frånluften med köldbärare till värmepump undersöktes de förutsättningar nedan. 

Eftersom det i nuläget endast återvinns värme från system 743 via en köldmediekylare 

kopplad till värmepump Q1/Q2 som då även är begränsad genom en reducering av fordrande 

volymflöde. Då det med största sannolikhet minst kommer fordras ett upptag av värme från 

ett sammanlagt volymflöde för bägge tunnlar, undersöktes den potentiella energin i frånluften 

genom ett antagande av att den sammanlagda luften uppgår till ett flöde av 30m
3
/s under ett 

normalt driftfall och att trolig temperatur på utgående luft från bergrumsanläggningen uppgår 

till 12ºC. I enlighet med beräkning (19) utgår den maximalt tillgängliga effekt till 510 kW, då 

luften kyls från 12 till 2ºC. 

510 kW är förvisso tillräcklig kyleffekt till värmepump Q1/Q2 men då utgår även ett 

effekttillskott från förvärmningskretsen, vilket i sin tur medför en förlust av minst 127,5 kW 

med likvärdiga luftegenskaper som i beräkning (19). Vilket resulterar i att värmepump minst 

bör avge en effekt om 637,5 kW.  

Frånluften avfärdas som tänkbar värmekälla då utbytet av energi mellan luft och 

köldbärarvätska antagits som förlustfri samt då luftens egenskaper troligen försämras 

beroende på årstid vilket medför att utvunnen energi förväntas nergå till 330 kW enligt 

beräkning (20) till detta subtraheras de förluster som förväntas uppkomma i värmeväxlingen 

mellan luft och köldbärarvätska. 

10.2 Bergdränagebassäng 

Då det återfinns två dränagebassänger, T2 med en volym om 960 m
3
 samt T1 med en volym 

om 940 m
3
. Undersöks nedan förutsättningar för att dränagebassängerna i fråga eventuellt kan 

komma att fyll en funktion som framtida värmekälla till värmepump. 

10.3 Potentiell energi i dränagebassäng 

För att avgöra om bergdränagebassängerna T1 och T2 är lämpliga som värmekälla till 

befintlig värmepump antogs följande vid beräkning: 

Värmekapacitet för dränagevatten antogs till 4,18 kJ/ kg K, och densitet antogs till 1000 kg 

/m
3
 vätskevolymen uppgick till 960 m

3
. Detta ger en potentiell energi mängd på 4 GJ per 

grad, enligt beräkning (40) Kyleffekt för befintlig värmepump uppskattades till 500 kW. 

För beräkning av energiomsättningen i bassäng T2, behandlades bassängen som ett slutet 

system, vilket resulterade i att systemgränsen innefattade all vätska i bassängen, vilket medför 

att vätskans förhållande med omgivande materia behandlas som isokor och isoterm. Det 

innebär att det inte förekommer något som helst tillrinningsflöde eller något energiutbyte med 

omgivningen.  
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Då ∆T i värmeväxlaren antas uppgå till 7ºC gav detta ett flöde på 0,015 m3/s enligt beräkning 

(44) vilket kommer innebära att värmepumpen har tömt dränagebassäng T2 på värme efter 17 

timmar och 46 minuter enligt beräkning (51) 

Det kan vara önskvärt att ∆T är så stort som möjligt på värmeväxlarens varma sida då detta 

leder till ökad omsättningstid. Dock beror ∆T främst på erforderligt ∆T på kalla sidan vilket är 

en funktion av flödet som värmepump kräver för att minst utvinna en effekt om 500 kW. 

10.4 Omgivande energiflöde till dränagebassäng 

Ovan beräkning ger en fingervisning om lägsta möjliga omsättningstid för värmepump, då det 

i praktiken sker ett konstant energitillskott från omgivningen samt ett tillskott i 

tillrinningsflödet, vilket medför en ökning av omsättningstiden. 

För att närmare uppnå ett mer önskvärt lägsta resultat av energiflöde från potentiell 

värmekälla kan en teoretisk summering av bägge dränagebassängerna ske enligt följande. 

Då T1 är något större än T2 ger detta en total vätskevolym om 2000 m
3
 samt ett energitillskott 

i form av tillrinningsdränage till T1 om 6-8 l/s samt tillrinning till T2 är 2-3 l/s. Vilket totalt 

ger ett lägsta flöde om 8 l/s i jämförelse med erforderligt flöde till värmeväxlare på 15 l/s. Då 

53 % av önskat flöde tillgodoräknas av tillrinningsflödet återfinns det med största sannolikhet 

en stor chans att energiutbytet med omgivningen är tillfredsställande.  

Ovan teoretiska resonemang innebär i praktiken två parallellt arbetande pumpar som 

tillgodoser samma inlopp på värmeväxlarens varma sida med önskat flöde. Det ökar 

omsättningstiden enligt beräkning (52) med 19 timmar och 16 minuter under en isoterm och 

isokor process. 

Skillnaden i uppfordringshöjd samt skillnaden i avstånd mellan bassäng T1 och T2 kan 

medföra viss fördel då det sker ett visst upptag av energi under transport till och från 

värmeväxlare, om rörledningen har en hög värmekonduktivitet samt att den i viss mån är 

oisolerad.  

Ytterligare alternativ för att erhålla ett högre upptag av energi från omgivningen, kan vara att 

använda en länspump med en lägsta uppfodringshöjd på 150 m. Vilket kan vara aktuellt då 

länspumpen pumpar dränagevatten från T2 direkt upptill värmepumpens förångare för att 

sedan låta dränagevattnet självfalla i ett öppet system ner till dränagebassäng T1 vilket 

medför att vattennivån i de respektive bassänger ökar och minskar med samma hastighet 

vilket kräver en länspump även i T1 som pumpar till T2. Denna totala cirkulation medför att 

köldbärarvätskan erhåller högre kvalité i form av högre energiinnehåll vid värmepumpens 

förångare. Dels då dränagevattnet kommer medföra en mycket hög upptagning av värme från 

omgivningen i flera steg, Dels då förlust faktorer i värmeväxlare, kollektorslangar och pumpar 

reduceras.    
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10.5 Dimensionering 

Vid dimensionering av rörledningar bör systemet dimensioneras med hjälp av 

hydrodynamiken för att i slutändan kunna bestämma tryckförlusterna i rören. 

Hydrodynamiken ingår i hydromekaniken vilket även innefattar hydrostatik men då system 

mediet ständigt är i rörelse betraktas enbart hydrodynamiken som studerar fluider i rörelse. En 

fluid i rörelse utgör ett antal partiklar som vanligen förflyttas i strömningens riktning. Vid 

strömningsteknisk dimensionering av rörledningar beaktas tryckfall som förorsakats av 

rörfriktion samt engångsmotstånd som uppstår vid ventiler och rörböjar. Samtliga motstånd 

adderas enligt följande. 

Rörfriktionen erhålls genom multiplicering av rörfriktionskoefficienten med ländgen och 

divideras med den hydrauliska diametern. Det erhållna talet adderas sedan med summan av 

engångsmotståndet för antalet ventiler. Då dimensionering av rörledningar avser en 

pumpanläggning krävs det att den totala summan multipliceras med fluidhastigheten i kvadrat 

dividerat på två gånger tyngdaccelerationen. 

