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Geoenergi med och utan värmepump

Abstract

This master's thesis was carried out on behalf of the municipality of Umeå.
The task consisted of evaluating a borehole well that was drilled and taken
in use in the autumn of 2016. The borehole well is used for preheating and
cooling outdoor air used by an o�ce building's AHU (Air Handling Unit).
The o�ce building is called Kuben. In the thesis, preaheating of AHU inlet
air is evaluated and compared to a more conventional use of the borehole
well, to use it for space heating using a heat pump.

There are two preheating devices connected to the AHU, the ground channel
(an air channel buried in the ground) and the geobattery (a cross �ow heat
exchanger coupled to the boreholes). Important parameters of the preheating
devices were analyzed using measurements of temperature and �ow within
the AHU. Those results were then compared to coupling the borehole well
to a heat pump. The borehole well's thermal capacity was insu�cient for
supplying the building with space heating for peak demands. Because of
this, a scenario where a heat pump is combined with district heating was
investigated. Two operating strategies was considered for the heat pump,
Bas and Kapatoppar. Bas provides a base load of heating for the entire
winter while Kapatoppar starts at -6◦C in order to lower peak heat demands.

The evaluation of the preheating devices showed that the geobattery had
characteristics better suited for usage in an AHU of VAV type (Variable
Air Volume) than the ground channel. Preheating combined with a rotary
heat exchanger in the AHU was not an optimal concept. Only 15 - 20 %
of the heat transfer provided by the preheating devices is actually reducing
the energy demand of the AHU due to this. An optimized control of air
�ow and the AHU time schedule has downsized the need for AHU heating.
Preheating the outdoor air therefore has little e�ect on the building's peak
heating loads and total heat demand.

The heat pump alternative was determined to be pro�table. The primary
reason for this was that the heat pump reduced the peak demands of district
heating. The relation between the price of electricity and district heating was
also a factor that made the heat pump alternative pro�table. The payback
time for the most pro�table operating strategy, Bas, was determined to be
4,4 years.
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Sammanfattning

Detta examensarbete utfördes på uppdrag av Umeå Kommun. Uppgiften
bestod av att utvärdera dagens användning av en borrhålsbrunn samt
undersöka vad som är det optimala användningsområdet för borrhålsbrunnen.
Borrhålsbrunnen används i dagsläget för att förvärma samt kyla utomhusluft
in till kontorsbyggnaden Kubens ventilationsaggregat.

Ventilationens förvärmning består av två delar, en markkanal och ett
geoenergibatteri. Viktiga parametrar hos förvärmningen analyserades
med hjälp av mätvärden för temperatur och �öde. Resultaten jämfördes
därefter med alternativet att använda borrhålsbrunnen tillsammans med en
värmepump. Då borrhålsbrunnens kapacitet inte var tillräcklig för att klara
byggnadens hela uppvärmningsbehov, undersöktes det hur en värmepump
skulle kunna köras i kombination med fjärrvärme. Två driftstrategier, Bas
och Kapatoppar, undersöktes. Bas leverar en basproduktion under hela
vinterperioden medan Kapatoppar startar vid -6◦C för att sänka e�ekttoppar.

Utvärderingen av förvärmningen visade att geoenergibatteriet är mer
kompatibelt med ventilationsaggregat av VAV-typ (Variable Air Volume)
än vad markkanalen är. Däremot är inte förvärmning i kombination
med roterande värmeväxlare ett bra koncept för byggnaden som den
används idag. På grund av att förvärmningen är placerad före den
roterande värmeväxlaren så är bara 15-20 % av förvärmningse�ekterna
energibesparande. Detta kombinerat med en optimerad drift av aggregatet
sett till tidsstyrning och behovsstyrning av �öde gör att förvärmningen har
en liten påverkan både på byggnadens maximala e�ektbehov och totala
energibehov.

Att köra värmepump i kombination med fjärrvärme för uppvärmning var
ekonomiskt lönsamt främst på grund av att värmepumpen kunde kapa
byggnadens e�ektoppar. Kostnaden för storleken på den abonnerade e�ekten
uppgår idag till drygt 40 % av den totala fjärrvärmekostnaden. Dagens
relation mellan el- och fjärrvärmepriser bidrog naturligtvis också till att
värmepumpsalternativet var lönsamt. För de undersökta förutsättningarna
så blev paybacktiden för en värmepump med den lönsammaste driftstrategin,
Bas, 4,4 år.
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Förord

Detta examensarbete avslutar mina studier på civilingenjörsprogrammet
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elektronik. Examensarbetet omfattar 30 hp och har utförts på Fastighet,
Umeå Kommun under vårterminen 2017.

Jag vill härmed tacka min handledare på Umeå Kommun, Ulf Roth, samt
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hjälp med tips och råd. Jag vill också tacka min handledare på Umeå
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Nomenklatur

BHE Borehole heat exchanger
COP Coe�cient of Performance
CO2e Koldioxidekvivalent
DVUT Dimensionerande vinterutetemperatur
EAHE Earth-to-air heat exchanger
FTX Från-, tilluft och värmeåtervinning, typ av ventilationsaggregat
KV Kallvatten
NTU Number of Transfer Units
SCOP Seasonal Coe�cient of Performance
UAs Värmeöverföringsförmåga för en värmeväxlaryta
VAV Variable Air Volume
VV, TVV Varmvatten, Tappvarmvatten
VVC Varmvatten cirkulation
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1 Inledning

I detta avsnitt introduceras läsaren till examensarbetets bakgrund, syfte
och mål, avgränsningar samt grundläggande egenskaper för byggnaden som
undersökts.

1.1 Uppgift

Detta examensarbete utfördes på uppdrag av Umeå Kommun Fastighet.
Uppgiften består av att undersöka en nyligen anlagd borrhålsbrunn
som används för att förvärma utomhusluft som används till att förse
kontorsbyggnaden Kuben med tilluft. Förvärmningen av utomhusluft ska
utvärderas och jämföras med att istället använda borrhålen tillsammans
med en värmepump. Kuben är en del av stadshusområdet som förutom
själva stadshuset innehåller �ertalet byggnader som används till kontor- och
restaurangverksamhet. Kuben togs i drift under hösten 2014 och har en
kvadratisk form med sex våningsplan. Uppvärmningsytan för byggnaden är
2166,5 m2. I �gur 1 visas en bild på byggnaden.
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Figur 1: Kontorsbyggnaden Kuben, en del av stadshusområdet i Umeå.

Under Kubens första år använde den mer energi än vad som var projekterat.
Det var även problem med höga inomhustemperaturer under vår och sommar.
Sommaren 2016 anlades en energibrunn som bestod av fem borrhål med
en aktiv borrhålslängd på 900 m. Borrhålsbrunnen anslöts till byggnadens
ventilationsaggregat via ett luftbatteri. Syftet med installationen var främst
att den skulle bidra med kompressorfri komfortkyla på sommaren men även
att den skulle spara energi på vintern.

1.2 Syfte och mål

Syftet med detta examensarbete är att undersöka vad som är det optimala
användningsområdet för en borrhålsbrunn som nyligen anlagts intill den
kommunala kontorsbyggnaden Kuben. I dagsläget används borrhålen för att
förvärma ventilationsluft och detta kommer att utvärderas med hjälp av
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mätningar och beräkningar. Resultaten kommer sedan att jämföras med en
simulering av kontorsbyggnadens uppvärmningssystem där borrhålen istället
används till att förse byggnaden med värme genom att ansluta dem till en
värmepump. Målet med examensarbetet är att leverera en kartläggning över
hur förvärmningen fungerar, fördelar och nackdelar med denna lösning samt
hur den står sig mot en mer konventionell användning av borrhålsbrunnen,
att ansluta den mot en värmepump.

1.3 Avgränsningar

I denna rapport utreds geotermisk förvärmning av ventilationsluft. Samma
resurs förmåga att kyla ventilationsluft utreds inte då mätvärden saknas för
sommarperioden.

1.4 Bakgrund

Europeiska Unionen har beslutat om ett klimatmål som består av att
utsläppsnivåerna för växthusgaser ska ha reducerats med 40% år 2030
[1] jämfört med nivåerna 1990. I Sverige står bostads- och servicesektorn
för nästan 40% av den total energianvändningen i landet [2]. Inom
energie�ektivisering �nns det åtgärder som sänker energianvändningen och
så �nns det åtgärder som sänker e�ektbehovet. Det har argumenterats för att
e�ektbehovsreducerande åtgärder för byggnader som värms med fjärrvärme
resulterar i minskade utsläpp av koldioxidekvivalenter [3], [4]. Detta är dock
inte alltid den ekonomiskt lönsammaste åtgärden [5]. Ett sätt att omfördela
en byggnads e�ektbehov är att nyttja geotermisk energi till att förvärma eller
förkyla den utomhusluft som en byggnads ventilationsaggregat förses med [6].

Termitventilation innebär att ventilationsskanaler som är anslutna till en
byggnad förläggs under mark för att förvärmas av den. Denna teknik kallas
EAHE (Earth-to-air Heat Exchanger) och signi�kanta energibesparingar
och reduceringar av koldioxidekvivalenter har observerats vid studier av
dessa [7], [8], [9], [10]. Metoden har även visat sig vara användbar för att
klara passivhuskrav då kylbehov �nns för en byggnad [11]. Ett alternativ till
EAHE som kommit på senare år är att ansluta en kollektorslinga från ett
borrhål med en värmeväxlare ansluten till en byggnads ventilationsaggregat.
En kollektorslinga av detta slag ansluts oftast till värmepumpar och benämns
inom branschen som BHE (Borehole Heat Exchanger)[6]. En experimentell
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studie har visat att BHE presterar bättre än EAHE till följd av de mer
fördelaktiga värmeöverföringsförutsättningarna för BHE-kon�gurationer
[12]. Detta då BHE utförs med luft-vattenvärmeväxling istället för
mark-luftvärmeväxling [13]. För situationer där stora luft�öden ska värmas
är detta fördelaktigt, då EAHE i ett sådant fall skulle kräva en lång kanal
nedgrävd i marken medan BHE kan anläggas kompaktare.

