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Sammanfattning 
Då medvetenheten kring ekonomiska och miljömässiga aspekter av vår energiförbrukning ökat har 

även fjärrvärmeleverantörerna arbetat med att anpassa sig efter detta, något som lett till förändringar 

i bland annat prismodeller och tankesätt kring hur leverantörerna kan hjälpa sina kunder. I dag läggs 

ett större fokus på att hjälpa kunderna hitta en helhetslösning och kunderna ges också en större frihet 

att själva bestämma hur och när energi- och effektbesparingar kan göras. Detta har lett till nya åtgärder 

från kunderna och i detta examensarbete studerades dessa lösningar närmare. Framförallt 

undersöktes ackumulering av tappvatten eftersom detta är något som testats av Umeå kommun 

fastighet, vilka detta arbete utfördes åt. Data till denna del av arbetet samlades in på en förskola, vilken 

fungerar som en testanläggning för ackumuleringslösningen. En teoretisk del av examensarbetet gick 

även ut på att, med hjälp av simuleringar, undersöka vilken påverkan som förändringar av 

uppvärmnings- och ventilationstider medför på effektuttaget av fjärrvärme. 

 

För beräkning av diverse resultat angående ackumulatorlösningen utfördes mätningar kring den 

utrustning som fanns installerad på förskolan. Temperaturer och flöden användes för att beräkna den 

energi som kunde ackumuleras. Med hjälp av detta utfördes även ekonomiska och miljömässiga 

beräkningar som sedan kunde användas för att avgöra huruvida lösningen förtjänstfullt går att 

installera. För simuleringarna användes programvaran IDA Indoor Climate and Energy, IDA ICE, i vilket 

en modell av byggnaden skapades. Denna modell kunde sedan användas för simulering av olika 

inställningar för ventilation och uppvärmning. 

 

Resultatet av undersökningarna visar att ackumulering av tappvatten under natten skulle sänka den 

abonnerade effekten för byggnaden och att investeringen skulle vara lönsam ur ett livscykelkostnads-

perspektiv. Ekonomiskt sett är ackumuleringslösningen dock känsligt för förändringar, vilket gör att 

varje byggnads varmvattenanvändning bör undersökas innan en ackumulatortank installeras. Ur 

miljösynpunkt skulle lösningen medföra att genomsnittskunden för Umeå Energi AB minskar andelen 

fossila bränslen med 0,8 % sett till totalmixen, något som skulle motsvara 940 kg CO2e/år. Det är dock 

viktigt att betona att användning av andra bränslen, såsom biobränslen och avfall, skulle öka i 

användning då fossila bränslen minskar. 

 

Simuleringarna som genomfördes visar tydligt att det går att åstadkomma en effektförflyttning genom 

att värma byggnaden under natten, för att sedan låta temperaturen i byggnaden sjunka sakta under 

dagen och på så vis utnyttja byggnadens termiska tröghet.  
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Abstract 
The Swedish society has seen an increased awareness regarding environment and economic impact of 

its energy consumption. District heating companies have been forced to adapt to the ever more aware 

customers, leading to changes in price structure and a willingness to help them find a better overall 

solution. This has led to customers being able to choose when and where energy savings should be 

made, resulting in new innovative ways to do so. In this master’s thesis some of these new ways of 

redistributing and saving energy was examined. Primarily accumulation of hot tap water was the 

subject of this thesis, since Umeå kommun fastighet has installed a system testing this method in a 

preschool just outside of Umeå. Data was gathered from the preschool for further studies regarding 

the accumulation. Another theoretical part of the thesis was simulations on how lowering heating and 

ventilation flow would affect the consumption of district heating. 

 

Data for calculations regarding the accumulation were obtained through measurements made at the 

preschool. Measurements were made to obtain different temperatures and flows which later were 

used to calculate energy stored in the tank. Calculated energy data for economic and environmental 

calculations was obtained and used to determine whether installation of the accumulation system was 

profitable. Simulations were made using the energy simulation software IDA Indoor Climate and 

Energy, IDA ICE, in which a model of the preschool was constructed. The model could then be used 

with different settings regarding control of ventilation and heating. These changes were made to study 

the effect of variations in temperature and power usage. 

 

Results obtained from the research of hot water accumulation during night time shows that subscribed 

power for the building could be reduced and that the investment would be profitable from a life cycle 

cost perspective. From an economic standpoint the system is sensitive to changes, making it important 

to evaluate every building this solution is implemented in before installation. From an environmental 

standpoint the accumulation would result in average customers reducing their usage of fossil fuel with 

0,8 % of the total energy mix. This would mean reduced emissions by 940 kg CO2e/year. However the 

use of other fuels, such as biofuel and waste, would increase. 

 

Simulations indicate that power usage can be shifted in time by heating the building during night and 

gradually allowing the temperature to fall during the day, utilizing the buildings thermal mass. 
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Nomenklatur 
 

Taxemodell En taxemodell är den modell vilket ett företag eller en privatperson tar betalt 

efter. 

Legionella Legionella är en bakterie som kan orsaka legionärsjuka och pontiacfeber. Den 

kan finnas och spridas via tappvatten och finns naturligt i jord, sjöar och 

vattendrag. 

Termisk tröghet Termisk tröghet beskriver ett materials värmelagringsförmåga och används i 

detta examensarbete för att beskriva hur en byggnads värmelager kan nyttjas 

för att sänka effekttoppar från uppvärmning. 

BBR Boverkets byggregler är en sammanfattning av de regler som gäller för en 

bostad när det kommer till inomhusklimat, utformning, bärförmåga brandskydd 

med mera.  

LCC Life cycle cost, livscykelkostnad på svenska, är en metod som används för att 

beräkna investeringens kostnad under dess ekonomiska livslängd. Normalt 

används metoden vid jämförelse av anläggningar eller objekt som saknar 

intäkter. 

CO2e Koldioxidekvivalent är ett vanligt sätt att jämföra utsläpp av växthusgaser. Med 

denna metod räknas utsläpp från olika bränslen om till motsvarande mängd 

koldioxid. 

IDA ICE IDA Indoor Climate and Energy är ett energisimuleringsprogram som används 

för att undersöka energi, effekt och inomhusklimat i byggnader. 

PMV Predicted Mean Vote är en metod som brukar användas för att beskriva de 

faktorer som påverkar komforten inomhus. 

PPD Predicted Percentage of Dissatisfied är en metod som används för att se hur stor 

andel av individerna i en byggnad som är nöjda med rådande inomhusklimat. 

PCM Phase Change Materials är material som byter fas vid specifika temperaturer 

och kan lagra stora mängder energi i fasövergången mellan olika 

aggregationstillstånd. 

NV Nuvärdet är ett sätt att räkna om kommande inkomster och utgifter. Om 

nuvärdet är högre än grundinvesteringen anses den vara lönsam. 

NNV Nettonuvärdet kan ses som hur stor förtjänst eller förlust en investering ger 

utöver de avkastningskrav som finns inbyggda i kalkylräntan. 
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1. Inledning 
I Sverige står fjärrvärme för en huvuddel av uppvärmningen i flerbostadshus och är en väletablerad 

metod för uppvärmning av både byggnader och vatten [1]. Den rådande populariteten för fjärrvärme 

har gett incitament för att tekniken inom området förändras och förbättras, inte minst på senare tid, 

då miljö ligger i fokus bland leverantörer såväl som kunder [2]. En ökad miljömedvetenhet har bidragit 

till en skiftning i teknikens utveckling [3] då fjärrvärme bidrar till stora minskningar av CO2-utsläpp 

jämfört med samma uppvärmning från småskaliga pannor [4]. På senare år har också den ekonomiska 

delen påverkat utvecklingen i allt större grad då stigande energipriser under 2000-talet [5] fångat 

konsumenternas uppmärksamhet och ökat medvetenhet inom området [6]. Som fjärrvärmeanvändare 

handlar det därför i första hand om att minska den energi som används, något som i förlängningen 

sänker kostnaden. För fjärrvärmeleverantörer med kraftvärmeverk, verk där både el och fjärrvärme 

utvinns, handlar det främst om att maximera andelen el som går att producera [7] samt i största 

utsträckning begränsa användningen av spetslastpannor som drivs av kostsamma fossila bränslen [8]. 

Av denna anledning har investeringar, som byggnationer av nya kraftvärmeverk och utbyggnationer av 

ledningsnät, prioriterats högt och investeringen tas bland annat igen genom ökade priser för 

konsumenterna [9]. 

 

Sveriges första fjärrvärmesystem upprättades år 1948 i Karlstad [10]. Sedan dess har utvecklingen och 

utbyggnaden gått snabbt, och 2014 stod fjärrvärmen för 80 % av energianvändningen för uppvärmning 

av tappvatten och lokaler [11]. Då fjärrvärmetillväxten tidigare varit jämn så har nästkommande års 

leverans alltid varit lätt att prognostisera, men under de senaste åren har trenden förändrats och på 

många håll märker leverantörerna av en minskad efterfrågan [12]. Detta trendskifte beror till stor del 

på att kunderna del- eller helkonverterar sin uppvärmning genom att installera värmepumpar, något 

som verkar ha stark anknytning till prismodellen för orten [12]. Den ökade medveten bland kunderna 

har också påverkat efterfrågan på marknaden, vilket tillsammans med större andel konverteringar har 

lett till att fjärrleverantörerna reagerat genom att se över sina taxemetoder [12]. Detta görs med 

förhoppningar om att en mer lättförståelig prismodell ska göra att kunden får en bättre insyn i 

prissättningen för just dem, samt att den ökade insynen ger kunden en förståelse om hur 

energikonsumtionen påverkar miljön [9]. Skiftningen har dock gjort att spridningen i utformning av 

taxemodeller ökat mellan olika leverantörer och kan vara väldigt specifika för varje enskild kommun 

[13]. De gamla taxemodellerna tog oftast bara hänsyn till levererad energi under året, oavsett 

fördelning av uttag [12]. Detta är något som förändrats på senare tid, och en faktor som tagits med i 

allt fler taxemodeller behandlar maximalt effektuttag [14]. Hur detta beräknas är något som skiljer sig 

mycket mellan olika leverantörers taxemodell, men några exempel är: 

 Vattenfall: Levererar fjärrvärme i flera orter runt hela Sverige. Värmetaxan varierar från ort till ort. 

I till exempel Uppsala finns ingen effektparameter i taxan medan det i Vänersborg infördes en ny 

prismodell med effektprissättning från och med den 1 januari 2009. Denna nya prismodell består 

av två delar; en effekt- och en energidel. Effektdelen styrs av det maximala uttaget under ett dygn 

i januari, det vill säga av högsta dygnsmedeleffekt. Denna effekt tillämpas sedan under 

tolvmånadersperioden 1 april-31 mars. [14] 
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 Göteborg Energi: Har en värmetaxa som innehåller en effektdel. Prisgrundande medeleffekt 

baseras på medelvärdet av det faktiskt uppmätta effektuttaget av de tre högsta 

dygnsmedelvärdena från den senaste rullande tolvmånadersperioden [14]. 

 

 Ringsjö Energi (numera Kraftringen Energi AB): Här skrivs avtal med företagskunder om en 

”abonnerad effekt”. Denna ingår som en parameter i värmetaxan. För att säkerställa att kunden 

inte tar ut högre effekt än avtalat installeras en flödesbegränsare. Vill kunden öka sitt effektuttag 

skrivs ett nytt avtal. Vill kunden minska sin abonnerade effekt krävs förhandlingar [14]. 

 

 Umeå Energi AB: Har nyligen uppdaterat sin taxermodell och med detta gått från en 

schablonmässig beräkning av energikonsumtionen till mätning av energi, effektuttag och flöde. 

Effektpriset baseras här på ett förvalt effektbehov. Skulle detta överskridas minskas inte effekten 

till kund, istället tas en extra avgift ut, men byggnadens behov tillgodoses alltid [15]. 

Ur en miljömässig synpunkt har förändringarna uppstått då leverantörerna i största möjliga 

utsträckning försökt frångå användandet av fossila bränslen, som i dagsläget driver de flesta 

spettspannorna runt om i Sverige [8] [16]. Den största anledningen till dessa förändringar är de senaste 

decenniernas fördjupade förståelse kring hur mänsklig inverkan påverkar klimatet, samt förståelsen 

kring hur snabbt denna påverkan i sin tur berör jordens alla komplexa ekosystem och kretslopp [17]. 

Då frågan även väcker ett allt större intresse bland befolkningen, globalt såväl som nationellt, har även 

större politiska beslut fattats för att reducera utsläpp, framförallt från fossila bränslen [18]. 

 

För närvarande befinner vi oss alltså i en övergångsperiod mellan gamla och nya prismodeller, där de 

gamla modellerna går efter schablonmässiga avgifter som inte ger konsumenterna någon större 

möjlighet att påverka sina kostnader [15]. De nya prismodellerna som tas fram ska ge konsumenterna 

större valmöjlighet när det kommer till effektiviseringar och bidra till att skapa nya tillvägagångssätt 

för dem att sänka sin energi- och effektanvändning och på så vis också sänka sina kostnader [15]. 

Spridningen i hur de nya modellerna utformas visar på att fjärrvärmeleverantörerna ännu inte lyckats 

utforma en optimal taxemetod, vilket gör att konsumenterna kan uppfatta det hela otydligt och då 

överväga att välja bort fjärrvärmen till förmån för andra uppvärmningsalternativ, exempelvis 

värmepump eller förbränningspanna. Det är därför viktigt för fjärrvärmeleverantörerna att informera 

om hur och varför dessa förändringar genomförs, och även hur en konsument kan nyttja de nya avtalen 

till sin fördel [15]. 

2. Bakgrund 
Detta examensarbete utfördes på uppdrag av Umeå kommun fastighet, men har sitt ursprung i att 

Umeå Energi AB ändrat hur debiteringen av fjärrvärmen sker. I den nya taxemodellen betalar kunden 

fortfarande för sin energianvändning men har även en del baserat på den av Umeå Energi AB kallade 

”maxeffekten”, som i sin tur är den högsta uppmätta medeleffekten under ett dygn, för tolv timmar i 

följd (antingen mellan kl. 06.00-18.00 eller 18.00–06.00) [19]. Som kund med många olika byggnader 

kopplade till fjärrvärmenätet är Umeå kommun fastighet angelägen om att minska sina kostnader. 