Reynoldstalet (Re) beskriver förhållandet mellan tröghets- och friktionskrafterna och är en 

dimensionslös storhet. Rörfriktionskoefficienten erhålls genom en funktion av Reynoldstalet 

och förhållandet mellan ytråhet för rörmaterialet och rördiametern. Reynoldstalet beror på om 

strömningen är laminär eller turbulent. 

 

Vid låga strömningshastigheter rör sig partiklarna i fluiden i parallella banor vilket benämns 

med laminär strömning, uppkommer ofta vid trögflytande fluider. Då strömningshastigheten 

gradvis ökar börjar partiklarna röra sig i vågor och till slut övergår vågorna i virvlar och 

strömningshastigheten hos partiklarna varierar vilket benämns med turbulent strömning. Vid 

turbulent strömning är hastigheten hög och vätskan omblandas snabbt vilket gör att 

strömlinjerna ej är synliga. Vid turbulent strömning är friktionskrafterna höga och 

viskositeten låg. För en strömmande fluid med tillräckligt hög viskositet och/eller så låg 

hastighet att laminär strömning råder, flyter fluidens skikt på varje punkt och vid turbulent 

strömning definieras linjerna som vilka i varje punkt tangerar den lokala 

medelhastighetsvektorn. För turbulent strömning måste statistiska beräkningsmetoder 

tillämpas eftersom det inte finns två identiska partikelbanor.
27
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𝐿 = 𝑘𝑎𝑟𝑎𝑘𝑡𝑒𝑟𝑖𝑠𝑡𝑖𝑘 𝑙ä𝑛𝑔𝑑 

𝑐 = 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎𝑠𝑡𝑖𝑔𝑒𝑡 

𝑣 = 𝑘𝑖𝑛𝑒𝑚𝑎𝑡𝑖𝑠𝑘 𝑣𝑖𝑠𝑘𝑜𝑠𝑜𝑡𝑒𝑡 

𝜂 = 𝑑𝑦𝑛𝑎𝑚𝑖𝑠𝑘 𝑣𝑠𝑖𝑘𝑜𝑠𝑖𝑡𝑒𝑡 
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 Re < 2000 → laminär strömning 

 2000 < Re < 4000 → övergångsströmning (kritisk zon) 

 Re > 4000 → turbulent strömning 

 

Vid Re ≈ 2300 har det kritiska Reynoldstalet uppnåtts, i de flesta fall är strömningen laminär 

men vanligen talas det om en kritisk zon, då 2300 < Re < 4000. Den kritiska gränsen kan 

variera och laminära flöden kan existera vid Re > 4000 dock är strömningen mycket instabil 

och vid minsta störning övergår strömningen till turbulent. Strömning i rör påverkas av yttre 

vibrationer och rörkrökar vilket gör att den kritiska gränsen ligger vid Re = 2000.    

Vid transport av värme från kollektor i dränagebassäng till värmepump bör ett laminärt flöde 

eftersträvas, vilket enligt ovan resonemang är en funktion av materialval, rördimension och 

fluidhastighet.  

Dock bör ett turbulent flöde vara att föredra i kollektorn för att på så vis öka 

konvektionsprocessen, genom att fördela värmen över hela tvärsnitsarean erhåller 

kollektormaterialet en lägre temperatur vilket ger ett högre delta T mellan fluid och material.
28

 

10.6 Viskositet 

Viskositet är ett mått på hur trögflytande en fluid är och beskriver en fluids motstånd mot 

skjuvspänning. Viskositeten beror på den inre friktionen hos en fluid. För strömmande fluider 

motverkar viskositeten hastighetsförändringen mellan skikt i fluiderna. Viskositeten delas in i 

dynamisk- respektive kinematisk viskositet. Den dynamiska är proportionalitetsfaktorn för 

kraften som går åt för att parallellförskjuta en yta relativt en annan om spalten mellan 

plattorna är fylld av en viskös fluid, vilket inte är aktuellt i dimensioneringen. Kinematisk 

viskositet är en fysikalisk storhet för inre friktion i gaser och vätskor. För vätskor är 

viskositeten oberoende av trycket (förutom vid mycket höga tryck) och ju högre temperaturen 

är desto lägre blir viskositeten.  Den kinematiska viskositeten betecknas med v och skrivs 

som: 

𝜐 =
𝜇

𝜌
 

𝜇 = 𝑑𝑦𝑛𝑎𝑚𝑖𝑠𝑘 𝑣𝑖𝑠𝑘𝑜𝑠𝑖𝑡𝑒𝑡 

𝜌 = 𝑣ä𝑡𝑠𝑘𝑎𝑛𝑠 𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑒𝑡 

Vätskan som cirkulerar i markvärmeslingan i värmesystem 763.3 innehar en glykolhalt på 

42,8%  vilket medför att vätskan ifråga erhåller en hög viskositet, vilket resulterar i att 

pumpen i systemet utför ett större arbete än nödvändigt för att öka rörelseenergin i vätskan.
29
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10.7 Pumpar 

I en turbopump sker tillförsel av energi till vätskan via roterande skovelhjul. Tryckenergi 

överförs till vätskan genom centrifugalkrafter i skovelhjulet och/eller genom att 

hastighetsenergin omvandlas till tryckenergi inom skovlarnas kanaler. Rörelseenergin tillförs 

vätskan då vätskans hastighet ökar från skovelhjulets inlopp till utloppet.  

10.8 Kavitation 

Kavitation i pumpar med strömmande fluider sker då stora tryckförluster uppstår i 

sugledningen. När fluiderna når pumphjulet sker lokala sänkningar av det statiska trycket i 

vätskan vilket leder till att vätskan börjar koka och lokalt övergår i gasform. Gasbubblorna 

imploderar då det statiska trycket stiger och kan i vissa fall utgöra en tunn och kraftig 

vattenstråle som kan skada pumpens material. Kavitation kan yttra sig i form av oljud och 

vibrationer. För att undvika kavitation bör det statiska trycket (trycket på sugsidan) hållas 

högre än förångningstrycket. Kavitation kan även undvikas genom att hålla en negativ 

sughöjd där pumpen placeras under sugtankens vätskeyta. Detta är många gånger nödvändigt 

vid pumpning av lättflyktiga eller heta vätskor.      

NPSH (Net Positiv Suction Head) karakteristik för en pump är ett mått på minsta möjliga 

tryck som fordras på pumpens sugsida för att kavitation ej skall uppstå. 

10.9 Pumpkarakteristika och systemkarakteristika 

Pumpkarakteristika kallas den kurva som beskriver hur en pump ska dimensioneras för att 

fungera optimalt. Pumpkurvan anger uppfordringshöjden H som funktion av volymflödet 

V  vid ett visst varvtal. För att erhålla ett begrepp om hur den verkliga pumpkurvan gestaltar 

sig måste de förluster som kan uppstå beaktas vid korrigering av teoretiska 

pumpkarakteristika.  

 

Figur 10.9-1 pumpkarakteristika för befintlig tvilling pump vid markvärmeslinga, mörkblå linje visar pumpkurva 

med Tryck i kPa, ljusblå kurva ger effektkurva i kW. 
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För att erhålla driftpunkten för en pump i ett givet rörsystem är det enklaste sättet att rita in 

systemkarakteristika i pumpens H V -diagram. Systemkurvan anger rörsystemets 

uppfordringshöjd som funktion av volymflödet. Skärningspunkten vid inritning av pump- och 

systemkarakteristika ger den aktuella driftpunkten.        

