2016-06-01

Framtagning av beräkningsmodell för
uppvärmningssystem
med fokus på kombinationen fjärrvärme och
frånluftsvärmepumpar
Johan Edström
Samuel Hammar

KANDIDATARBETE
Maskiningenjör 180 hp, Produktutveckling med design
Institutionen för ingenjörsvetenskap

Förord
Detta arbete har möjliggjorts genom ett nära samarbete med SVOKS Thermodynamik AB
samt deras kund Bostads AB Poseidon. Vi riktar därför ett stor tack till vår handledare vid
SVOKS, Claes Karlström som har väglett oss genom arbetet och ständigt funnits tillgänglig
för analytiska diskussioner och bidragit med insiktsfulla förslag. Arbetet har till stor del
möjliggjorts och kvalitetssäkrats tack vare hans engagemang.
Vi vill också rikta ett stort tack till vår handledare vid Högskolan väst, Mats Larsson. Hans
engagemang och förmåga att förstå och analysera frågor som ligger utanför hans ordinarie
kunskapsområde har skapat möjlighet för att genomföra ett bra arbete samtidigt som vi givits
möjlighet att lära oss.
Till sist vill vi rikta ett tack till Peter Hultén på Göteborg Energi som bidragit med
information och intressanta diskussioner.

Framtagning av beräkningsmodell för uppvärmningssystem
Med fokus på kombinationen fjärrvärme och frånluftsvärmepumpar

Kandidatarbete vid Maskiningenjörsprogrammet
© JOHAN EDSTRÖM, SAMUEL HAMMAR, 2016
Institutionen för ingenjörsvetenskap
Avdelningen för maskinteknik
Högskolan Väst
461 86 Trollhättan
0520-22 30 00

i

KANDIDATARBETE

Framtagning av beräkningsmodell för
uppvärmningssystem
med fokus på kombinationen fjärrvärme och frånluftsvärmepumpar
Sammanfattning
Till följd av EU:s miljömål 2020 har svenska statliga och kommunala miljömål satts upp för
att minska energianvändningen. EU:s 2020-mål syftar till att minska energianvändningen i
Europa med 20 procent fram till år 2020 från det att målet sattes upp 2010.
På kommunal nivå har detta inneburit att fastighetsbolag, privata men främst kommunala
aktörer, har tvingats att se över sin energianvändning. Arbetet i denna rapport föranleds av
en av de besparingsåtgärder som har vidtagits nämligen att komplettera befintliga
fjärrvärmeuppvärmningssystem med värmepumpar. Uppdraget avser utveckling och
utvärdering av en beräkningsmodell för denna typ av system.
För att skapa ett pålitligt beslutsunderlag i arbetet med att minska energianvändningen krävs
välgrundade beräkningar. Befintliga beräkningsmodeller lägger stor vikt vid ekonomiska
faktorer och tar därmed liten hänsyn till tekniska aspekter och omgivande faktorer. Målet
med arbetet har varit att skapa en beräkningsmodell vilken i större utsträckning speglar den
faktiska situationen och påvisar ett mer välgrundat beslutsunderlag.
Arbetet inleddes med en litteraturstudie vilken innefattade relevant forskning och
grundläggande fakta om värmepumpar och fjärrvärmesystem. Beräkningsmodellen har
utvecklats löpande under projektet där nya funktioner samt ny information ständigt
tillkommit.
Projektet har resulterat i en fungerande beräkningsmodell vilken innefattar fler parametrar
än tidigare motsvarigheter. Tillsammans med uppdragsgivaren sattes tre olika mål upp för
beräkningsmodellen, dessa var:


Att på ett intuitivt sätt presentera information och data.



Att skapa en transparent struktur vilken är enkel att följa.



Att skapa ett flöde genom modellen vilket följer en önskad arbetsgång.

Dessa mål anses ha blivit uppfyllda, dock finns möjlighet till vidareutveckling. Modellen
skulle exempelvis kunna kompletteras med mer automatiserade optimeringsberäkningar och
justeras för att hantera andra typer av systemlösningar.
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systems
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Summary
As a result of the EU's environmental 2020 goal, the Swedish government and municipal
boards has put up internal goals to reduce energy consumption. EU 2020 goal aims to reduce
energy consumption in Europe by 20 percent by the year 2020 from that the target was set
in 2010.
At the municipal level, this has meant that private but mainly public housing properties have
been required to review their energy use. The work in this report is based on one of the
savings measures that have been taken, which is to supplement existing district heating
systems with exhaust air heat pumps. The project aims to develop a calculation model for
evaluation and computation for this type of system.
To create a reliable basis for decisions, efforts were made to produce just calculations.
Existing computational models are focused on economic factors and thus takes little
consideration of technological aspects and environmental factors. The aim of the work has
been to create a computational model which more closely reflects the real situation and
demonstrates a more informative decision basis.
The work began with a literature review which included relevant research and basic facts
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constantly has been added.
The project has resulted in a working computational model which includes many more
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To intuitively present information and data.



