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Sammanfattning
Badhus är den typ av svenska lokaler som använder mest energi, ofta med en energiprestanda som är
långt högre än BBRs gränsvärden för ny- och ombyggnationer. Denna rapport är resultatet av ett
examensarbete för Civilingenjörsprogrammet i energiteknik vid Umeå Universitet. Det har utförts på
uppdrag av teknikkonsultföretaget KAMTechnology AB åt upplevelseanläggningen Gustavsvik resorts
AB. Gustavsvik ligger i Örebro och består av bland annat äventyrsbad, motionsbad, gym, camping med
mera. Detta examensarbete syftar till att utreda möjligheter och ta fram förslag till
energieffektiviseringsåtgärder för Gustavsviks badanläggning. Studien har avgränsats till att behandla
energisystemet för kyla och värme med fokus på kylkretsen och värmeåtervinning ur gråvatten.
Potentialen för värmeåtervinningen ur Gustavsviks gråvatten har beräknats till cirka 130 000 kWh/år,
vilket utgör ca 20 % av deras köpta energi för varmvattenberedning. Det finns en handfull produkter
på marknaden för värmeåtervinning ur grå- och avloppsvatten, som hävdar god prestanda och
lönsamma installationer. Det kan konstateras att det finns få utförda studier och genomförda projekt
som presenterar mätvärden och prestanda för dessa typer av installationer. Intresset för dessa typer
av anläggningar tycks ändå öka och branschorganisationer försöker skynda på utvecklingen genom
bland annat tekniktävlingar vilket sammanfattas i, och styrks, av litteraturstudien som utgör en del av
denna rapport.
Platsbesök har utförts för att samla in data från anläggningens styr- och övervakningssystem. Insamlad
data har loggats under 2013 och utgörs av temperaturer, flöden samt el- och fjärrvärmeanvändning.
Kompletterande mätningar av kyl- och värmebärarens flöde utfördes även för att kunna uppskatta
värmepumparnas kyl- och värmeproduktion En begränsad kartläggning av Gustavsviks kylkrets har
utförts, där även anläggningens två värmepumpar har utvärderats. Värmepumparnas prestanda visade
sig vara sämre än vad tillverkarna uppger och det finns därmed en möjlig besparingspotential i att
förbättra och optimera deras drift. Datahanteringen och beräkningar har främst gjort i Microsoft Excel.
Under examensarbetet har det identifierats flera fall där man kyler och värmer på samma ställe, vilket
betraktas som möjligheter till energieffektiviseringsåtgärder. Slutsatserna av denna studie är att
Gustavsvik har stora möjligheter till att sänka sin energiförbrukning. Detta genom att bland annat
installera värmeåtervinning ur gråvatten, bygga bort konkurrerande värme och kyla samt att justera in
sitt energisystem. Det som Gustavsvik rekommenderas att göra i första hand är en heltäckande
energikartläggning av sitt energisystem.
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Abstract
Indoor swimming facilities are one of the most energy demanding building types in Sweden, often with
a specific energy usage far higher than the BBRs energy limits for new buildings and renovation. This
master thesis has been performed on behalf of the experience center Gustavsvik resorts AB trough the
engineering consultancy company KAMTechnology AB. Gustavsvik consists of a 50 m swimming pool,
fitness centre, relaxation area, conference facilities, campsite and more. This thesis aims to explore
the possibilities for energy efficiency measures at Gustavsvik’s swimming facility. This study has been
limited to their cooling and heating systems, focusing on the cooling circuit and heat recovery from
the greywater.
The potential heat recovery from Gustavsvik’s greywater has been estimated to about 130 000
kWh/year, which is about 20 % of their annual district heating costs for hot tap water. There are a
handful of products on the market for heat recovery from grey water and sewage water. It is noticeable
that there are few studies based on measured data for these types of installations. The interest in
these types of facilities seems to increase and vendors is trying to accelerate the progress by including
technology competitions, which is mentioned in the literature study in this report.
Site visits were conducted to collect data from Gustavsvik´s control and monitoring system. The
collected data have been logged in 2013 and consists of data for temperatures, flow rates, electricity
usage and district heating use. Additional measurements of the cool- and heat carrier flow was also
performed to estimate the heat pump cooling and heat production. A simple energy analysis of
Gustavsvik’s cooling circuit has also been carried out, where their two heat pumps also have been
evaluated. The heat pumps performances is not as good as the manufacturers claim. Data handling
and calculations have mainly been done in Microsoft Excel. During the thesis, several cases where there
are interactive processes with both cooling and heating at the same time, this is considered potential
energy saving measures. The conclusions of this study is that Gustavsvik have a great potential to
reduce their energy usage. This, for example by installing heat recovery from greywater, eliminate
competing heating and cooling and to adjust their energy system. What Gustavsvik is advised to do in
the first place is a complete energy mapping of their energy system.
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Inledning

Badhus är en av de mest energiintensiva typerna av idrottsanläggningar i Sverige. Den
genomsnittliga energiprestandan för svenska badhus är så hög som 403 kWh/m2år [1].
Detta kan jämföras med Boverkets krav för nybyggda lokaler på 125-190 kWh/m2år, för
klimatzonerna 1-3 [2]. Dessa krav gäller för lokaler med annat uppvärmningssätt än el och
med ett ökat ventilationsflöde, vilket badhus i regel har för att säkerställa luftkvaliteten
[3]. Kraven är ännu hårdare för lokaler med eluppvärmning. Det är tydligt att Sveriges
badhus står inför en stor utmaning och frågan man ställer sig är: Hur kan svenska badhus
minska sin energianvändning?
Denna rapport är resultatet av ett examensarbete för Civilingenjörsprogrammet i
energiteknik vid Umeå Universitet. Examensarbetet har utförs under vårterminen 2014
på uppdrag av teknikkonsultföretaget KAMTechnology AB, med upplevelseanläggningen
Gustavsvik resorts AB som beställare (som fortsättningsvis kommer benämnas Gustavsvik
i denna rapport). I examensarbetet har två möjligheter att minska Gustavsviks
energianvändning studerats: att återvinna värmeenergin från Gustavsviks gråvatten samt
att kartlägga deras interna kylkrets och formulera energieffektiviseringsförslag för denna.
Detta kapitel presenterar Bakgrund, Syfte & mål och Avgränsningar.

1.1 Bakgrund
Gustavsvik är en upplevelseanläggning i Örebro som består av bland annat äventyrsbad,
motionsbad, gym, relaxavdelning, konferensdel, camping med mera. Anläggningen har
byggts ut stegvis under många år och dess energisystem har som på många andra
anläggningar inte prioriterats. Genom detta examensarbete utreds utvalda delar av
Gustavsviks energisystem inför framtida energieffektiviseringar.
Uppvärmningen på Gustavsvik sker via fjärrvärme samt med hjälp av två parallellkopplade
värmepumpar som arbetar som en enhet. Ungefär hälften av Gustavsviks värmebehov är
för uppvärmning av byggnaden och tappvarmvattenberedning, detta behov täcks av
fjärrvärme. Uppvärmning av badvatten utgör resterande värmebehov och täcks av
värmepumparna. Dessa tar energi från anläggningens kylkrets och höjer värmebärarens
temperatur som sedan värmer bassängvatten. Driftspersonal upplever problem med att
uppnå önskad temperatur på den varma sidan av anläggningens två värmepumpar, därför
har värmepumparnas drift utvärderats i denna studie. Energieffektiviseringsförslag för
kylkretsen har också tagits fram genom en mindre energikartläggning. Detta för att sänka
energianvändningen och uppnå en bättre drift av värmepumparna samt önskad
temperatur på den varma sidan.
Gustavsvik har ett stort och relativt jämt flöde av lågtempererat gråvatten från främst
duschar. I detta examensarbete utreds möjligheten att återvinna denna värmeenergi,
som spolas ut via avlopp. Idag samlas gråvattnet upp i en 50 m3 gråvattentank innan det
går till avlopp. Före gråvattentanken finns en befintlig installation med rörvärmeväxlare
för värmeåtervinning ur gråvattnet. Rörvärmeväxlaren förvärmer inkommande vatten för
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varmvattenberedning, denna lösning fungerar dock inte tillfredställande enligt
Gustavsvik.

1.2 Syfte & mål
Syftet med detta examensarbete är att utreda möjligheter till energieffektiviserande
åtgärder i utvalda delar av Gustavsviks interna energisystem. Detta för att underlätta
framtida energieffektiviseringsarbete som ska minska Gustavsviks miljöpåverkan och
kostnader.
De utvalda delarna för examensarbetet var: möjligheter till återvinning av värmeenergi ur
anläggningens gråvatten samt kartläggning av och energieffektiviseringsförslag till
anläggningens kylkrets inklusive utvärdering av värmepumparnas drift. Detta på önskemål
från beställaren som upplever att dessa områden kan förbättras.
Målen med examensarbetet var att



Bestämma hur stor mängd energi som tillförs/bortförs gråvattentanken.
Leverera konkreta förslag på hur värmeåtervinning ur gråvattnet kan förbättras

Samt att




Utvärdera värmepumparnas drift och prestanda.
På ett tydligt sätt presentera vilka förbrukare/tillskott som finns på kylkretsen.
Leverera konkreta energieffektiviseringsförslag för kylkretsen.