10.10 Energi från dränagebassäng 

Upptag av energi ur dränagebassäng kan i detta fall primärt ske enligt två principer, dels en 

kollektorlösning och dels med en motströmsvärmeväxlare.
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10.11 Dimensionering pumpar 

Vid inkompressibel strömning är variationer för densiteten så små att rå antas konstant, vilket 

kan antas för rören då rå är temperaturberoende och temperaturen endast varierar med 10 

grader.  

Vid beräkning av den tryckförlust som uppstår i ett rörsystem, fodras således kunskap om 

flödets karaktär samt fluidens egenskaper i form av kinematiska viskositet och densitet. 

Då uppfodringshöjden är 130 m antages att rörledningens längd uppgår till närmare 600 m, 

vilket ger en tryckförlust på närmare 73,4 m i enlighet med beräkning (60). 

Den totala uppfodringshöjden uppgår således till 204 m för rörsystemet, därtill bör även en 

tryckförlust för eventuell värmeväxlare eller kollektor adderas samt de tryckförluster som 

uppstår vid ventiler och rörböjar utmed rörsystem, som då summeras i form 

engångsmotstånd.
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10.12 Förslag på pumpar 

En turbopump med radialhjul från tillverkaren Flygt av modellen AL-1106/2 alternativt Flygt 

AL-103-2 med likvärdig prestanda. Flygt AL-1106/2 har en hjuldiameter på 250 mm.
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Mätdata: 

 Pn = 31,1 kW 

In = 69 A 

P1 = 37 kW 

U = 400 V 

vikt 360 kg  

 

Prestanda: 

𝑉 = 24,8 l/s 

c = 3,2 m/s 

H = 69,1 m 

 

Pris för ovan givna pump är 109 000 kr ex moms. För ovan konfiguration blir priset således 

327 000 kr ex moms.  

Förslag på länspump är en Flygt Bibo i gjutjärn av modellen 2135.  
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Mätdata: 

 Pn = 90 kW 

In = 149 A 

U = 400 V 

vikt 985 kg  

 

Prestanda: 

𝑉  = 25,0 l/s 

c = 3,2 m/s 

H = 160 m 

10.13 Kollektor 

När kollektorn omsluts av stillastående vätska kommer det bildas temperaturskift i vätskan då 

denna kyls av kollektorn. Skiften är en naturlig uppkomst då temperaturen sakta sjunker i 

vätskan desto mindre det vinkelräta avståndet till kollektorn är. Vätskemolekylerna förflyttas 

horisontalt vilket beror på densitetsskillnad som uppstår i vätskan vid temperaturförändringar. 

Vätskemolekyler med lägre temperatur har en högre densitet och sjunker, vilket medför att 

varmare molekyler stiger och på så sätt skapas en självcirkulation, vilket benämns konvektion 

och värmen i vattnet utjämnas sakta. Störst effekt uppnås då kollektorn placeras fyra till fem 

centimeter under vätskans yta. 

Ovan förlopp sker dock för långsamt vilket medför att vätskans temperatur knappt ökar i 

någon större utsträckning. Det resulterar i att kollektorn inte kommer uppta önskad effekt till 

värmepump. 

Det finns två aktuella kollektorkonstruktioner som lämpar sig för montage i dränagebassäng 

T2, dels en oavbruten slinga och dels ett rörsystem. En genomlöpande slinga utan skarvar, för 

detta ända mål lämpar sig en kollektorslang med materiel av tvärbunden polyeten. Vid 

förläggning av kollektorslang medför detta att dess längd förväntas bli relativt lång, vilket 

kommer leda till ett antal böjar med olika radier utmed slangen. Detta är en stor fördel då det 

kommer uppstå ett turbulent flöde som främjar värmefördelningen i köldbäraren. 

Vid ett rörsystem kopplas ett specifikt antal parallella rör vinkelrätt i båda ändar med det rör 

som förbinder fram och returledning till värmepump. De parallellkopplade rören har en 

betydligt mindre diameter än framledningen. Diametern väljs som funktion av önskad 

hastighet i rören. Då minskad tvärsnittsarea medför en ökad hastighet i ett vinkelrätt 

förhållande gentemot röret i fråga.  

Dock medför följande system att det uppstår ett antal rörskarvar vilket delvis ökar tryckfallet 

och delvis ökar risken för läckage, vilket kan vara av väsentlig betydelse då köldbärarmedium 

blandas med bergdränagevatten som pumpas ut till havsvattnet. 

Det återfinns dock ett antal fördelar för ovan system, bland annat då rörmaterialet med fördel 

kan bestå av koppar som har en avsevärt högre värmekonduktivitet än tvärbunden polyeten, 

närmare hundra gånger bättre. 

Dels medför systemet att köldbärarvätskan har en given riktning i rören vilket är av stor vikt i 

resonemanget som framgår nedan.   
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10.13.1 Påtvungen cirkulation 

Vid en för behovet tillräckligt stor kollektor kan en lösning för att erhålla önskad 

temperaturökning genom kollektorn ske genom en komplettering av omrörare. Då det 

naturliga konvektionsförloppet inte är tillräckligt kommer ett motströmsflöde i förhållande till 

flödesriktningen i röret öka energiutbytet. Ändamålet blir att genom en omrörare skapa en 

rotation i bassäng T2 med ett tillräckligt brett flöde som täcker hela kollektorlösningen, som 

vid botten av bassängen således går medströms flödesriktningen i kollektorn. Detta medför 

givetvis även att energiflödet från omgivande materia till det cirkulerande dränagevattnet ökar 

avsevärt. 

 

 

 

 

 

Figur 10.13.1-1. Principskiss för cirkulationsriktning vid parallellkopplade rör med motströms cirkulation. 

 

Ett alternativ till omrörare vid vätskeytan kan vara en dränagepump som placeras centralt på 

botten av bassängen, vilket medför en tvådelad cirkulation som kan föredras vid val av 

kollektorslang.  

 

 

 

 

 

 

Figur 10.13.1-2. Principskiss för delad cirkulation vid användande av kollektorslang. 
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10.14 Värmeväxlare 

Då en kollektor medför vissa begränsningar bland annat för en varierande vätskenivå, då en 

kollektor troligt medför fast montage samt även då kollektorn i fråga upp tar en viss area från 

vätskeytan, medför en värmeväxlare belägen utanför bassängområdet stor flexibilitet. 

En motströms plattvärmeväxlare kan vara att föredra eftersom värmeutbytet blir effektivare. 

Då lämplig lösning kan vara att förse växlarens varma sida med vätska direkt från dränage- 

bassängen. Vätskan kan innehålla större partiklar vilket medför en komplettering av ett 

smutsfilter som bör installeras på värmeväxlarens varma inlopp. För att öka cirkulationen 

enligt nedan figur 10.13-1, bör den varma sidan bestå av ett öppet system. Valet av pump 

faller med fördel på en länspump. Pumpen bör vara placerad i botten av bassängen utmed ett 

hörn alternativt att pumpen kompletteras med en flytanordning, vilket dels medför att 

uppfordrad vätska håller en något högre temperatur och dels att pumpen förblir flexibel och 

följer rådande vätskenivå.  