Med den nya taxemodellen går detta numera att göra genom att fördela effektuttaget jämt under 

dygnets 24 timmar i den mån det är möjligt. 
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2.1 Umeå kommun fastighet 
Umeå kommun fastighet företräder Umeå kommun som fastighetsägare och förvaltar bland annat 

över lite mer än en miljon kvadratmeter skolor, servicehem och fritidslokaler [20]. Umeå kommun 

fastighet har som uppdrag att anskaffa, förvalta samt avveckla bostäder och lokaler för kommunens 

verksamhet. Anskaffningen sker genom ny-, om- och tillbyggnad eller genom förvärv, köp och 

förhyrning av lokaler. Förvaltningen går ut på både lång- och kortsiktigt underhåll. Förändringar i 

teknik- och miljökrav som påverkar hur verksamheten drivs eller ska drivas ingår även i dessa 

åtaganden. Avvecklingsdelen går ut på att på ett affärsmässigt vis hyra ut, sälja eller riva fastigheter till 

det totalekonomiskt bästa resultatet. Avdelningen fastighet är även kvalitetscertifierade enligt ISO 

9001, miljöcertifierade enligt ISO 14001 samt energicertifierade enligt ISO 50001 och arbetar för att 

utveckla ett långsiktigt miljö- och kvalitetstänkande [20]. 

2.2 Umeå Energi AB 
Umeå Energi AB är ett kommunalt energi- och kommunikationsbolag med fyra dotterbolag; Umeå 

Energi Elhandel AB, Umeå Energi Elnät AB, Umeå Energi UmeNet AB och Umeå Energi Sol, Vind & 

Vatten AB. Bolaget säljer energi till ungefär 58000 privat- och företagskunder och har 340 anställda 

[21]. 1964 bildades AB Umeå Värmeverk, som sedan skulle komma att bli dagens Umeå Energi AB, 

tillsammans med Umeå Stads Elektricitetsverk som varit med och drivit Klabböle kraftstation och även 

tillförsäkrat sig 20 % av den effekt som kommer genereras i Vattenfalls kraftstation vid Norrfors [22]. 

 

Umeå Energi AB levererar idag fjärrvärme till majoriteten av Umeå stads fastigheter [3]. Av Umeå 

kommun fastighets lokaler är uppvärmningen till största majoritet försedd av Umeå Energi AB [15]. 

Bolaget strävar efter att vara klimatneutrala så snart som år 2018 [23]. Detta genom att bland annat 

bara ha förnyelsebar energiproduktion, effektivisera sin egen energianvändning och genom att genom 

sina energitjänster hjälpa sina kunder att använda mindre energi [23]. Företaget är även 

miljöcertifierat enligt ISO 14001 och arbetsmiljöcertifierat enligt OHSAS 1800 [21] 

 

2.2.1 Den nya taxemodellen 

Den nya prismodell för fjärrvärme som Umeå Energi AB tagit fram ska återspegla verkligheten bättre 

än den tidigare modellen [15]. Med den gamla modellen kunde kunderna utnyttja systemet och 

genomföra en energieffektivisering som bara gav minskad energianvändning under sommaren, då 

Umeå Energi ABs baslast redan täcker upp konsumtionen av fjärrvärme, för att sedan förbruka samma 

mängd energi under vintern [15]. Detta medför att Umeå Energi AB fortfarande måste använda samma 

mängd spetslast under vintern. Den gamla modellen baserades till stor del på schabloner medan den 

nya modellen tar hänsyn till faktisk användning av både energi och effekt, då mätning av dessa 

parametrar genomförs. Med den nya modellen ges även en större valfrihet om hur och var kunden kan 

effektivisera sitt energianvändande, då minskningar i antingen energi, effekt eller båda ger utslag på 

kostnaden. Dagens taxa utformats med tre stycken delar som alla bidrar till priset för kunden [19] [15]:  

 

 Effektpris (kr/år): Baseras på ett förvalt effektbehov och fastighetens uttagsfaktor, som 

baseras på hur din energianvändning är fördelad över året. 

 Energipris (kr/kWh): Baseras på hur mycket energi som tas ut. En av tre olika prissättningar 

gäller beroende på årstid (vinter, höst/vår eller sommar). 
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 Flödespremie (kr): Är ett mått på hur effektiv fjärrvärmecentralen i fastigheten är. Premien 

kan vara både positiv och negativ. 

 

Den nya prismodellen kan dock skapa problem då vissa kunder kan tycka att den är svårare att förstå. 

Detta faktum är något som främst påverkar större privata kunder och mindre företag som inte har 

någon professionell avdelning som styr fastighetsdriften, och där kunskap kring energi- och 

effektbesparingar saknas [15]. 

3. Syfte 
Huvudsyftet med detta examensarbete är att undersöka hur det som kund hos en fjärrvärmeleverantör 

går att göra förändringar i en tappvarmvattensystemet samt en byggnads styr- och reglersystem för 

att minska effekttopparna i sin fjärrvärmeanvändning. Studier och simuleringar kring ackumulering av 

fjärrvärme och driftförändringar kring ventilation och uppvärmning ämnar till att öka förståelsen kring 

hur dessa faktorer påverkar effekttopparna. Studien ska även syfta till att generera en fördjupad 

kunskap om reglersystems och hur dess funktioner påverkar effektuttaget. Med ny teknik finns det ett 

stort antal lösningar för att minska effekttoppar och energiförbrukning. Dessa måste dock avvägas mot 

ekonomisk och miljömässig lönsamhet. Syftet inkluderar därmed också ekonomiska och miljömässiga 

lönsamhetskalkyler för att få ett helhetsperspektiv på kundens möjligheter att påverka sina 

effekttoppar. 

4. Metodbeskrivning 
Umeå kommun har på Granbackens förskola i Sävar installerat en ackumulatortank för ackumulering 

av tappvarmvatten för att på så vis kunna omfördela användningen av fjärrvärme från dagtid (06.00-

18.00) till nattid (18.00–06.00). Detta är ett av tillvägagångssätten som kan användas för att omfördela 

fjärrvärmeanvändningens effektuttag. Förskolan i Sävar fungerar som en testanläggning för just denna 

typ av omfördelning och utgör en praktisk del i examensarbetet då data från mätningar som genomförs 

där måste utvärderas. Utifrån dessa mätningar och insamlad data kommer även kontroll av styrningen 

samt huruvida befintlig mätutrustning uppfyller krav för installationen att granskas och utvärderas för 

detta system. Förslag på förändringar kommer också att undersökas, utformas och presenteras, då 

anläggningens uppbyggnad förhoppningsvis kommer att kunna användas även i andra byggnader som 

ägs av Umeå kommun. Optimering av utformning blir därför viktigt för framtidens nybyggnationer och 

konverteringar. I detta examensarbete kommer även en optimerad lösning, med beräkningar som visar 

på hur stora förbättringarna en förändrad lösning medför, att tas fram. 

 

En teoretisk del av projektet har som fokus att identifiera fler metoder för omfördelning av effekt och 

sedan utvärdera dessa alternativ ur en ekonomisk aspekt. För vissa delar, exempelvis de som 

behandlar ventilation och värme, finns strikta regler för hur inomhusklimatet ska vara [24]. Det är 

därför viktigt att hela tiden ha individers välmående och hälsa i första hand när förändringarna 

behandlas. Detta gäller i viss mån även för ackumulering av tappvarmvatten då legionella skulle kunna 

utgöra ett problem vid för låga temperaturer. De ekonomiska och miljömässiga beräkningarna kommer 

ligga till grund för att avgöra huruvida lösningen är lönsam och jämförelse mellan resultaten för dessa 

beräkningar kommer att ge en indikation om var investeringar bör göras i första hand. 
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Examensarbetet kommer även att behandla lösningarna ur en miljömässig synpunkt, där data från 

Umeå Energi AB kommer ligga som grund för hur exempelvis drifttid för spetspannor, och utsläpp från 

dessa, kan reduceras vid användning av implementerad lösning. Huvudsakligen kommer 

beräkningarna ske med en byggnad likt den i Sävar i åtanke, men resultatet kommer att tas fram på 

ett sådant sätt att inräknande av fler byggnader kan göras utan större förändringar. Resultat från delen 

som behandlar tappvarmvattnet kommer att baseras på mätdata och direkt korreleras mot data för 

fossila bränslen för en genomsnittsskund och Umeå Energi ABs marginalproduktion. 

 

Sammanfattningsvis kommer alltså ett antal olika åtgärder att presenteras för att uppnå den önskade 

omfördelningen av effektuttag. Varje alternativ kommer att behandlas ur olika aspekter, men 

individernas hälsa kommer alltid att sättas främst. En praktisk del i examensarbetet kommer att 

utgöras av de förändringar som redan gjorts på Granbackens förskola, där egna mätningar kommer att 

utgöra en grund för utvärdering om huruvida lösningen fyller den funktion som ursprungligen var tänkt 

samt om den mätutrustning som installerats fyller de krav som både Boverkets byggregler (BBR) och 

kommunen ställer. Vidare kan resultaten och utvärderingen att användas för att hitta ytterligare sätt 

att förbättra lösningen som undersöks i detta examensarbete. 

5. Avgränsningar 
Tidsmässigt sträcker sig arbetet över en termin, 20 veckor, under vilken insamling av data, bearbetning 

av densamma samt denna rapport skulle färdigställas.  

 

En avgränsning som görs genom arbetet är att lösningar som beaktas ska vara genomförbara som 

kund. Dessa behandlar alltså inte diverse effektsänkningar som kan göras med hjälp av styrning av 

flöde till och från undercentraler, något som annars testas i allt större utsträckning [25]. En kortare 

diskussion angående konflikter som kan uppstå mellan laststyrning, styrning från leverantörens håll, 

och åtgärder för effektminskning av konsumenten kommer dock att tas med för djupare insikt i vilka 

problem som kan uppstå samt hur de kan lösas. 

 

Vid mätningarna på Granbackens förskola i Sävar kommer avgränsningarna sättas vid att mäta och 

undersöka ackumuleringens effekt ur ett ekonomiskt och miljömässigt perspektiv. 

Värmeåtervinningen från processkyla kommer inte att undersökas annat än översiktligt, då relevanta 

mätpunkter för detta saknades. Detta bedömdes även ta upp en större tid än vad som fanns planerat 

för examensarbetet. 

 

Vid simuleringar har förenklingar och adaptioner av mjukvaran skett. Detta begränsar tillförlitligheten 

av resultaten av simuleringen. 

6. Tekniker för omfördelning av effektuttag 
I detta avsnitt kommer olika metoder som kan användas för att flytta effektuttaget för en byggnad att 

presenteras. Teknikerna kommer enbart att presenteras kort med en mindre teknisk beskrivning av 

dess funktion. Beräkningar och fördjupning inom varje teknik kommer att presenteras under 

kommande teorikapitel, kapitel 7. 
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6.1 Ackumulatortank 
Sensibel energilagring i form av ackumulatortankar är ett av de vanligaste sätten att lagra värmeenergi 

[26]. Lagringen kan både göras i form av stora och små lagringstankar beroende på systemets storlek.  

De stora tankarna innefattar bland annat de som är kopplade till fjärrvärmenät, medan de små 

tankarna i första hand används ute i villor i samband med ved-, pellets eller oljepannor [27]. 

Ackumulering går ut på att lagra värme med hjälp av ett medium som upprepade gånger klarar av att 

värmas när det finns ett överskott och sedan kylas, för att utnyttja energin, då det är ett underskott 

och den lagrade energin behövs [28]. Mängden lagrad energi beror främst på storleken av tanken, 

lagringsämnets specifika värmekapacitet och temperaturdifferensen [29]. 

 

En fördel som blivit allt mer användbar på senare tid är att ackumulatortankar kan lagra värme från 

flera olika värmekällor [28]. Bland annat kan solpaneler lätt anslutas till redan befintliga 

uppvärmningssystem [28]. För att skapa ytterligare en källa, som oftast bara används som back-up, är 

det även vanligt att installera elpatroner direkt i ackumulatortanken, och på så vis minska känsligheten 

från störningar till följd av uteblivet eldande [28]. 

 

Vid stillastående vatten med temperaturer mellan 20-45°C finns det risk för tillväxt av legionella, en 

bakterie som kan orsaka två typer av sjukdomar; legionärsjuka och pontiacfeber [30]. Då Umeå 

kommun fastighet ska använda ackumulering av tappvarmvatten finns det därför viktiga aspekter att 

ta hänsyn till ur hälsosynpunkt. Det är i dag ovanligt att legionärsjuka eller pontiacfeber uppstår i 

dricksvatten då det finns klara riktlinjer inom området, men i Sverige drabbas likväl mellan 100-150 

personer årligen [31]. Ungefär hälften av de drabbade smittas dock utomlands [31]. För att undvika 

risk för tillväxt av legionella i en ackumulatortank bör temperaturen inte vara lägre än 60°C [32]. 

Temperaturen kan dock sänkas under 60°C om tanken regelbundet värms till högre temperaturer, 

eftersom att 90 % av bakterierna dör redan efter 10 sekunder vid temperaturer över 70°C [33]. 

6.2 Ventilation 
Då människor numera vistas inomhus 90 % av tiden är ventilation viktig för att hålla en god luftkvalité 

[34]. Ventilationen handlar inte längre bara om att föra bort dålig luft, utan även att hålla 

inomhusklimatet på en bra nivå med avseende på temperatur, luftfuktighet och lufthastighet, faktorer 

som alla påverkar hur vi trivs [35]. Predicted Mean Vote (PMV) är det som normalt brukar användas 

för att beskriva de faktorer som påverkar komforten inomhus [34]. PMV baseras på undersökningar 

gjorda av den danska professorn Ole Fanger [36] och här tas, utöver rena luftfaktorer, även faktorer 

som hur pass klädd personerna är samt deras metabolism med [34]. Med PMV-indexet beräknat går 

det sedan att avläsa Predicted Percentage of Dissatisfied (PPD) för att se hur stor andel av individerna 

som är nöjda med rådande förhållanden [34]. Metoden är den som vanligtvis används för att beskriva 

inomhusklimatet här i Sverige och den finns utförligt beskriven i den internationella standarden SS EN 

ISO 7730 [34]. 