HSB Stockholm har byggt ett �erbostadshus där det har installerats
en BHE för att förvärma utomhusluft för husets ventilationsaggregat.
I en rapport utgiven av BeBo (Energimyndighetens beställargrupp
för energie�ektiva �erbostadshus), dras slutsatser om att installationen
varit lönsam, energie�ektiv och reducerat byggnadens dimensionerande
e�ektbehov [14]. Detta är en av få installationer av BHE som förvärmning
av utomhusluft i Sverige. En annan av dessa har anlagts i Örebro av
Örebrobostäder i ett projekt som del�nansierades av SBUF (Svenska
Byggbranschens Utvecklingsfond). I en rapport utgiven av SBUF där
två �erbostadshus som är identiska, undantaget nämnda geotermiska
förvärmning, jämförs kan man inte påvisa varken ekonomiska eller
energianvändningsmässiga besparingar[15]. Däremot konstateras det att
frostproblematik med plattvärmeväxlare åtgärdats och ett betydligt svalare
inomhusklimat på sommaren uppnåtts. Ett problem inom området passiv
värmeöverföring är att hitta universella parametrar för EAHE och BHE,
så att det går att jämföra olika installationers prestanda. Flertalet studier
använder sig av COP som en prestandaparameter för EAHE [16], [17], [18],
men det är inte fastställt att det är en parameter som fungerar som avsett
[19].

1.5 Byggnadens tekniska system

I detta avsnitt beskrivs de relevanta byggnadstekniska egenskaperna och
energisystemen för kontorsbyggnaden Kuben.

1.5.1 Klimatskal

Kubens fasad består till cirka 53 % av glas och byggnadsstommen består av
betong. Under projekteringen av byggnaden gjordes en energiberäkning av
WSP där byggnadens Umedel uppskattades vara ungefär 1220 W/K utifrån
de byggnadsmaterial som använts.
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1.5.2 Ventilation och geoenergi

Kubens ventilationssystem är av typen FTX (Från- och tilluft med
värmeåtervinning). Ventilationssystemets �öde är behovsstyrt och varierar,
så kallad VAV (Variable Air Volume). Luftintaget når aggregatrummet
via en markförlagd kanal. Markkanalen är en EAHE som används för att
värma utomhusluften på vintern samt kyla den på sommaren. I slutet
av markkanalen sitter ett luftbatteri, geoenergibatteriet, som är anslutet
mot en kollektorslinga där en köldbärare enligt BHE-princip cirkuleras
genom en borrhålsbrunn bestående av fem vertikala kollektorslingor.
Geoenergibatteriet har enligt tillverkaren ett UAs-värde på 1,3 kW/K vid
märkdrift. Reglering av �ödet i borrhålskretsen sker via en styrventil på
returledningen och en cirkulationspump på tilloppsledningen. När behov
föreligger startar pumpen och går på ett konstant varvtal och styrventilen
reglerar �ödet i kretsen.

Luftbehandlingsaggregatet som förser ventilationssystemet med luft är av
fabrikatet IV Produkt och modell Envistar Flex 480, se �gur 2.

Figur 2: Bild på luftbehandlingsaggregatets framsida.
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Aggregatet är utrustat med till- och frånlufts�äkt, roterande värmeväxlare,
ett geoenergibatteri för förvärmning och ett luftbatteri för eftervärmning.
Eftervärmen spetsar tilluften med värme vid behov och gör i sådant fall
detta med fjärrvärme. Fläktarnas drift styrs av en manöversignal som erhålls
från en tidkanal i byggnadens styr- och övervakningssystem. Drifttiderna i
tidkanalen är ställda så att aggregatet ska vara i drift på vardagar klockan
5-17.

Ett driftschema för luftbehandlingsaggregatet visas i �gur 3.

Figur 3: Driftschema för luftbehandlingsaggregat.

Kanaltrycken i till- och frånluftskanalerna konstanthålls till inställda
börvärden med hjälp av varvtalsreglering av �äktarna. Tilluftens börvärde
är 17◦C, detta justeras dock utifrån utomhustemperatur med hjälp av
en reglerkurva som ger en maximal börvärdesökning på 2◦C vid - 20◦C
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utomhustemperatur. Till- och frånluftsdon ute i byggnaden regleras utifrån
temperatur, närvaro och PPM-halt och gör att kanaltrycket behöver
regleras. Aggregatets tillufts�öde är 3700 l/s när samtliga don är öppna.
Behovsstyrning av donen gör dock att tillufts�ödet ligger mellan 1300 - 1600
l/s under vintermånaderna. Mer om detta går att se i avsnitt 1.5.3.

1.5.3 Reglering av inomhusklimat

Reglering av ventilationsluften i kontoren sköts av ett automatiserat
klimatregleringsprogram. Kontorsrummen erhåller tilluft via �ödesreglerande
don som reglerar temperatur och luftmängd via en inbyggd regulator.
Tilluftsdonen mäter tillufts�öde, temperatur och personnärvaro och reglerar
utifrån detta.

Vid indikering på personnärvaro i ett rum höjs tillufts�ödet, från ett
grund�öde på 0,35 L/s,m2 enligt BBR-krav, till 7 L/s,person. Det
antal personer som vistas i varje rum är förinställt och inte någonting
som närvarogivarna detekterar. Tillufts�ödet höjs på samma sätt om
rumstemperaturen överstiger inställt börvärde. Syftet med detta är att kyla
ner varma utrymmen med tilluft. Ventilationsluften i konferensrum regleras
på samma sätt som det är beskrivet ovan, men med tillägget att även
PPM-nivåer för luftföroreningar regleras med hjälp av tilluft.

1.5.4 Värme och tappvarmvatten

Byggnaden värms med vattenburna radiatorer förutom i ett fåtal
konferensrum, där konvektorer används på grund av stora fönsterytor.
Fjärrvärme är värmekällan för både tappvarmvatten och uppvärmning. I
undercentralen distribueras värme och tappvarmvatten ut till byggnadens
olika utrymmen via två separata värmeväxlare. Radiatorsystemet är utfört i
ett tvårörs 55/45-system. Tappvarmvattensystemet är utfört med varmvatten
cirkulation (VVC).

Värmesystemets tilloppstemperatur regleras av en styrventil som sitter på
primärsidans tilloppsledning. Börvärdet för tilloppstemperaturen beräknas
utifrån aktuell utomhustemperatur. De punkter som utgör denna reglerkurva
�nns sammanställda i tabell 1.
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Tabell 1: Reglerkurva för radiatorsystemets tilloppstemperatur.

Utomhustemperatur [◦C] Börvärde tillopp [◦C]
-24,5 65
-14,5 59
-6 54
1,5 44
7,5 36
20 20

I ett sista steg regleras �ödet genom byggnadens radiatorer och konvektorer
via termostater var uppgift är att hålla en viss inställd rumstemperatur.

1.6 Fjärrvärme- och kallvattenanvänding

Kubens fjärrvärmeanvändning uppgick under 2016 till totalt
129,5 MWh. I dagsläget mäts inte tappvarmvattenanvändning och
luftbehandlingsaggregatets fjärrvärmeanvändning separat, endast
data för den totala fjärrvärmeanvändningen �nns tillgänglig.
Fjärrvärmeanvändningen för 2016 redovisas månadsvis i �gur 4.

Jan Feb MarAprMaj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000
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W
h]

Figur 4: Fjärrvärmeanvändning år 2016 för kontorsbyggnaden Kuben.
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En slutsats som går att dra efter att ha studerat �gur 4 är att
majoriteten av byggnadens fjärrvärmeanvändning går till uppvärmning.
Fjärrvärmeanvändningen under månaderna juni, juli och augusti, då
fjärrvärme främst går till tappvarmvatten, är väldigt låg jämfört med
resterande månader. En annan relevant parameter för fjärrvärme är storleken
på de högsta e�ekttopparna samt hur ofta de inträ�ar. Timvärden för Kubens
e�ektförbrukning av fjärrvärme under året 2016 visas i �gur 5. Figuren är en
variant på ett varaktighetsdiagram.

0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 7 000 8 000
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20

40

60

80

[h]

F
jä
rr
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rm

e
[k
W
]

Figur 5: Fjärrvärmee�ekter över ett år för Kontorsbyggnaden Kuben.

Figur 5 visar att e�ekter över 40 kW inträ�ar ungefär 500 timmar under 2016,
vilket är kring 6 % av årets alla timmar. Total kallvattenanvändning, det
vill säga både kallvatten och tappvarmvatten, för byggnaden mäts och �nns
tillgänglig. Kallvattenanvändningen för 2016 �nns sammanställd månadsvis
i �gur 6
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Figur 6: Kallvattenanvändning år 2016 för kontorsbyggnaden Kuben.

Som det går att se i �gur 6 så är kallvattenanvändning relativt konstant
månadsvis. Månaden med störst avvikelse gentemot de andra månaderna är
Juli, och detta kan förklaras av att det är semesterperiod och att byggnaden
inte är fullbelagd då.

1.7 Fjärrvärmeabonnemang

Umeå Kommun har för Kuben tecknat ett avtal för fjärrvärme med Umeå
Energi där årskostnaden för fjärrvärme består av fyra delar, e�ektpris,
energipris, �ödespremie och överuttag. E�ektpriset beräknas utifrån
storleken på den abonnerade e�ekten och korrigeras utifrån byggnadens
uttagskvot.

Uttagskvoten de�neras som kvoten mellan den normalårskorrigerade
energianvändningen för perioderna januari - februari samt december och den
normalårskorrigerade energianvändningen för resterande månader under ett
år. Den beskriver alltså hur mycket fjärrvärme byggnaden använder under
vinterperioden jämfört med resten av året.

10



Geoenergi med och utan värmepump

Energipriset är kostnaden för den fjärrvärme som använts under aktuell
period. Flödespremien gäller för perioden 1 oktober - 30 april och
de�neras som di�erensen mellan mängden fjärrvärmevatten per uttagen
fjärrvärmemängd och ett referensvärde som är 17 L/kWh. Referensvärdet
motsvarar ett ∆T ≈ 50◦C på primärsidan. Kostnader för överuttag uppstår
när en byggnad använder högre e�ekter än den abonnerade. Prislista för
Trygg i sin helhet �nns att se i Bilaga 1. Den totala fjärrvärmekostnaden för
2016 uppgick till 136 000 kr. Fördelningen för denna kostnad visas i �gur 7

Figur 7: Fördelning av fjärrvärmekostnader för året 2016.

Som �gur 7 visar så består majoriteten av kostnaderna av pris för abonnerad
e�ekt och energikostnader för vinterperioden. Ekonomiska besparingar
kan alltså göras antingen genom att sänka energianvändningen under
vinterperioden eller genom att kapa e�ekttoppar.

1.8 Byggnadens inomhusklimat

Byggnadens inomhusklimat har under dess första år varit något problematisk
under sommartid. Främst är det problem med kombinationen solinstrålning,
stora andelar glas på fasaderna och brist på komfortkyla som orsakat detta.
Sommaren 2016 användes portabla �äktluftkylare på grund av problem
med höga inomhustemperaturer [20]. För att åtgärda problemen med

11



Geoenergi med och utan värmepump

solinstrålning monterades energi�lm under sensommaren 2016. Under hösten
2016 installerades anläggningen för geoenergiförvärmning och den ska fungera
som resurs för komfortkyla i byggnaden under sommaren.