 

Främst motiveras valet av pumptyp beroende på de konstruktionsmässiga fördelar som följer 

vid val av en länspump samt då problem med kavitation är obefintliga och dels för att 

länspumpen har ett robust pumphjul som lämpar sig för vätskor med mycket föroreningar. 

Samt att en väl dimensionerad länspump även kan fylla ett syfte som reservpump vid ett akut 

behov. 

 

Figur 10.14-1. Principskiss för cirkulationsriktning vid öppet system med länspump. 

 

Returvätskan från värmeväxlaren bör återföras så nära vattenytan som möjligt med största 

möjliga avstånd från insug till pumpen, för att skapa en cirkulation som ökar energiupptaget i 

vätskan från omgivningen. 

För att uppfylla erforderligt volymflöde som fast ställdes i kapitel 10.3 krävs en korrekt 

dimensionering av värmeväxlare som följer nedan.  

Medeltemperaturen för en motströms plattvärmeväxlare enligt beräkning (47) uppgår till 1,82

. Då värmeväxlarens plattor antages bestå av stål är den aktuella värmekonduktiviteten 45 

W /m K och ger ett K värde för värmeväxlaren på 22500 W/m
2
 K enligt beräkning (42).  
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Den minimala effekt som kommer överföras i värmeväxlaren uppgår till 500 kW, detta ger en 

area enligt beräkning (48) på minst12,2 m
2
. Detta medför att antalet stålplattor i 

värmeväxlaren uppgår till 61 stycken i enlighet med beräkning (50). 

10.15 Spillvärme 

Ytterligare alternativ till värmekälla kan möjligtvis vara att nyttja spillvärme från närliggande 

kärnkraftverk. Då det rör sig om en sträcka på närmare än två kilometer, kommer den största 

parametern vid dimensionering att vara förlustfaktorn som uppkommer av 

rörfriktionskoefficienten. Den geodetriska uppfodringshöjden kommer vara lägre än den 

uppfodringshöjd som krävs för att kompensera tryckförlusterna. Då det även finns utrymme 

för att täcka framtida dimensionerande värmebehov som troligtvis uppgår till 3-4 MW. 

Förslaget antages vara rimligt främst då Forsmarks kraftgrupp AB har ett visst egenintresse 

samt då det bör ligga i linje med företagets policy att energieffektivisera, då en effektiviserad 

kilowatt- timme besitter ett betydligt högre värde än en producerad kilowatt timme.   
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11. Alternativt komplement 

Nedan följer förslag på vad som bör vara av intresse för vidare undersökning. 

11.1          Solcellsanläggning 

Installation av en solcellsanläggning på taket av verkstads- och kontorsbyggnaden väntas 

medföra högvärdigt energitillskott, samt inbringa ett relativt stort reklamvärde för SFR. Vid 

installation av en nätansluten solcellsanläggning finns möjligheten att ansökas om ett statligt 

bidrag, som är på 60 % av material- och arbetskostnad, upptill 2 miljoner kronor per 

byggnad.
33

 

Alla typer av företag kan ansöka om bidraget. Stödet gäller fram till sista december 2011 eller 

så länge det avsatta beloppet räcker, då stödet är rambegränsat. Målet med stödet är att öka 

solcellsproducerad el med 2,5 GWh. Ett solcellspaket som ger en effekt om 2,9 kW upptar en 

area om 23m
2
,
 
vilket utgör cirka 2670 kWh/år. 

För att erhålla fullt ekonomiskt stöd krävs en investering om 3,3 miljoner kronor. Detta 

motsvarar en solcellsanläggning som levererar en effekt om cirka 80 kW som på ett år ger ett 

energitillskott om cirka 80 MWh, till en nettokostnad om endast 1,3 miljoner kronor. 

Livslängden för en solcell är 50-60 år, för monterat kablage 25-30 år samt växelriktare 20 år. 

Fördelen generellt med solenergianläggningar är det låga behovet av service vilket resulterar i 

en låg underhållskostnad. Jämfört med en solvärmeanläggning, levererar solceller energi året 

om samt att under lågaktivitet som under kvällar, helger och semestertider går den el som 

producerats ut på nätet. 
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11.2          Varvtalsreglering av fläktar 

Enligt nedan figur framkommer fördelarna med varvtalsreglering i förhållande till 

ledskenereglering. Ledskenereglering förbrukar mer än tre gånger så mycket effekt vid 

samma volymflöde som vid varvtalsreglering. Vilket kommer medföra stor effektbesparing 

för system 743 och 744.  

Då ledskenereglering medför att inströmningsvinkel till fläkthjulet varieras vilket resulterar i 

att en variation av tryckökningen i gasen uppnås. Då ett minskat volymflöde önskas bör 

ledskenevinkelen ställas så att en gasrotation uppstår med samma rotationsriktning som 

fläktens skovlar.  

Medrotation medför en tryckreducering av gasen vilket medför att ett lägre volymflöde 

lämnar fläkten vid samma varvtal. Samma funktion uppnås då en frekvensomriktare 

installeras till motorn som driver fläkten. Då spänningen till motorn varieras förändras även 

motorns varvtal vilket medför ett variabelt volymflöde. Vid lägre varvtal matas fläktens motor 

med lägre spänning, detta medför att en reducering av varvtalet även är en direkt reducering 

av förbrukad effekt.   
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Figur 11.2-1. Diagram för förhållande mellan effekt och volymflöde vid olika typer av reglering. 

 

11.3        Verkningsgrad för system 763.1 och 763.2 

Verkningsgraden är väldigt intressant, då förvärmningskretsen ger ett stabilt effekttillskott 

och fungerar i nuläget felfritt återfinns det ej några lönsamma förbättringar. Då systemet 

fungerar som önskat finns det ett gyllene tillfälle att undersöka och dokumentera 

verkningsgraden i energiutbytet i förvärmningskretsen för olika årstider, då med avseende på 

vilka specifika yttre omständigheter som förekommer för SFR´s belägenhet. Främst för att 

frambringa om och när det kan var aktuellt för en förbättring på 

förvärmningsvärmeväxlingen, då det finns en dokumenterad verkningsgrad att jämföra med.  

Ytterlerigare information som kan vara av yttersta intresse är den kunskap som erhålls vid 

fortsatt analys av de specifika egenskaper som tillkommer på det geografiska läget som 

förändras med årstiderna samt hur berget i fråga påverkar verkningsgraden som funktion av 

klimatpåverkan. Genom att sammanställa undersökningen fås ett underlag som kan vara av 

stor vikt för att konfigurera ett skräddarsytt system för om-, ny- och tillbyggnad. 
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11.4        Förnya reglering av Q1/Q2 och E1-E4 

Förändra regleringen av för E1-E4 och Q1/Q2 enkelt beskrivet separera givare mellan E1-E4 

och Q1/Q2. komplettera med en återkoppling av ärvärde och börvärde direkt efter 

värmepump. Styrningen av E1-E4 bör kompletteras med en rimlig dötidsparameter och även 

denna med givare för och efter med återkoppling. Önskat resultat är således att en eventuell 

effektökning från värmepump bör ges tillräkligt med tid för insvängning kring befintligt 

reglerfel innan E1-E4 börjar ge effekt för att kompensera för kvarstående reglerfel. Definiera 

styrbehovet och fastställ förväntad respons från reglersystemet beroende på vad som händer 

med systemet när det utsätts för en störning. Därefter inför parameterinställningar för att 

sedan i praktiken genomföra en intrimning för att uppnå rätt kvalitet. Det interna styrsystemet 

för Q1/Q2 bör kalibreras så att önskad utsignal erhålls till det yttre systemets regulatorer.   