 

Eftersom ventilationen är så viktig finns det många lagar och regler kring hur den måste se ut och 

prestera. I Sverige är det framförallt BBR avsnitt 6 om hygien, hälsa och miljö som används för 

sammanfattande av råd och regler [24]. Här finns fler delgrenar än ventilation beskrivna, och BBR 

avsnitt 6 tar bland annat upp regler kring ljus, vatten och avlopp [24]. 
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Ventilationsbehovet brukar mätas med ett flertal olika enheter [34], där i bland 

 

 l/s, m2 ventilerad golvarea 

 lägsta totalluftflöde i l/s per rum 

 l/s, person 

 h-1, oms/h eller m3/s, m3 

 

Utifrån dessa enheter har Boverket och Arbetsmiljöverket regelverk där flöden för olika lokaler och 

verksamheter redovisas [34]. Dessa värden kan ses för några typer av lokaler nedan i Tabell 1 

 
Tabell 1. Exempel på luftomsättningar i lokaler där olika typer av verksamhet bedrivs [34]. 

Verksamhet Luftomsättning (h-1) 

Bostäder 0,5 

Kontorsrum 3 

Dagis/förskolor 3 

Skolor 4 

Badhus 4 

Konferensrum 5 

Restaurangkök 15 

Laboratorium 25 

 

Från Tabell 1 framgår att lokaler där verksamhet för barn och unga, såsom skolor och dagis, samt 

lokaler där många människor arbetar, som kontor, har mycket högre luftomsättning än den i vanliga 

bostäder. I lokaler där hygien är en viktig faktor, såsom i restaurangkök och laboratorium är 

luftomsättningen ytterligare mycket högre, med omsättningar på 15-25 h-1. 

6.3 Reglersystem 
För att få ett bra inomhusklimat krävs det att alla de olika delarna samordnas på ett optimalt sätt, så 

att inte exempelvis kylning och värmning pågår samtidigt. För att styra detta används reglersystem 

som justerar detta automatiskt efter de inställningar som gjorts [37]. Reglersystem kan bli väldigt 

komplexa om många faktorer ska inkluderas i beräkningarna. Samtidigt visar ny forskning att det är 

viktigt att inkludera fler faktorer än vad som görs i dag, då energibesparingarna från ett väl justerat 

system kan bli stora, samtidigt som andelen missnöjda minskar eller förblir detsamma [38]. Vid 

inställningar av ett systems styrning är det även viktigt att ha andra parametrar och system i åtanke, 

och helst av allt inkludera all styrning i en sammankopplad central [39]. Detta är en fördel då det är 

möjligt att styra exempelvis värme och ventilation som en enhet. Om det är kallt ute finns då 

möjligheten att hålla uppe värmen genom att sänka ventilationsflödet samtidigt som effekten från 

radiatorerna ökas [39]. En systemlösning där alla olika delar beaktas och behandlas bör därför 

prioriteras högt. Om möjligt bör även fler parametrar mätas för en bättre styrning [38]. 

6.4 Värmelagring i byggnader, termisk tröghet 
En metod som fått allt större fokus på senare tid är nyttjandet av byggnaders termiska tröghet, något 

som tillåter kortare stunder av minskad, eller till och med avstängd, värmetillförsel [40]. Anledningen 

till att denna metod fått större fokus beror på en ökad förståelse för hur energin som finns lagrad i 

byggnader kan nyttjas, och därför kan användas för att minska effekttopparna som uppstår i 

energiförbrukning [41]. Detta utan att öka andelen missnöjda enligt PPD-index [40]. Mer avancerade 
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forskningsprojekt, där byggnadsmaterialet bytes och ersätts av Phase Change Materials (PCM), 

genomförs för närvarande inom området, men dessa metoder är ännu inte kommersiellt användbara 

[42]. 

 

Att hitta en bra och generellt metod att mäta termisk tröghet är något som är komplicerat och 

fortfarande under utveckling, vilket gör att det idag finns många metoder som används för detta [41]. 

Ett par av de vanligast förekommande metoderna, som är nödvändiga att känna till för förståelse kring 

de simuleringar som utförs i detta examensarbete, kommer att visas i kommande teorikapitel, kapitel 

7.3. 

7. Teori 
I detta stycke presenteras teoretiska formler som kommer att användas genom arbetets gång. Delar 

av teorin används för att utföra beräkningar från de uppmätta värden som tagits fram som en del av 

projektet, medan några delar enbart används för att se hur stor förändring i energi eller effekt som en 

lösning skulle kunna bidra med. De ekonomiska beräkningar som kommer att avgöra huruvida tekniken 

är hållbar för kunden presenteras även i detta kapitel. Ur miljösynpunkt togs också data för överblick 

av systemens bidrag till minskat utsläpp i form av koldioxidekvivalenter fram för att påvisa den 

miljömässiga förtjänst de skulle kunna ge. Teori kring detta presenteras också i detta stycke. 

7.1 Ackumulatortankar 
Energin lagrad i ackumulatortank ges enligt 

 

 𝐸 = 𝑉𝜌𝐶𝑝(𝑇2 − 𝑇1) (1) 

 

där 𝐸 (J) är den lagrade energin, 𝑉 (m3) är tankens volym, 𝜌 (kg/m3) är lagringsmediets densitet, 𝐶𝑝 

(J/kgK) är lagringsmediets specifika värmekapacitet och 𝑇2 respektive 𝑇1 (°C) är den högre respektive 

lägre temperaturen i tanken [29]. 

 

Det momentana effektbehovet för lagringsmediet ges på liknande sätt av följande ekvation 

 

 �̇� = �̇�𝜌𝐶𝑝(𝑇2 − 𝑇1) (2) 

 

där �̇� (W) är effektbehovet och �̇� (m3/s) är volymflödet. Denna ekvation gäller då uppvärmning av 

ackumulatortanken sker samtidigt som lagringsmediet används [35]. 

 

För beräkning av lagringstid används två olika ekvationer; en för idealfallet med perfekt skiktning och 

en för det mest ogynnsamma fallet med fullständig blandning. För det mest ideala fallet gäller följande 

ekvation [43] 
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𝑡𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙 =

𝑉

�̇�
 (3) 

 

där 𝑡𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙 (h) är lagringstiden, 𝑉 (m3) är ackumulatortankens volym och �̇� (m3/h) är volymflödet ut ur 

tanken. 

 

Lagringstiden för fallet med fullständig blandning ges enligt [44] 

 

 
𝑡𝑏𝑙𝑎𝑛𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔 =  −

𝑉

�̇�
ln (

𝑇 − 𝑇𝑖𝑛

𝑇𝑖𝑛 − 𝑇𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡
) (4) 

 

där 𝑡𝑏𝑙𝑎𝑛𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔 (h) är lagringstiden, 𝑇 (°C) är temperaturen ut ur tanken, 𝑇𝑖𝑛 (°C) är temperaturen på 

lagringsmediet som fyller på tanken och 𝑇𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡 (°C) är temperaturen som tanken håller vid 

startögonblicket. Ekvation 4 går ej att lösa analytiskt vid varierande temperatur och skrivs om enligt 

 

 
𝑇 = 𝑇𝑖𝑛 + (𝑇𝑖𝑛 − 𝑇𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡)𝑒−

�̇�
𝑉

∙𝑡𝑏𝑙𝑎𝑛𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔  (5) 

 

Ekvation 5 går att använda för att undersöka efter hur lång tid som temperaturen inte längre levererar 

den efterfrågade utloppstemperaturen, 𝑇, med hjälp av instoppning av olika tider, 𝑡𝑏𝑙𝑎𝑛𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔. 

 

Förluster i en ackumulatortank beror till stor del på dess mantelyta samt vilket material den består av. 

Med antagande om att ackumulatortanken är cylindrisk så kan förluster beräknas med hjälp av 

följande ekvation 

 

 

�̇�𝑢𝑡 = (𝑇𝑖 − 𝑇𝑜) (
2𝜋𝜆𝐿

ln (
𝑟0
𝑟𝑖

)
+

𝜆𝑟2𝜋

𝛿
) (6) 

 

där �̇�𝑢𝑡 (W) är förlusterna till omgivningen, 𝑇𝑖 och 𝑇𝑜 (°C) är den inre respektive yttre temperaturen på 

ackumulatortanken, 𝑟𝑖 och 𝑟0 (m) är den inre respektive yttre radien på tanken, 𝐿 (m) är höjden på 

tanken 𝜆 (W/mK) är ackumulatortankens värmeledningsförmåga och 𝛿 (m) är tjockleken på isoleringen 

vid ändarna. [35]. Figur 1 nedan ger en klarare bild över hur formeln kan appliceras. 
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Figur 1. Principskiss som beskriver de parametrar som krävs för att bestämma förlusterna för en ackumulatortank. 

I Figur 1 visas de olika storheterna från ekvation 6. I figur A ses ett tvärsnitt av tanken uppifrån och i 

figur B ses den del som skulle motsvara topp eller botten av tanken. 

 

För att beskriva hur skiktning påverkas av olika förutsättningar mellan inkommande lagringsmedie och 

det ackumulerade lagringsmediet används ofta det dimensionslösa talet Richardson, 𝑅𝑖, som beskrivs 

enligt 

 

 
𝑅𝑖 =

𝑔∆𝜌𝑙𝑟

𝜌𝑢𝑟
2  (7) 

 

där 𝑔 (m/s2) är gravitationskonstanten, ∆𝜌 (kg/m3) är skillnaden mellan det inkommande och 

ackumulerade lagringsmediets densitet, 𝑙𝑟 (m) är höjden på tanken och 𝑢𝑟 (m/s) är inloppshastigheten 

[45]. För att påverka skiktningen i så liten grad som möjligt bör 𝑅𝑖 vara stort, men värden över 10 ger 

ytterst liten påverkan [45]. Det är alltså onödigt att sträva högre än detta i praktiken. 

7.2 Ventilation 
Energiförluster som beror på ventilation ges av 

 

 �̇�𝑣𝑒𝑛𝑡 = 𝜌𝑐𝑝�̇�(𝑇𝑖𝑛 − 𝑇𝑢𝑡𝑒) (8) 

 

där �̇�𝑣𝑒𝑛𝑡 (W) är ventilationsförlusten, 𝜌 (kg/m3) är luftens densitet, �̇� (m3/s) är volymflödet och 𝑇𝑖𝑛 

och 𝑇𝑢𝑡𝑒 är temperatur på inomhus- respektive utomhusluften. I ekvation 8 har inte värmeåtervinning 

tagits med i beräkningen. Detta kan dock tas med i ett uttryck som beräknar ventilationsförlusten, men 

också tar hänsyn till värmeväxlarens verkningsgrad enligt  
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 �̇�𝑣𝑒𝑛𝑡 = 𝜌𝑐𝑝�̇�(1 − 𝜂)(𝑇𝑖𝑛 − 𝑇𝑢𝑡𝑒) (9) 

 

där 𝜂 är värmeväxlarens temperaturverkningsgrad och ges enligt 

 

 
𝜂 =

𝑇å − 𝑇𝑢𝑡𝑒

𝑇𝑓𝑟å𝑛 − 𝑇𝑢𝑡𝑒
 (10) 

 

där 𝜂 är temperaturverkningsgraden och 𝑇å är temperaturen efter värmeväxlaren, 𝑇𝑢𝑡𝑒 är 

utomhustemperaturen och 𝑇𝑓𝑟å𝑛 är temperaturen som lämnar rummet. Förloppet för 

värmeåtervinning ses som principskiss i Figur 2. 

 
Figur 2. Principskiss över ett ventilationssystem med en värmeväxlare och spetsvärmning. 

Av Figur 2 framgår hur ventilationssystemet är uppbyggt med värmeväxlare. Även temperaturerna 

visas för att ge en bra inblick i hur dessa tas fram och förändras efter varje steg i systemet. 

7.3 Termisk tröghet 
En byggnads tidskonstant, 𝜏 (h), bestäms framförallt med två metoder. Den första metoden ger 

tidskonstanten enligt 

 

 
𝜏 =

∑ 𝑚𝑗 𝑐𝑗

𝐹𝑡𝑜𝑡
∙

1

3600
 (11) 

 

där 𝑚𝑗 (kg) är massan för respektive konstruktionsskikt, 𝑐𝑗 (J/kgK) är specifik värmekapacitet för 

respektive skikt och 𝐹𝑡𝑜𝑡 är byggnadens specifika värmeeffektförlust. I denna beräkning ska dock 

enbart massa innanför isoleringen, högst 100 mm mätt från den varma sidan, medräknas [35]. 

 

Den andra metoden går ut på att bestämma tidskonstanten utifrån ett stegsvar [46]. Med detta avses 

hur inomhustemperaturen förändras om inomhustemperaturen hastigt ändras (stegformat). Den 

metoden ger en ekvation enligt 
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Δ𝑇𝑖𝑛𝑛𝑒 = Δ𝑇𝑢𝑡𝑒 (1 − 𝑒−

𝑡
𝜏) (12) 

 

där 𝑡 (h) är tiden som förflutit. Vid användning av denna metod motsvarar tidskonstant, 𝜏, den tid det 

tar för stegsvaret att uppnå 63 % av slutvärdet. 

 

En ytterligare metod, som tagits fram experimentellt, föreslår användning av två olika värmelager, ett 

stort och ett litet [41]. Här approximeras inomhusluften som det mindre värmelagret, och huskroppen 

som det större värmelagret. Denna modell är dock svår att generalisera och kräver mätningar för det 

specifika hus som studeras men ger ett mer korrekt resultat [41]. 

 

Vanligtvis används stegsvarsmetoden, då den är lätt att mäta upp eller simulera via 

energisimuleringsprogram tack vare det enkla men generaliserade uttrycket som ses i ekvation 12. Den 

experimentella metoden kräver betydande mätningar men ger ett mer korrekt värde på den energi 

som kan lagras inom byggnaden. Skillnaden mellan resultaten är dock så pass liten att de extra resurser 

som krävs för användning av metoden med två värmelager sällan är försvarbara ur tidsmässiga eller 

ekonomiska perspektiv. De flesta uppvärmningssystemen är dessutom så pass osofistikerade att 

skillnaden mellan metoderna ändå inte kan utnyttjas praktiskt då många, framförallt äldre, hus 

fortfarande använder gamla och oftast dåligt fungerande termostater [47]. 