2 Teori

I detta avsnitt behandlas relevanta teoretiska samband som använts för att
utveckla de metoder som använts i rapporten.

2.1 Värmeväxlare

Värmeväxlare är apparater som medverkar till att värme överförs mellan
två �uider som är vid olika temperaturer utan att blanda dessa. Den värme
som tas upp eller avges från godtycklig �uid i en värmeväxlingsprocess utan
förluster kan beskrivas enligt [21, s. 659]

Q̇ = ṁh · cph ·∆Th = ṁc · cpc ·∆Tc, (1)

där Q̇ [W] är överförd värme, ṁh [kg/s] är den heta �uidens mass�öde,
ṁc är den kalla �uidens mass�öde, cph [J/kgK] är den heta �uidens
speci�ka värmekapacitet, cpc är den kalla �uidens speci�ka värmekapacitet,
∆Th [◦C] är temperaturförändringen hos den heta �uiden och ∆Tc är
temperaturförändringen hos den kalla �uiden. Den värme som överförs i en
värmeväxlare kan också uttryckas med följande ekvation [21, s. 661]

Q̇ = UAs ·∆Tl,m, (2)

där UAs [W/K] är den genomsnittliga värmeöverföringskoe�cienten
för den värmeöverförande ytan. ∆Tl,m [◦C] är den logaritmiska
medeltemperaturdi�erensen och de�neras enligt följande ekvation [21,
s. 662]

∆Tl,m =
∆T1 −∆T2

ln∆T1
∆T2

, (3)

här de�neras temperaturdi�erenserna ∆T1 [◦C] och ∆T2 [◦C] olika beroende
på vilken värmeväxlartyp som beskrivs. För värmeväxlare av mot- och
korsströmstyp de�neras ∆T1 och ∆T1 enligt följande ekvationer [21, s. 662]

∆T1 = Th,in − Tc,ut, (4)
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∆T2 = Th,ut − Tc,in, (5)

där Th,in [◦C] och Th,ut [◦C] är in- respektive utloppstemperaturen för det
heta �ödet och Tc,in [◦C] och Tc,ut [◦C] är in- respektive utloppstemperaturen
för det kalla �ödet.

Det �nns approximativa formler, som alternativ till den logaritmiska
medeltemperaturen vilket kan vara meningsfullt då många värden är okända
samt om beräkningskraft behöver sparas. Följande formel [22] kombinerar
geometrisk medeltemperatur och aritmetisk medeltemperatur

∆Tlm ≈
2

3
·
√

∆T1 ·∆T2 +
1

3
· ∆T1 + ∆T2

2
. (6)

2.1.1 NTU-metoden

Ett scenario inom värmeöverföring som ofta är av intresse är vad som kan
förväntas när två strömmar av en viss bestämd temperatur och ett visst �öde
värmeväxlas med varandra. För denna typ av problem är det inte praktiskt
att använda sig av beräkningar med logaritmiska medeltemperaturdi�erensen
då det i sådant fall kräver oproportionerligt omfattande iterativa
beräkningar. I sådana situationer kan NTU-metoden användas. Denna metod
går ut på att utifrån materialkonstanter och analytiska samband för olika
värmeväxlarkon�gurationer avgöra värmeöverföringse�ektivitet för en viss
process. Den maximala värmeöverföringen, Q̇max [W], som kan ske i en
speci�k process ges av [21, s. 671]

Q̇max = (cp · ṁ)min · (Th,in − Tc,in), (7)

här är (cp · ṁ)min [W/K] det lägsta värmekapacitets�ödet av de
två strömmarna. Den centrala parametern för NTU-metoden är ε,
värmeöverföringse�ektivitet. Denna parameter beskriver förhållandet mellan
faktisk överförd värme och maximalt överförd värme [21, s. 671] och uttrycks
som

ε =
Q̇

Q̇max

, (8)

Det meningsfulla med denna kvot är att den kan användas för att beräkna
Q̇ utifrån ε och Q̇max det vill säga
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Q̇ = (cp · ṁ)min · (Th,in − Tc,in) · ε. (9)

För olika värmeväxlartyper har relationer för ε härletts och dessa relationer
ges i termer av de två dimensionslösa parametrarna NTU och c, det vill säga
ε = f(NTU, c). NTU som står för Number of transfer units och de�neras
enligt [21, s. 674]

NTU =
U · As

(cp · ṁ)min
. (10)

Kapacitetskvoten c anger förhållandet mellan de två �uidernas
värmekapacitets�öden [21, s. 674] och uttrycks som

c =
(cp · ṁ)min
(cp · ṁ)max

. (11)

För värmeöverföring mellan en strömmande �uid och ett omslutande material
med konstant temperatur uttrycks värmeöverföringse�ektiviteten ε enligt [21,
s. 675]

ε = 1− exp(−NTU). (12)

För korströmsvärmeväxling ges värmeöverföringse�ektiviteten ε enligt [21, s.
675]

ε = 1− exp(NTU
0.22

c
· (exp(−c ·NTU0.78)− 1)). (13)

Genom att plotta ekvation (13) som en funktion av mass�öde går det att
åskådliggöra hur optimal en sådan process är. Detta visas i �gur 8.
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ṁh

Q̇

Figur 8: Teoretisk kurva för Q̇ som en funktion av ṁh, om ṁc och Tc,in hålls
konstanta, vid korsströmsvärmeväxling (ekvation (9)och (13).

Figur 8 visar att mängden överförd värme per tillförd mass�ödesenhet planar
ut för höga värden på ṁh.

2.2 Förvärmning av ventilationsluft i kombination med

roterande värmeväxlare

Ett ventilationsaggregat med roterande värmeväxlare återvinner värmen från
frånluftskanalen. Roterande värmeväxlare kan antas ha en relativt konstant
temperaturverkningsgrad om 80 % [23] och kan således inte själv lyfta
upp tilluftstemperaturen till önskad nivå vid lägre utomhustemperaturer,
utan att spetsvärme tillförs. Värmeväxlaren lyfter utomhustemperaturen,
Tut [◦C], upp till den temperatur som erhålls efter värmeväxlaren, Tå

[◦C]. Därefter höjs Tå upp till önskad tilluftstemperatur, Ttill [◦C]. En
schematisk bild av ett FTX-aggregat med roterande värmeväxlare kan ses
i �gur 9. Då FTX-aggregat utan förvärmning av utomhusluften jämförs med
FTX-aggregat med förvärmning i detta avsnitt så används indexeringen 1
för variabler kopplade till FTX utan förvärmning, i �gur 9 och i kommande
ekvationer.
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Figur 9: FTX med roterande värmeväxlare.

FTX-aggregatets värmebehov, Q̇behov [W], ges av

Q̇behov = ρ · V̇ · cp · (Ttill − Tut) (14)

där ρ [kg/m3] är luftens densitet, V̇ [m3/s] är volym�ödet i tilluftskanalen
och cp [J/kgK] är konstant speci�k värmekapacitet för luften. Q̇behov täcks
upp med

Q̇behov = Q̇vvx,1 + Q̇spets,1, (15)

där den värme som värmeväxlaren återvinner, Q̇vvx,1 [W], ges av

Q̇vvx,1 = ρ · V̇ · cp · (Tå,1 − Tut), (16)

Temperaturverkningsgraden för en roterande värmeväxlare kan [24] uttryckas
enligt

η1 =
Tå,1 − Tut
Tfrån − Tut

. (17)

Ett FTX-aggregat med geotermisk förvärmning fungerar på samma sätt
som det tidigare beskrivna konventionella FTX-aggregatet förutom att
utomhusluften förvärms innan den når den roterande värmeväxlaren.
En EAHE- eller BHE-anläggning förvärmer utomhusluften och lyfter
utomhustemperaturen Tut till Tför [◦C], som är temperaturen efter
den geotermiska förvärmningen. En schematisk bild av ett sådant
ventilationsaggregat kan ses i �gur 10.
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Figur 10: FTX med roterande värmeväxlare samt geotermisk förvärmning av
utomhusluften.

Q̇behov för FTX-aggregatet med förvärmning är lika stort som tidigare, se
ekvation (14). Behovet täcks dock på ett annat sätt

Q̇behov = Q̇för + Q̇vvx,2 + Q̇spets,2, (18)

där värmen som erhålls från förvärmning, Q̇för [W], kan uttryckas som

Q̇för = ρ · V̇ · cp · (Tför − Tut). (19)

Q̇vvx,2 ges för FTX-aggregatet med förvärmning av

Q̇vvx,2 = ρ · V̇ · cp · (Tå,2 − Tför). (20)

Temperaturverkningsgraden för ett aggregat med geotermisk förvärmning
ställs upp på samma sätt som (17) och ges av

η2 =
Tå,2 − Tför

Tfrån − Tför

. (21)

Temperaturverkningsgraden för en roterande värmeväxlare är analog
med värmeöverföringse�ektivitet (se ekvation (8)). Det är således
värmeväxlarens värmeöverföringsförmåga i kombination med från- och
tilluftens värmekapacitets�öden som begränsar temperaturverkningsgraden
och inte Tut eller Tför. Det kan alltså vid jämförelse mellan dessa två fall, där
samma �öden och värmeväxlare undersöks, antas att η1 = η2 = η.

Den nytta som ska åstadkommas med att förvärma utomhusluften in till ett
ventilationsaggregat med geoenergi är att reducera behovet av spetsvärme vid
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låga utomhustemperaturer. Denna di�erens, Q̇e�ektsänkning [W], kan uttryckas
genom att subtrahera uttrycken för Q̇spets för vardera ventilationstyp enligt

Q̇e�ektsänkning = ∆Q̇spets = Q̇spets,1 − Q̇spets,2 = Q̇vvx,2 − Q̇vvx,1 + Q̇för. (22)

Som det framgår av ekvation (22) så kan energibesparing endast ske om
Q̇spets,1 > 0 det vill säga att Q̇behov > Q̇vvx,1. Genom att kombinera
ekvationerna (16) och (17) kan Q̇vvx,1, om �ödesdi�erensen mellan till- och
frånluft försummas, uttyckas enligt

Q̇vvx,1 = ρ · V̇ · cp · η · (Tfrån − Tut), (23)

och genom att substituera in ekvation (19) i ekvation (23) kan Q̇vvx,1 ges av

Q̇vvx,1 = Q̇för · η
Tfrån − Tut
Tför − Tut

. (24)

Genom att kombinera ekvationerna (20) och (21) kan Q̇vvx,2 uttyckas enligt

Q̇vvx,2 = ρ · V̇ · cp · η · (Tfrån − Tför), (25)

och genom att substituera in ekvation (19) i ekvation (25) kan Q̇vvx,2 ges av

Q̇vvx,2 = Q̇för · η
Tfrån − Tför

Tför − Tut
. (26)

Genom att substituera in ekvationerna (24) och (26) i ekvation (22) kan
följande erhållas

Q̇e�ektsänkning = Q̇för · η
Tfrån − Tför

Tför − Tut
− Q̇för · η

Tfrån − Tut
Tför − Tut

+ Q̇för =

= Q̇för · (η
Tut − Tför

Tför − Tut
+ 1) = Q̇för · (1− η).