To create a transparent structure which is simple to follow.



To create a flow through the model, which follows a desired work process.
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supplemented with more automated optimization calculations and be adjusted to handle
other kinds of heating systems.
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Avgiven effekt
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DUT
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= Frånluftsvärmepump

Kulvert
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VVC

= Varmvattencirkulation

Värmeeffekt
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RF

= Relativ fuktighet

Tillförd effekt

= Den eleffekt en värmepump kräver för att uppnå sin värmeeffekt

Tillförd värme

= Den värme en värmepump tar upp på sin ”kalla sida” (se även
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= Sveriges metrologiska och hydrologiska institut
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1 Inledning
Energianvändning har blivit en allt mer aktuell fråga i takt med att förståelsen för de effekter
överanvändning av energi medför, det är också en effekt av EU:s 2020-mål vilket syftar till
att minska den totala energianvändningen med 20 procent fram till år 2020 [1]. Många
kommuner har utöver dessa mål även satt upp interna mål vilka oftast är än mer ambitiösa
och mer detaljerade. Såhär står det i presentationen av Göteborgs stads miljömål på stadens
hemsida:
”Göteborgs miljömål har sin utgångspunkt i Sveriges sexton nationella miljökvalitetsmål.
Av dessa har Göteborgs Stad valt ut de tolv mål som är viktigast för göteborgssamhället
och skapat egna, lokala miljömål.”[2]

Bland de tolv lokala miljömålen är målet ”Begränsad klimatpåverkan” det som påverkar
energianvändningen i störst utsträckning. Det lokala målet är uppdelat i fyra olika delmål,
dessa är ”minskade utsläpp av koldioxid”, ”minskade utsläpp av växthusgaser från
produktion”, ”minskade utsläpp av växthusgaser från konsumtion” samt ”minskad
energianvändning”. Målet ”minskad energianvändning” avser att man inom Göteborgs stad
ska minska energianvändningen i bostäder med 30 procent samt elanvändningen med 20
procent tills år 2020. Uppvärmning av fastigheter och varmvattenproduktion utgör cirka 60
procent av energianvändningen i Sverige och utgör därför en stor del av den totala
energikonsumtionen i landet [3].
Fastighetsbolag och husägare har under de senaste decennierna allt mer intresserat sig för
energibesparing. Tidigare har incitamentet ofta varit ekonomisk besparing men i takt med att
medvetenheten om energitillgång och konsekvenserna av energislöseri ökat har
energianvändning även blivit en viktig parameter. Arbetet med att samhället ska konsumera
mindre energi är på god väg, vilket syns i statistiken. Sedan 80-talet har energianvändningen
minskat i stadig takt varje år. I Sverige har energianvändningen minskat med ca 30 procent
sedan år 1985 och den nedåtgående trenden ser ut att fortsätta [3].
Utmaningarna inom energibesparing är många och varje hus har unika egenskaper. Det är
därför komplext att hitta den optimala beräkningsmodellen för besparingsprognoser vilken
kan tillämpas universellt på olika byggnader. Enligt rapporten ”Uppvärmning i Sverige 2012”
utgiven av energimyndigheten har energimarknaden under en längre tid haft en snabb
utveckling och det finns många innovativa lösningar för att minska energiåtgången, alla med
sina för- respektive nackdelar [4]. Detta ställer krav på uppföljning och utvärdering av nya
lösningar för att möjliggöra ständiga förbättringar.
För att möjliggöra prognostisering av framtida besparingar och trovärdiga energiberäkningar
har studenterna givits i uppdrag att utveckla en beräkningsmodell vilken tar hänsyn till
avgörande parametrar vad gäller energianvändning och kostnader för uppvärmningssystem
med kombinationen fjärrvärme och värmepumpar. En stor del av arbetet består av att ta
fram mer pålitlig och välgrundad indata än vad som tidigare har använts, detta för att ge en
mer rättvisande beräkning samt ett mer tillförlitligt resultat.
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1.1

Företagsbeskrivning

Arbetet har utförts vid företaget SVOKS Thermodynamik AB (hädanefter benämnt
SVOKS). SVOKS har en lång erfarenhet av uppvärmningssystem på olika nivåer, inom såväl
kommersiella som privata fastigheter. Företaget består av sex medarbetare och är beläget i
Göteborg men är verksamma i hela Västergötland. SVOKS har de senaste åren haft en
omsättning på omkring tio miljoner SEK.
Företaget har identifierat ett ökat intresse, hos de större fastighetsaktörerna, att satsa på
långsiktiga energibesparingar. Detta har resulterat i att SVOKS numera till stor del bedriver
sin verksamhet gentemot optimering och utveckling av uppvärmningssystem i
flerbostadshus. Företaget säljer konsulttjänster till entreprenörer och fastighetsbolag och
agerar som sakkunniga i utvecklingsarbetet av nya systemlösningar. SVOKS bedriver viss
operativ verksamhet såsom uppmätning och injustering av uppvärmningssystem
innehållandes värmepumpar. Sammantaget ger detta att SVOKS har stor erfarenhet av olika
typer av system och en bred kompetens inom uppvärmningsbranschen.