7.4 Ekonomi 
I dag genomförs många energieffektiviserande åtgärder i och i kring byggnader. De flesta av dessa 

effektiviseringar syftar till byte av utrustning eller tilläggsisolering [48] och medför därför relativt stora 

investeringskostnader, större än vad många fastighetsägare är villiga att betala. Inom ekonomiska 

beräkningar finns det en mängd metoder och tillvägagångsätt genom vilka det går att ta fram olika 

jämförelsetal som sedan används för att avgöra huruvida dessa investering är lönsama eller inte [35]. 

Kalkylmetoderna som presenteras här används främst till två saker; att bestämma om investeringen 

är tillräckligt lönsam eller jämföra vilket av flera olika alternativ som är lönsammast [49]. För att 

kontrollera risken kring dessa beräkningar och de antaganden de kräver görs ofta en riskanalys, där de 

antagna parametrarna förändras och dess effekt på slutresultatet analyseras. 

 

7.4.1 Payback-metoden 

Många företag använder den så kallade payback-metoden, vilket är det enklaste jämförelsetalet och 

är ett mått på hur lång tid det tar innan en investering återbetalat sig [35]. Metoden tar inte med 

inflation, ränta eller vad som händer efter att investeringen betalat tillbaka sig själv men utgör ändå 

ett sätt för enkel jämförelse av investeringar [35]. För att beräkna payback vid ett varierande överskott 

används 

 

 
0 = ∑ 𝑎𝑖

𝑇

𝑖=0

 (13) 

 

där 𝑇 (år) är paybacktiden och 𝐶𝑖 (kr) är varje intäkt och kostnad inklusive grundinvesteringen. 
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7.4.2 Nuvärdesmetoden 

Nuvärdesmetoden, även kallad kapitalvärdesmetoden, går ut på att räkna om alla framtida intäkter 

och kostnader till ett värde som motsvarar dagens penningvärde, nolltidpunkten [35]. Här beräknas 

alltså hur mycket investeringen är värd i dag jämfört med ett penningvärde om exempelvis 10-15 år 

[49]. I denna metod tas ränta, inflation samt restvärdet, värdet efter på investeringen efter dess 

ekonomiska livslängd, också med i beräkningen [49]. Om nuvärdet är högre än grundinvesteringen 

anses den vara lönsam [35]. Figur 3 visar en grafisk beskrivning av processen. 

 
Figur 3. Grafisk princip över hur nuvärdet, NV, beräknas. Alla kommande intäkter och utgifter, a, räknas om till ett värde i 

dag. Även grundinvesteringen, G, och restvärdet, R, beräknas till ett värde i dag [50]. 

Figur 3 beskriver principen kring hur nuvärdesmetoden fungerar. I Figur 3 ses kommande intäkterna 

och utgifterna, markerade med a, grundinvesteringen, G, restvärdet, R, och nuvärdet, NV. Även 

nettonuvärdet, NNV, ses här. Nettonuvärdet beskriver hur stor förtjänst eller förlust investeringen ger 

utöver de avkastningskrav som finns inbyggda i kalkylräntan [35]. 

 

Realräntan, ränta kompenserad för inflation [51], är något som går att räkna fram enligt 

 

 
𝑟 =

1 + 𝑟𝑛

1 + 𝑞
− 1 ≈ 𝑟𝑛 − 𝑞 (14) 

 

där 𝑟𝑛 är den nominella räntan, det vill säga bankens officiella ränta, och 𝑞 är den uppskattade 

inflationen [35]. 

 

Nuvärdet definieras enligt 
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𝑁 = ∑

𝑎𝑖

(1 + 𝑟)𝑖

𝑛

𝑖=1

 (15) 

 

där 𝑛 (år) är investeringens ekonomiska livslängd, 𝑎𝑖  (kr) är intäkter minus kostnader för år 𝑖 exklusive 

grundinvestering men med eventuellt restvärde, och 𝑟 är realräntan enligt ekvation 14. 

 

Det går även att beräkna NNV i Figur 3, genom en enkel ekvation och med hjälp av nuvärdet från 

ekvation 15 enligt 

 

 𝑁𝑁𝑉 = 𝑁 − 𝐺 (16) 

 

där 𝑁 (kr) då är nuvärdet och 𝐺 (kr) är grundinvesteringen. 

 

7.4.3 Life Cycle Cost – LCC 

Life cycle cost (LCC) är en metod som ofta används för anläggningar eller objekt som saknar intäkter, 

till exempel ventilationssystem eller värmesystem till ett hus [35]. Beräkningen kan ses som en 

nettonuvärdesberäkning med omvänt tecken, se ekvation 16 [35]. Här tas alltså investeringen och alla 

framtida kostnader minus nuvärdet av alla eventuella intäkter under anläggningens ekonomiska livstid 

[35]. Detta kan skrivas enligt 

 

 𝐿𝐶𝐶 = −𝑁𝑁𝑉 = 𝐺 + 𝐾𝑛 − 𝐼𝑛 − 𝑅𝑛 (17) 

 

där 𝐾𝑛 (kr)är nuvärdet av alla kostnader under den ekonomiska livslängden, 𝐼𝑛 (kr) är nuvärdet för alla 

intäkter under den ekonomiska livslängden och 𝑅𝑛 (kr) är nuvärdet av anläggningens restvärde. 

7.5 Miljö och klimatpåverkan 
I dagsläget ökar ständigt halten växthusgaser i luften globalt sett, något som bidrar till den så kallade 

växthuseffekten [52]. Växthuseffekten bidrar i sin tur till att öka jordens medeltemperatur [17]. 

Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC, fastslår även att denna ökade inverkan av 

växthuseffekten beror på mänsklig aktivitet [17]. Växthuseffekten är dock ett livsnödvändigt fenomen 

som bidragit till att skapa en plats där liv kunde uppstå genom att höja medeltemperaturen från cirka 

-18°C, som den varit utan växthuseffekten [53], till dagens 15°C [54] långt innan människan fanns på 

jorden. Utan dess inverkan hade det inte funnits liv på jorden såsom vi känner det idag [54].  

 

I dag är problemet dock att den balans som tidigare rått mellan absorption och produktion av 

växthusgaser har rubbats, och medeltemperaturen på jorden stiger snabbare än normalt [55]. Av 

denna anledning har många länder börjat införa lagstiftning i olika former för att minska användandet 

av fossila bränslen, något som ligger i linje med The Global Commission on the Economy and Climates 

rekommendationer [56]. Inom EU har bland annat handel med utsläppsrätter varit möjligt sedan 2005 

[18]. Syftet med styrmedel som dessa är att få företag och organisationer att själva minska sina utsläpp 

av växthusgaser [18]. Ett vanligt sätt att jämföra utsläpp från olika gaser är genom att räkna om dem 
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till koldioxidekvivalenter, CO2e. Med detta menas mängden av en viss växthusgas omräknat till hur stor 

mängd CO2 det skulle motsvara ur växthuseffektens synpunkt [57]. 

 

Tilldelningen av utsläppsrätter minskar årligen med en linjär faktor på 1,74 % av den genomsnittliga 

årliga tilldelningen, vilket medför en minskning av utsläpp med 21 % fram till 2020 från det att systemet 

togs i bruk [58]. Om ett företag skulle släppa ut mer koldioxidekvivalenter än de har tillgång till i 

utsläppsrätter åläggs de att betala en sanktionsavgift på 100 € per ton CO2 [58]. På detta vis sätts det 

press på företagen att sträva mot energieffektiva lösningar och förändringar som ger större minskning 

än minimum för ett år gör att företaget inte behöver göra en lika stor förändring året därpå. 

 

7.5.1 Umeå Energi ABs anläggningar 

Alla Umeå Energi ABs anläggningar som på något sätt sysslar med förbränning, omfattas av 

utsläppsrättigheterna. Till dessa anläggningar hör Backencentralen, Panncentralen kvarteret Ryttaren, 

Ålidhems värmeverk, Panncentralen Röbäck och Dåva kraftvärmeverk [59]. Av dessa agerar 

Backencentralen, Panncentralen kvarteret Ryttaren och Panncentralen Röbäck enbart som 

spettspannor och används bara under särskilt kalla perioder. Umeå Energi ABs spettspannor drivs av 

antingen olja eller el [60]. Elpannorna nyttjar el från förnyelsebara energikällor, något som Umeå 

Energi AB betalar extra för [60]. Eldning av olja ger däremot ett stort utslag på utsläpp, med en 

koldioxidekvivalent 82,3 CO2e g/MJbränsle [61], och bör undvikas ur både ekonomiska och miljömässiga 

aspekter. Då spetspannorna enbart används när efterfrågan på effekt är som högst, oftast perioder 

under kalla vinterdagar [15], skulle effektminskningar i en byggnad medverka till att sänka 

användningen av dessa och ge ett positiv utslag på miljön [60]. 

8. Metod 
I denna del presenteras tillvägagångssätt för de olika moment som genomförts under arbetets gång 

samt hur de olika delarna genomförts. Här beskrivs bland annat hur data samlades in och bearbetades 

samt hur det teoretiska data, som också används under examensarbetet, togs fram. 

8.1 Litteraturstudie 
Arbetet för detta examensarbete inleddes med en litteraturstudie, där målet var att få en djupare 

förståelse inom det område som behandlas. Genom granskning och behandling av forskningsartiklar 

och material kring energieffektivisering, fjärrvärme och ventilation kunde arbetet läggas upp på ett 

sådant sätt att det inte återupprepade tidigare studier i allt för stor grad. En ytterligare aspekt till att 

litteraturstudien utförs är att bidra till förståelse kring hur frågeställningen i examensarbetet kan 

bearbetas då metoder och lösningar från forskare och andra studenter också granskats närmare. 

8.2 Tappvarmvatten 
Redan under arbetets uppstartsfas gjordes ett besök på förskolan i Sävar där mätningarna för 

ackumuleringen av tappvarmvattnet skulle genomföras. Syftet med detta var att få en klarare bild över 

systemet samt vad som fanns och inte fanns när det kom till mätutrustning. De områden där det 

saknades relevanta mätvärden lokaliserades. För att få data från dessa gjordes ett återbesök för att 

placera och montera den nödvändiga utrustningen som krävdes för loggning av mätdata. Delar av det 

data som används kommer även från de flödes- och temperaturgivare som installerats i det 

ursprungliga systemet. Dessa värden hämtades ur Umeå kommun fastighets överordnade system 
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Fidelix. Temperaturmätningarna som loggades på plats gjordes med hjälp av en Eltek-logger och 

anliggningsgivare av modellen PT-100. Mätvärden loggades under 11 dagar. I Figur 4 nedan ses den 

logger som användes vid mätningarna. 

 

 
Figur 4. Mätutrustningen, av märket Eltek, som användes för att logga data vid mätningarna på Granbackens förskola. 

De data som mätts och loggats importerades sedan till Microsoft Excel, där vidare databearbetning 

och beräkningar gjordes. Programmet användes även för att skapa enkla och lättförståeliga grafer samt 

figurer för att skapa en tydligare översikt för läsaren. 

 

En mer optimal användning av ackumulatortanken undersöktes teoretiskt baserat på vad den 

befintliga utrustningen klarar av ur teknisk synvinkel. Kring denna del skapades även ett alternativ för 

hur systemet bättre kan utnyttjas i framtiden. Den nuvarande lösningen jämfördes här med den 

teoretiskt optimala lösningen med hjälp av beräkningar i Excel samt loggad data från både egna 

mätningar och Fidelix. För värden kring det optimala systemets utformning togs temperaturer från vad 

utrustningen klarar. Dessutom togs hänsyn till vilken temperatur som levereras via fjärrvärmenätet, 

då det omöjligt går att ackumulera högre temperaturer än denna utan extra värmare. Vid de 

beräkningar som gjordes kring ackumulatortanken användes två extremvärden för lagringstid, ett då 

tanken är perfekt skiktad och ett då tanken blandas fullständigt. Detta gjordes på grund av att tankens 

faktiskt levererade temperatur är tidsberoende och därför svår att uppskatta utan extensiv 

undersökning. 

8.3 Simuleringar 
För att ytterligare undersöka potentialen för effektförflyttning genomfördes även teoretiska studier av 

andra möjligheter att dämpa effekttopparna hos nyttjad fjärrvärme. Under denna del undersöktes 

påverkan från ändring av uppvärmningsmönster och ventilationsdrift. Här har även jämförelser med 

regler från Boverket varit nödvändiga, då alla förändringar måste vara genomförbara ur hälso- och 

inomhusmiljösynpunkt.  

 



Ackumulering av tappvarmvatten och andra metoder för effektutjämning av fjärrvärme 

 

17 
 

De teoretiska undersökningarna för att flytta effektuttag genomfördes genom simuleringar i 

programmet IDA Indoor Climate and Energy, IDA ICE. IDA ICE är ett simuleringsprogram för byggnaders 

energi och inomhusklimat som ofta används av ingenjörer och konsulter vid simulering av 

energianvändning och anses ha god tillförlitlighet i sitt resultat [62]. En stor anledning till att valet föll 

på IDA ICE för detta examensarbete är att det enkelt går att förändra de faktorer som påverkar 

byggnaden, där utomhusklimat och styrscheman för ventilation och uppvärmning är några exempel 

[63]. IDA ICE har även hög användarvänlighet jämfört med andra energisimuleringsprogram [63]. 

Programmet tar hänsyn till allt från utomhusklimat till husets inbyggda system och tar även med 

Fangers PPD-index för beskrivning av upplevt klimat inomhus [64]. För simuleringarna användes 

Granbackens förskola som modell. Byggnaden modellerades med hjälp av ritningar som tillhandahölls 

av Umeå kommun fastighet. Från Umeå kommun fanns även vissa data för byggnadens olika 

byggnadsmaterial, något som också användes för en mer precis uppbyggnad av modellen även om 

vissa förenklingar var nödvändiga. Där data saknades användes schablonsvärden från BBR. I 

simuleringarna undersöktes framförallt värmelagring genom förändring av uppvärmningstider samt 

förändring av ventilationsscheman. Förändringar gjordes främst genom att se till att temperaturen 

inomhus var högre än normalt vid 06.00 då effektmätningen enligt Umeå Energi ABs modell går över 

till dagtidsmätning samt genom sänkta ventilationsflöden under perioder då färre personer befinner 

sig i byggnaden, till exempel sent på eftermiddagen. 