∴ Q̇e�ektsänkning = Q̇för · (1− η) (27)

Ekvation (27) beskriver energibesparingen för att köra ett FTX-aggregat med
geotermisk förvärmning.
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2.3 Värmesystem i byggnader

I en byggnad som värms med fjärrvärme är det vanligast att det �öde som
distribueras till radiatorerna är relativt konstant. Flödet i det så kallade
primärsystemet, eller fjärrvärmen, regleras däremot med styrventil för att
rätt tilloppsstemperatur ska hållas för radiatorsystemet. En schematisk bild
av fjärrvärmeanslutningen till en byggnad kan ses i �gur 11.

Figur 11: Schematisk bild av fjärrvärmens anslutning till undercentralen i en
byggnad.

Avgiven värme från radiatorerna och konvektorerna i ett radiatorsystem, P
[kW] ges av [24, s. 363]

P = ρ · cp · V̇s · (tf − tr) (28)

där ρ [kg/m3] är densiteten för radiatorvätskan, cp [kJ/kgK] är
speci�k värmekapacitet för radiatorvätskan, V̇s [m3/s] är radiatorsystemets
volym�öde, tf [◦C] är radiatorsystemets tilloppsstemperatur och tr [◦C] är
radiatorsystemets returtemperatur. Den värme som avges från primär- till
radiatorsystem kan, under antagande att inga väsentliga förluster sker vid
överföring uttryckas som

P = ρ · cp · V̇p · (Tf − Tr) (29)

där V̇p [m3/s] är primärsystemets volym�öde, Tf [◦C] är primärsystemets
tilloppstemperatur och Tr [◦C] är primärsystemets returtemperatur.

2.4 Värmepumpar

Värmepumpar är maskiner som tar upp värme från en
lågtemperaturreservoar och överför den till en högtemperaturreservoar.
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Värmepumpar består väsentligen av en förångare, en kompressor, en
strypventil och en kondensor [25, s. 304]. I värmepumpen cirkulerar ett
köldmedium med tryck- och temperaturegenskaper som gör att det förångas
och kondenseras vid låg- och högtemperaturreservoarernas respektive
temperatur- och tryckförhållanden. Den process som värmepumpen arbetar
efter kallas för värmepumpscykeln och illustreras i �gur 12.

Figur 12: Värmepumpscykeln.

Värmepumpscykeln börjar med att köldmedium passerar förångaren och
förångas med hjälp av energi från lågtemperaturreservoaren. Därefter går
köldmediet genom en kompressor som höjer trycket så att ångan blir
överhettad. Därefter förs köldmediet till kondensorn där energi avges till
högtemperaturreservoaren och köldmediet övergår till vätskefas. Slutligen
passerar köldmediet en strypventil där tryck och temperatur sjunker vilket
medför att köldmediet återigen blir till ånga. Området mellan kompressorn
och strypventilen kallas för högtryckssidan och området mellan strypventilen
och kompressorn kallas för lågtryckssidan.

Prestandan hos en värmepump som används med syfte att värma något
beskrivs med parametern COP (Coe�cient of Performance) och kan
uttryckas som [25, s. 285]

COP =
Q̇H

Ẇin

, (30)
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där Q̇H [W] är värmen som avges i kondensorn, det vill säga
högtemperaturreservoaren, och Win [W] är kompressore�ekten som krävs för
att höja köldmediet till erforderlig temperatur. OmWin antas vara ideal, kan
COP också uttryckas som

COP =
Q̇H

Q̇H − Q̇L

, (31)

där Q̇L [W] är värmen tas upp i förångaren, det vill säga
lågtemperaturreservoaren. För att utvärdera en värmepumps prestanda över
en hel uppvärmningssäsong används parametern SCOP (Seasonal Coe�cient
of Perfomance). Denna parameter är ett genomsnittligt COP för en hel
uppvärmningsssäsong.

3 Metod

I detta avsnitt behandlas de metoder och metodval som använts under
examensarbetet.

3.1 Utvärdering av geotermisk förvärmning

Utvärdering av förvärmningen bestod av fem huvuddelar, bestämmande
av UAs-värden för markkanal och geoenergibatteri, analys av
nödvändigt köldbärar�öde för geoenergibatteri, analys av mätdata för
förvärmningen, potential att spara köpt energi för ventilationssystemet
samt beräkning av förvärmningens kapacitet vid DVUT (Dimensionerande
vinterutomhustemperatur).

Tillgång till mätdata från ventilations- och geoenergianläggningarna �nns
primärt i byggnadens styr- och övervakningsprogram. Programmet sparar
mätvärden från olika givare på en server. Dessa loggar används huvudsakligen
av driftspersonal vid felsökning för att se hur systemen har fungerat på kort
sikt. Mätvärden tas vanligtvis med halv-, två- eller treminutersintervaller.
Generellt sparas mätvärden på servern i två veckor innan de raderas. På
grund av att detta upptäcktes den 23 februari 2017, fanns endast historiska
data tillgängliga från och med den 9 februari 2017.
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De mätpunkter i luftbehandlingsaggregatet som användes var
utomhustemperaturen, Tut, temperatur i slutet av markkanalen, Te,m,
temperatur efter geoenergibatteriet, Tgeo, tillopps- och returtemperatur
för geoenergibatteriets köldbärarkrets, Tg,1 och Tg,2, temperaturen
efter värmeåtervinningen, Tå, samt tillufts�öde, Vl. Mätdata för
frånluftstemperaturen Tfrån sparades inte ned samtidigt som övriga
mätvärden och var således inte tillgängliga. Mätvärden för Tfrån bestod av 14
skärmdumpar från styr- och övervakningsprogrammet. Tfrån varierade i dessa
mätningar mellan 21,4◦C och 22◦C. För samtliga beräkningar involverande
Tfrån användes ett medianvärde på 21,6◦C. Mätpunkterna som användes för
att utvärdera geoenergibatteriet och markkanalen kan ses i �gur 13.

Figur 13: Mätvärden som togs för ventilationsaggregatet under den undersökta
perioden.

Överförd värme för markkanalen, Q̇mark [W], beräknades genom att tillämpa
ekvation (1) enligt

Q̇mark = ρl · Vl · cpl · (Te,m − Tut) (32)

där ρl är densitet för luft på 1,2 kg/m3 och cpl är en konstant speci�k
värmekapacitet för luft på 1000 J/kgK. Beräkning av överförd värme mellan
geoenergibatteriet och ventilationsluften, Qgeo, beräknades också genom att
modi�era ekvation (1)
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Qgeo = ρE · Vg · cpE · (Tg,1 − Tg,2), (33)

där ρE är densitet för 29-procentig etanol på 955 kg/3, Vg är volym�ödet i
geoenergins köldbärarkrets när styrventilen är 100% öppen, på 1,55 l/s, och
cpE är en antagen konstant speci�k värmekapacitet för etanol på 3700 J/kgK.
Vid beräkning av överförd värme från geoenergin fanns det tillräckligt med
mätvärden för att räkna både på luft- och kollektorsidan. Beräkning med
kollektorsidan valdes på grund av problem med Tgeo som sitter så nära den
roterande värmeväxlaren så att den kyls ner.

3.1.1 Bestämmande av UAs-värden

För att bestämma värmeöverföringsparametern UAs hos markkanalen och
geoenergibatteriet utfördes ett test där tillufts�äkten manuellt ställdes till tre
olika �öden. UAs-värden för markkanalen och geoenergibatteriet beräknades
därefter med hjälp av data från dessa tre luft�öden. För markkanalen
bestämdes ett uttryck för UAs,mark genom att använda ekvationerna (2),
(3) och (32). För geoenergibatteriets bestämdes UAs,geo med ekvationerna
(2), (3) och (33).

3.1.2 Analys av nödvändigt köldbärar�öde för geoenergibatteri

Analys av aktuellt driftfall för geoenergibatteriets köldbärar�öde utfördes
genom att jämföra teoeretiska samband för värmeöverföring med mätvärden
som erhölls från ett experiment. Experimentet gick ut på att köldbärar�ödet
varierades genom att manuellt ställa geoenergibatteriets styrventil till fem
fasta värden från 100 - 20 %. Den teoretiska kurvan beräknades med hjälp
av ekvationerna (9) och (13). För utomhustemperaturen och tillufts�ödet
bestämdes medelvärden från de fem mätpunkterna som tagits fram. Därefter
användes medelvärdena som indata i beräkningarna. Detta gjordes för att
den teoretiska kurvan är kontinuerlig och gäller för konstant temperatur och
�öde hos den kalla strömmen. De experimentella värdena för överförd värme
togs fram med hjälp av ekvation (33).

3.1.3 Analys av mätdata

För att utvärdera hur systemet fungerar vid olika utomhustemperaturer
analyserades data från en logg�l från byggnadens styr- och
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övervakningssystem. En mät�l som sträckte sig från 9 februari 2017
till 23 februari 2017 sparades ned från servern och användes för att analysera
hur systemet fungerar vid olika utomhustemperaturer. Vid beräkningarna
�ltrerades dessa datapunkter utifrån kriterierna att både ventilationen och
att geoenergin ska vara i drift. Mätdatat bestod av 6717 värden per mätpunkt
innan �ltrering och av 746 värden efter. En analys av mätvärden gav vid
handen att tilluft�ödets ärvärde vid drift aldrig under- eller överstiger 1000
l/s respektive 3000 l/s. På grund av detta �ltrerades alla mätpunkter som
inte uppfyllde detta krav bort. Utöver detta skulle samtidigt styrsignalen
hos geoenergibatteriets styrventil vara 100% så att geoenergin garanterat
var i drift. Villkoren sammanfattas i tabell 2.

Tabell 2: Villkor för �ltrering av mätdata.