11.5        Definition av faktiskt värmebehov 

Utred hur stort det faktiska årliga värmebehovet är för ventilationsbyggnad samt kontors- och 

verkstadsbyggnad, samt undersökning av baslast genom dels varaktighetsdiagram och 

belastningsdiagram. 

11.6        Ökad tillgänglig effekt till markslinga 

För att öka den avgivna effekten i markbanan bör ett högre ∆T eftersträvas mellan vägbana 

och luft, detta erhålls då ingående temperatur ökar, vilket kommer medföra att en ny 

energibalans uppstår mellan in och ut temperatur på fluid i markslinga samt förhållandet 

mellan avgiven effekt som funktion av ett högre ∆T. Det kommer således fodras att inloppet 

till värmeväxlare vid vägbana kopplas in innan eftervärmningskretsen i system 763.3. Detta 

bör vara ett resultat av att en prioritering av den verkliga värmelasten för respektive system 

genomförts. 
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12. Diskussion 

Då det återfinns ett misstänkt återkommande mätfel, dels beroende på att mätningen har 

utförts vid olika tillfällen samt att mätningen utförts med olika instrument. Dels kan 

noggrannheten variera på avläst storhet på befintliga givare beroende på om gränssnittet har 

varit digitalt eller analogt. 

Den främsta faktorn till att vissa värden avviker beror troligtvis på att systemet i sin helhet är 

öppet som således varierar beroende på luftfuktighet, ingående temperatur samt i viss mån av 

förändrat börvärde. Då insamling av mätdata har pågått successivt under en period av tre 

månader har detta givetvis också varit en bidragande faktor till att förutsättningarna har 

förändrats från gång till gång. 

Bristen på givare har även det varit en bidragande felfaktor, t.ex. på mätningar utförda på 

markslingan har det varit omöjligt att komma fram till exakt flöde då avsaknaden av givare, 

som mäter ytterligare storhet så som tryck, flöde eller fluidhastighet varit betydande. Vikten 

av att installera en kombination av givare med olika storheter vid nybyggnation påyrkas, dock 

har det återfunnits tillfredsställande variation av givare i den äldre systemdelen med storheter 

som tryck, temperatur och flöde. 

Nuvarande värmekälla till värmepump bör bytas ut mot en källa som främst ej är 

systemberoende, då det medför en högre felmarginal att integrera värmekällan i befintligt 

värmesystem samt bör framtida värmekälla vara rätt dimensionerad med avseende på 

erforderlig kyleffekt. 
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13. Slutsats  

SFR bör omgående skapa en komplett bild av det befintliga värmebehovet genom analys av 

belastningsdiagram för respektive byggnad. Främst beroende på att en helhetsbild av 

delsystemens värmelaster är nödvändiga för att dimensionera de värmeproducerande 

anläggningarna på bästa möjliga vis med avsikt på driftekonomi och driftsäkerhet. 

SFR bör även snarast konfigurera en ny systemdel för att utvinna kyleffekt från bergdränage. 

Den nya anläggningen bör förmå leverera ett energiflöde om 700 kJ/s, då detta torde vara den 

mest omfattande uppgiften kan den med fördel påbörjas omgående och till en början nyttjas 

av befintlig värmepump för att nyttja den återstående livslängden som uppskattningsvis är 

mellan tre och fyra år. 

Det är högst nödvändigt att investera i ny värmepump till ventilationsbyggnaden vilket bör 

ske omgående då nuvarande värmepump ej tillför önskad effekt och vars livslängd snart är 

uppnådd. Det är även nödvändigt att prioritera inköp av en värmepump som bör vara 

dimensionerad för baslastbehov till kontors- och verkstadsbyggnad för att sänka 

värmekostnaderna.  

SFR kan välja att dela upp en total lösning för värmesystemet i mindre delprojekt som 

innefattar projektering av värmekälla, rörsystem, markvärmesystem, värmepump till 

ventilationsbyggnad och värmepump till kontors- och verkstadsbyggnad. Fördelen med detta 

alternativt är dels att vissa systemdelar kan prioriteras och på så vis driftsättas löpande. 

Markvärme reglering är nödvändig av främst två anledningar. Dels krävs en högre 

driftsäkerhet som bygger på ett helt automatiserat reglersystem, och dels fodras en reducering 

av driftkostanden som dagens markvärmesystem genererar.  

Det alternativ som presenteras i rapporten bör anses vara väldigt attraktivt för SFR. Då 

lösningen medför en relativt låg kostnad som följd av att förbättringen är lättillgänglig då 

kompetensen för att konfigurera och installera regleringen finns hos personalen på SFR, och 

främst på grund av att det befintliga styrskåpet funktionsmässigt är tillräkligt. Det krävs en 

mindre investering för inköp av komponenter för att uppnå en kvalitativ styrning i form av in- 

och utgångsmoduler, givare och diverse monteringsmateriel. 

Uppskattningsvis uppgår en lågt räknad nettoenergikostnad till närmare 150 000 kr per 

vintermånad.  Vintern 09 – 10 bör minst kostat SFR drygt 700 000 kr mer än nödvändigt. Då 

vintern i fråga vara av extremare karaktär bör en lägsta förlust för en normal vinter troligen 

uppgå till närmare 400 000 kr per år tills ett nytt heltäckande värmesystem för både 

ventilations-, kontors- och verkstadsbyggnad är i drift. 

Då införande av reglering av tillförd effekt till markslinga medför reducering av det faktiska 

effektbehovet som till viss del även bidrar med en reducering av de totala energikostnaderna, 

föreligger den främsta anledningen till en ny intelligent styrning av V021 vara ökad 

driftsäkerhet. 

Det är med största sannolikhet tillräckligt med energi i dränagebassängerna. Dock kan 

konfigurationen kring upptag av effekt komma att avgöras beroende på hur omfattande 

underhållsarbetet blir och vilken kostnad denna kan komma att generera. De tre aktuella 

principer som bör jämföras vidare är dels förslaget med ett öppet system som avger värme i 

värmeväxlare till en sluten köldbärarkrets.  
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Energiutbytet med omgivningen kommer med största sannolikhet fungera tillfredsställande, 

dock kan föreslagen konfigurationen medföra ett visst underhåll av värmeväxlare och 

rörledning då det finns risk att vissa partiklar ej filtreras bort i smutsfiltret. Det är troligt att ett 

väl dimensionerat reningssystem för dränagevatten kommer fungera med stor tillfredställelse.  

Det är även aktuellt att installera ett välfungerande rengöringssystem för alternativ två, vilket 

innebär att dränagevatten uppfordras direkt till värmepumpens förångare via en länspump för 

att i returledningen delvis självfalla till dränagebassäng. Dock kan andra begränsningar 

medföra att detta alternativ är högst olämpligt, delvis beroende på vad det öppna systemets 

kylda vätska tillsammans med rådande luft kan ge för konsekvenser i form av fukt till 

närliggande omgivning.  