1.3 Avgränsningar
Detta examensarbete har avgränsats till att behandla Gustavsviks interna energisystem
för kyla och värme, med fokus på kylkretsen och energin i gråvattnet. Elanvändning utöver
den som är direkt kopplad till värme- och kylsystemet har inte behandlats. På
anläggningen finns till exempel flertalet pumpar för vattentransport som skulle behöva
utredas men detta omfattas inte i detta examensarbete. Avgränsningarna är gjorda på
grund av examensarbetets tidsbegränsningar och i samråd med, beställaren och
uppdragsgivaren. Denna studie tar inte hänsyn till om det finns andra större möjligheter
till energieffektivisering på anläggningen.
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Litteraturstudie

Litteraturstudien utfördes genom att studera vetenskapliga och populärvetenskapliga
artiklar, rapporter, tidigare utförda examensarbeten samt fack- och studielitteratur. De
vetenskapliga artiklarna hämtades främst från den webbaserade databasen för
vetenskapliga publikationer, Web of science. De examensarbeten som har studerats är
inhämtade från DiVA-portal (Digitala Vetenskapliga Arkivet), som är en gemensam
söktjänst för forskningspublikationer och studentuppsatser producerade vid 34 lärosäten
[4]. De publikationer som anses ha högst trovärdighet var de som var inhämtade från Web
of science, DiVA-portalen, och de rapporter som är framtagna i samarbete med
Energimyndigheten, eftersom dessa har granskats av experter. Det kan finnas en viss
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osäkerhet i de studier som har utförts av studenter med begränsad erfarenhet och
branschkännedom. De populärvetenskapliga artiklarna är också förknippade med viss
osäkerhet, dessa artiklar pekar dock åt samma håll som de vetenskapliga och anses därför
styrka dem.
Vattenförbrukningen står, i takt med att den totala energianvändningen minskar, för en
allt större andel av den totala energianvändningen. Därför har värmeåtervinning ur
gråvatten blivit ett allt mer diskuterat ämne. Den populärvetenskapliga tidskriften Energi
& miljö har nyligen publicerat ett antal artiklar som berör ämnet. I Värmeåtervinning med
minireningsverk [5] nämns ett tyskt system som med flera ackumulatortankar filtrerar,
renar och återvinner värme ur gråvattnet. Med detta system återvinns både värmen och
vattnet, vilket leder till både minskad energiförbrukning och minskad
färskvattenanvändning. I Allt hetare med spillvatten [6] omnämns svenska SPUABs
rörvärmeväxlare och fördelarna med värmeåtervinning ur gråvatten i just badhus, som
ofta har ett jämnt och relativt stort gråvattenflöde. Den återvunna värmeenergin
användas med fördel till förvärmning av inkommande vatten till varmvattenberedning. I
Simhallen blir större – och snålare [7] beskrivs arbetet med energieffektivisering av ett
badhus i Alingsås i samband med en ombyggnation. Här nämns bland annat att det finns
planer på att installera duschvärmeväxlare för återvinning av värmeenergin ur
duschvattnet.
Intresset för dessa typer av lösningar ökar och Energimyndighetens beställargrupp för
energieffektiva flerbostadshus (BeBo) genomför just nu en teknikupphandling av
värmeåtervinningssystem för spillvatten i flerbostadshus [8], där de har utlyst en tävling
för att driva på utvecklingen av dessa typer av systemlösningar. Tävlingen startade 2012
och förväntas vara färdig 2015, den syftar till att driva på branschen att ta fram robusta
lösningar för uppgiften. Ett antal olika aktörer har valts ut som får ta fram varsin
prototypanläggning för att samla in mätvärden och bestämma energibesparingen under
en 12-månadersperiod. Resultaten från dessa anläggningar ska sedan utvärderas av BeBo.
I samband med detta examensarbete har ansvariga för tekniktävlingen kontaktats. De
kunde inte lämna ut någon information om tävlingsbidragen, men avslöjade att det har
kommit in 3 tävlingsbidrag vilket var färre än de väntat.
Det har inte gjorts särskilt många studier av energiåtervinning ur gråvatten, i synnerhet
inte i Sverige. Detta slår Carl Bro Gruppen fast tillsammans med Energimyndigheten i sin
rapport Förstudie till teknikupphandling av värmeåtervinningssystem för spillvatten i
simhallar från 2004 [9] som har utvärderat svenska publikationer mellan 1970 och 2004.
Dessa behandlar till stor del installationer för gråvattenåtervinning utförda på sjukhus
under 70-talet. De har även tittat på en publikation som behandlar en installation för
värmeåtervinning ur gråvattnet vid simhallen Sydpoolen i Södertälje, där en
värmepumpslösning från Menerga har använts tillsammans med ackumulatortankar.
Slutsatsen i Carl Bro gruppens rapport är att det finns en stor potential för
värmeåtervinning ur gråvatten för anläggningar med stora tappvarmvattenflöden så som
simhallar, sjukhus, industrier och så vidare. För anläggningen i Södertälje uppskattas den
årliga besparingen till ca 180 000 kWh. De konstaterar även att det finns få färdiga
paketlösningar på marknaden och att det därför saknas robust, enkel och driftsäker
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utrustning för denna typ av anläggningar. De problem som lyfts fram med tekniken är att
gråvatten innehåller förorenat vatten med högt partikelinnehåll vilket kan göra det
problematiskt att använda konventionella värmeväxlare, pumpar etc. Dessutom håller
gråvattnet en relativt låg temperatur vilket är en nackdel eftersom
gråvattentemperaturen begränsar temperaturdifferensen som är den drivande kraften i
värmeöverföringen. Detta medför stora ytor på värmeväxlare och/eller höga flöden för
att uppnå önskad temperatur.
I den schweiziska vetenskapliga artikeln The potential of wastewater heat and exergy:
Decentralized high-temperature recovery with a heat pump [10] från 2009 presenteras
och utvärderas resultaten från tidigare studier av värmeåtervinning ur avlopps- och
gråvatten. De uppskattar potentialen för värmeåtervinning från gråvattnet i
genomsnittliga enfamiljshus genom beräkningar och datormodeller. Systemet de har
utvärderat består av en enkel värmeåtervinningstank där gråvattnet samlas upp och
förvärmer inkommande kallvatten i en slinga, temperaturen höjs sedan i en värmepump.
Studien visade på en stor potential för värmeåtervinning ur gråvatten. De konstaterar
även att en installation av detta slag är relativt utrymmeskrävande.
I den Kanadensiska studien Design and analysis of A Residential Greywater Heat Recovery
System [11] från 1995 har man byggt och räknat på en prototypanläggning för
energiåtervinning ur gråvattnet med en ackumulatortankslösning i ett typiskt
Kanadensiskt enfamiljsbostadshus. Detta system är konstruerat med en ackumulatortank
där gråvattnet leds in, gråvattnet lämnar tanken via ett breddavlopp från botten. Det kalla
vattnet leds in i en slinga som går genom tanken, värms upp och går vidare till
varmvattenberedning och tappvarmvattenackumulator, se Figur 1. Både vid beräkningar
och tester av prototypsystemet kommer de fram till en årlig besparing på runt 40 % av
energibehovet för tappvarmvattenuppvärmning och konstaterar även att
besparingspotentialen är stor relativt investeringskostnaderna [11].
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Figur 1. Flödesschema över prototypanläggningen för värmeåtervinning ur gråvatten från en
kanadensisk studie. [11]

I den vetenskapliga artikeln Shower water heat recovery in high-rise resitential buildíngs
of Hong Kong [12] från 2009 har möjligheten att återvinna värmen från gråvatten i höghus
i Hong Kong utvärderats. I denna studie förvärms inkommande kallvatten för
varmvattenberedning med hjälp av motströms rörvärmeväxlare. Även i denna artikel
konstateras att det finns en stor potential för värmeåtervinning ur gråvatten då tekniken
är relativt enkel och har kort återbetalningstid men att den är utrymmeskrävande.
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Produkter och systemlösningar för energiåtervinning ur
gråvatten

Produktinformation har främst sökts via internet, från tillverkare, leverantörer,
produktspecifikationer, artiklar med mera. Genom att undersöka vilka färdiga produkter
och systemlösningar som finns på marknaden, har möjligheterna för energiåtervinning ur
gråvatten hos Gustavsvik studerats. Denna information har tillsammans med
litteraturstudien använts för att ta fram förslag på lösningar för Gustavsvik.
Produkter och systemlösningar för energiåtervinning ur gråvatten kan delas in i två typer,
passiva och aktiva. Passiva system behöver inte tillföras någon extern energi för att
fungera. Aktiva system behöver tillföras extern energi, oftast el till pumpar eller
värmepumpar. De produkter och systemlösningar som finns på marknaden är





Avloppsvärmeväxlare (Passiva)
Duschvärmeväxlare (Passiva)
Värmepumpslösningar(Aktiva)
Ackumulatortankslösningar(Aktiva/Passiva)
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3.1.1 Avloppsvärmeväxlare
En av produkterna som finns på marknaden är så kallade avloppsvärmeväxlare som
ansluts direkt på avloppsröret, se Figur 2. Det är en typ av rörvärmeväxlare som är helt
passiv och kräver minimalt med underhåll när den monterat. Den rekommenderas att
monteras stående då detta ger en bättre kontaktyta mellan avloppsvattnet och
rörväggen. Värmeväxlingen erhålls endast då ett gråvattenflöde finns samtidigt som
behovet för varmvattenberedning [13].