Villkor Praktisk innebörd
Ventilationsaggregat på 1000 l/s < Vl < 3000 l/s
Geoenergi påslagen Läge styrventil = 100 % öppen

Om båda villkoren i tabell 2 var uppfyllda användes mätvärden från den
tidpunkten. Beräkning av Q̇mark och Q̇geo gjordes med hjälp ekvationerna
(32) och (33). Verkningsgraden för den roterande värmeväxlaren, η,
beräknades med hjälp av ekvation (21). Sparad spetsvärme för de olika
driftfallen beräknades med hjälp av ekvationerna (21) och (27).

3.1.4 Beräkning av förvärmningens kapacitet vid DVUT

För beräkningarna av förvärmningens kapacitet antogs Vl vara 1600 l/s
och marktemperaturen 4,5◦C. Flödet 1600 l/s valdes utifrån observationer
från byggnadens styr- och övervakningssystem under perioder med hög
personbelastning i byggnaden. Syftet med detta var att räkna på ett värsta
fall-scenario. Q̇mark beräknades med hjälp av ekvationerna (9) och (12).
Därefter beräknades Q̇geo med hjälp av ekvationerna (9) och (13) samt Te,m
beräknat utifrån Qmark.

3.2 Potential för att spara köpt energi

En klimat�l för Umeå användes till att uppskatta mängden köpt energi för
ventilationsaggregatet. Filen innehåller väderdata för varje timme under ett
år och ska representera ett normalår. Den har tagits fram av Sveby med �er
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[26] med statistik från åren 1981-2010 som underlag. Den parameter som
användes från klimat�len var utomhustemperatur.

3.2.1 Värme

Utomhustemperaturdata från klimat�len �ltrerades utifrån veckodag och
klockslag för att ta hänsyn till att ventilationsaggregatet är styrt av tidkanal
till att vara drift på vardagar under klockan 5 - 17. Vid �ltreringen antogs den
första januari vara en måndag och röda dagar försummades. Mängden köpt
energi samt maxe�ekt för ventilationsaggregatet under vintern uppskattades
med hjälp av ekvation (14). Återvunnen värme beräknades med ekvation
(23). Mängden köpt energi togs sedan fram genom att sätta in resultatet
av ovan nämnda beräkningar i ekvation (15). För dessa beräkningar antogs
värmeväxlarens temperaturverkningsgrad vara 80 %, tillufts�ödet 1300 l/s,
frånluftstemperaturen 21◦C och tilluftstemperaturen 18◦C. Tillufts�ödet
valdes utifrån ett medelvärde för perioden november 2016 - mars 2017, som
hämtades från byggnadens klimatregleringssystem.

3.2.2 Kyla

Behovet av kylning för ventilationsaggregatet beräknades med hjälp
av ekvation (14). För beräkningarna antogs tilluften vara 16◦C,
frånluftstemperaturen 21◦C, tillufts�ödet 3700 l/s. Tillufts�ödet valdes
utifrån data för sommaren 2016 från klimatregleringssystemet.

3.3 Värmepump i kombination med fjärrvärme

Analys av hur en värmepump skulle kunna användas utfördes
genom att beräkna ett antal relevanta parametrar hos två olika
driftstrategier för en värmepump. Värmepumpssimuleringarna gjordes
med beräkningsprogramvaran MATLAB. Det scenario som undersöktes för
driftstrategierna var att en värmepump körs i kombination med fjärrvärme
för att täcka byggnadens uppvärmningsbehov. Att använda värmepump för
att producera tappvarmvatten ansågs inte intressant på grund av byggnadens
förmodat låga varmvattenanvändning och borrhålsbrunnens kapacitet som
är överdimensionerad för att användas för det. Byggnaden har i dagsläget
redan en värmeväxlare installerad för beredning av tappvarmvatten och en
lösning där en värmepump bereder varmvatten samt ackumulerar detta (på
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grund av låga uttag) är uppenbart oekonomisk.

För beräkningarna användes data med timvärden för e�ektförbrukning
av fjärrvärme (�gur 5) som indata för byggnadens uppvärmningsbehov.
Värmepumpen antogs för båda driftstrategierna gå under perioden
november - mars. Detta då den perioden har högst rörligt fjärrvärmepris
och majoriteten av uppvärmningsenergin används då. Värden för
e�ektförbrukningen och tilloppstemperaturer under januari - mars 2016 och
november - december 2016 sammanfogades och användes för att representera
byggnadens e�ektbehov under en vinter. Dessa värden för fjärrvärmee�ekt
bestod oundvikligen vid ett �ertal tillfällen av både tappvarmvatten och
uppvärmning.

Värmepumpen antogs vid beräkningarna vara ansluten till radiatorsystemet
enligt kopplingsprincipen �VP före FJV�. Denna kopplingsprincip fungerar
så att värmepumpen är ansluten på sekundärsystemets returledningen och
förvärmer radiatorvattnet innan det når värmeväxlaren som är ansluten till
fjärrvärmen. �VP före FJV� kan ses i �gur 14.

Figur 14: Kopplingsprincipen �VP före FJV� [27].

De två driftstrategierna som togs fram var Bas och Kapatoppar. I
driftstrategin Bas används värmepumpen som basproducent för byggnadens
uppvärmning. Kapatoppar fungerade på samma sätt som Bas men med
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skillnaden att värmepumpen startar vid en viss utomhustemperatur och
på så sätt är basproducent men enbart vid e�ekttoppar. För att få en
uppfattning om precisionen hos modellerna för Bas och Kapatoppar skapades
också en grundmodell i MATLAB. I grundmodellen simuleras byggnadens
värmesystem när det värms enbart med fjärrvärme, som det gör i dagsläget.
Syftet med detta var att beräkna volym�ödet för fjärrvärmen och jämföra
det med mätdata för att få en uppfattning modellens precision.

3.3.1 Borrhålens kapacitet

Företaget som anlade borrhålsbrunnen bedömde att kapaciteten för den
skulle ligga mellan 25 - 30 W/m. Hålens kapacitet antogs därför vara
27,5 W/m. Aktiv borrhålslängd är 900 m. Dessa två värden medförde
att kapaciteten för lågtemperaturreservoaren, QL, sattes till 24,75 kW.
Värmepumpens COP-värde sattes till 3. Den värme som värmepumpen i
sådant fall kan ge till byggnadens sekundärsystem, QH , kunde då bestämmas
med hjälp av ekvation (31) enligt

QH =
COP

COP − 1
·QL, (34)

beräkning med ekvation (34) gav att det värde på QH som användes för att
simulera de två strategierna var 37 kW.

3.3.2 Grundmodell

I ett första steg laddar programmet in timdata för värmebehov, P [kW],
tilloppstemperatur för fjärrvärmen, Tf [◦C] och utomhustemperatur, Tu. Då
det i grundmodellen enbart används fjärrvärme så är P = PFJV , detta är inte
fallet vid de två andra simuleringarna. Med hjälp av tabell 1 skapades två
linjära ekvationer för beräkning av radiatorsystemets tilloppstemperatur, tf ,
vid olika värden för Tu. Dessa kurvor kan ses i �gur 15
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Figur 15: tf som funktion av Tu för byggnadens radiatorsystem.

�guren illustrerar de ekvationer som användes för att bestämma tf

tf = α1 · Tu + β1, ∀ Tu < −6◦C

och

tf = α2 · Tu + β2, ∀ Tu ≥ −6◦C.

Värdena för koe�cienterna α1, α2, β1, β2 redovisas i tabell 3.

Tabell 3: Värden för koe�cienterna som användes för att beräkna fram tf .

Koe�cient Värde
α1 -0,5948
β1 50,412
α2 -1,2947
β2 45,848

Efter att tf tagits fram behövde radiatorsystemets returtemperatur, tr,
bestämmas. Detta gjordes med hjälp av en linjär regressionsanalys av
radiatorernas värmeavgivning vid olika driftfall. Data loggas, som tidigare
nämnt, kontinuerligt under perioder av olika tidsintervall i byggnadens
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styrprogram. Sådana logg�ler fanns tillgängliga för tf och tr för perioden
19 - 20 Mars 2017, med värden som loggades var tredje minut. Dessa data
användes till att beräkna ∆t och plottades mot korresponderande värden på
tf . Detta kan ses i �gur 16.
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∆
t
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∆t

0.866x− 31.40 R2 = 0.695

Figur 16: ∆t som funktion av tilloppstemperaturen tf för byggnadens
radiatorsystem.

Det bedömdes att den linjära ekvationen som togs fram med hjälp av mätdata
överensstämde tillräckligt väl för att den skulle nyttjas för att beräkna ∆t
för värden på tf högre än 36,26◦C. ∆t sattes för tf lägre än 36,26◦C till 0◦C.
Detta kan ses i �gur 17.
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Figur 17: Modell för ∆t som funktion av tilloppstemperaturen tf i byggnadens
radiatorsystem.

Den linjära ekvationen för ∆t som en funktion av tf fastställdes alltså till

∆t = κ · tf + γ, ∀ tf > 36, 26◦C,

och med antagandet att värmebehovet till största del täcks av
interngenerering och ventilation för låga värden på tf , så att radiatorerna
ej avger någon värme, att

∆t = 0◦C, ∀ tf ≤ 36, 26◦C.

Värdena för koe�cienterna κ och γ redovisas i tabell 4.

Tabell 4: Värdena som användes för att beräkna ∆t.

Koe�cient Värde
κ 0,866
γ -31,40

Sekundärsystemets volym�öde, Vs, beräknades med hjälp av ekvation (28)
enligt
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Vs =
P

ρ · cp ·∆t
.

Primärsystemets returtemperatur, Tr, behövde därefter bestämmas. Ett
relevant samband togs fram med hjälp av ekvationerna (2) och (6) enligt

P ≈ UAs ·
[

2

3
·
√

(Tf − tf ) · (Tr − tr) +
1

3
· (Tf − tf ) + (Tr − tr)

2

]
,

den rot till Tr för detta polynom som uppfyller randvillkoret Tr ≥ tr, ges av

Tr ≈

[
−2 ·

√
Tf − tf +

√
3 · (Tf − tf ) +

6 · P
UAs

]2

+ tr.

Volym�ödet genom primärsystemet, Vp, togs därefter fram genom att
arrangera om ekvation (29) enligt

Vp =
P

ρ · cp · (Tf − Tr)
.