Det tredje alternativt innefattar en helt sluten köldbärarkrets som upptar värme via en 

kollektor. Systemets fördel är främst att det ej kommer medföra ett kontinuerligt 

underhållsbehov. Dock krävs vidare undersökning av hur kollektorkonstruktionen lämpligast 

utformas med krav på att minst uppta 650 kJ/s för värmepump i ventilationsbyggnad. Om 

kollektorn i fråga även skall förse en värmepump i kontors- och verkstadsbyggnaden bör 

kyleffekten rimligen uppgå till närmare 780 KJ/s. Det är troligt att kollektorn i fråga kan 

komma att uppta en stor yta och även medföra risk för att köldbärarfluid läcker till 

dränagevattnet.  

Det är av yttersta vikt att systemet som helhet dimensioneras på rätt sätt, vilket innebär att 

både system 763, 743, 744, 762 och 769 skall betraktas ur ett helhets perspektiv, då fördelar 

med eventuell sammanlagring av värmelaster kommer framträda tydligt. 

De förslag som presenterats i rapporten är kostnadseffektiva och kvalitativa framtidslösningar 

som förstärker SFR´s fortsatta säkra drift. 
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Mätdata      Bilaga 1 

K521 = Temperatur framledning 
K525 = Temperatur returledning 
K501 = Temperatur utomhus 
 

Datum 
 

Givare 
 

Temp 
 

∆T 

       2010-01-29 
 

K521 
 

24,5 
 

6 

2010-01-29 
 

K525 
 

16,7 
  2010-01-29 

 
K501 

 
-9 

  

       2010-02-04 
 

K521 
 

21,8 
 

7,3 

2010-02-04 
 

K525 
 

15,3 
  2010-02-04 

 
K501 

 
-0,4 

  

       2010-02-05 
 

K521 
 

22,5 
 

6 

2010-02-05 
 

K525 
 

16,5 
  2010-02-05 

 
K501 

 
-2,5 

  

       2010-02-15 
 

K521 
 

23,3 
 

7,3 

2010-02-15 
 

K525 
 

16 
  2010-02-15 

 
K501 

 
-9,7 

  

       2010-03-24 
 

K521 
 

22,7 
 

6 

2010-03-24 
 

K525 
 

16,7 
  2010-03-24 

 
K501 

 
-2,1 

  

       2010-03-25 
 

K521 
 

22 
 

4,9 

2010-03-25 
 

K525 
 

17,1 
  2010-03-25 

 
K501 

 
1,3 

  

       2010-03-26 
 

K521 
 

24,2 
 

4,7 

2010-03-26 
 

K525 
 

19,5 
  2010-03-26 

 
K501 

 
4,5 
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Värmepump 
 

kondensor 
 

förångare 
  

 
IN UT IN UT 

  2010-02-04 23 26 3 -1 
  2010-02-05 23 26 2 -2 
  2010-02-15 24 26 2 -2 
  2010-03-25 23 25 2,8 -0,5 
  

       

    

 
 

  Mätvärden från ETM- protokoll 2001-03-06 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kompressor 
 
Förångningstemp. Gr.C -2,26 -2,24 
Kondenseringstemp. Gr.C 25,2 25,4 
Tryckrörstemp. Gr.C 72,8 71,6 
Överhettning K. 4,46 4,42 
Underkylning K. 7,68 7,99 
Eleffekt kW 33,99 34,3 
Värmeeffekt Kw 270,3 278,3 
Kyleffekt Kw 241 248,8 
COPv 7,95 8,11 
COPk 7,09 7,25 
Carnot verkningsgrad 0,73 0,75 
Isentrop verkningsgrad 0,92 0,94 

Köldbärare in/ut gr.C 4,65/2,11 4,64/2,21 
Värmebärare in/ut gr.C 15,1/18 15,2/18,1 
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Beräkningar     Bilaga 2 

 

Fluid i markslinga, Blandning 57,8%/42,2% Vatten/glykol:  

1. φ57,8/42,2 = φvatten + φglykol →  1000 ∙ 0,578 +  1120 ∙ 0,422 = 1050,64 kg/m3 

2. C57,8/42,2 = Cvatten +  Cglykol →  4,18 ∙ 0,578 +  2,43 ∙ 0,422 = 3,4415 kJ/ kg ∙ K 

 

Fluid i 763.3, Blandning 70 % 30 % Vatten/Glykol 

3. φ70/ 30 = φvatten +  φglykol →  1000 ∙ 0,70 +  1120 ∙ 0,30 = 1036 kg/m3 

4. C70/30 = Cvatten +  Cglykol →  4,18 ∙ 0,70 +  2,43 ∙ 0,30 = 3,9709 kJ/ kg ∙ K 

 

Effekt tillförsel vid börvärdes förändring 

5. 𝑄 = C70/30𝑉 φ70/ 30 𝑇2 − 𝑇1  → 3,9709 ∙ 0,01 ∙ 1036 ∙ 3,64 = 150 𝑘𝑊 

 

Undersökning av gas konstant vid 40 resp. 70 procents relativa luftfuktigheten i system 

763.1 och 763.2. 

 

6. 𝐾𝑔𝑎𝑠  𝑚 .𝜑  = 40% =  
𝑄 

𝑉 ∆𝑇
=

550∙103

50 ∙10
= 1,1 

 

7. 𝐾𝑔𝑎𝑠  𝑚 .𝜑  = 70% =  
𝑄 

𝑉 ∆𝑇
=

850 ∙103

50 ∙10
= 1,7 

 

8. 𝐾𝑔𝑎𝑠  𝑚 .𝜑  = 40% =  
𝑄 

𝑉 ∆𝑇
=

350 ∙103

25 ∙13
= 1,077 ≈ 1,1 

 

9. 𝐾𝑔𝑎𝑠  𝑚 .𝜑  = 70% =  
𝑄 

𝑉 ∆𝑇
=

550 ∙103

25 ∙13
= 1,7 
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Effekt från 744 och 743 till 763.1 och 763.2 som funktion av luftfuktighet. 

 

10.      𝑄744
 = 𝐾𝑔𝑎𝑠  𝑚 .𝜑  = 40%   ∙ 𝑉744

 ∙  𝑇2 − 𝑇1 = 1,1 ∙ 14 ∙ (7,5 − 5) = 38,5 𝑘𝑊 

11.      𝑄744
 = 𝐾𝑔𝑎𝑠  𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙    ∙ 𝑉744

 ∙  𝑇2 − 𝑇1 = 1,2 ∙ 14 ∙ (7,5 − 5) = 42𝑘𝑊 

12.      𝑄744
 = 𝐾𝑔𝑎𝑠  𝑚 .𝜑  = 70%   ∙ 𝑉744

 ∙  𝑇2 − 𝑇1 = 1,7 ∙ 14 ∙ (7,5 − 5) = 59,5 𝑘𝑊 

13.      𝑄743
 = 𝐾𝑔𝑎𝑠  𝑚 .𝜑  = 40%   ∙ 𝑉743

 ∙  𝑇2 − (𝑇1 + ∆𝑇𝐾𝐾1) = 1,1 ∙ 16,7 ∙ (11 − 8,5) =

45,93 𝑘𝑊 

14.      𝑄743
 = 𝐾𝑔𝑎𝑠  𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙    ∙ 𝑉743