Figur 2. Avloppsvärmeväxlare där avloppsvattnet leds genom det stora centrumröret och
kallvattnet för varmvattenberedning leds i en spiral utanpå. [14]

En annan typ av avloppsvärmeväxlare är en svenskutvecklad liggande rörvärmeväxlare
som lanserades 2013 utav företaget SPUAB (Sandvikens Projektutveckling AB) [15].
Tekniken bakom denna liknar tidigare nämnda rörvärmeväxlare. Skillnaden mellan
SPUABs och konventionella rörvärmeväxlare är att den är utrustad med gropar i godset
mellan de två medierna som skapar turbulens i både gråvattnet och det inkommande
kallvattnet. Detta ger en bättre värmeöverföring och en självrengörande effekt. Dessutom
har man konstruerat värmeväxlaren med avskiljningsväggar som gör att kallvattnet
roterar runt själva avloppsröret för en längre kontakttid och således en bättre
värmeöverföringsförmåga. Denna produkt kan användas antingen passivt eller aktivt med
pumplösningar enligt leverantören. Skisser på rörvärmeväxlaren visas i Figur 3 och Figur
4. Hela rörvärmeväxlaren är isolerad med skum och kan monteras i moduler för att uppnå
önskad storlek och kapacitet. Enligt leverantören har denna värmeväxlare installerats i
bland annat flerbostadshus och badhus med goda resultat. I Sandvikens badhus,
Parkbadet, har man enligt leverantören kunnat mäta upp en energiåtervinning högre än
75 %.

Figur 3. Skiss över SPUABs rörvärmeväxlare sett från mellanröret där man kan se
turbulensgroparna och avskiljningsväggarna. [15]
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Figur 4. Skiss som beskriver flödet i SPUABs rörvärmeväxlare. [15]

3.1.2 Duschvärmeväxlare
En annan typ av lösning är duschvärmeväxlare som monteras i direkt anslutning till
duschen för att förvärma kallvattnet precis innan det går till blandaren. Detta leder till en
lägre varmvattenförbrukning eftersom det går åt en mindre andel berett varmvatten i
blandaren för att uppnå önskad duschvattentemperatur. Således erhålls en minskad
energianvändning [16]. Även dessa värmeväxlare arbetar passivt och kräver lite underhåll.
De finns i många olika utföranden och är i regel enkla, lättmonterade och relativt billiga.
Ett exempel på hur en duschvärmeväxlare kan se ut presenteras i Figur 5. Den är utformad
så att duschgolvet utgör värmeväxlaren. Inkommande kallvatten leds genom golvet och
förvärms av det varma duschvatten som träffar golvet. Dessa är dock främst anpassade
och utformade för användning i enskilda duschar.

Figur 5. Duschvärmeväxlare där duschgolvet utgör värmeväxlaren. [16]

3.1.3 Värmepumpslösningar
Genom att använda sig av värmepumpsteknik är det möjligt att öka värmeuttaget ur
gråvattnet. Som tidigare nämnt så kräver en värmepump el för att kunna operera vilket
leder till ökad elanvändningen.
Menergas produkt AquaCond, se Figur 6, är en färdig systemlösning som kombinerar
värmepumpstekniken med en rörvärmeväxlare för att återvinna värmeenergin ur
gråvatten [17]. Värmepumpens förångare består av en rörvärmeväxlare som värmer upp
och förångar köldmediet med värme från gråvattnet som får en sänkt temperatur innan
avlopp. Köldmediet passerar kompressorn och kondenseras i kondensorn som består av
en rörvärmeväxlare där den avgivna energin från det kondenserande köldmediet värmer
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inkommande kallvatten före varmvattenberedning. Enligt tillverkaren ska denna produkt
vara självrengörande och näst in till underhållsfri. Detta är en produkt som är framtagen
specifikt för badhus och enligt leverantör finns installerad på flertalet svenska badhus.
Enligt leverantören är återbetalningstiden för AquaCond 5 år [18]. Denna installation är
inte lika utrymmeskrävande som tidigare nämnda rörvärmeväxlare och kan enligt
leverantören installeras i de flesta befintliga system.

Figur 6. Menergas systemlösning AquaCond för värmeåtervinning ur gråvatten . [18]

Fler produkter på den internationella marknaden som baseras på värmepumplösningar är
bland annat Sewage Sharc från det kanadensiska företaget International Wastewater
Systems [19] och Pontos HeatCycle från tyska Hansgrohe [20]. Dessa systemlösningar
kombinerar värmepumpstekniken med ackumulatortankar. Pontos HeatCycle filtrerar och
renar även gråvatten så att det går att använda som till exempel toalettvatten. Under
denna studie har dessa produkter inte observerats i några svenska installationer.
3.1.4 Ackumulatortankslösningar
När gråvattenflödet är ojämnt kan gråvattnet ackumuleras i en tank för att plocka ut den
termiska energin på ett jämnare sätt fördelat över en längre tidsperiod. I ett passivt
system kan kallvatten för varmvattenberedning förvärmas i en slinga som går genom
tanken. I ett aktivt system kan gråvattnet från ackumulatortanken pumpas runt till en
separat värmeväxlare eller värmepump. Detta ställer höga krav på värmeväxlaren på
grund av gråvattnets partikelinnehåll. Generellt ger kombinationen av
värmepumpslösning och ackumulatortank en jämnare drift av värmepumpen och
möjliggör att dimensionera värmepumpen med en lägre effekt [21].
Exempel på kombinerade ackumulatortanks- och värmepumpslösningar är de tidigare
nämnda Sewage Sharc från det kanadensiska företaget International Wastewater Systems
[19] och Pontos HeatCycle [20] vilka båda levereras som paketlösningar inklusive
ackumulatortank(ar). Det finns även exempel där Menergas värmepumpslösning
AquaCond kombineras med ackumulatortank, till exempel i Södertäljes simhall Sydpoolen
[9].
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4

Gustavsviks badanläggning och energisystem

Informationen om Gustavsviks badanläggning har inhämtats genom platsbesök och
rundvandringar på anläggningen i dialog med deras drifttekniker och personal.
Gustavsviks badanläggning består av ett antal olika bassänger belägna i ett flertal
sammansatta byggnader, uppförda i olika etapper. Badet kan delas in i två huvuddelar,
motionsbad och upplevelsebad. Motionsbadet består av en bassäng som är ca 50 x 30
meter och har ett djup från ca 1 meter som grundast, till ca 5 meter som djupast.
Motionsbadets bassäng ska hålla en temperatur om ca 27°C. I samma byggnad som
motionsbadet finns gymmet där det finns ett kylbehov i ventilationsluften. Gymmet är
beläget längs motionsbadets ena långsida och saknar innerväggar, det är alltså öppet
mellan motionsbad och gym och luft passerar således obehindrat. Upplevelsebadet består
huvudsakligen av en vågbassäng och en åkattraktion, ”berget” eller ”forsen”, som består
av en artificiell fors. Där finns även ett antal barnbassänger samt tre stycken större
vattenrutschkanor. Från upplevelsebadet kan man simma ut till en vinterbassäng som
ligger på utsidan och är tillgänglig året runt. Vågbassängen, berget, barnpoolerna och
vattenrutschkanorna håller en temperatur på ca 30°C och vinterbassängen ca 27°C. I
anslutning till upplevelsebadet finns relaxavdelningen med en bubbelpool som håller
37°C. Här finns även bastu, varmt rum och omklädningsrum. Relaxavdelningens
ventilation har ett kylbehov. Under somrarna öppnas även upp en större utebassäng och
utomhusvattenrutschkanor.
För att säkerställa badvattnets kvalitet och renhet används flera sandfilter,
flockningsbassänger samt andra renings- och filtreringsenheter. Att hålla god hygien och
vattenkvalitet är en av Gustavsviks viktigaste uppgifter. Det finns även många elektriska
pumpar för vattentransport mellan bassänger, filter och åkattraktioner.
Uppvärmningen på Gustavsviks sker i första hand med fjärrvärme samt med två parallella
värmepumpar som arbetar tillsammans som en enhet. Fjärrvärmen förser ventilation,
tappvarmvattensystem samt några av anläggningens badbassänger med värme. I
Gustavsviks ventilationsaggregat används en roterande frånluftsvärmeväxlare för
värmeåtervinning ur badhusets frånluft till den inkommande uteluften. Majoriteten av
Gustavsviks badvatten värms upp av värmepumparna.
Då anläggningen har ett visst kylbehov för bland annat kylrum, ventilationskyla i gym,
konferens med mera utnyttjas de två värmepumparnas kalla sida som kylmaskiner.
Värmepumpens köldbärare värms upp när den levererar kyla till respektive förbrukare
och kommer tillbaka till värmepumpen med en högre temperatur. Denna
temperaturhöjning används av värmepumpen för att höja temperaturen på den varma
sidan som försörjer majoriteten av badbassängerna med värme.
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En förenklad skiss över systemets principiella flödesschema visas i Figur 7.