3.3.3 Driftstrategi Bas

För denna driftstrategi körs värmepumpen som basproducent under hela
vinterperioden (november - mars). Värden på tf , tr och Vs beräknas på
samma sätt som i avsnitt 3.2.2. Värmepumpen är i detta scenario ansluten till
returledningen och förser byggnaden med den värme som behövs upp till 37
kW, därefter öppnar styrventilen för fjärrvärmens värmeväxlare och ger den
värme som behövs utöver 37 kW. När värmepumpen inte räcker till spetsas
tilloppstemperaturen från den, tHP , med fjärrvärme tills den når tf . Under
detta förlopp påverkas volym�ödet på primärsidan gentemot e�ektuttaget,
PFJV . Algoritmen för beskrivet program kan sammanfattas med följande
olikheter och villkor

för P ≤ 37kW,

{
PHP = P
PFJV = 0

och
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för P > 37kW,



PHP = 37 kW
PFJV = P − PHP
tHP = PHP

ρ·cp·V̇s
+ tr

Tr =

[
−2 ·

√
Tf − tf +

√
3 · (Tf − tf ) + 6·PFJV

UA

]2

+ tHP

Vp = PFJV

ρ·cp·(Tf−Tr)

För P > 37 kW innebär det att Tr kommer att bli högre än för
fallet med enbart uppvärmning med fjärrvärme som i grundmodellen. Vid
låga ∆T och höga Vp kan detta leda till negativa �ödespremier från
fjärrvärmeleverantören.

3.3.4 Driftstrategi Kapatoppar

I detta körschema används värmepumpen i praktiken som basproducent, men
den används endast under perioder med höga e�ektuttag vilket gör att den
bidrar till att kapa byggnadens e�ekttoppar av fjärrvärme. För att detta ska
fungera som avsett startar den vid en viss förinställd utomhustemperatur där
högt fjärrvärmebehov förmodas. Körschemat fungerar enligt hysteresprincip,
det vill säga att värmepumpen startar vid en viss inställd utomhustemperatur
och stängs av vid en annan, något varmare utemtemperatur. Denna
inställning har använts för att start och stopp vid samma temperaturgräns
skulle innebära onödig (för att inte tala om orealistisk) belastning på
värmepumpens kompressorer. Beräkningsmässigt utförs beräkningar på
samma sätt som i avsnitt 3.3.3 men med undantaget att värmepumpen
startar vid utomhustemperaturen -6◦C och stängs av vid -2◦C.

3.3.5 Ekonomiska beräkningar

Grundprincipen hos de ekonomiska beräkningarna var att betrakta
di�erensen mellan dagslägets fjärrvärmekostnader och sammanlagda
energikostnader för värmepump i kombination med fjärrvärme som en
intäkt. Utifrån detta beräknades därefter nettonuvärdet samt diskonterad
paybacktid för varje investering. Kalkylräntan som användes var 2,5
%, på uppdragsgivarens uppmaning. Grundinvestering antogs vara
195 000 kr, varav 155 000 kr för värmepumpen och 40 000 kr för
installationen av den. Installationskostnaden uppskattades av Umeå
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Kommun. Värmepumpens restvärde antogs vara 0 kr. Kalkylperioden och
livslängden antogs vara 15 år. Då kalkylperioden samt livslängden för
denna typ av installation är relativt kort försummades prisförändringar. Vid
beräkning av energipriser normalårskorrigerades energianvändningen hos
samtliga uppvärmningsalternativ. Utöver det drogs även ett schablonvärde
för tappvarmvattenanvändning bort från den totala fjärrvärmeanvändningen
för samtliga alternativ. Normalårskorrigering utfördes med hjälp av
graddagsmetoden [28]. För att använda sig av graddagsmetoden behövs
tappvarmvattenanvändning månadsvis. Mätvärden för det saknades
och ett schablonvärde togs istället fram. Schablonvärdet togs fram
med hjälp av data för kallvatten- och fjärrvärmeanvändning under
2016. Fjärrvärmeanvändningen i juli 2016 antogs innehålla enbart
tappvarmvattenanvändning, men det värdet var inte lämpligt att ansätta
som schablonvärdet. Orsaken till detta var att närvaron i Kuben i juli är låg
då det är semesterperiod.

Fjärrvärmeanvändningen från juli behövde därför skalas upp på ett lämpligt
sätt. Med hjälp av �gur 6 bedömdes det att ungefär lika mycket kallvatten
används varje månad i Kuben, undantagen juli då byggnaden inte är
fullbelagd. Värdena för kallvattenanvändning i �gur 6 för alla årets månader
exklusive juli användes därför till att bestämma ett genomsnittsvärde för
den totala kallvattenförbrukningen, KAug−Jun [m3]. Under antagande att
förhållandet mellan tappvarmvatten och kallvatten är tämligen konstant varje
månad under ett år, användes därefter detta medelvärde till att beräkna
ett schablonvärde för månatlig tappvarmvattenanvändning. Schablonvärdet,
ETV V [kWh], bestämdes enligt

ETV V =
KAug−Jun

KJuli

· EJuli (35)

Beräkning med ekvation (35) gav ett ETV V om 2500 kWh/månad. För
beräkning av elkostnader uppskattades värmepumpselen med hjälp av ett
antaget värde för SCOP på 3,0 som sattes in i ekvation (30).

3.3.6 Miljöpåverkan för fjärrvärme och värmepumpsalternativ

Miljöpåverkan för dagsläget, Bas och Kapatoppar kvanti�erades genom
att beräkna mängden utsläppta CO2e (koldioxidekvivalenter) för varje
alternativ. Då både Bas och Kapatoppar används under den tid på året då
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e�ektbehovet på elnätet är som störst, bedömdes det vara intressant att
betrakta värmepumpselen som marginalel. Beräkningar utfördes med tre
olika antaganden om vad värmepumpselen bestod av. Dessa tre antaganden
var att värmepumpselen bestod av marginalel producerad av kolkondens,
med en emissionsfaktor på 1,148 kg CO2e/kWh [29], marginalel producerad
av naturgaskombinat, med 0,408 kg CO2e/kWh [29], eller nordisk elmix
med 0,131 kg CO2e/kWh [30]. Fjärrvärmen antogs ha en emissionsfaktor
på 0,0931 kg CO2e/kWh [31]. Energianvändningarna som användes för att
bestämma utsläppsmängderna var normalårskorrigerade.

4 Resultat och diskussion

I följande avsnitt presenteras och diskuteras de resultat som
undersökningarna lett fram till.

4.1 Utvärdering av geotermisk förvärmning

Geoenergin har under 2017 givit totalt 2045 kWh förvärmning. Den
driftsattes tidigt under 2017 och var således inte i drift under hela vintern
2016/2017. Med hjälp av ekvation (27) blir det med 2045 kWh cirka 400
kWh fjärrvärme sparat om ventilationsaggregatets värmeväxlare i snitt haft
en temperaturverkningsgrad på 80 %.

4.1.1 Bestämmande av UAs-värden

UAs-värden för markkanalen och geoenergibatteriet visas i �gur 18. Försöken
gjordes för tre olika luft�öden. För vardera dataserie är förutom mätvärden
även linjära regressionsanalyser redovisade i grafen. Detta då målet med
testet var att kartlägga �ödesberoendet hos de två komponenternas
UAs-värden.

34



Geoenergi med och utan värmepump

1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 3 500
0

500

1 000

Tillufts�öde [L/s]

U
A
s
[W

/K
]

UAs,geo
0.1013x+ 867.19 R2 = 0.9007

UAs,mark
0.1346x+ 267.3 R2 = 0.9689

Figur 18: UAs-värden för markkanal och geoenergibatteri vid olika tillufts�öden.

Figur 18 visar hur UAs,mark och UAs,geo som väntat är tydligt �ödesberoende.
UAs,mark har en något skarpare lutning än UAs,geo vilket innebär
att markkanalens värmeöverföringsförmåga varierar något mer med
tillufts�ödet än vad geoenergibatteriet gör. UAs,geo är betydligt högre än
UAs,mark vid samtliga mätpunkter. Detta förklaras av att luftbatterier för
ventilationsaggregat är konstruerade med ett stort antal �änsar, för att
vid ett relativt brett spann av �öden uppnå turbulens och en hög grad av
värmeöverföring. Markkanalen däremot är slät och uppnår inte hög turbulens
och värmeöveföring i samma utsträckning. Det går därför att argumentera
för att geoenergibatteriet är mer kompatibelt med energibesparingsåtgärden
att reducera tillufts�ödet, då det med sitt högre UAs-värde inte är lika
�ödeskänsligt. Geoenergibatteriet kan alltså även vid lägre �öden överföra
värme e�ektivt. Flänsarna i geoenergibatteriet innebär dock en ökning av
energianvändandet jämfört med markkanalen då den ökar tryckfallet som
�äkten behöver klara.

4.1.2 Analys av nödvändigt köldbärar�öde för geoenergibatteri

Resultat från experimentet med köldbärar�ödet i geoenergibatteriet �nns
presenterade i �gur 19.
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Figur 19: Avgiven värme för geoenergibatteriet vid olika mass�öden i
köldbärarkretsen.

Figur 19 visar att värmeöverföringen för geoenergibatteriet uppvisar samma
typ av karakteristik som i �gur 8. Största avvikelsen mellan den teoretiska
kurvna och mätserien är vid 20% av mass�ödet. Orsaken till avvikelsen
kan bero på att det mass�ödet blir så lågt att köldbärarvätskan inte �ödar
genom batteriet ordentligt. Den aktuella driftpunkten för köldbärar�ödet är
markerad i �gur 19 och be�nner sig inom ett område där värmeöverföringen
har planat ut. Driftpunkten kan enligt den teoretiska kurvan sänkas med
40 - 50 % utan att förlora mer än 8 % värmee�ekt. Att sänka �ödet
med 50 % skulle innebära en besparing av drivel för geoenergibatteriets
cirkulationspump. Med stöd av en välkänd a�nitet för pumpar, P ∝ V̇ 3, kan
det uppskattas att pumpe�ekten sänks till en åttondel av den ursprungliga
e�ekten om �ödet halveras. Ytterligare en fördel med att sänka �ödet är att
det frigörs tillgänglig energi som kan avges mot något annat �öde i behov av
uppvärmning. Det �öde som inte längre cirkuleras genom geoenergibatteriet
exempelvis skulle kunna transporteras till ett ventilationsaggregat i en
närliggande byggnad och användas för värme eller kyla där istället.
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4.1.3 Analys av mätdata

Överförd värme för markkanalen och geoenergibatteriet vid olika
utomhustemperaturer visas i �gur 20.
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Figur 20: Avgiven värme för geoenergibatteri och markkanal vid olika
utomhustemperaturer.