 

Förändringarna för uppvärmning och ventilation gjordes med hjälp av ändringar i de styrsystem som 

finns i IDA ICE, där utsignalen till respektive komponent sänks under vissa utvalda perioder. De 

förändrade fallen jämfördes sedan mot grundfallet för att påvisa hur stor skillnad en förändring skulle 

medföra. 

8.4 Ekonomi och miljö 
För att få tillgång till ytterligare material som krävts för att genomföra arbetet har ett flertal möten 

och samtal genomförts. Bland annat har frekvent kontakt med Umeå Energi AB varit en viktig del för 

att få tillgång till bakgrundsmaterial för både de ekonomiska och miljömässiga beräkningarna. De har 

exempelvis bidragit med både data och infallsvinklar till de miljömässiga beräkningarna och har gett 

återkoppling i diskussioner kring bland annat hur en storskalig användning av tappvattenackumulering 

skulle påverka utsläpp och användning av spetslast. Med hjälp av dem fastslogs även att en djupare 

studie skulle behövas för att visa hur den faktiska förändringen skulle bli om fler byggnader, såsom 

bostäder, också inkluderades i beräkningarna. Vidare diskuterades det kring hur uttagsprofilen skulle 

förändras på både dygns- och årsbasis för en byggnad med ackumulatortank för tappvatten. För 

beräkning av hur stor utsläppsminskning som vore möjlig för tappvattenlösningen baserades 

beräkningarna på en av Umeå Energi AB satt genomsnittskund, då detta ansågs representera 

lösningens potential på ett rimligt vis. 

 

För miljöberäkningarna gjordes även en uppskalning baserat på marginalproduktionen och 

genomsnittskunden, för att beräkningarna skulle omfatta alla Umeå kommun fastighets fastigheter, 

oavsett användningstid och verksamhet. Detta gjordes för att visa miljöeffekter ur ett större perspektiv 

och påvisa lösningens potential. Här gjordes antagandet att Umeå kommun fastighets alla byggnader 

motsvarar en genomsnittskund för att beräkningarna skulle kunna genomföras. Detta innebär att 

Umeå kommun fastighet, som egentligen är en kund med alla sina byggnader, delades upp och antogs 

ha en genomsnittlig kunds uttagsprofil i varje enskild byggnad.  
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För de ekonomiska beräkningarna användes Umeå Energi ABs beräkningsmall, som också gjordes 

tillgänglig. Denna mall utgörs av en Excel-fil där inmatning av effekt- och energiförbrukning omsätts till 

kronor. I den totalsumma som slutligen fås ingår även fasta kostnader, men då dessa förändras med 

bland annat abonnerad effekt är det viktigt att inte bortse från dessa. För resultatdelen presenteras 

de ekonomiska förändringarna som en skillnad mellan befintlig lösning och den förändrade modellen. 

Med andra ord presenteras lösningarnas förtjänst. Dessutom utförs LCC-analys av det fall som 

undersökts som optimerad lösning av systemet 

9. Ackumuleringslösningen 
I denna del presenteras ackumulatorlösningens nuvarande uppbyggnad, en optimerad och bättre 

uppbyggnad samt de skillnader som förändringen mellan de två lösningarna skulle innebära rent 

energi-, ekonomi och miljömässigt. Den optimerade lösningen jämförs också mot dagens vanligaste 

lösning för tappvarmvatten, med direkt växling mot fjärrvärmenätet. 

9.1 Byggnaden i dag 
Mätningar genomfördes på Granbackens förskola i Sävar, belägen ungefär 1,5 mil norr om Umeå. 

Byggnaden togs i bruk i augusti 2015 och är ett samverkansprojekt mellan Umeå kommun och ett antal 

entreprenörer. Byggnaden innehåller flera metoder för att minska effektuttaget från fjärrvärmenätet, 

framförallt för tappvarmvattnet. Då byggnaden innefattar ett kök som levererar mat till samtliga 

förskolor i Sävar, ungefär 350 stycken portioner dagligen, och förbrukar stora mängder vatten i denna 

process, ungefär 500 liter varmvatten per dag enligt loggad data, ansågs ackumulering av detta 

tappvatten vara ett enkelt sätt att förflytta effekt. Den implementerade ackumulatorlösningen 

undersöktes, mättes och utvärderades. Den andra stora effekt- och energibesparingsåtgärden, som 

inte undersöktes i större utsträckning i detta examensarbete, kommer från återvinning av processkyla 

från tillagningsköket. Denna lösning tar tillvara på spillvärme och lyfter temperaturen på inkommande 

tappvatten. 

 

I Figur 5 visas befintlig utformning av ackumulatordelen i tappvarmvattensystemet i sin enkelhet. 
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Figur 5. Ett utklipp från ritningen av ackumuleringsdelen i tappvarmvattensystemet. 

I Figur 5 ses ackumulatortanken, ACK1-VV, nere till höger. Här ses även värmeväxlarna som växlar 

fjärrvärme mot tappvarmvatten och värmesystemet, VVB respektive VVX. 

 

När det befintliga utförandet undersöktes på plats framgick det att utformningen i dagsläget inte bidrar 

till någon effektflytt alls, då ackumulatortanken aldrig laddas ur. Vad som hände var istället att nytt 

varmvatten från värmeväxlaren, som går mot fjärrvärmenätet, fylldes på så fort någon öppnade en 

tappkran i byggnaden och alltså inte förändrade effektuttaget. Med den nuvarande lösningen agerar 

tanken enbart som en extra buffert för tappvarmvatten om fjärrvärmen skulle sluta levereras under 

någon period. Det faktum att tanken enbart ackumulerade vatten av en temperatur på 55°C medför 

att investeringens potential inte utnyttjas till fullo, då det inte skulle vara några tekniska problem att 

ackumulera temperaturer uppemot 90°C. Dagens temperatur ligger även i riskzonen för problem med 

legionellabakterier. För att undvika legionella bör vatten i ackumulatortankar och varmvattenberedare 

vara lägst 60°C [30] [32], något som alltså inte uppfylls i dagsläget. Nedan, i Figur 6, visas värmeväxlaren 

ur två olika vinklar. 
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Figur 6. Värmeväxlaren på Granbacken förskola i Sävar. På bild A syns tillhörande pump, medan bild B ger en översikt. 

I Figur 6 visas värmeväxlaren som växlar inkommande tappvatten mot fjärrvärme för att få önskad 

temperatur på varmvattnet som sedan ackumuleras. 

 

Vad gäller mätning i den befintliga lösningen fanns det utrustning för att se de flesta temperaturer och 

flöden även om vissa av givarna var felregistrerade, eller inte alls registrerades, i den programvara som 

Umeå kommun fastighet använder för att styra och övervaka sina system. Önskemål från Umeå 

kommun var dock att fler temperaturmätare skulle installeras i framtida lösningar. Bland annat fanns 

det behov av temperaturmätare för ackumulatortanken, något som skulle bli än viktigare i en lösning 

där ackumulatortanken fungerar som planerat, och upp- och urladdning sker som önskat. Nedan, i 

Figur 7, syns ackumulatortanken i sin nuvarande utformning. 
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Figur 7. Ackumulatortanken som lagrar värme från fjärrvärmen ses till höger. Till vänster ses värmeåtervinningen från 

processkylan i köket. 

I Figur 7 ses ackumulatortanken som installerats på förskolan i Sävar till höger. Syftet är att tanken ska 

kunna ackumulera tappvarmvatten via fjärrvärme under natten och sedan laddas ur under dagen, 

något som inte fungerar med dagens utformning. Till vänster ses även tanken för värmeåtervinning 

från processkylan. 

9.2 Förändringar i ackumuleringslösningen 
Som tidigare konstaterats fungerade anläggningen inte enligt grundidén. Ackumuleringen gav till 

exempel ingen effektförflyttning, utan säkrade bara upp att det skulle finnas varmvatten även om 

fjärrvärmeflödet skulle försvinna. Förslag på förändringar innefattar främst att säkerställa den funktion 

som var tänkt. För att göra detta bör därför vattenflödet från värmeväxlaren stängas av klockan 06.00, 

och förbli avstängt så länge ackumulatortanken innehåller varmt vatten. För att utnyttja tankens 

lagringsförmåga i största möjliga utsträckning bör även temperaturen på vattnet som finns lagrat i 

tanken höjas från 55°C till 85°C. På detta sätt undvikes även problem med legionellabakterier. För att 

undvika farligt varma rörledningar ut till tappställen måste en blandningsventil installeras efter 

ackumulatortanken. Denna skulle blanda det varma vattnet från ackumulatortanken med kallt vatten 

och skicka ut 45°C till kranarna, där vattentemperaturen sedan begränsas till vad som är tillåtet i 

byggnaden. Vad som är tillåtet skiljer mellan olika typer av byggnader och beror på vilken verksamhet 

som bedrivs. På förskolan i Sävar tillåts 40°C medan andra platser där det finns särskild risk för olycksfall 

har en högsta tillåten temperatur på 38°C [24].  

9.3 Mätresultat, Granbackens förskola 
De temperaturer som krävdes för beräkningar på energi och effekt kring ackumulatortanken mättes 

och loggades på plats i Sävar. I Figur 8 visas de loggade temperaturerna under tidsspannet som 

mätningarna gjordes. 
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Figur 8. Temperaturer från loggad data vid Granbackens förskola. Temperaturerna visas mot dag och tidpunkt. 

Som framgår av Figur 8 så varierar temperaturerna under dagtid, då varmvatten används. 

Temperaturen på kallvatten in i byggnaden går mot rumstemperatur under perioder då vatten inte 

används. Detta är något som beror på att mätningarna gjordes inomhus, där det stillastående vattnet 

värms mot omgivande temperatur på ungefär 22°C. 

  

Medelvärdet av temperaturen i Figur 8 redovisas nedan i Tabell 2. Värdet på inkommande kallvatten 

samt temperaturen efter förvärmning från processkylan baseras enbart på perioder då vatten flödar, 

det vill säga mellan 06.30-16.00 alla vardagar. Detta för att kringgå den tidigare nämnda uppvärmning 

mot rumstemperatur vid mätpunkten. 

 

In- och utgående temperaturer till ackumulatortanken loggades även via Umeå kommun fastighets 

program för styrning, Fidelix, och redovisas också i Tabell 2. Då dessa värden ansågs ha större 

trovärdighet, i och med att de kom från temperaturmätare som mätte vattnets temperatur i röret, 

användes de vid vidare beräkningar. Vid loggningarna som utfördes på plats användes utanpåliggande 

temperaturmätare, vilket är en felkälla som kan undvikas med de värden som tas ur Fidelix.  

 
Tabell 2. Medeltemperatur för de olika mätpunkterna under mätperioden. Temperaturdata för ”inkommande kallvatten” 

samt ”efter förvärmning från köksåtervinning” togs enbart då vatten flödade. 

Mätpunkt Temperatur loggning (°C) Temperatur Fidelix (°C) 

Inkommande kallvatten 7,66 - 

Efter förvärmning från köksåtervinning 25,12 - 

In till ackumulatortanken, efter fjv-VVX 49,53 54,7°C 

Tappvatten ut ur ackumulatortanken 45,80 53,8°C 

 

Som Tabell 2 visar skiljer de loggade temperaturerna relativt mycket mellan metoderna, men enligt 

tidigare motivering används Fidelix värden där båda är tillgängliga. 
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I Fidelix sparades data för flöden och temperaturer från anläggningen under samma loggningsperiod 

som mätningarna med utanpåliggande temperaturmätare utfördes. Ett medelflöde om 0,035 l/s 

uppmättes till de olika tappställena under dagtid. 

 

Flöden som loggades via Fidelix under samma mätperiod ges i Figur 9. Dessa används för kommande 

beräkningar och antas representera en normal veckas förbrukning när byggnaden används som vanligt, 

det vill säga vid normal drift för både kök och förskola. 

 
Figur 9. Grafer över loggade flöden under en vecka, med varje dags flöden specificerade. 

Som framgår av Figur 9 används den största andelen varmvatten under förmiddagen under samtliga 

dagar. Vidare framgår det av grafen för loggad data mellan 21:e och 27:e februari att 

varmvattenförbrukningen under helgen är noll, då ingen verksamhet pågår under dessa dagar. 
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9.4 Teoretiska beräkningar 
I denna del presenteras beräkningar utförda med hjälp av teoretisk bakgrund som sedan jämförs med 

den befintliga lösningen. Den projekterade lösningen undersöks och vidare är en optimal utformning 

planerad och medräknad, trots att dagens lösning inte ser ut på detta vis. Resultat från den optimala 

lösningen används sedan för att påvisa hur systemet bör utformas i framtiden. 

 

9.4.1 Projekterad lösning 

Med den befintliga lösningen laddas ackumulatortanken till 55°C och används ner till dessa att 

temperaturen går ner till 45°C. Data för ackumulatortanken ses i Tabell 3. 

 
Tabell 3. Utvalda delar ur specifikationen för ackumulatortanken installerad på förskolan i Sävar. 

Måttbeskrivning Värde och enhet 

Volym 750 l 

Höjd 1882 mm 

Diameter 790 mm 

Överföringsyta 6,0 m2 

Vikt 317 kg 

Stilleståndsförlust enligt DIN 44 5321 2,7 kWh/dygn 

Ytterradie på tank 395 mm 

Innerradie på tank 335 mm 

 

Tankens värmeledningsförmåga, 𝜆, går att beräkna med data ur Tabell 3 tillsammans med en 

omskrivning av ekvation 6. Värmeledningsförmåga blir enligt dessa 0,031 W/mK. 

 

Med data enligt Tabell 3 samt de ovan nämnda temperaturerna på ackumulerat vatten är det möjligt 

att lagra upp energi enligt ekvation 1. Detta presenteras i Tabell 4. 

 

Beräkningar för lagringstid kan utföras enligt ekvation 3 och ekvation 5. Ekvation 3 ger resultat för ett 

idealt fall, där tanken är perfekt skiktad, och ekvation 5 ger temperaturen ut ur tanken i ett ogynnsamt 

fall, då tanken blandas helt. I det ogynnsamma fallet jämförs sedan levererad temperatur mot minsta 

tillåtna leveranstemperatur. Resultat för dessa beräkningar framgår även i Tabell 4. 