Figur 7. Gustavsviks lokaler värms upp med fjärrvärme. Värmebärarens temperatur stegras i
värmepumparna och värmer sedan bassängvatten innan det återvänder till undercentralen.

4.1.1 Värmepumpar
Värmepumparna som är installerade på Gustavsvik är en Climaveneta ERHH-1503 (se
Figur 8), som installerades 2002, och en YORK YCWL 0425 HE (se Figur 9), som
installerades 2010.

Figur 8. Gustavsviks värmepump, Climaveneta ERHH-1503 som installerades 2002. [22]

Figur 9. Gustavsviks värmepump YORK YCXL 0425 HE som installerades 2010. [23]
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Värmepumparnas installerade värme- och eleffekt samt COP-värden enligt respektive
leverantör presenteras i Tabell 1. Värmepumparnas COP-värden beräknades i denna
studie vid märkeffekt enligt produktspecifikationerna vid de önskade
framledningstemperaturerna till Gustavsviks kyl- och värmekrets. De två COP-värden i
tabell 1 bildar ett gemensamt medel-COP-värde på 3,8 för värmepumparna sett som en
enhet. Enligt leverantören har värmepumpen från YORK ett maximalt COP-värde på 5,17
vid optimal drift [23] det är dock vid andra temperaturer än vid Gustavsvik.
Tabell 1. Installerad effekt och COP-värden enligt produktspecifikationer från leverantör. [23]
[22]

Värmepump

Installerad
värmeeffekt
[kW]

Installerad
eleffekt [kW]

COPVärmepump

Climaveneta
ERHH-1503

280

87,2

3,1

YORK YCWL
0425 HE

445

99

4,5
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5

Teori

I detta avsnitt behandlas allmän teori kring gråvatten, värmeväxlare, och
värmepumpar/kylmaskiner.

5.1 Värmeåtervinning ur gråvatten
Gråvatten (eller BTD-vatten) är ett samlingsnamn för avloppsvatten från bad, tvätt och
dusch definieras enligt miljöbalkens kapitel 9, 2 § som avloppsvatten. Avloppsvatten ska
enligt miljöbalkens kapitel 9, 7 § avledas och renas eller tas om hand på något annat sätt
så att olägenhet för människors hälsa inte uppkommer [24].
Gråvattnet från idrottsanläggningar och simhallar består främst av duschvatten med en
temperaturer om ca 20–35°C. Det innebär en energiförlust om det släpps ut direkt till
avlopp. Gråvattnet är främst förorenat av tvålrester och partiklar från kroppen, till
exempel hår och dylikt.
Gråvattnet antas ha samma densitet och specifik värmekapacitet som vanligt vatten [9].
Den termiska energimängd som finns i gråvattnet bestäms då av dess densitet, volym,
specifika värmekapacitet samt temperaturskillnaden mellan gråvattnets temperatur och
en referenstemperatur. Referenstemperaturen är den temperatur som gråvattnet ska
växlas mot och kan till exempel vara temperaturen på inkommande kallvatten. Den
termiska energimängd som kan utvinnas ur gråvattnet ges således av ekvation ( 1 ).
𝑄 = 𝜌 ∙ 𝑉 ∙ 𝐶𝑝 ∙ (𝑇𝑔𝑟å𝑣𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛 − 𝑇𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑠 )
Där

(1)

𝑄 = 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖 [𝑘𝐽]
𝜌 = 𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑒𝑡 [𝑘𝑔⁄𝑚3 ]
𝑉 = 𝑉𝑜𝑙𝑦𝑚 [𝑚3 ]
𝐶𝑝 = 𝑆𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑘 𝑣ä𝑟𝑚𝑘𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑒𝑡 [𝑘𝐽/𝑘𝑔 ∙ °𝐶]
𝑇𝑔𝑟å𝑣𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛 = 𝐺𝑟å𝑣𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟 [°𝐶]
𝑇𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑠 = 𝑅𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑠𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟 [°𝐶]

Den specifika värmekapaciteten för en fluid ändras med temperaturen men kan antas som
ett medelvärde i det specificerade temperaturintervallet med tillräckligt god noggrannhet
[25]. Vid beräkningar i denna studie har medelvärdet av gråvattnets specifika
värmekapacitet antagits vara 4,2 kJ/kg°C.
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Den maximala effekten som går att utvinna den termiska energin med ges således av
ekvation ( 2 ).
𝑄̇ = 𝑚̇ ∙ 𝐶𝑝 ∙ (𝑇𝑔𝑟å𝑣𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛 − 𝑇𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑠 )
Där

(2)

𝑄̇ = 𝐸𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡 [𝑘𝑊]
𝑚̇ = 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑓𝑙ö𝑑𝑒 [𝑘𝑔⁄𝑠]
𝐶𝑝 = 𝑆𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑘 𝑣ä𝑟𝑚𝑘𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑒𝑡 [𝑘𝐽/𝑘𝑔 ∙ °𝐶]
𝑇𝑔𝑟å𝑣𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛 = 𝐺𝑟å𝑣𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟 [°𝐶]
𝑇𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑠 = 𝑅𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑠𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟 [°𝐶]

5.2 Värmeväxlare
En värmeväxlares uppgift är att överföra värmeenergi från ett medium till ett annat via
konvektion och konduktion. Den har således en kall sida och en varm sida som är skilda
från varandra. Medierna i en värmeväxlare kan vara vätska/vätska, gas/vätska eller
gas/gas. Vanliga medier är vatten/vatten, luft/vatten, luft/olja, luft/luft med mera. Den
enklaste typen av värmeväxlare består av två rör med olika diameter där det ena röret
löper genom det andra. Den kalla respektive den varma vätskan leds i varsitt rör och en
värmeöverföring mellan vätskorna erhålls då dessa strävar mot termisk jämnvikt. Denna
typ av värmeväxlare kallas för rörvärmeväxlare och kan utformas som motströms- eller
medströmsvärmeväxlare, se Figur 10 respektive Figur 11.

Figur 10. Principskiss över motströms värmeväxlare.

Figur 11. Principskiss över medströms värmeväxlare.
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En annan typ av värmeväxlare är plattvärmväxlaren. Den består av ett antal lager av
korrugerade plattor av material med högt värmeövergångstal, oftast olika legeringar.
Konstruktionen illustreras i Figur 12. Vätskorna vandrar fram och tillbaka genom
kanalerna, oftast motströms längs plattorna i värmeväxlaren. Medierna kommer aldrig i
direkt kontakt med varandra. Denna konstruktion ger en väldigt bra effektivitet tack vare
dess stora kontaktyta relativt storleken.

Figur 12. En plattvärmväxlare består av ett antal plattor av korrugerad metall som sätts ihop till
en effektiv och kompakt värmeväxlare med stora kontaktytor mellan fluiderna och metallen. [26]

Andra typer av värmeväxlare är till exempel tub-värmeväxlare, blandvärmeväxlare,
spiralvärmeväxlare, roterande värmeväxlare för luft med flera.
Medelvärmeövergångstalet, U [W/m2°C], är ett mått på värmeväxlares
värmeöverföringsförmåga. Medelvärmeövergångstalet beror av vilka medier som
värmeväxlaren arbetar med samt hur den är konstruerad. Denna information erhålls i
regel från leverantören. Typiska värden på medelvärmeövergångstalet för
plattvärmeväxlare (vatten/vatten) är 850-1700 [W/m2°C] [25].