Q̇geo förhåller sig linjärt med utomhustemperaturen och förklaras tydligt av
den. Q̇mark förhåller sig också relativt linjärt med utomhustemperaturen
men har en större spridning än vad Q̇geo har. En orsak till detta är
egenskaperna för UAs,mark och UAs,geo (se �gur 18). Mätserien i �gur 20
innehåller �öden mellan 1300 och 1800 l/s och detta gör att Q̇mark får en
större spridning än Q̇geo på grund av att UAs,mark är mer �ödeskänslig
än UAs,geo. Det konstateras att både geoenergibatteriet och markkanalen
levererar signi�kanta värmee�ekter vid kalla utomhustemperatur, men med
skillnanden att geoenergibatteriet är mer stabilt och e�ektivare.

Temperaturverkningsgraden för den roterande värmeväxlaren beräknades för
samma mätdataserie och redovisas i �gur 21.
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Figur 21: Temperaturverkningsgrad η för återvinning med den roterande
värmeväxlaren vid olika utomhustemperaturer.

Figur 21 visar att η är relativt konstant för hela
utomhustemperaturintervallet undantaget vid -6◦C till -7◦C där de
lägsta värdena för mätserien uppträder. Detta fenomen förklaras troligtvis
av någon annan faktor än utetemperatur. Figur 22 visar η som en funktion
av tid på dygnet, vilket bättre verkar förklara de låga värdena för η.
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Figur 22: Temperaturverkningsgrad η för återvinning med den roterande
värmeväxlaren vid olika klockslag.

De lägsta värdena för η uppträder, som det framgår av �gur 22, under
morgontimmarna. När aggregatet startar kl 5 är det vanligtvis inga personer
i byggnaden. Färre personer innebär lägre fuktproduktion i byggnaden och
i sin tur lägre luftfuktighet i frånluften. Temperaturverkningsgrad tar inte
hänsyn till luftfuktighet, vilket är något som påverkar hur mycket energi
som överförs i värmeåtervinningsprocessen. En annan orsak skulle kunna
vara det konstanta värdet på Tfrån som användes till att beräkna η. Tfrån

skulle kunna vara lägre på morgonen under vissa dagar men detta går
dessvärre inte att veri�era då mätvärden saknas. Oavsett vad orsaken till
de låga temperaturverkningsgraderna är, så kan det inte enbart härledas
till morgontimmarna. Temperaturverkningsgrader kring 80 % observeras vid
samma klockslag som de lägsta temperaturverkningsgraderna. På grund
av detta bör nog dessa låga värden på η betraktas med skepsis utifrån
den information som �nns tillgänglig. Sparad fjärrvärme, Q̇e�ektsänkning,
beräknades med hjälp av ekvation (27). Resultaten av detta visas i �gur
23.
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Figur 23: Sparad fjärrvärme för markkanal respektive geoenergi vid olika
utomhustemperaturer.

Figur 23 visar att mängden sparad fjärrvärme för ventilationsaggregatet är
cirka 15 - 20 % av förvärmningse�ekterna som redovisades i �gur 20. Orsaken
till detta är den roterande värmeväxlarens temperaturverkningsgrad som låg
på 80 - 85 % under den undersökta perioden.

Q̇e�ektsänkning,mark sparar för det undersökta temperaturintervallet mellan 0,2
och 1,6 kW fjärrvärme. Detta är små värden i relation till byggnadens
abonnerade e�ekt på 60 kW men markkanalen är en passiv komponent sett
till tryckfallsökning för �äkt och att ingen cirkulationspump används för att
överföra värme som med geoenergibatteriet. Q̇e�ektsänkning,geo sparar mellan 0,7
och 3 kW fjärrvärme med det undersökta temperaturintervallet. I huvudelen
av mätpunkterna ligger besparingen genom geobatteriet i den lägre delen av
detta intervall, vilket inte är optimalt ur ett energie�ektiviseringsperspektiv,
då pumpens e�ektbehov är 0.48 kW. Vid utetemperaturer kring -7◦C
till -6◦C uppträder höga värden på sparad fjärrvärme. Detta beror på
de låga temperaturverkningsgraderna (se �gur 21). För dessa punkter är
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troligtvis ekvation (27) inte lika precis som för resten av mätserien, på
grund av osäkerheter kring η. Q̇e�ektsänkning,geo är kontinuerligt högre än
Q̇e�ektsänkning,mark trots att geoenergibatteriet ligger i serie med markkanalen
och har lägre tillgång till energi då det värmer redan förvärmd luft. Något som
är fördelaktigt med förvärmningen är att mängden sparad fjärrvärme ökar
med sjunkade utomhustemperatur. Det sparas alltså som mest fjärrvärme
när behovet är som högst för ventilationsaggregatet.

4.1.4 Geoenergins förmåga att kapa e�ekttoppar

Med hjälp av resultat från avsnitt 4.1.1 uppskattades geoenergianläggningens
förmåga att kapa e�ekttoppar. Dessa resultat �nns sammanställda i tabell 5.

Tabell 5: Teoretisk prestanda beräknad utifrån uppmätta materialegenskaper vid
DVUT, för geoenergibatteri och markkanal.

Förutsättningar
Utomhustemperatur -24,5◦C
Tillufts�öde 1600 L/s
Temperatur borrhål och mark 5◦C
Köldbärar�öde 1,55 L/s
Verkningsgrad VVX 80%
UAs,geo 1,3 kW/K
UAs,mark 0,48 kW/K
Resultat
Q̇geo 19,8 kW
Q̇mark 12,6 kW
Q̇e�ektsänkning,geo 4,0 kW
Q̇e�ektsänkning,mark 2,5 kW
Q̇e�ektsänkning,tot 6,5 kW
Q̇spets 5,2 kW

Geoenergibatteriets och markkanalens gemensama förmåga att kapa
e�ekttoppar kan kvanti�eras genom att sätta den i relation till den
abonnerade fjärrvärmee�ekten på 60 kW. Ett värde på 6,5 kW för
Q̇e�ektsänkning,tot innebär att byggnadens e�ektbehov vid DVUT borde kunna
sänkas med nästan 11 % till följd av markkanalen och geoenergibatteriets
gemensama förvärmning. Q̇spets är 5,2 kW vid DVUT och förvärmningen
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tar därmed inte bort allt behov av spetsvärme trots borrhålsbrunnens
kapacitet på cirka 25 kW. Detta beror på att den värmeöverförande
areorna för geoenergibatteriet och markkanalen är för små i förhållande till
temperaturdi�erensen mellan luft och mark/köldbärare.

4.1.5 Potential för att spara köpt energi

Behovet av köpt energi för vinter- och sommardrift av ventilationsaggregatet
beräknades med hjälp av en klimat�l. Det beräknade behovet av spetsvärme
visas i �gur 24.
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Figur 24: Spetsvärmebehov för ventilationsaggregatet vid �ödena 3700 l/s (blå
kurva) och 1300 l/s (röd kurva).

För 1300 l/s var det totala behovet av spetsvärme 4,0 MWh och den högsta
e�ekten 8,9 kW. För 3700 l/s är det totala behovet av spetsvärme 11,3
MWh per uppvärmningssäsong och högsta e�ekten 25,4 kW. 3700 l/s är
tillufts�ödet när samtliga don i byggnaden är fullt öppna. Detta hade kunnat
varit fallet om donen inte hade varit reglerade utan fast inställda efter en
uppskattad rumsbelastning. Med detta synsätt har behovsstyrningen av
tilluftsdonen reducerat ventilationsaggregatets maximala e�ektbehov och
totala energibehov med ungefär 65 % vardera. Behovet av spetsvärme för
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tillufts�ödet 1300 l/s, 4,0 MWh, är väldigt litet i relation till byggnadens
normalårskorrigerade värmeanvändning på 132,2 MWh. Potentialen
att spara köpt energi är således maximalt cirka 3 % av den totala
fjärrvärmeanvändningen. 3 % är för en förändring som är för liten för att
ha en signi�kant e�ekt på vare sig miljö eller ekonomi. Det �nns potential
att sänka det maximala behovet spetsvärme på 8,9 kW, som är cirka 15 %
av den abonnerade fjärrvärmee�ekten. Det är dock inte möjligt med den
förvärmning som används idag som det visades i tabell 5.

Ventilationsaggregatets behov av komfortkyla under ett normalår
uppskattades också med klimat�len. Behovet av kyla för
ventilationsaggregatet redovisas i �gur 25.
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Figur 25: Kylbehov för ventilationsaggregatet under ett normalår om
tilluftstemperaturen ska vara 16◦C

Ventilationsaggregatets kylbehov blev 10,4 MWh och den högsta e�ekten
45,3 kW. På grund av att tillufts�ödet är betydligt högre under sommaren
än under vintern är aggregatets kylbehov större än dess värmebehov.
Om geoenergibatteriet enbart skulle användas för att kyla, borde det
övervägas att placera det efter den roterande värmeväxlare istället för
före där det sitter idag. Varaktigheten för en roterande värmeväxlare blir
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för kylfallet kort. Detta beror på att utomhustemperaturen är högre än
frånluftstemperaturen (om den antas vara 21◦C) under ett relativt kort
tidsintervall. Att använda värmeväxlaren skulle dock e�ektivt kunna kapa
de allra högsta e�ekttopparna på grund av att det i dessa situationer
också är en större temperaturskillnad mellan utomhustemperaturen och
frånluftstemperaturen. En annan aspekt att överväga är byggnadens totala
behov av komfortkyla. Det som presenteras i �gur 25 är enbart den kyla
som krävs för att hålla en tilluftstemperatur på 16◦C. Det är inte säkert
att det räcker för att hålla önskad inomhustemperatur i byggnaden. På
grund av solinstrålning kan kylbehov uppstå även då utomhustemperaturen
är under 16◦C. Ett alternativ som kan utforskas ytterligare är att använda
det be�ntliga radiatorsystemet som distributionsmedel för komfortkylan. För
en sådan lösning �nns det då gott om värmeöverförande ytor vilket gör att
geoenergiresursen kan nyttjas mer e�ektivt samt att kyla tillförs närmare
källan till värme, glasfasaden.

4.2 Värmepump i kombination med fjärrvärme

I detta avsnitt behandlas resultaten av beräkningar för två driftstrategier
för värmepump i kombination med fjärrvärme. Dessa driftstrategier är
Bas och Kapatoppar. Utöver detta behandlas även precisionen hos
beräkningsmodellen för byggnadens uppvärmningssystem och som används
till både Bas och Kapatoppar.

4.2.1 Validering av grundmodell mot verklig data

Fjärrvärmens volym�öde, Vp, beräknades och jämfördes med uppmätta
värden. Resultatet av detta presenteras i �gur 26.
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Figur 26: Använd fjärrvärmevätska månadsvis för verkliga data och grundmodellen.