 ∙  𝑇2 − (𝑇1 + ∆𝑇𝐾𝐾1) = 1,2 ∙ 16,7 ∙ (11 − 8,5) =

50,1𝑘𝑊 

15.      𝑄743
 = 𝐾𝑔𝑎𝑠  𝑚 .𝜑  = 70%   ∙ 𝑉743

 ∙  𝑇2 − (𝑇1 + ∆𝑇𝐾𝐾1) = 1,7 ∙ 16,7 ∙ (11 − 8,5) =

70,98 𝑘𝑊 

16.      𝑄𝐾𝐾1
 = 𝐾𝑔𝑎𝑠  𝑚 .𝜑  = 40%   ∙ 𝑉743

 ∙  𝑇2 − 𝑇1 = 1,1 ∙ 16,7 ∙ 5 = 91,85 𝑘𝑊 

17.      𝑄𝐾𝐾1
 = 𝐾𝑔𝑎𝑠  𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙    ∙ 𝑉743

 ∙  𝑇2 − 𝑇1 = 1,2 ∙ 16,7 ∙ 5 = 100,2 𝑘𝑊 

18.      𝑄𝐾𝐾1
 = 𝐾𝑔𝑎𝑠  𝑚 .𝜑  = 70%   ∙ 𝑉743

 ∙  𝑇2 − 𝑇1 = 1,7 ∙ 16,7 ∙ 5 = 141,95 𝑘𝑊 

 

Potentiell effekt för system 743 och 744 

19.      𝑄𝑝𝑜𝑡 :743+744
 = 𝐾𝑔𝑎𝑠  𝑚 .𝜑  = 70%   ∙ 𝑉𝑡𝑜𝑡 ∙  𝑇2 − 𝑇1 = 1,7 ∙ 30 ∙ 10 = 510 𝑘𝑊 

20.      𝑄𝑝𝑜𝑡 :743+744
 = 𝐾𝑔𝑎𝑠  𝑚 .𝜑  = 40%   ∙ 𝑉𝑡𝑜𝑡 ∙  𝑇2 − 𝑇1 = 1,1 ∙ 30 ∙ 10 = 330 𝑘𝑊 

 

Effekt från 744, 743 till 763.1, 763.2. och 763.3 Mätdata från den 26 mars 2010, 

antagande av torrluft 

21.      𝑄744
 = Cluft ∙ φluft    ∙ 𝑉744

 ∙ ∆𝑇744 = 1,005 ∙ 1,276 ∙ 14 ∙ (7,5 − 5) = 44,88𝑘𝑊 

22.      𝑄743
 = Cluft ∙ φluft    ∙ 𝑉743

 ∙ ∆𝑇743 = 1,005 ∙ 1,276 ∙ 16,7 ∙ (11 − 8,5) = 53,5𝑘𝑊 

23.      𝑄𝐾𝐾1
 = Cluft ∙ φluft    ∙ 𝑉743

 ∙ ∆𝑇𝐾𝐾1 = 1,005 ∙ 1,276 ∙ 16,7 ∙ 5 = 107,07 𝑘𝑊 
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Effekt från 743 till 763.1, 763.2.  och 763.3 Mätdata från den 25 mars 2010, antagande 

av torrluft 

24.      𝑄743
 = Cluft ∙ φluft    ∙ 𝑉743

 ∙ ∆𝑇743 = 1,005 ∙ 1,276 ∙ 16,7 ∙ (11 − 7) = 85,66𝑘𝑊 

25.      𝑄𝐾𝐾1
 = Cluft ∙ φluft    ∙ 𝑉743

 ∙ ∆𝑇𝐾𝐾1 = 1,005 ∙ 1,276 ∙ 16,7 ∙ 5 = 107,07 𝑘𝑊 

 

Effekt från 743 till 763.1, 763.2. vid varierande utomhustemperatur 

 

Temperatur utomhus -12 grader: 

26.      𝑄743
 = Cluft ∙ φluft    ∙ 𝑉743

 ∙ ∆𝑇743 = 1,005 ∙ 1,276 ∙ 16,7 ∙ (11 − 4,1) =
147,76𝑘𝑊 

 

Temperatur utomhus -9 grader: 

27.      𝑄743
 = Cluft ∙ φluft    ∙ 𝑉743

 ∙ ∆𝑇743 = 1,005 ∙ 1,276 ∙ 16,7 ∙ (11 − 4,1) =
147,76𝑘𝑊 

 

Temperatur utomhus -5 grader: 

28.      𝑄743
 = Cluft ∙ φluft    ∙ 𝑉743

 ∙ ∆𝑇743 = 1,005 ∙ 1,276 ∙ 16,7 ∙ (11 − 5,5) =
117,78𝑘𝑊 

 

Temperatur utomhus -1,5 grader: 

29.      𝑄743
 = Cluft ∙ φluft    ∙ 𝑉743

 ∙ ∆𝑇743 = 1,005 ∙ 1,276 ∙ 16,7 ∙ (11 − 7,5) = 75𝑘𝑊 

 

Effekt från värmepump till 763.3, med avseende på ett medel värde av delta T  

 

30.        𝑄𝑉𝑃_𝑣
 = C70/30𝑉 φ70/ 30 𝑇2 − 𝑇1  → 3,9709 ∙ 0,01 ∙ 1036 ∙ 3 = 123,4 𝑘𝑊 
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Effekt från 763.4 till värmepump, med avseende på ett medel värde av delta T  

 

31.        𝑄𝑉𝑃_𝑘
 = C70/30 ∙ 𝑉 ∙ φ70/ 30 𝑇2 − 𝑇1  → 3,9709 ∙ 0,01 ∙ 1036 ∙ 4 = 164,55 𝑘𝑊 

 

Effekt från markslinga till vägbana, beräknat med troligt lägsta och högsta 

volymflöde 

ΔT: 8 

32.      𝑄𝑚𝑎𝑥
 = C57,8/42,2 ∙ 𝑉 ∙ φ57,8/42,2 𝑇𝐾525 − 𝑇𝐾521  → 3,4 ∙ 0,0125 ∙ 1050,6 ∙ 8 =

361,57 𝑘𝑊 

33.       𝑄𝑚𝑖𝑛
 = C57,8/42,2 ∙ 𝑉 ∙ φ57,8/42,2 𝑇𝐾525 − 𝑇𝐾521  → 3,4 ∙ 0,0075 ∙ 1050,6 ∙ 8 =

216,94 𝑘𝑊 

ΔT: 7 

34.      𝑄𝑚𝑎𝑥
 = C57,8/42,2 ∙ 𝑉 ∙ φ57,8/42,2 𝑇𝐾525 − 𝑇𝐾521  → 3,4 ∙ 0,0125 ∙ 1050,6 ∙ 7 =

316,38 𝑘𝑊 

35.       𝑄𝑚𝑖𝑛
 = C57,8/42,2 ∙ 𝑉 ∙ φ57,8/42,2 𝑇𝐾525 − 𝑇𝐾521  → 3,4 ∙ 0,0075 ∙ 1050,6 ∙ 7 =

189,8 𝑘𝑊 

ΔT: 6 

36.      𝑄𝑚𝑎𝑥
 = C57,8/42,2 ∙ 𝑉 ∙ φ57,8/42,2 𝑇𝐾525 − 𝑇𝐾521  → 3,4 ∙ 0,0125 ∙ 1050,6 ∙ 6 =