5.3 Värmepump/kylmaskin
En värmepump och en kylmaskin är egentligen samma sak, det som avgör är dess syfte är
om den varma eller kalla sidan nyttjas. De tar värmeenergi från en lågtempererad
reservoar, den kalla sidan, och transporterar med hjälp av elektrisk energi värmeenergi
från den kalla sidan till den varma. En värmepump/kylmaskin består i sin enklaste form av
fyra komponenter, en kompressor, en kondensor, en förångare samt en expansionsventil.
Köld-/värmemediet går in i kompressorn som gas, i kompressorn komprimeras denna när
trycket höjs. Kompressorn drivs av elektricitet och det är denna energi som tillförs en
kylmaskin/värmepump. När mediet lämnar kompressorn är det trycksatt och i gasform,
den går in i kondensorn och kondenserar. När mediet kondenserar avges värmen till den
varma sidan. I det ideala fallet lämnar mediet kondensorn som mättad vätska men i
verkligheten har vätskan inte kondenserat helt och hållet. Därför används en
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expansionsventil för att säkerställa att mediet är i vätskeform när den går vidare till
förångaren. Energi transporteras från den kalla sidan till mediet i förångaren där
värmeenergi tas upp till förångningen. Det förångade köld-/värmemediet går vidare till
kompressorn.
För att bestämma vilken effekt som levereras från en värmepump/kylmaskin kan ekvation
( 2 ) användas, där temperaturdifferensen i detta fall är (𝑇𝐹𝑟𝑎𝑚𝑙𝑒𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟 −
𝑇𝑅𝑒𝑡𝑢𝑟𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟 ) [°𝐶]. Prestandan för en värmepump/kylmaskin anges i måttet COP
(Coefficient Of Performance), som ges av ekvation ( 3 ). Energimyndigheten har testat och
bestämt medel-COP-värdet för 9 moderna bergvärmpumpar till mellan 3-5 [27].
𝐶𝑂𝑃𝑉ä𝑟𝑚𝑒𝑝𝑢𝑚𝑝 =
där

𝑄𝑉ä𝑟𝑚𝑒/𝑘𝑦𝑙𝑎
𝑊𝐸𝑙

(3)

𝐶𝑂𝑃𝑉ä𝑟𝑚𝑒𝑝𝑢𝑚𝑝/𝑘𝑦𝑙𝑚𝑎𝑠𝑘𝑖𝑛 = 𝐶𝑜𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 𝑜𝑓 𝑝𝑒𝑟𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑛𝑐𝑒
𝑄𝑉ä𝑟𝑚𝑒/𝑘𝑦𝑙𝑎 = 𝐴𝑣𝑔𝑖𝑣𝑒𝑛 𝑣ä𝑟𝑚𝑒 −/𝑘𝑦𝑙𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖 [𝑘𝐽]
𝑊𝐸𝑙 = 𝑇𝑖𝑙𝑙𝑓ö𝑟𝑑 𝑒𝑙𝑒𝑘𝑡𝑟𝑖𝑠𝑘 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖[𝑘𝐽]

15

6

Metod

Detta kapitel presenterar de metoder som har använts för kartläggningen av kylkretsen,
mätningar och datainsamling, beräkningar samt framtagning av åtgärds- och
förbättringsförslag,

6.1 Mätningar och datainsamling
Platsbesök hos Gustavsvik har gjorts ca 1 gång per vecka för datainsamling och mätningar.
Loggade data för 2013 fanns tillgängliga från Gustavsviks styr- och övervakningssystem.
Data som samlats in och använts under detta examensarbete är temperaturer, flöden,
drifttider och elanvändning. Datainsamlingen har utförts tillsammans med drifttekniker
som känner anläggningen och dess funktioner väl. Värmepumparnas temperaturer till och
från värmepumparnas kalla respektive varma sida som användes i detta examensarbete
har loggats med 10240 sekunders (2 h, 50 min, 40 s) intervall, ca 7-9 loggningar/dag, under
hela 2013. Temperaturdata för januari 2013 saknades på grund av felande mätutrustning,
därför har dessa ersatts med data från januari 2014. Kompletterande flödesmätningar av
värmepumparnas köld- respektive värmebärare har utförts. Dessa mättes endast vid ett
tillfälle med hjälp av en portabel flödesmätare. Gråvattnets temperatur som inte loggats
av övervakningssystemet har avlästs med hjälp av fast installerade dykrörstermometerar
vid 4-5 tillfällen under platsbesök. Gråvattenflödet för 2013 har dokumenterats av
Gustavsvik genom dygnsvis avläsning på flödesmätare för producerat varmvatten till
duscharna. Dessa värden har använts vid beräkningar av gråvattnets energiinnehåll.

6.2 Kartläggning av kylkretsen
Under platsbesök har kylkretsen följts med hjälp av flödesscheman och tillsammans med
drifttekniker. Statistik och mätvärden från Gustavsviks styr- och övervakningssystem samt
dokumentation har samlats in och utvärderats. De data som samlats in är kylkretsens
temperaturer, installerade effekter och drifttider samt information om kylkretsens
funktioner. Baserat på detta har energieffektiviseringsförslag för kylkretsen har
identifierats och utvärderats.

6.3 Beräkningar
Microsoft Excel har använts för datahantering, beräkningar samt skapa tabeller och
diagram.
För
att
utvärdera
pumparnas
drift
och
prestanda
har
månadsmedeltemperaturer till/från värmepumparna, levererad kyla och värmeenergi
från värmepumparna, och värmepumparnas COP-värden beräknats. För att bestämma
potentialen för värmeåtervinning ur gråvattnet har också möjligt energiuttag ur
gråvattnet beräknats.
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6.4 Förbättringsförslag
Förbättringsförslag och förslag till energieffektiviseringsåtgärder har formulerats baserat
på studiens resultat. De lösningsförslag som tagits fram berör värmeåtervinning ur
gråvatten samt effektivisering av värmepumparna och kylkretsen. Ytterligare möjliga
energieffektiviseringsåtgärder som har observerats under denna studie presenteras utan
närmare analys.
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7

Resultat

I detta kapitel presenteras examensarbetets resultat: kartläggningen av kylkretsen,
värmepumparnas drift, förslag på systemlösningar för värmeåtervinning ur gråvattnet
samt övriga förslag till energieffektivisering av energisystemets kylkrets.

7.1 Kylkretsen
Gustavsviks kylkrets utgörs av värmepumparnas kalla sida med temperaturer mellan 5°C12°C och ett flöde om ca 90 m3/h. Köldbäraren består av vatten med 30 % inblandning av
etylenglykol. En schematisk bild av kylkretsen presenteras i Figur 13. Kylkretsens
förbrukare utgörs av följande:







Värmeåtervinning från ventilationens avluft.
Värmeåtervinning ur backspolningsvatten.
Kylning av motionsbassäng.
Efterkylare, ventilationsluft.
Ventilationskyla för gym.
Kyl- och frysrum för kök.

Figur 13. Principiell schematisk flödesbild av Gustavsviks kylkrets.

Värmeåtervinning från ventilationens avluft. Installerad effekt: 220 kW
Värmeåtervinningen ur avluften sker med ett kylbatteri efter att frånluften passerat den
roterande värmeväxlaren. Värmepumparnas köldbärare passerar genom kylbatteriet och
tar vara på en del av energin som finns i avluften Värmeåtervinning ur avluften erhålls
endast då avluften är varmare än köldbäraren vilket inte är fallet under en stor del av året.
Värmeåtervinning ur backspolningsvatten. Installerad effekt: 80 kW
För att erhålla god vattenkvalitet i bassängvattnet så filtreras vattnet kontinuerligt genom
sandfilter. Dessa sandfilter tar upp partiklar från bassängvattnet och behöver därför
rengöras. Rengöringen sker genom backspolning med färskvatten, vilket görs minst en
gång per dag. För detta går det åt runt 140 m3 färskvatten per backspolning. Färskvattnet
tas upp från egen brunn och går efter backspolning via avlopp till kommunens
reningsverk. I den så kallade kondenseringsåtervinningen utnyttjas ett delflöde från det
vatten som används till backspolningen. Detta delflöde växlas mot köldbäraren och
energitillskottet går till värmepumparna då färskvattnet i regel håller en högre temperatur
än värmepumparnas köldbärare.
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Kylning av motionsbassäng. Installerad effekt: 333 kW
Bassängvattnet i motionsbadet värms via växling mot ”Bergets” badvatten, innan
”bergets” vatten passerar sandfiltren. Temperaturen i motionsbassängen blir då för hög
och behöver kylas ner. Detta görs med hjälp av värmeväxling mot kylkretsen och värme
går således till värmepumparna. Detta innebär att motionsbadet först värms upp till en
för hög temperatur. Sedan kyls detta vatten med elektriskt producerad kyla från
värmepumparna. Denna lösning kallar man idag värmeåtervinning då den upptagna
energin tas upp och utnyttjas av värmepumparna.
Efterkylare, ventilationsluft. Installerad effekt: 60 kW
Efterkylare kyler ett delflöde av ventilationsluften då Gustavsvik endast har kylbehov för
en del av ventilationsluften. Den största delen av ventilationsluften, som går till
badhallarna, har inget kylbehov och kyls inte. Efterkylarna förser ventilationsluften med
kyla i konferensen, relaxen, kontor, källare samt diverse lokaler. Kylbehovet i dessa lokaler
är relativt konstant och finns över hela året.
Ventilationskyla för gym. Installerad effekt: 50 kW
Ventilationskyla för gymmet sker via ett egen efterkylare och har relativt konstant
kylbehov dagtid året runt. Eftersom gymmet ligger i samma lokal som motionsbadet är
det hög lufttemperatur. Luften kan passera obehindrat mellan motionsbad och gymmet
då det inte finns några avskiljningsväggar.
Kyl- och frysrum för kök. Installerad effekt: 15 kW
Gustavsviks restaurangs kyl- och frysrum kyls med separata kylmaskiner vars kondensorer
kyls av köldkretsen. Värmen från kylkompressorerna leds till värmepumpen.
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7.2 Värmepumparna
Temperaturerna från värmepumparna har mätts där flödena från de två
värmepumparna/systemen har blandats därför har värmepumparna beräknats som en
enhet.
Månadsmedelvärden
för
värmepumparnas
gemensamma
framledningstemperatur, returtemperatur samt temperaturdifferens på den varma
respektive kalla sidan presenteras i Tabell 2, där R=Retur och FL=framledning.
Tabell 2. Månadsmedeltemperaturer för den kalla respektive varma sidan av värmepumparna
sett som en enhet, där TR, TFL, ΔT är returtemperatur, framledningstemperatur samt
temperaturdifferens mellan den kalla respektive varma sidan av värmepumparna.