Beräknade och uppmätta värden för Vp följer som det går att se i �gur
26 samma mönster. Däremot �nns ett fel på 3 - 7 % för samtliga
beräknade månadsvärden. Modellen bedömdes ha en tillräcklig precision för
att användas till värmepumpssimuleringarna.

4.2.2 Värmepump i kombination med fjärrvärme

I detta avsnitt presenteras resultat för simulerad fördelning mellan
värmepump och fjärrvärme för driftstrategierna Bas och Kapatoppar.
Timvärden för totalt värmebehov och värmepumpse�ekt för byggnaden vid
driftstrategin Bas visas i �gur 27.
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Figur 27: Timvärden för totalt värmebehov och levererad värmepumpse�ekt under
perioden november - mars för driftstrategin Bas.

Som det framgår av �gur 27 levererar värmepumpen en basproduktion till
byggnaden. Värmepumpen är i drift under hela den undersökta perioden.
Detta innebär att kompressorerna i värmepumpen fått arbeta kontinuerligt
utan många start och stopp. En sådan drift innebär generellt mindre slitage
för en kompressor än tvärtom. Fjärrvärmee�ekter för samma period och
driftstrategi visas i �gur 28.
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Figur 28: Timvärden för fjärrvärmee�ekt under perioden november - mars för
driftstrategin Bas.

Figur 28 visar hur fjärrvärmen enbart leverar höga e�ekter för de allra högsta
värmebehoven. Snittet av de fem högsta värdena för fjärrvärmen vid Bas
var 38,2 kW. Detta värde användes som abonnerad e�ekt vid ekonomiska
beräkningar för denna driftstrategi. Den total energianvändningen för Bas
summerades månadsvis, normalårskorrigerades och justerades genom att dra
av ett schablonvärde för varmvattenanvändning. Resultatet av detta �nns
redovisat i �gur 29.
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Figur 29: Mixen av fjärrvärme pch värmepump för bas.

Som det går att se i �gur 29 levereras i stort sett all värme av värmepumpen
under perioden, bortsett från i januari. Timvärden för totalt värmebehov
och värmepumpse�ekt för byggnaden uppvärmning med driftstrategin
Kapatoppar visas i �gur 30.
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Figur 30: Timvärden för totalt värmebehov och levererad värmepumpse�ekt under
perioden november - mars för driftstrategin Kapatoppar.

Figur 30 visar hur värmepumpen går in som basproducent vid de �esta
e�ekttopparna, då de i regel sammanfaller med låga utomhustemperaturer
enligt välkända samband. Övrig tid under den undersökta perioden används
fjärrvärme i större utsträckning. Värmepumpen stängs av och startas upp vid
totalt 24 tillfällen under den undersökta perioden. Trots hysteresstyrningen
av värmepumpen, den startar vid -6◦C och stängs av vid -2◦C, så blir det
många start och stopp. Det kan vara så att kompressorerna i värmepumpen
slits hårdare för Kapatoppar än för Bas och det bör tas i beaktande.
Fjärrvärmee�ekter för samma period och driftstrategi kan ses i �gur 31.
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Figur 31: Timvärden för fjärrvärmee�ekt under perioden november - mars för
driftstrategin Kapatoppar.

Som det framgår av �gur 31 leverar fjärrvärmen relativt konstanta timvärden
under den undersökta perioden. Detta på grund av att den används lika
mycket vid låga e�ektbehov som vid höga, på grund av att värmepumpen går
in och stöttar vid de höga e�ektbehoven. Snittet av de fem högsta e�ekterna
för fjärrvärme vid Kapatoppar är 48,6 kW. Det värdet är högre än 38,2 kW
för Bas, detta beror mest troligtvis på att varmvatten varit en faktor under
en av e�ekttopparna. En tydlig sådan e�ekttopp kan ses vid t = 2965 h i
�gur 31. I punkten är fjärrvärmee�ekten 62 kW och utomhustemperaturen
endast -1.9◦C, vilket indikerar att det förutom uppvärmning även använts
betydande mängder tappvarmvatten under den timmen. Värmeanvändningen
för fjärrvärme och värmepump för Kapatoppar summerades också månadsvis
och kan ses i �gur 32.
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Figur 32: Mixen av fjärrvärme och värmepump för Kapatoppar.

Figur 32 visar att fjärrvärmen används betydligt mer för Kapatoppar än för
Bas, i synnerhet för månader med mildare väder.

Resultaten av ekonomiska beräkningar för Kapatoppar och Bas �nns
sammanställda i tabell 6.

Tabell 6: Kostnad för de tre alternativen inklusive moms. Samtliga värden i SEK.

Alternativ E�ektpris Flödespremie Energikostnad Totalt
Dagsläge 57 830 -390,5 56 143 113 583
Bas 32 604 -36,2 33 309 65 877
Kapatoppar 39 920 -76,2 39 520 79 364

Flödespremien är, enligt beräkningar, varken för Bas eller Kapatoppar
något ekonomiskt problem. Bas är alternativet med lägst totalkostnad för
vinterperioden. Detta beror till stor del på dagens relation mellan el- och
fjärrvärmepris. Kapatoppar utnyttjar inte elpriset på samma sätt men har
även den en positiv inverkan på totalpris för vinterperioden då den sänker
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e�ektpriset som är en stor del av den totala kostnaden. Årlig intäkt, NNV
(nettonuvärde) och paybacktid för de två alternativen �nns sammanställda i
tabell 7.

Tabell 7: Nyckeltal för de olika alternativen.

Alternativ Årlig intäkt [SEK] NNV [SEK] Paybacktid [år]
Bas 47 706 395 664 4,4
Kapatoppar 34 219 228 674 6,2

NNV för Bas är högre än för Kapatoppar vilket beror på dess betydligt längre
drifttid under undersökta perioden. Värmepumpens livslängd bedömdes för
båda driftstrategierna vara 15 år. Paybacktiden för Bas var 4,4 år vilket
innebär att investeringen ger avkastning under drygt tio år. Paybacktiden
för Kapatoppar är något längre, 6,2 år, och avkastning erhålls istället under
knappt nio år. Värmepumpen hade för Bas inga och för Kapatoppar 24
start och stopp vilket kunde ses i �gurerna 27 och 30. Ett frågetecken med
Kapatoppar är därför om värmepumpen verkligen kommer att hålla i 15 år.

4.2.3 Miljöpåverkan för fjärrvärme och värmepump

Miljöpåverkan i form av utsläpp av koldioxidekvivalenter i samband med
energianvändningen för dagsläget, Bas och Kapatoppar redovisas i �gur 33.
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Figur 33: Beräknad mängd CO2e för de olika uppvärmningsalternativen med
antaganden om marginalel kolkonden, marginalel naturgaskombi samt nordisk
elmix.

Figur 33 visar att CO2e-utsläppen blir som lägst för dagsläget, om elen till
värmepumpen antas vara marginalel. Om elen antas vara nordisk elmix,
så har både Bas och Kapatoppar en lägre miljöpåverkan än dagsläget.
Högst blir den, för båda antaganden om marginalel, för Bas. Antagandet
om att all värmepumpsel är marginalel för Bas kan dock ifrågasättas då
pumpen är i drift under hela perioden november - mars, med ett brett spann
av utomhustemperaturer (och behov på elnätet). Kapatoppar går däremot
enbart vid lägre utomhustemperaturer och där är ett marginalelsantagande
mer motiverat. Genom att vikta elenergin som används av Bas med
avseende på exempelvis utomhustemperatur så att den el som används
vid högre utomhustemperaturer antas vara nordisk elmix skulle en mer
nyanserad analys av miljöpåverkan kunna göras. Det är också tydligt att
antaganden om var marginalel härstammar ifrån påverkar resultaten kraftigt.
Om användandet av marginalel anses alltför negativt ur miljösynpunkt
så skulle istället nyttjande av en fjärrvärmedriven absorptionsvärmepump
kunna undersökas.
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5 Slutsats

Försöken med varierande luft�öde visade att geoenergibatteriet är mer
kompatibelt med ventilationsaggregat av VAV-typ än vad markkanalen är.
Detta på grund av bättre värmeöverföringsegenskaper hos geoenergibatteriet.

Förvärmning i kombination med roterande värmeväxlare är för den
undersökta byggnaden inte en e�ektiv energibesparing. Den främsta
orsaken är att placeringen före värmeåtervinningen gör att 15 - 20 %
av förvärmningse�ekterna är en egentlig energibesparing. En sak som
ytterligare försämrar nyttan med förvärmning är att geoenergibatteriets
värmeöverförande area är för liten för att helt kunna ta bort behovet av
spetsvärme vid kalla utomhustemperaturer.

I rapporten undersöks hur en värmepump kan köras om den anslöts
till borrhålet istället för geoenergibatteriet. Driftstrategierna Bas och
Kapatoppar undersöktes. Användningen av värmepump för att värma
byggnaden var ett mer ekonomiskt lönsamt alternativ än att enbart använda
fjärrvärme. Detta gällde båda driftstrategierna. Orsaken till detta är främst
att värmepumpen reducerar storleken på fjärrvärmeabonnemanget. Aktuella
el- och fjärrvärmepriser gör att Bas är den lönsammaste driftstrategin.

Överhuvudtaget �nns det en väldigt låg energibesparingspotential för
ventilationsaggregatets värmeanvändning. Detta beror på att behovsstyrning
av tilluftsdonen har sänkt �ödet med över 50 % under vintertid relativt
märk�ödet. Vid jämförelse mellan förvärmning och värmepump så faller
valet på värmepump. Att installera en värmepump och använda den för
uppvärmning skulle unyttja resursen bättre än idag.

Det �nns energibesparingspotential med att använda borrhålsbrunnen för
att kyla tilluften. Om detta görs så bör geoenergibatteriet �yttas så
att det placeras efter den roterande värmeväxlaren. Detta på grund av
att värmeväxlaren kan nyttjas för att kapa e�ekttoppar samt för att
frånluften sannolikt kommer att vara kallare och mer nyttig att återvinna
om komfortkyla tillförs till byggnaden. Experimentet med geoenergibatteriets
köldbärar�öde visar att köldbärarkretsen har ett �öde som är 40 - 50 %
högre än nödvändigt. Detta tyder på att ytterligare ett ventilationsaggregat
av ungefär samma storlek skulle kunna kylas av borrhålsbrunnen.
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Bilaga 1: Prisavtal för Umeå Energi

Figur 1: Prislista för fjärrvärmeavtalet Trygg.
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