271,18 𝑘𝑊 

37.       𝑄𝑚𝑖𝑛
 = C57,8/42,2 ∙ 𝑉 ∙ φ57,8/42,2 𝑇𝐾525 − 𝑇𝐾521  → 3,4 ∙ 0,0075 ∙ 1050,6 ∙ 6 =

162,71 𝑘𝑊 

ΔT: 5 

38.      𝑄𝑚𝑎𝑥
 = C57,8/42,2 ∙ 𝑉 ∙ φ57,8/42,2 𝑇𝐾525 − 𝑇𝐾521  → 3,4 ∙ 0,0125 ∙ 1050,6 ∙ 5 =

225,98 𝑘𝑊 

39.       𝑄𝑚𝑖𝑛
 = C57,8/42,2 ∙ 𝑉 ∙ φ57,8/42,2 𝑇𝐾525 − 𝑇𝐾521  → 3,4 ∙ 0,0075 ∙ 1050,6 ∙ 5 =

135,6 𝑘𝑊 

Potentiell energi för bassäng T2 

40. 𝑄 = Cvatten ∙ φvatten ∙ 𝑉𝑇2 = 4,18 ∙ 1000 ∙ 960 = 4 𝐺𝐽/℃ 
 

Dimensionering av kollektor 

𝑉ä𝑟𝑚𝑒𝑘𝑜𝑛𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑒𝑡𝑐𝑢 = 398 W ∙ m−1 ∙ K 

𝑉ä𝑟𝑚𝑒𝑘𝑜𝑛𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑒𝑡𝑃𝐸𝑋 = 0,38 W ∙ m−1 ∙ K 
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Dimensionering rörledning 

41. 𝑉 = 𝐶𝐴 → 𝐶  
𝜋𝐷2

4
 → 𝐷 =  

4𝑉 

𝜋𝐶
 

1

2
=  

4∙0,025

𝜋∙3,1
 

1

2
 = 0,10 m 

 

Dimensionering av plattvärmeväxlare med motströmsflöde 

 

𝑉ä𝑟𝑚𝑒𝑘𝑜𝑛𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑒𝑡𝑠𝑡å𝑙 = 45 W ∙ (m ∙ K)−1 

 

42. 𝐾𝑠𝑡å𝑙 =
𝑉ä𝑟𝑚𝑒𝑘𝑜𝑛𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑒𝑡 𝑠𝑡å𝑙

𝑇𝑗𝑜𝑐𝑘𝑙𝑒𝑘 𝑠𝑡å𝑙
=

45

0,002
= 22500 W m2K  

 

43. ∆𝑇 =
𝑄 𝐾𝑦𝑙

C70/30 ∙𝑉 ∙φ70/30
=

500 ∙103

3,9709∙0,025 ∙1036
= 4,86 ≈ 5 ℃ 

 

44. 𝑉 𝑑𝑟ä𝑛𝑎𝑔𝑒  =
𝑄 

𝐶𝑑𝑟 ä𝑛𝑎𝑔𝑒 ∙𝜑𝑑𝑟 ä𝑛𝑎𝑔𝑒 ∙ ∆𝑇
=

500 ∙103

4,18∙1000 ∙8
= 0,015 𝑚3/s 

 

45. 𝜗′ = 𝑇𝑣1 −  𝑇𝑘2 = 11 − 8 = 3 ℃ 
 

 

46. 𝜗′′ = 𝑇𝑣2 −  𝑇𝑘1 = 4 − 3 = 1 ℃ 

 

47. 𝜗𝑚 =
𝜗 ′− 𝜗 ′′

ln𝜗 ′

𝜗 ′′ 
 =  

2

ln 3
= 1,82 ℃ 

 

 

48.        𝑄𝑉𝑉𝑋
 = A𝑉𝑉𝑋 ∙ Kstål ∙ 𝜗𝑚 →  A𝑉𝑉𝑋 =

Q 

K𝑠𝑡å𝑙 ∙𝜗𝑚
=  

500 ∙103

22500 ∙1,82
=  12,2 𝑚2

 

 

49. 𝑉ä𝑟𝑚𝑒𝑦𝑡𝑎𝑝𝑙𝑎𝑡𝑡𝑎 = 0,2𝑚2 

 

 

50. 𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑙𝑎𝑡𝑡𝑜𝑟 𝑖 𝑉𝑉𝑋 =  
12,2

0,2
= 61 𝑠𝑡 
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Omsättningstid dränagebassäng 

 

      51. 𝑡𝑖𝑑𝑇2 =  
𝑉

𝑉 
=  

960

0,015
= 17 46𝑚 

 

      52 .𝑡𝑖𝑑Σ(𝑇2+𝑇1) =  
𝑉

𝑉 
=  

2000

0,015
= 37 2𝑚 

 

      53.   
𝑇𝑖𝑙𝑙𝑟𝑖𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑓𝑙 ö𝑑𝑒

𝑉𝑉𝑋  𝑓𝑙ö𝑑𝑒
=

8

15
= 53 % 

 

 

Värmepump 

      54. 𝑄 = 𝐶𝑚  𝑇2 − 𝑇2  

      55. 𝑉 = 𝑃(𝐶𝜌∆𝑇)−1 

      56. ∅ =  
 𝑄𝑏𝑜𝑟𝑡  

 𝑊𝑡  
 

 

Pump 

Bernoullisekvation inklusive förlustparameter: 

      57. 
𝐶1

2

2∙𝑔
+ 1 +

𝑃1

𝜌∙𝑔
=  

𝐶2
2

2∙𝑔
+  2 +

𝑃2

𝜌∙𝑔
+  ∆𝑓

2
1  

 

      58.  𝐻𝑝𝑢𝑚𝑝 = 𝐻𝑔 +  
𝑃2−𝑃1

𝜌∙𝑔
+  

𝐶2−𝐶1

2∙𝑔
+  ∆𝑓

2
1  

 

      59. ∆𝑓 =   
𝜆∙𝐿

𝑑
+   𝜁𝑖

𝑛
𝑖=1  ∙

𝐶2

2∙𝑔
=  

0,025 ∙600

0,1
 ∙

3,12

2∙9,82
= 73,4 𝑚 

      60.   𝑑 =  
4∙𝑡𝑣ä𝑟𝑠𝑛𝑖𝑡𝑡𝑠𝑎𝑟𝑒𝑎

𝑎𝑣  𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑒𝑛  𝑏𝑒𝑟 ö𝑟𝑑  𝑜𝑚𝑘𝑟𝑒𝑡𝑠
 

      61.𝑃 =  
𝜌∙𝑔∙𝑉 ∙𝐻𝑝𝑢𝑚𝑝

𝜂𝑡𝑜𝑡
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Asynkronmaskin 

Varvtal 

      62. 𝑛𝑠 =  
120

𝑃
∙  𝑓1 

      63.  𝑠 =  
𝑛𝑠− 𝑛

𝑛𝑠
      

      64.      𝑓2 = 𝑠 ∙ 𝑓1 

 

Luftgapseffekten  

      65. 𝑃12 =  
2𝜋∙𝑛𝑠

60
∙ 𝑀 =  

𝑃2

1−𝑠
 

Rotorförluster  

      66. 𝑃12 =  
2𝜋∙𝑛𝑠

60
∙ 𝑀 ∙ 𝑠 =  

𝑠∙𝑃2

1−𝑠
 

 

 