Månad 2013

Kyla

Värme

TR [°C]

TFL [°C]

ΔTKyla [°C]

TFL [°C]

TR [°C]

ΔTVärme [°C]

Januari(2014)

8,4

5,8

2,6

46,2

37,7

8,4

Februari

7,5

5,7

1,7

44,1

38,3

5,8

Mars

7,4

5,7

1,7

44,2

38,0

6,2

April

8,7

6,4

2,3

46,0

38,8

7,1

Maj

9,5

7,5

2,0

45,7

38,8

6,9

Juni

7,8

5,5

2,3

43,7

36,5

7,2

Juli

9,1

6,4

2,8

45,0

37,5

7,5

Augusti

9,2

5,9

3,4

45,7

36,9

8,7

September

8,3

5,5

2,8

43,4

35,4

8,0

Oktober

8,5

6,1

2,5

44,8

36,9

7,9

November

7,1

5,5

1,6

44,0

37,5

6,6

December

8,3

5,7

2,6

45,8

37,1

8,7

Vid bestämning av producerad kyl- och värmeenergi från värmepumparna användes först
ekvation ( 2 ) tillsammans med värmepumparnas uppmätta temperaturer och flöden.
Således kunde värmepumparnas kyl och värmeeffekt beräknas vid respektive
temperaturmätpunkt, vars intervall var 10240 sekunder (2 h, 50 min, 40 s). Sedan
skapades dygnsmedeleffekter som multiplicerades med dygnets alla timmar eftersom
värmepumparna aldrig står helt stilla. De dygnsvis producerade kyl- och värmeenergin
summerades över respektive månad. De loggade temperaturerna som använts är mätta
vid värmepumparnas gemensamma inlopp och utlopp på den kalla respektive varma sidan
och det uppmätta flödet som användes i beräkningarna antogs var konstant.
Det totala vätskeflödet genom värmepumparna sett som en enhet uppmättes till ca 45
m3/h och 90 m3/h för värmebäraren respektive köldbäraren. Flödena över respektive
värmepump presenteras i Tabell 3. Värmebärarens flöde är anmärkningsvärt lågt och bör
utredas ytterligare. Vid flödesmätningen som endast utfördes vid ett tillfälle observerades
även att både köldbäraren och värmebäraren vad smutsiga och skulle behöva renas eller
bytas ut samt att det skulle behöva utföras en rening av filter och liknande.
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Tabell 3. Vätskeflöde genom respektive värmepump.

Värmepump [m3/h]
Flöde köldbärare

York

48

Climaveneta

42

Totalt
Flöde värmebärare
Totalt

90
York

24

Climaveneta

21
45

För att bestämma värmepumparnas COP-värden (COPvärmepump och COPKylmaskin) användes
den beräknade avgivna värmeenergin/kylenergin samt den uppmätta elanvändningen per
dygn för värmepumparna tillsammans med ekvation ( 3 ). De COP-värden som beräknats
är gemensamma för båda värmepumparna sett som en enhet. Årsmedelvärden för
COPVärmepump och COPKylmaskin har beräknats till ca 3,3 respektive ca 2,2. De jämfördes sedan
med tillverkarnas COP-värden för att avgöra förbättringspotentialen i deras drift och
förutsättningar. I Tabell 4 presenteras värmepumparnas levererade värme och kyla,
beräknade medel-COP-värden samt tillförd el månadsvis. Värmepumparna har under
2013 levererat ca 3 000 MWh värme och ca 1 970 MWh kyla och använt totalt ca 970
MWh el. Gustavsvik köpte ca 3100 MWh fjärrvärme för uppvärmning 2013.
Värmepumparna levererar alltså tillsammans ungefär lika stor värmemängd som den
årligen köpta fjärvärmeenergin.
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Tabell 4. Beräknad total levererad värme och kyla, tillförd el samt beräknade månadsmedel-COP
för värmepumparna sett som en enhet.

Månad
2013

Värme[kWh]

Kyla[kWh]

El[kWh]

COPVärmepump

COPKylmaskin

Januari(2014)

296 666,4

196 645,7

98 168,0

3,0

2,0

Februari

180 837,4

112 675,0

60 921,0

3,1

1,8

Mars

219 335,8

126 644,0

66 572,0

3,3

1,9

April

242 665,8

165 498,6

78 032,0

3,1

2,1

Maj

245 315,6

156 868,0

74 064,5

3,5

2,2

Juni

243 619,1

165 003,9

72 491,5

3,7

2,2

Juli

264 808,5

207 255,7

85 058,5

3,2

2,5

Augusti

307 015,9

252 813,2

98 458,0

3,1

2,6

September

270 670,4

201 795,7

81 720,0

3,6

2,5

Oktober

277 387,6

183 638,0

84 423,0

3,4

2,2

November

223 209,6

118 395,6

66 456,0

3,5

1,7

December

305 755,2

195 834,0

99 891,0

3,1

2,0

Totalt

3 077 287,4

2 083 067,4

966 255,5

3,3

2,2

7.3 Potential för värmeåtervinning ur Gustavsviks gråvatten
Gråvattnets energiinnehåll har bestämts med ekvation ( 1 ). För att inte presentera för
optimistiska siffror så har differensen (𝑇𝑔𝑟å𝑣𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛 − 𝑇𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑠 ) valts att sättas till 10°C.
Gustavsviks gråvattentemperatur saknar loggningsutrustning och har därför avlästs via
fast installerade dyktermometrar under platsbesöken. Dessa avläsningar, diskussion med
drifttekniker samt förstudien visar på att gråvattentemperaturen kan antas 25-30°C.
Inkommande kallvattens temperatur använd som referenstemperatur och har avlästs till
ca 5-15°C Därför antas det rimligt att räkna med temperaturdifferensen 10°C som ett
medelvärde. Mängden gråvatten som passerar Gustavsviks gråvattentank har avlästs och
loggats dygnsvis under 2013 av drifttekniker och uppgår till totalt ca 11 000 m3. Tabell 5
presenterar 2013 års uppmätta gråvattenflöden samt beräknade energimängderna som
maximalt skulle kunna återvinnas månadsvis.
Den beräknade energimängden som skulle kunna återvinnas ur Gustavsviks gråvatten har
bestämts till ca 130 000 kWh/år med antagandet att gråvattnets temperatur kan sänkas
10°C. Gråvattenflöde finns endast under Gustavsviks öppettider vilket innebär att
potentialen endast finns dagtid. Flödet antas i dessa beräkningar vara relativt konstant
under dagen. Flödet är troligen inte konstant under dagen och bör mätas upp
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noggrannare innan en eventuell installation, information om flödet behövs vid
dimensioneringen av ett lösningsförslag.
Tabell 5. Energimängd/månad som kan utvinnas vid en sänkning av gråvattentemperaturen med
10°C samt gråvattnets flöde/månad.
Energimängd [kWh/månad], ΔT=
10°C

Gråvattenflöde [m3/månad]

Januari

7 928

683

Februari

7 858

677

Mars

8 903

767

April

9 008

776

Maj

10 900

939

Juni

7 429

640

Juli

18 759

1 616

Augusti

16 762

1 444

September

13 767

1 186

Oktober

10 099

870

November

12 026

1 036

December

9 507

819

132 950

11 453

Månad, 2013

Summa

Potentialen för värmeåtervinning ur gråvattnet ökar om temperaturdifferensen hos
gråvattnet kan ökas i återvinningsförloppet. Det kan göras genom att kyla gråvattnet mot
en lägre temperatur, till exempel genom att utnyttja en värmepump.
En överslagsräkning utfördes för att se hur mycket den potentiella värmeeffekten från
gråvattnet skulle kunna påverka Gustavsviks köldbärare som kyls av värmepumparna. Vid
denna beräkning användes en omskrivning av ekvation ( 1 ). Genom att göra antagandet
att gråvattentemperaturen kan sänkas 10°C och att hela denna effekt överförs till
köldbäraren, kan köldbärarens temperaturdifferens lösas ut. Detta visade sig ha en liten
påverkan på köldbärarens temperatur som endast skulle höjas med cirka 0,1°C. Detta på
grund av den låga temperaturdifferenserna och de stora flödesskillnaderna medierna
emellan.