 
Tabell 4. Resultat för den projekterade ackumuleringslösningen. 

Storhet Värde 

Maximalt lagrad energi (kJ) 30300 kJ 

Maximalt lagrad energi (kWh) 8,4 kWh 

Lagringstid, ideal tank (h) 9 h 

Lagringstid, fullständigt blandad tank (h) 5 h 

 

I Tabell 4 visas resultaten för den maximalt lagrade energin samt lagringstiden för de båda fallen, där 

den fullständigt blandade tanken håller värmen en kortare tid. 

 

                                                           
1 DIN 44 532 avser förlusterna under 24 h vid 65°C. [69] 
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9.4.2 Optimal lösning 

För att ackumuleringslösningen ska förflytta så stor effekt som möjligt vore det lämpligt att ladda 

tanken så mycket som tanken tekniskt sett klarar under nätterna, för att sedan ladda ur den under 

dagen i den mån det ackumulerade vattnet räcker. För att tillgodose varmvattenbehovet, även när 

ackumulatortanken laddats ur, måste det gå att koppla förbi tanken så att det går att ta varmvatten 

direkt från värmeväxlaren. En skiss av omledningen visas i Figur 10 

 
Figur 10. Ett förändrat utklipp från ritningen av ackumuleringsdelen i tappvarmvattensystemet. I skissen ses föreslagen 

omledning runt ackumulatortanken samt tillhörande blandningsventil. 

Denna konstruktion, Figur 10, leder till att ackumulatortanken kan användas optimalt med 

uppladdning under natten, urladdning under dagen så långt vattnet räcker, och sedan direkt 

uppvärmning från fjärrvärmenätet, som tidigare varit det normala tillvägagångssättet. Vid denna 

lösning krävs även en installation av en blandningsventil som kan styra den temperatur som går ut till 

tappställen i byggnaden. Denna blandningsventil måste utformas på så sätt att om den skulle gå sönder 

släpps bara kallt vatten igenom och all risk för personskador, på grund av för varmt vatten vid 

tappstället, skulle elimineras.  

 

Med denna lösning skulle det gå att ladda ackumulatortanken till 85-90°C, beroende på temperaturen 

i fjärrvärmenätet, och använda denna till temperaturer ner mot 45°C, precis som i den nuvarande 

lösningen. Med befintlig ackumulatortank kan 750 liter vatten lagras. Med detta känt går det att 

beräkna den energi som kan lagras upp enligt ekvation 1. Vidare kan beräkningar för lagringstid göras 

med hjälp av ekvation 3 i det ideala fallet, där tanken är perfekt skickad, och med hjälp av ekvation 5 i 

det ogynnsamma fallet, då tanken blandas fullständigt. Vid användning av ekvation 5 jämförs levererad 

temperatur mot lägsta tillåtna leveranstemperatur. Resultat för dessa beräkningar framgår av Tabell 

5. 
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Tabell 5. Resultat för den optimala lösningen för ackumuleringen. 

Storhet Värde 

Maximalt lagrad energi (kJ) 120000 kJ 

Maximalt lagrad energi (kWh) 33,3 kWh 

Lagringstid, ideal tank (h) 17 h 

Lagringstid, fullständigt blandad tank (h) 8 h 

Som framgår ur Tabell 5 så är lagringstiden betydligt kortare i en fullständigt blandad tank. Den 

maximala energin lagrad i tanken förblir dock densamma då samma temperatur kan ackumuleras. 

 

För beräkning av energiförluster i tanken användes data för en fullt uppvärmd tank, med temperaturen 

85°C, då tanken i detta skede har störst förluster och ger en övre gräns på dessa. Beräkningarna för 

förlusterna genom tanken ges med hjälp av Tabell 3, den beräknade värmeledningsförmåga, 𝜆, och 

ekvation 6 till 129,3 W, vilket motsvarar 3,1 kWh/dygn. 

 

9.4.3 Värme från processkyla 

Den dagliga medelenergiförtjänsten för värmeåtervinningen från processkylan går att beräkna med 

hjälp av ekvation 1 samt data ur Tabell 2. Den återvunna energin blir 35800 kJ, motsvarande ungefär 

10 kWh/dygn. 

9.5 Ekonomiska beräkningar 
Vid de ekonomiska beräkningarna jämförs ackumulatorlösningen mot den vanliga lösningen, där 

tappvatten växlas direkt mot fjärrvärme. Med den direkta växlingen sker allt effektuttag direkt vid 

tapptillfället och därför måste den abonnerade effekten för byggnaden också täcka in 

tappvattenbehovet. 

 

9.5.1 Normal tappvattenlösning, direkt växling mot fjärrvärme 

För den direkta växlingen mot fjärrvärme räknas förtjänsten från ackumulatortankens sänkta 

abonnerade effekt med som en kostnad, då detta är vad som skiljer lösningarna från varandra. Utöver 

denna kostnad så finns även ett underhåll medräknat som kostnad, antagen till tre timmar per år. Data 

i form av nuvärden för restvärde, kostnader och intäkter ges, korrigerat till nuvärde med hjälp av 

ekvation 15, enligt Tabell 6 

 
Tabell 6. Värden för användning i LCC-analys för den vanliga tappvatten lösningen, där tappvattnet växlas direkt mot 
fjärrvärmen. Här ses nuvärden för diverse parametrar under anläggningens ekonomiska livslängd [65]. 

Parameter Nuvärde (kr) 

Grundinvestering (𝑮) 0 

Kostnader (𝑲𝒏) 44 000 

Intäkter (𝑰𝒏) 0 

Restvärde (𝑹𝒏) 0 

LCC-värde 44 000 

 

LCC-värdet i Tabell 6 ges av ekvation 17. 

 

9.5.2 Ackumulatorlösning 

Skillnaden mellan den befintliga lösningen, där tappvattnet tas direkt från fjärrvärmenätet, och den 

optimala lösningen ger en differens i vad som krävs som abonnerad effekt för byggnaden. Baserat på 
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hur den abonnerade effekten förändras mellan lösningarna utförs de ekonomiska beräkningarna i form 

av en LCC-analys. Den ekonomiska livslängden för ackumulatorlösningen är 20 år, varefter restvärdet 

antas vara 0 kr [65]. Även ett underhåll på fem timmar per år räknas in som kostnader där varje timme 

kostar 400 kr [65]. 

 

För detta fall ges data i form av nuvärden, korrigerade med hjälp av ekvation 15, för restvärde, 

kostnader och intäkter enligt Tabell 7. 

 
Tabell 7. Värden för användning i LCC-analys för ackumuleringslösningen, där tappvattnet ackumuleras under natten. Här 
ses nuvärden för diverse parametrar under anläggningens ekonomiska livslängd [65]. 

Parameter Nuvärde (kr) 

Grundinvestering (𝑮) 50 000 

Kostnader (𝑲𝒏) 19 600 

Intäkter (𝑰𝒏) 32 300 

Restvärde (𝑹𝒏) 0 

LCC-värde 37 300 

 

LCC-värdet i Tabell 7 ges av ekvation 17. 

 

En jämförelse av LCC-värdet mellan ackumulatorlösningen, Tabell 7, och tappvattenlösningen som 

växlas direkt mot fjärrvärme, Tabell 6, ger en förtjänst på 6600 kr vid installation av 

ackumulatortanken. 

 

9.5.3 Känslighetsanalys 

Här presenteras de känslighetsanalyser som gjorts för de ekonomiska beräkningarna, då flertalet av 

parametrarna i dessa beräkningar är baserade på ungefärliga värden. Jämförelsen sker mot det 

ursprungliga LCC-värde som beräknats för ackumuleringslösningen, 37 300 kr. 

Ackumuleringslösningen bedöms vara fortsatt lönsam så länge det nya LCC-värdet är under 44 000 kr, 

vilket också gör att förändringen mot ursprungsvärdet inte överskrider 6600 kr. 

 
Tabell 8. Känslighetsanalys över de antaganden som gjorts under de ekonomiska beräkningarna. Skillnaderna i LCC beskrivs 
utifrån ursprungsvärdet värdet på 37 400 kr som beräknats tidigare. 

Parameter Initialt 
värde 

Justering av 
initialvärde 

Nytt värde 
utifrån justering 

Nytt LCC-
värde 

Förändring 
mot ursprung 

Lägre intäkt, ack. 32 300 kr -10 % 29 000 kr 40 600 kr 3 300 kr 

Högre intäkt, ack 32 300 kr 10 % 35 500 kr 34 200 kr – 3 100 kr 

Mindre underhåll, 
ackumulatorlösning 

5 timmar – 2 timmar 3 timmar 29 500 kr – 7 800 kr 

Mer underhåll, 
ackumulatorlösning 

5 timmar 2 timmar 7 timmar 45 200 kr 7 900 kr 

Lägre ränta 8 % – 1 % -enhet 7 % 36 400 kr – 900 kr 

Högre ränta 8 % 1 % -enhet 9 % 38 300 kr 1 000 kr 

 

Den parameter som i slutändan ger högst utslag på beräkningarna ses i Tabell 8 vara 

underhållskostnaden, med en förändring av LCC-värdet på 7 900 kr baserat på två timmars extra 

underhåll. Vad detta säger är att uppskattningen av underhåll påverkar lösningens lönsamhet i stor 

grad. Skulle de båda lösningarna ha samma underhållstid kan ackumuleringslösningen sägas vara 
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lönsam. Påverkan av underhållstid för den direkt växling mot fjärrvärme ger samma utslag men åt 

andra hållet, där ett högre underhåll gör ackumuleringslösningen mer lönsam och ett lägre underhåll 

gör den mer olönsam. 

9.6 Miljöberäkningar 
För de miljömässiga beräkningarna användes genomsnittskunden för Umeå Energi ABs fjärrvärme. 

Denna data baseras på information från mötet med Umeå Energi AB samt det data som togs fram av 

med hjälp av dem. 

 

Umeå kommun fastighet nyttjar vid ett normalår cirka 76 GWh fjärrvärme, abonnerar på ungefär 35 

MW [15] och förvaltar för närvarande 192 byggnader [65]. Var och en av dessa byggnader skulle 

motsvara en genomsnittskund enligt antagande, även om Umeå kommun fastighet i själva verket är 

en stor kund i sin helhet. De förvaltade byggnaderna har en genomsnittlig årsförbrukning på 396 

MWh/år, vilket motsvarar 1,43∙106 MJ. Enligt det data som togs fram för ackumulatorlösningen skulle 

genomsnittskunden minska andelen fossila bränslen med 0,8 % av totalmixen [60]. Denna data 

tillsammans med en koldioxidekvivalent för eldningsolja 3-5, som är några av de vanligaste formerna 

av fossila bränslen, på 82,3 CO2e g/MJbränsle [61], ger att en byggnad, antagen som en genomsnittskund, 

skulle sänka andelen fossila utsläpp med 940 kg CO2e/år. 

 

För en uppskattning av vad lösningen skulle bidra till i minskade utsläpp om Umeå kommun fastighet 

tillämpade denna lösning på samtliga 20 byggnader som de anser rimligt [65] skulle lösningen medföra 

ett minskat utsläpp på 18,8 ton CO2e/år. 

 

Uppskalat till att innefatta Umeå kommun fastighets alla byggnader skulle detta ge en minskad mängd 

utsläpp från fossila bränslen på 180 ton CO2e/år. Det är dock viktigt att förstå att användningen av 

andra bränslen såsom biobränslen och avfall skulle öka då fossila bränslen minskar. Lösningen skiftar 

alltså från fossila bränslen till biobränslen, men utsläppen försvinner inte. 

10. Simuleringar 
I denna del presenteras tillvägagångssätt och resultat för de simuleringar som utfördes för en 

byggnads ventilation och uppvärmning. Majoriteten av resultatet presenteras i form av grafer och är 

framförallt tänkta för jämförelser sinsemellan. 

10.1 Modellbeskrivning 
Modellen och de förändringar som genomförs inom ventilation och uppvärmning presenteras i detta 

delkapitel. Modellen för simuleringarna baseras på den förskola som studerats för tappvatten och visas 

i överblick i Figur 11. 
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Figur 11. En 3D-bild på byggnaden som byggts upp och används för simuleringar i IDA ICE. 

I Figur 11 ses modellen som användes för simuleringarna i IDA ICE. I figuren visas förskolan från dess 

framsida med de olika avdelningarnas huvudentréer synliga. Den vänstra och mittersta 

tvåvåningsdelen innehåller fläktrum medan den till höger är ett lärarrum. 

 

10.1.1 Ventilation 

För grundsimuleringarna användes IDA ICEs förinställda värden på ventilationssystemet enligt 

styrschemat som visas i Figur 12. 

 
Figur 12. Schema för ventilationen utan schemastyrning. 

Som framgår av Figur 12 så körs ventilationen konstant, både helger och nätter. Denna utformning 

görs för att ha ett enkelt grundfall att jämföra de förändrade fallen mot.  

 

För att simulera hur effektuttaget skulle minska under dagtid skapades ett schemastyrt system enligt 

Figur 13. På detta sätt går det att driva ner ventilationsflödet med schemastyrningen. I schemat har 

flödet minskats under perioder då ingen verksamhet pågår i byggnaden, vilket är ett vanligt sätt att 

minska energiförbrukningen i lokaler där människor inte vistas dygnet runt [34]. 
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Figur 13. Schema för den styrda ventilationen. 

I Figur 13 ses schemat som används för att styra ventilationen. Med hjälp av denna sänks flödet under 

perioder av dagen då antalet närvarande personer i byggnaden börjat sjunka. 

10.1.2 Uppvärmning 

För uppvärmning via radiatorsystemet var grundinställningen att huset vid behov kunde värmas med 

full effekt, något som skulle hålla inomhustemperaturen jämn, men även ge en hög energiförbrukning. 

För att uppnå en önskad effektsänkning under dagarna så skapades ett nytt schema för styrning av 

värme enligt Figur 14. 

 
Figur 14. Styrschema för temperaturens börvärde. 