7.4 Osäkerhet
De parametrar som ger störst påverkan på de beräknade energimängderna är de
temperaturer som har använts för att beräkna värmepumparnas avgivna värme och kyla.
Osäkerheten i temperaturdatat ligger i mätutrustningens tillförlitlighet samt placering och
kalibrering av givarna. Eftersom temperaturdifferensen är relativt liten så ger även ett
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litet fel, ett stort fel i effekt- och energiberäkningarna, detta påverkar i sin tur de
beräknade COP-värdena. För att minska osäkerheten bör temperaturmätningarna utföras
med ett kortare intervall. Dessutom bör temperaturgivarna kalibreras om eller
kontrollmätas med andra givare för att se om de installerade givarna är trovärdiga.
Vid bestämningen av den potentiella värmeåtervinningen ur gråvattnet har
gråvattentemperaturen antagits baserat på enstaka mätningar och med stöd av
litteraturstudien. Detta medför en osäkerhet och för att få säkrare beräkningar bör
mätningar av både temperatur och flöde göras under en längre tidsperiod.
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8

Diskussion

I detta kapitel diskuteras och analyseras resultaten av detta examensarbete. Analysen
fokuserar på värmepumparnas prestanda och gråvattnets energiinnehåll samt
möjligheter till värmeåtervinning från detta. Gustavsviks energisystem för värme och kyla
har även analyserats på systemnivå där energibesparingsmöjligheter presenteras.
Värmepumparnas beräknade medel-COP-värden har jämförts med märkdata. Deras
prestanda har utvärderats utifrån detta och anläggningens förutsättningar. Möjligheterna
till värmeåtervinning från gråvattnet har utvärderats och analyserats baserat på
beräkningarna av gråvattnets energiinnehåll tillsammans med informationen hämtad från
litteraturstudien.

8.1 Kylkretsen
Kylkretsens olika förbrukare har granskats och utvärderats. Baserat på drifttider
installerade effekter i kylkretsen har Gustavsvik ett lägre kylbehov än
värmepumparna är dimensionerade. Under vinterhalvåret har avluften efter
roterande värmeväxlaren lägre temperatur än köldbäraren. Det innebär
värmepumparna inte kan utnyttja detta under dessa perioder av året.

och
vad
den
att

Det är svårt att säga hur stor energimängd värmeåtervinningen från backspolningsvattnet
tillför köldbäraren då det inte finns någon flödes- eller temperaturmätning på varken
köldmediets delflöde eller backspolningsvattnets flöde. Den enda indikering som finns är
manuella avläsningar på dykrörstermometrar som vittnar om att det sker en liten
temperaturökning hos köldbärarens delflöde. Denna lösning innebär att man kyler ner det
inkommande vattnet innan backspolningen av sandfiltren. Sandfiltren kyls således ner och
kräver sedan värmeenergi från badvattnet för att hamna i termisk jämnvikt efter
backspolningen. Rent energimässigt så innebär denna lösning att man kyler och värmer
på samma ställe.
Lösningen där bassängvattnet i motionsbadet kyls av värmepumparnas köldbärare är inte
nödvändig om bassängvattnet har rätt temperatur från början, det vill säga efter att den
värmts av ”berget”. Detta ska kunna lösas genom en injustering i värmeväxlaren som
förser detta bassängvatten med värme. En sådan injustering skulle innebära en minskad
upptagen energimängd till värmepumparna via köldbäraren vilket ger värmepumparna en
mindre energimängd att jobba med på den kalla sidan. Detta innebär i sin tur att en
mindre energimängd erhålls på varma sidan, vid samma verkningsgrad. Det måste alltså
tas hänsyn till att om en mindre kyleffekt tas ut måste även en mindre värmeeffekt tas ut.
Efterkylningen av ventilationsluft har inte utretts närmare. Detta kylbehov är relativt
konstant under hela året då den för Gustavsvik är mer förknippad med att kyla bort internt
genererad värme än utetemperaturen.
Gymmets behov av ventilationskyla är relativt konstant under hela året. Gymmet ligger i
samma lokal som motionsbadet och saknar avskiljningsväggar. Gymmets kylbehov är
troligtvis onödigt stort då motionsbadets varma och fuktiga luft kan passera obehindrat.
Det är rimligt att tro att inneklimatet skulle förbättras om gymmet försågs med väggar
som skiljer gymmets luftmassor från motionsbadets.
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För kylmaskinernas som förser kiosken och restaurangens kyl – och frysrum med kyla, har
drift och prestanda inte utretts under denna studie men det observerades att de var äldre
vilket talar för att nyare och effektivare teknik är en möjlig energibesparingsåtgärd för
Gustavsvik.

8.2 Värmepumparna
Värmepumparnas COP-värden beräknade i denna studie är lägre än vad leverantörerna
utlovar. Det finns alltså anledning att optimera dess drift för att minska elanvändningen,
och således kostnaderna och miljöpåverkan. För att förbättra värmepumparnas prestanda
bör en injustering av samtliga förbrukare på både köld- och värmebäraren utföras.
I Gustavsviks fall begränsas värmepumparnas värmeproduktion av möjligheten till
uppvärmning av deras kalla sida, det vill säga kylbehovet. Därför bör värmepumparnas
injustering bestämmas av deras kylbehov. Jag får uppfattningen att Gustavsvik har
fokuserat på att få värmepumparna att producera så mycket värme som möjligt så att
systemtänket blivit bortglömt och lösningar har skapats som innebär att man värmer och
kyler på samma ställe. Exempel på detta är den tidigare nämnda kylningen av
motionsbadets bassängvatten.
Det uppmätta flödet hos värmebäraren var mycket lägre än väntat och detta bör utredas
ytterligare. Det är även lägre än vad de två värmepumpstillverkarna rekommenderar som
lägsta flöde i respektive produktspecifikation. Detta innebär att värmepumparna inte kan
operera vid de förhållanden som de är konstruerade och optimerade för vilket kan vara
en förklaring till dess låga COP-värden.
En tänkbar anledning till att flödet är så lågt är ett misstänkt mekaniskt fel på
värmebärarens pump som upptäcktes under ett av platsbesöken. Pumpen är av typen
tvillingpump som denna består av två pumpmotorer samt två pumpsnäckor vilka går ihop
till samma inlopp respektive utlopp. Antingen körs en pumpmotor i taget eller båda
samtidigt. Då endast en pumpmotor är aktiv ska den andra stå still och flödet hindras från
att tryckas in i den andra snäckan med hjälp av en klaff. Felet yttrar sig genom att den
pumpmotor som tillhör den sekundära pumpen ”snurrar med” trots att den ej är i drift.
Detta kan innebära att flödet ”snurrar runt” i tvillingpumpen i stället för ut i systemet.
Det är anmärkningsvärt att de beräknade medel-COP-värdena är så pass höga trots
värmebärarens låga flöde. Detta kan bero på mätfel av temperaturerna. Som tidigare
nämnts i kapitel 5.3 så är temperaturen en parameter som slår hårt på den beräknade
värmeeffekten och således det beräknade COP-värdet.
Köldbärarens flöde ligger inom leverantörernas rekommenderade intervall för båda
värmepumparna men bör även justeras in vid värmepumparna om man utför en
injustering eller ombyggnation på kylkretsen.
Då Gustavsviks energisystem har byggts ut i etapper under många år bör de utföra
mätningar och injustering av alla förbrukare på värme- och kylsystemet.
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8.3 Värmeåtervinning ur gråvatten
Gustavsvik har en stor potential för värmeåtervinning ur gråvattnet främst tack vare sitt
stora och relativt jämna gråvattenflöde och att de har separerat gråvattnet från
svartvatten samt att det finns tillräckligt utrymme för installationen. Dessutom finns
redan driftpersonal på plats som kan sköta eventuellt underhåll och tillsyn. Gustavsviks
totala mängd köpt fjärrvärme 2013 var cirka 3 000 MWh varav ca 600 MWh för
tappvarmvattenberedning. Det tillkommer även en lika stor mängd producerad värme
från värmepumparna. Den potentiella värmeåtervinningen ur gråvattnet, cirka 130
MWh/år, utgör då ca 4 % av det årligen köpta fjärrvärmen och ca 20 % av energin för
tappvarmvattenberedning. Studerad litteratur styrker att badhus och idrottsanläggningar
har en stor potential för värmeåtervinning ur gråvatten.
Färdiga systemlösningar för värmeåtervinning ur gråvatten beskrivs tidigare i denna
rapport i avsnittet 3. De passiva systemen för värmeåtervinning ur gråvatten är i regel
billigare än de aktiva både i installationskostnad, driftkostnad och underhållskostnad. Där
emot kan besparingen bli större med de aktiva systemen vilket gör att dessa kan vara mer
lönsamma. För att få så hållbara lösningar som möjligt så måste stor vikt läggas vid
driftsäkerhet under hela livslängden. Baserat på Gustavsviks förutsättningar lämpar sig
två systemlösningar för värmeåtervinning ur gråvatten: SPUAB:s passiva rörvärmeväxlare
samt Menergas aktiva värmepumpslösning AcuaCond. Detta på grund av bådas goda
utlovade prestanda och robusthet samt sin relativt korta avbetalningstid. Innan man
fattar beslut om eventuella installationer rekommenderas Gustavsvik att kräva mer
information om produkternas prestanda och eventuella referensprojekt. Denna studie
har inte kunnat visa vilket av dessa alternativ som ger störst besparing då det har varit
svårt att få tag på kostnadsuppgifter samt trovärdiga uppgifter om prestanda på de
färdiga produktlösningarna.
Inför och vid en ny installation rekommenderas Gustavsvik att utföra kontinuerliga
mätningar av gråvattnets temperatur och flöde för att fastställa potential och
dimensionera systemet samt för vidare uppföljning. Att bevaka detta är också nödvändigt
för att säkerställa att utrustningen fungerar som den ska. För att erhålla ett jämnt och
kontrollerat energiuttag kan lösningen kombineras med ackumulatortank/(ar) oavsett
passiv eller aktiv lösning. Nackdelar med detta är investeringskostnad, att det är
utrymmeskrävande och att det eventuellt kräver mer rengöring och underhåll. Att ansluta
en värmepump till dessa typer av system innebär en högre investerings- och driftkostnad,
en begränsad livstid samt ett ökat elberoende. En värmepumpslösning består även av mer
teknik och fler rörliga delar vilket ökar riskan för driftstörningar på grund av maskinhaveri.
Andra nackdelar med värmepumpslösningar är att de innebär ett elberoende och att det
innebär en stor exergiförlust att använda en så högvärdig energikälla som el för att skapa
värme.
Överslagsräkningen som utfördes för att se hur mycket den potentiella värmeeffekten
från gråvattnet skulle kunna påverka Gustavsviks köldbärare gav en väldigt liten
temperaturhöjning och bör inte påverka värmepumparnas prestanda nämnvärt. Däremot
så innebär denna lösning att det alltid finns möjlighet att kyla gråvattnet eftersom
köldbäraren har högt flöde med en låg temperatur. Ett alternativt sätt att återvinna
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gråvattenenergin skulle kunna vara koppla på ett delflöde från köldbäraren över en
värmeväxlare på samma sätt som vid förvärmning av kallvatten för varmvattenberedning.
Detta innebär troligen ingen förbättrad drift av värmepumparna men innebär en
energiåtervinning då energin används av värmepumparna istället för att gå till avlopp.
Orsaken till att det finns mycket gråvatten bör också utredas. Det första steget för att
sänka energianvändningen bör vara att utreda om den kan minskas i stället för hur energin
kan återvinnas.
Denna studie visar på att det finns en potential i att återvinna värmeenergin ur
Gustavsviks gråvatten. Rekommendationen till Gustavsvik är att i första hand mäta
gråvattnets temperatur och flöde under en längre tidsperiod. Detta för att kunna utforma
ett optimalt system för återvinningen.

8.4 Förslag till ytterligare utredningar och åtgärder
Om anläggningen ska byggas om kan det vara idé att titta på hur hela systemet kan
förbättras/dimensioneras. Då bör en kartläggning göras av Gustavsviks hela energisystem
för värme och kyla utföras där alla behov/förbrukare listas. Med denna information kan
värme- och kylsystemet omformas, dimensioneras och injusteras.
Om backspolningsvattnet skulle användas för att helt eller delvis täcka Gustavsviks
kylbehov skulle det betraktas som en typ av frikyla. Backspolningsvattnets temperatur är
ca 10°C och alltså högre än vad värmepumparnas köldbärare är men är ändå tillräckligt
låg för att kunna användas, till exempel för ventilationskyla. Detta skulle innebära två
stora fördelar: minskat beroende av värmepumparna och således el samt en minskad
avkylning av sandfiltren då backspolningsvattnet skulle få en högre temperatur från
kylsteget. Om denna åtgärd ska övervägas bör betydelsen av backspolingsvattnets
temperatur vid reningsförloppet utredas vilket inte berörts under denna studie.
Det finns ett flertal ställen på Gustavsvik där man värmer och kyler på samma ställe. De
som tydligast identifierats under detta examensarbete är kylningen av motionsbadets
bassängvatten samt ventilationskylan i gymmet. Detta förekommer troligen på fler platser
i anläggningen. Att bygga bort dessa konkurrerande system innebär att Gustavsviks
energiförbrukning sänks.
Som tidigare nämns så har ett flertal äldre pumpar observerats vid platsbesöken,
exempelvis pumparna för värmepumparnas värme- och köldbärare. Byte av föråldrade
pumpar till moderna innebär en energibesparing vad gäller el för drift. Moderna pumpar
med varvtalsreglering innebär att driften kan optimeras därmed kan energianvändningen
hållas så låg som möjligt, varvtalsreglering av pumpar bör alltså övervägas där det är
möjligt.
Att täcka över badbassängerna nattetid skulle innebära att energitransporten och
avdunstningen till omgivande luft skulle minska, vilket innebär ett minskat energibehov
för att erhålla önskad temperatur i badvattnet nattetid. Genom att minska avdunstningen
kan fukthalten i luften minskas och således även minskar även ventilationsbehovet
nattetid.
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Slutsatser

Gustavsviks energisystem är en stor, komplex och intressant utmaning och det finns
mycket att göra för att energieffektivisera anläggningen. Gustavsviks anläggning har
byggds ut i etapper utan energihushållning i åtanke, med många lösningar som innebär
onödigt stor energianvändning och således stor potential för energibesparingsåtgärder.
Gustavsviks kylkrets utgörs av värmepumparnas gemensamma kalla sida, där värmen som
erhålls när man kyler utnyttjas i värmepumparna. Den installerade kyleffekten är större
än vad kylbehovet är. Genom att bygga bort de punkter i anläggningen där man kyler och
värmer samtidigt kan man minska kylbehovet ytterligare. Detta skulle medföra att
värmepumparna blir ännu mer överdimensionerade sett till kylbehovet. De två tydligaste
exemplen på konkurrerande kyla och värme är: kylning av motionsbadets bassängvatten
samt gymmets ventilationskyla där varm och kall luft blandas obehindrat.
Det finns en stor potential för värmeåtervinning ur Gustavsviks gråvatten, energimängden
som skulle kunna återvinna uppgår till ca 130 000 kWh/år med dagens
varmvattenanvändning. Det är lämpligt att använda den återvunna värmen till
förvärmning av inkommande kallvatten för varmvattenberedning. Detta på grund av att
behovet då finns ungefär samtidigt som den möjliga återvinningen tack vare Gustavsviks
relativt jämna gråvattenflöde. Oavsett passiv eller aktiv lösning rekommenderas att
kombinera denna med ackumulatortank/(ar) för att få ett jämnare energiuttag. För att
kunna utnyttja denna potential på bästa sätt rekommenderas Gustavsvik att i första hand
mäta och dokumentera gråvattnets flöde samt temperaturer under en längre period.
Baserat på denna information kan den bästa lösningen tas fram.
Värmepumparnas drift har utvärderats och ett första steg i en förbättrad drift är att utföra
en injustering av värme- och köldkretsen. Gustavsvik rekommenderas även att
kontrollera värmekretsens tvillingpump då det finns anledning att misstänka att denna
inte fungerar korrekt. Dessa misstankar baseras på värmekretsens låga flöde och tidigare
nämnda fel på tvillingpumpen. Värmepumparnas injustering bör basera på köldbehovet
då det är detta som begränsar värmepumparna. Energieffektiviseringsförslag som
Gustavsvik rekommenderas är att:







Utföra injustering av kylkretsen
Rengör/byt ut smutsig köldbärare samt dess filter
Utred utbyte av föråldrade kylmaskiner för kyla till kiosks och restaurangs kylrum.
Mät gråvattnets temperatur och flöde
Installera ny gråvattenåtervinning
Utreda utnyttjande av backspolningsvatten för att täcka delar av eller hela
kylbehovet

Dessutom har möjligheter som inte analyserats närmare identifierats under
examensarbetet. Gustavsvik rekommenderas att:




Utföra en heltäckande energikartläggning av anläggningen
Utför injustering av värmekretsen
Utreda värmebärarens låga flöde
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Rengör/byt ut smutsig värmebärare samt dess filter
Undvik att värma och kyla på samma ställe.
Utreda byte av föråldrade pumpar.
Utreda montage av avskiljningsväggar mellan gym och motionsbad
Utreda övertäckning av bassänger nattetid.
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