Av Figur 14 framgår att schemat utformats på så vis att uppvärmningen via radiatorsystemet sänks 

under dagtid och istället höjs under natten. På detta vis utnyttjas byggnadens värmelager, som värmts 

under natten, under några timmar av dagen. Effektuttaget för denna värme flyttas i och med detta till 

tidsspannet mellan 18-06. 
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10.2 Simuleringsresultat 
I denna del presenteras resultatet av de simuleringar som utförts med hjälp av IDA ICE. Jämförelser av 

effektgrafer och temperaturer utgör det huvudsakliga resultatet, tillsammans med medeleffekten från 

simuleringarna. I kommande grafer under kapitel 10.2 presenteras effektuttaget från simuleringarna i 

form av momentana värden. Dessa värden appliceras sedan i Umeå Energi ABs taxemodell, i form av 

medelvärde för effekten under tolv timmar i följd, och sammanställs i kapitel 10.2.4. Då Umeå Energi 

ABs taxemodell tar effekttaxan från det högsta medelvärdet simuleras och studeras enbart den vecka 

som innefattar årets kallaste dag. 

 

10.2.1 Simulering utan styrning på värme eller ventilation 

Det första fall som simulerades innebar att ventilationen går konstant, samt att värmen inte styrs eller 

förändras. Resultatet av denna simulering framgår i Figur 15. 

 

 
Figur 15. Utomhustemperatur, effekt för uppvärmning av ventilationsluft och effekt från radiatorsystemet under ett dygn 
i januari. 

Graferna i Figur 15 visar att radiatorsystemet bidrar med en viss effekt under hela dygnet. Ökad 

närvaro samt användning av belysning och annan elektrisk utrustning sänker behovet något under 

dagtid. Värmetillförseln från värmaren i ventilationsaggregatet ses också öka då utetemperaturen 

sjunker. 
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För att visa resultatet i ett större perspektiv ges även resultatet av en vecka enligt Figur 16. 

 
Figur 16. Utomhustemperatur, effekt för uppvärmning av ventilationsluft och effekt från radiatorsystemet under en vecka 
i januari. 

Som framgår av Figur 16 så hålls det totala effektuttaget relativt konstant för radiatorsystemet medan 

effekten avgiven i ventilationsaggretaget beror av utetemperaturen. 

 

10.2.2 Simulering utan styrning av värme med styrning av ventilation 

Fall två av simuleringarna går ut på att styra ventilationen enligt Figur 13, men inte styra värmen. Detta 

görs för att se vilken påverkan ventilationen ger på uttag av effekt samt påverkan av temperaturer. I 

Figur 17 visas resultatet av detta. 

 
Figur 17. Utomhustemperatur, effekt för uppvärmning av ventilationsluft och effekt från radiatorsystemet under ett dygn 
i januari när ventilationen styrs. 
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I Figur 17 ses tvära ökningar i kurvan för effekt från radiatorsystemet vid de tidpunkter som 

ventilationsflödet ökar och tvära minskningar när ventilationsflödet minskar. Den tillförda effekten 

från värmaren i ventilationsaggregatet ses vara lågt då flödet är lågt, efter klockan 19 och före klockan 

04. Här framgår också tvära ökningar när flödet in till byggnaden ökar. 

 

För en överblick ges resultaten även för en veckas period enligt Figur 18. 

 
Figur 18. Utomhustemperatur, effekt för uppvärmning av ventilationsluft och effekt från radiatorsystemet under en vecka 
i januari när ventilationen styrs. 

I Figur 18 framgår hack i graferna, som kommer från att ventilationsflödet varierar, varje morgon och 

kväll. Här framgår även att effektuttaget för värmaren i ventilationsaggregatet är lägre under helgerna, 

vilket stämmer överens med att flödet under dessa dagar ska vara lägre enligt Figur 13. Effekten tillförd 

i ventilationsaggregatet ses precis som tidigare bero mycket på utomhustemperaturen. 

 

10.2.3 Simulering med styrning av värme och ventilation 

För simuleringar där värmelagringen skulle användas och tillgodose byggnadens dagsvärme med 

energi som lagrats under natten användes schemat för värmens börvärde enligt Figur 14. Detta schema 

styr temperaturen mot 22°C vid 06.00 för att sedan minska börvärdet och på så vis stänga av 

radiatorsystemet under dagen, då intern värme alstras och den lagrade energin kan hålla 

temperaturen uppe. Ventilationen styrs också i detta fall enligt Figur 13. Resultatet för dessa 

simuleringar framgår av Figur 19. 
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Figur 19. Utomhustemperatur, medeltemperatur, operativ temperatur, effekt för uppvärmning av ventilationsluft och 
effekt från radiatorsystemet under ett dygn i januari när ventilationen och börvärdet för temperatur styrs. 

Som visas i Figur 19 så sänks effekten från radiatorsystemet under hela dagens förlopp då energi för 

uppvärmning tas från luften istället för att tillföras direkt. De hack som sågs vid simulering av styrd 

ventilation ses också i dessa grafer och beror även i detta fall på att ventilationsflödet ökar eller 

minskar. 

 

För att ge en överskådlig blick över uppvärmningsprocessen ges resultatet också under för en veckas 

period enligt Figur 20. 

 
Figur 20. Utomhustemperatur, medeltemperatur, operativ temperatur, effekt för uppvärmning av ventilationsluft och 
effekt från radiatorsystemet under en vecka i januari när ventilationen och börvärdet för temperatur styrs. 
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I Figur 20 framgår att effekten från radiatorsystemet varierar mycket mellan dag och natt, där dalarna 

sker under dagen. Från graferna går det också att utläsa att temperaturen inne varierar under dagen 

men håller tillräcklig temperatur för att klara verksamheternas krav. Den tillförda effekten från 

värmaren i ventilationsaggregatet ses variera med flöde och utomhustemperatur precis som tidigare 

visats. 

 

10.2.4 Jämförelse mellan driftfall 

I detta delkapitel jämförs simuleringarna som presenterats i graferna i Figur 16, Figur 18 och Figur 20 

mot varandra. I Tabell 9 sammanställs medeleffekten under givna tidsperioder enligt Umeå Energi 

ABs taxemodell. 

 
Tabell 9. Effekte under de tidsperioder som ekonomiskt påverkas av Umeå Energi ABs nya taxemodell. 

Tidsperiod Effekt (kW) 
(ingen styrning) 

Effekt (kW) 
(styrning ventilation) 

Effekt (kW) 
(styrning värme & vent) 

18/1: 00-06 45,7 21,4 41,1 

18/1: 06-18 55,3 55,1 52,3 

18-19/1: 18-06 79,4 27,2 30,2 

19/1: 06-18 84,7 84,7 71,2 

19-20/1: 18-06 72,4 27,5 29,1 

20/1: 06-18 63,4 63,6 53,8 

20-21/1: 18-06 61,0 24,9 26,2 

21/1: 06-18 55,8 60,5 50,5 

21-22/1: 18-06 31,8 23,8 25,0 

22/1: 06-18 27,2 34,0 30,6 

22-23/1: 18-06 24,9 14,4 6,8 

Dimensionerande 
effekt 

84,7 84,7 71,2 

 

Som framgår av Tabell 9 så har den dimensionerande effekten minskat i fallet med styrning av både 

ventilation och uppvärmning. Mellan ingen styrning och styrning av enbart ventilation har 

effektuttaget blivit jämnare, men den dimensionerande effekten är fortfarande densamma. 

 

Skillnaden i dimensionerande effekt går att se som direkt skillnad i abonnerad effekt i Umeå Energis 

taxemodell. Detta medför, enligt Tabell 9, att förtjänsten i abonnerad effekt blir 13,5 kW. Enligt 

prismodellen ger detta en besparing på ungefär 8800 kr.  

11. Diskussion 
I detta kapitel kommer mätningar, metod och resultat att diskuteras och utvärderas. Här kommer även 

de slutgiltiga förslagen på vad som kan och bör göras för att sprida effektuttaget i en byggnad jämnare 

över ett dygn att diskuteras djupare. 

11.1 Förslag på förändringar i ackumulatorlösningen 
Dagens anläggning på förskolan i Sävar fungerar inte alls såsom ursprungsidén var, men även om den 

hade gjort det så hade utnyttjandet av anläggningens potential varit låg, då lagringstemperaturen är 

långt under vad utrustningen klarar av rent tekniskt. Alternativet som undersökts som en optimal 
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lösning i detta arbete skulle bidra till ett mycket större energilager och på så vis bidra till en större 

effektflytt. I en icke trycksatt ackumulatortank får temperaturen inte överstiga 100°C, men 

temperaturen bör begränsas redan vid 85-90°C [66]. Vid koppling mot fjärrvärmenät är detta dock inte 

något problem, då levererad temperatur ute hos kunden normalt ligger kring 100°C på primärsidan, 

vilket gör att det normalt går att ta ut maximalt 80-90°C i en byggnad [15]. Enligt de beräkningar som 

genomförts skulle även en mindre tank vara möjlig att använda och ändå tillgodose 

tappvattenförbrukningen under en dag, då lagringstiden i detta fall bör ligga kring 14-15 timmar. Detta 

gäller dock baserat på att den uppmätta förbrukningen inte kommer att förändras i framtiden, vilket 

förutsätter att förskolan för närvarande är fullbelagd. Vilken storlek som behövs på ackumulatortanken 

är dock något som bör kontrolleras för varje enskild byggnad innan installation. 

 

En ökad temperatur i tanken skulle helt eliminera risken för att legionellabakterier kan föröka sig och 

spridas. Detta gäller även om temperaturen under vissa perioder av dagen är inom spannet för 

bakteriernas tillväxt (20-50°C) så länge temperaturen går över 70°C, då 90 % av bakterierna dött redan 

efter 10 sekunder vid denna temperatur. Vid högre temperaturer är förloppet än snabbare [33]. Att 

säkerställa en hög temperatur i ackumulatortanken är extra viktigt om byggnaden har verksamhet som 

berör människor i riskgruppen för legionella. Riskgruppen innehåller äldre personer och personer med 

nedsatt immunförsvar, exempelvis cancerpatienter som får cellgiftsbehandling eller patienter som får 

annan medicin som påverkar immunförsvaret [32]. Umeå kommun fastighet förvaltar byggnader med 

verksamhet för samtliga delar inom riskgruppen, och bör därför sträva efter en högre 

ackumuleringstemperatur också av denna anledning. 

 

Den lägsta temperaturen som kan tas ut ur ackumulatortanken beror på förluster ut till tappställen. 

Vid beräkningarna i detta arbete har denna temperatur satts till 45°C, då temperaturen till tappstället 

ska vara 40°C och sedan begränsas i kranen. Det är dock möjligt att temperatur ut ur tanken skulle 

kunna sättas lägre, då förlusterna framförallt beror på vilken sträcka vattnet måste transporteras innan 

det når tappstället. Den ackumulerade energin skulle då vara något högre än den som beräknats i detta 

examensarbete. Detta skulle också betyda att mindre byggnader skulle ha en något större vinning av 

en ackumulatortank om tappvarmvattenanvändningen är hög. 

 

Under beräkningarna som gjorts i denna rapport har två olika principer används för ackumuleringen; 

en med ideal skiktning och en där tankens innehåll blandas fullständigt. Ingen av dessa kommer att 

vara helt korrekt, men den ideala lösningen med perfekt skiktning är vad som eftersträvas. För att gå 

mot denna finns det flertalet olika tekniska metoder som går att applicera på tanken. När en kallare 

temperatur än den som ackumulerats skickas in i tanken är det viktigt att ha tankens tillopp i botten 

för att inte skapa blandning på grund av att det kallare vattnet faller neråt och skapar omrörning. 

Hastigheten på det inkommande kallvattnet spelar också stor roll för skiktningen. Ju högre hastighet 

tilloppsflödet har desto mer påverkar det skiktningen och skapar turbulens. Ett vanligt sätt att 

kontrollera huruvida flödet är för högt är att använda Richardsons tal, 𝑅𝑖, som beskrivs i ekvation 7. 

Här sägs skiktningen vara i princip opåverkad om 𝑅𝑖 > 10 [45]. Varierande tilloppstemperatur ger 

också rörelser som påverkar tankens skikt [45]. Dagens ackumulatortankar är utformade för att 

minimera påverkan av just inloppsflöde och turbulens, vilket gör att resultatet från denna rapport 

kommer vägas över mot den ideala skiktningen, även om det blir något kortare lagringstid än den som 

beräknats. 
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Från de ekonomiska lönsamhetsberäkningarna framgår det att investering i en ackumulatortank ger 

ett något lägre LCC-värde, vilket säger att investeringen är lönsam med de värden som använts vid 

dessa beräkningar. Här har dock några antaganden gjorts, och ett fel i några av dessa skulle enligt 

känslighetsanalysen ha ett ganska stort utslag på det slutgiltiga resultatet. Exempelvis så skulle 

antagandet för underhållstid ge ett stort utslag på LCC-analysen då en minskning på två timmars 

underhåll per år skulle kunna sänka LCC-värdet med 7 900 kr, medan en ökning av underhållet med två 

timmar skulle öka LCC-värdet med 7 800 kr. Arbetskostnaden för en timmes underhåll har då antagits 

vara 400 kr [65]. Om underhållet för den direkta växlingen mot fjärrvärmenätet skulle förändras ger 

det i princip samma utslag på dess LCC-värde. En rimlig bedömning av skillnaden i underhåll, två 

timmar, mellan de båda lösningarna gjordes direkt vid första LCC-beräkningen. Detta gjordes då ett 

mer avancerat system generellt kräver mer underhåll, men då skillnaden mellan lösningarna är liten 

och ackumulatortankar sällan kräver större underhåll ansågs två timmar rådligt. Så länge skillnaden 

mellan ackumulatorlösningen och den direkta växlingen inte förändras, utan skillnaden påverkar båda 

lösningarna i samma utsträckning, kommer LCC-analysen visa att ackumulatorlösningen är lönsam. 

11.2 Ackumuleringslösningen 
För byggnader med ackumulering av tappvatten skulle det kunna vara en god idé att skriva avtal med 

fjärrvärmeleverantören kring hur byggnaden är tänkt att fungera, då många leverantörer i dagsläget 

testar eller funderar över hur en eventuell laststyrning kan utformas [25]. Med laststyrning menas att 

undercentraler under kortare perioder får ett lägre flöde än de egentligen behöver, under vilken 

byggnadernas termiska tröghet istället utnyttjas. På detta sätt går det att sänka effekten under en 

kortare period och för att sedan återgå till det normala flödet och värma upp byggnaderna på nytt. 

Problemet med detta är att lönsamheten för en lösning där effekten sänks från konsumentens sida 

skulle kunna påverkas negativt av en sådan styrning, då systemet med ackumulatortank bör laddas 

fullt under bestämda tider för att ge full effekt. Det är därför viktigt att ha avtal som förhindrar 

leverantören att styra dessa byggnaders flöden under tider när uppladdning sker. Med god 

kommunikation bör detta dock inte utgöra något större problem eftersom båda parternas lösning 

syftar till att sänka effekttoppar i fjärrvärmesystemet. 

 

Umeå Energi ABs nya taxemodell gör, med dagens utformning, att företagskunder och större 

förvaltningsföretag förlorar pengar på att ha höga effekttoppar i sitt uttag av fjärrvärme. Ett problem 

med modellen är dock att majoriteten av de som framförallt bidrar till morgon- och kvällstoppen, de 

vanliga människor som bor i ett flerbostadshus, inte påverkas av förändringen. De som istället får 

betala för dessa människors effektuttag är de som äger byggnaden. Ett sätt att komma runt detta och 

påverka brukarna direkt vore att mäta varje lägenhets uttag och se vilka tider de använder fjärrvärme. 

Här vore det dock lämpligast att mäta på timbasis, då det är de höga topparna på morgonen som 

framförallt påfrestar fjärrvärmeleverantörernas system [60]. Idén kring separat mätning för varje 

lägenhet har diskuterats under en period och anses allt mer genomförbar i takt med att utrustningen 

inom branschen förbättras [67]. 

 

I den nya utformningen av Umeå Energi ABs taxemodell så debiteras effekten utifrån den högsta 

medeleffekten under tolv timmar i följd för gällande år [19]. Detta gör att det som kund inte är 

nödvändigt att konstant använda de installerade åtgärderna, då enbart årets högsta uttagna effekt 

behöver sänkas för att påverka priset. Detta är speciellt användbart när det handlar om 
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ventilationslösningen, då det på detta sätt går att minska kostnaden utan att påverka luftkvalitén 

överhuvudtaget under majoriteten av året. 

 

Vid miljöberäkningarna för ackumulering av tappvatten gjordes ett antal antaganden som är viktiga att 

belysa och diskutera kring. För det första så antogs förskolan i Sävar vara en genomsnittskund. Med 

Umeå Energi ABs sätt att räkna på kunder är det egentligen Umeå kommun fastighet som är kunden, 

men som i detta fall äger flertalet byggnader. När genomsnittskunden tas fram inkluderas å andra sidan 

även små villor runt om i Umeå kommun, och efter överläggning med Umeå Energi AB ansågs 

genomsnittkunden vara en bra väg att gå för att beräkna enskilda byggnaders påverkan på miljö och 

utsläpp. Det andra antagandet som gjordes vid dessa beräkningar var att samtliga av Umeå kommun 

fastighets byggnader kunde beräknas via genomsnittskunden. Detta är ett något svagare antagande, 

då Umeå kommun fastighet i mångt och mycket förvaltar större byggnader och lokaler, vilket gör att 

deras medelbyggnad antagligen förbrukar energi efter andra uttagsprofiler än den genomsnittliga 

kunden. Uttagsprofilen har stor inverkan på användningen av fossila bränslen när beräkningar utförs 

mot marginalproduktion eftersom att stora uttag under effekttoppar tar stor del av energin från 

spetslasten. Vid beräkning på de 20 byggnader som Umeå kommun fastighet anser ha potential för 

ackumulatorlösningen, så håller detta antagande dock bättre. Detta beror på att dessa hus passar 

bättre för lösningen då de liknar den byggnad som undersökts i detta examensarbete. Ett antagande 

som också gjorts inom miljöberäkningarna är att all fossilt bränsle kommer från eldningsolja 5. Detta 

är troligen väldigt nära sanningen, men av den fossildel som togs fram av Umeå Energi AB så är det 

inte specificerat att bränslet verkligen är eldningsolja 5. I detta examensarbete har det dock använts 

då det är ett av de vanligaste fossila bränslen för denna typ av anläggningar. 

 

Från de undersökningar som gjorts kring den värme som återvinns via processkylan i köket går det att 

utläsa att den besparade energin är liten jämfört med ackumulatorlösningen, 10 kWh/dag, och 

investeringskostnaden, 200 000 kr [65], är högre än investeringskostnaden för ackumulatortanken och 

dess installation. I detta pris ingår också en installation för värmning av golvvärme, men i och med att 

denna inte studerats i detta arbete så går det inte att säga hur stor effekt denna del ger. Lösningen för 

förvärmning av tappvatten anses dock inte vara lönsam rent ekonomiskt med utförandet installerat på 

Granbackens förskola. Att ta tillvara på energi som annars gått förlorad kan dock vara av intresse av 

andra skäl, baserade på olika miljö- och kvalitetscertifieringar. Energin som tas till vara hade gått till 

att värma huset om den inte tagits för att värma tappvattnet. Då det generellt krävs mer värme än 

kylning för byggnaden ger förändringen sannolikt en liten påverkan på det totala energibehovet från 

fjärrvärmenätet. Lösningen fungerar som bäst då överskottsenergi inte behövs men varmt tappvatten 

fortfarande används. Ett sådant exempel kan vara under varma sommardagar. I en byggnad som en 

förskola går dock nyttjandetiden ner under sommaren och lösningen används därför inte fullt ut. Det 

är även troligt att investeringen skulle vara mer lönsam om det finns en större kyleffekt att återvinna 

värme från och därför kan lösningen vara av större intresse i andra typer av byggnader. 

11.3 Simuleringarna 
Examenarbetet har delvis studerat hur ett sänkt luftflöde skulle påverka effekt- och energiuttag. Vad 

som är viktigt att understryka är att hälsan hos personer i lokalen alltid ska ligga främst vid denna typ 

av förändringar. Det kan också tilläggas att förändringar i ventilationsdrift till stor del beror på vilken 

typ av byggnad det rör sig om. Om verksamheten är känslig för förändringar, eller har höga krav på 

luftkvalité eller luftflöden, skulle en förändring av ventilationen både vara svår att genomföra och 
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troligtvis inte ge någon större effekt. Det är därför viktigt att studera varje byggnad individuellt innan 

förändringar genomförs. Något som också går att tillägga vad gäller ventilation är att det pågår en 

diskussion inom branschen angående huruvida de svenska kraven kring koldioxidhalt i luften är för 

hårda, då luft med en koldioxidhalt på 1000 ppm anses som dålig [34]. Sänkt luftflöde under korta 

perioder kan alltså bli en mer befogad lösning om reglerna kring detta förändras under de närmaste 

åren. 

 

Vid simuleringarna i IDA ICE visade det sig att värmelagring var svår att efterlikna, då programmet 

snabbt sänkte temperaturen om värmaren i ventilationssystemet stängdes av, något som troligtvis 

berodde på att programmet simulerade tilluften med samma temperatur som utomhusluften trots 

värmeväxlare mellan inkommande och utgående luft. För att komma runt detta krävdes det att de 

olika börvärdestemperaturerna förändrades, något som egentligen frångår vad som görs ute i verkliga 

världen. I en byggnad där användning av värmelagring med hjälp av termisk tröghet nyttjas luras 

normalt reglersystemet att tro att temperaturen är högre än den egentligen är, och därför startar inte 

värmningen. Börvärdet ligger dock konstant på samma nivå under denna tid. För att få den önskade 

effekten av simuleringarna var det nödvändigt att ha olika börvärden för ventilation och 

radiatorsystemet. Radiatorsystemets börvärde sänktes under dagen, se Figur 14, och ventilationens 

börvärde låg konstant på 22°C. Till följd av detta erhölls en maximal värmeväxling i 

ventilationsaggregatet, medan värmarna nyttjades i något större utsträckning jämfört med 

grundfallet. En viss ökning av värmarens maxeffekt framgår vid jämförelse mellan de olika fallen, se 

Figur 18 och Figur 20, men medeleffekten under dagens tolv timmar är totalt lägre med styrning av 

både temperatur och ventilation. Med mer tid hade troligtvis bättre och mer verklighetstrogna 

simuleringar kunnat genomföras. Eventuellt måste egendefinierade styrsystem implementeras för helt 

korrekta simuleringar, något som i sig skulle kunna genomföras som ett separat examensarbete. 

 

Det erhållna resultatet visar att en effektiv styrning med natthöjning av inomhustemperaturen skulle 

bidra till en sänkt abonnerad effekt, och med de simuleringar som genomförts i detta examensarbete 

skulle denna sänkning ge en ekonomisk besparing på ungefär 8800 kr. Den ekonomiska vinsten är dock 

enbart baserat på data från simuleringarna och bör enbart ses som en indikation på vad förändringarna 

kan medföra. 

11.4 Fortsatta arbeten 
I detta delkapitel presenteras några områden som skulle vara intressanta att fördjupa sig inom baserat 

på kunskap och det data som samlats in under detta examensarbete. 

 

11.4.1 Vidare studier kring ackumuleringens effekt på miljö och drift av 

pannor 

Vid mötet med Umeå Energi AB diskuterades ackumulatorlösningens effekt ur ett mer storskaligt 

perspektiv, där även bostadshus skulle kunna omfattas. Om detta skulle bidra till att minska de tydliga 

effekttopparna som finns på morgonen, då framförallt bostäderna bidrar med ett stort effektuttag, 

skulle Umeå Energi AB inte behöva ha samma spetslast för just dessa toppar. Även kvällstoppen skulle 

gå att sänka genom ackumulering under dagtid då vattenförbrukningen i bostäder normalt är lägre. 

Från Umeå Energi ABs sida skulle ett sådant arbete vara ett intressant underlag för hur de ska förmedla 

helhetslösningar för fjärrvärme även i framtiden, något som de säger att de gärna hjälper sina kunder 
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med. Ett intressant arbete vore alltså att med hjälp av Umeå Energi AB och exempelvis AB Bostaden 

göra mätningar och utvärdera en ackumulatortanks inverkan på uttagsprofilen av fjärrvärme i ett 

bostadshus, både på dygns och årsbasis. I ett arbete likt detta vore det även möjligt att närmare 

studera fler reformer som påverkar de boende i flerbostadshus och föreslå ändringar för att förändra 

deras vanor kring effektuttag. 

 

11.4.2 Vidare studier kring byggnadsdrift och reglersystem för minskat 

effektuttag 

Fördjupning kring fler alternativ att sänka effektuttaget i byggnader, med reglersystem och olika 

utrustningars samverkan som huvudfokus vore möjligt. Trots att simuleringar kring natthöjning av 

temperaturer och sänkningar av ventilationsflöden under vissa perioder utförts i detta arbete vore ett 

arbete med detta som huvudfokus både behövligt och intressant eftersom de flesta fastighetsägare 

fortfarande har nattsänkning som standard för att minska sina energikostnader. Detta trots att det kan 

vara mer ekonomiskt att ha dagsänkning beroende på taxemodellen för regionen. I ett sådant arbete 

skulle även olika typer av byggnader och verksamheter vara intressanta att jämföra mot varandra. 

 

11.4.3 Undersökning angående simuleringsprograms förmåga att simulera 

värmelagring 

Ett framtida examensarbete som behandlar simulering av värmelagring i diverse olika program eller 

som fördjupar sig inom optimala simuleringar för värmelagring i ett program, skulle vara 

genomförbart. Trots att detta examensarbete enbart behandlade området i korthet upptäcktes ett 

antal problem angående metoder att ställa in och simulera en byggnads värmelagring. Att fördjupa sig 

inom detta vore därför möjligt om intresset för simulering och jämförelser finns. Här kan exempelvis 

flertalet simuleringsprogram som IDA ICE, VIP Energy och IES Virtual Environment jämföras mot 

varandra för att hitta vilket som ger bäst resultat och är enklast att använda. Här skulle även 

simuleringar i mer avancerade program som Comsol Multiphysics kunna genomföras i mindre skala för 

att testa värmelagring på en djupare nivå. 

12. Slutsats 
De slutsatser som går att dra utifrån de ekonomiska lönsamhetsberäkningarna är att vinningen av att 

installera en ackumulatortank inte är särskilt stora, men att de skulle ge en lägre livscykelkostnad med 

6600 kr. Till detta ska dock tilläggas att känslighetsanalysen visar på att två extra timmars underhåll 

per år ger ett såpass stort utslag att investeringen inte längre är lönsam. Skulle lösningen ge en vinst 

och sedan kunna installeras i fler byggnader skulle dock en större besparing göras för området i helhet. 

Vidare skulle den miljömässiga vinsten bli sänkt andel fossila utsläpp med 940 kg CO2e per år och 

genomsnittskund. För att lösningen ska uppnå sin fulla potential krävs dock att 

tappvarmvattenanvändningen är hög, vilket ger att implementation av lösningen i en vanlig villa inte 

skulle ge samma effekt. Installation i ett flerbostadshus, där minskningar i morgon- och kvällstoppar 

ger stora utslag, vore däremot fullt möjligt och vinsten, ekonomisk såväl som miljömässig, bör därför 

undersökas vidare. 

 

Den lösning som tar tillvara på värme från processkylan bedöms inte ge någon ekonomisk vinst då 

investeringskostnaden är hög och temperaturökningen på inkommande vatten blir liten. Under 
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sommaren, den period då lösningen skulle ha högst potential rent energimässigt, är verksamheten 

lägre, vilket ytterligare stärker detta påstående. 

 

Ur simuleringarna som utförts går det att utläsa en förflyttning av effektuttag enbart genom förändring 

av styrschema för ventilation och uppvärmning via radiatorsystem. Den dimensionerande effekten, 

som motsvarar abonnerad effekt i Umeå Energi ABs taxemodell, minskar också. Detta tyder på att det 

går att spara pengar enbart genom justering av befintliga styrsystem. Resultaten som erhållits bör dock 

undersökas vidare och eventuellt testas i ett praktiskt fall för att fastslå hur en optimal styrning bör 

utformas. 
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