1.2

Problembeskrivning

Efterfrågan på SVOKS tjänster av optimering och systemutveckling ökar vilket ställer krav
på tillförlitliga och användbara beräkningar. Detta projekt är resultatet av en förfrågan från
SVOKS om att utveckla en beräkningsmodell vilken syftar till att påvisa framtida besparingar,
såväl ekonomiska som energimässiga, vid installation av värmepumpar i befintliga
uppvärmningssystem. De beräkningsmetoder vilka tillämpas inom verksamheten idag tar
liten hänsyn till olika tekniska egenskaper och varierande omgivningsfaktorer och fokuserar
till stor del på ekonomiska faktorer och prognoser. Modellen vilken används idag ger få
möjligheter till variationer och det är svårt att jämföra olika objekt.
Projektet syftar till att skapa en ny modell vilken i större utsträckning fokuserar på tekniska
egenskaper samt beräkningar med mer pålitlig indata. Detta genom att utföra grundläggande
studier och jämförelser i två befintliga fastigheter för att ta fram realdata vilka speglar
verkligheten. Fastigheterna presenteras mer ingående i avsnitt 1.2.1.
1.2.1

Referensfastigheter

De referensobjekt vilka ingår i studien värms idag upp med hjälp av fjärrvärme, den ena
fastigheten har även kompletterats med en frånluftsvärmepump för minskad
energianvändning och driftskostnad. Studien och beräkningsmodellen utgår ifrån dessa två
fastigheter men kommer i ett senare skede även att användas för beräkning av andra objekt
och systemlösningar.
Fastigheterna är med avseende på konstruktion och underhåll i princip likvärdiga. Vad gäller
boendetal och storlek skiljer de sig åt vilket har tagits i beaktan vid jämförelser av objekten.
Den ena fastigheten består av två huskroppar vars värme- och vattensystem är
sammankopplade via en kulvert. Detta anses inte ha någon betydelse med avseende på
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eventuella värmeförluster. Fastigheten består totalt av 130 lägenheter vilka alla är
sammankopplade till en och samma fjärrvärmecentral medan ventilationssystemet är
uppdelat till respektive huskropp.
Den andra referensfastigheten utgörs av en sammanhängande huskropp bestående av 65
lägenheter. Fastigheten har en fjärrvärmecentral vilken tidigare försörjt hela fastigheten med
värme och varmvatten. Hösten 2015 kompletterades den med tre frånluftsvärmepumpar
vilka återvinner energin i den från lägenheterna och andra uppvärmda lokaler ventilerade
frånluften, istället för att som tidigare enbart släppa ut den uppvärmda inomhusluften ut ur
fastigheten.

1.3

Syfte och mål

Syftet med arbetet är att framställa en beräkningsmodell vilken återger en mer korrekt bild
av den faktiska situationen och kan fungera som pålitligt underlag vid beslut gällande
installation av värmepumpar i fjärrvärmeuppvärmningssystem.
Målet med arbetet är att skapa en modell vilken inkluderar fler parametrar än tidigare.
Beräkningsmodellens struktur skall uppnå följande tre delmål:


Att på ett intuitivt sätt presentera information och data.



Att skapa en transparent struktur vilken är enkel att följa.



Att skapa ett flöde genom modellen vilket följer en önskad arbetsgång.

1.4

Avgränsningar

Projektet avgränsas till att utveckla en beräkningsmodell vilken baseras och testas på två olika
befintliga anläggningar. Beräkningsmodellen ska kunna jämföra olika investeringsalternativ
och på ett intuitivt sätt redovisa resultat utifrån relevanta parametrar. Projektet avgränsas till
att enbart undersöka en typ av systemlösning med några mindre variationer men kan i ett
senare skede kompletteras och byggas ut efter kundens önskemål.
Inga slutsatser dras kring huruvida kombinationen fjärrvärme och värmepumpar är att
föredra utifrån miljömässiga och ekonomiska faktorer. Projektet avser att utveckla en
beräkningsmodell, inte att utvärdera ovan nämnda kombination.
Miljöpåverkansanalysen begränsas till att endast behandla primärenergianvändning och
utsläpp av växthusgaser. Dessutom lämnas mycket ansvar till användaren av
beräkningsmodellen gällande indata då dessa kan variera kraftigt beroende på olika val.
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1.5

Målgrupp

Denna rapport och beräkningsmodellen den behandlar är menade för yrkesverksamma inom
området uppvärmningssystem. Detta innebär att det krävs viss förkunskap för att fullt ut
förstå rapporten och främst beräkningsmodellen med dess in- och utdata. Vissa
grundläggande begrepp förklaras ändå i rapporten för att även utomstående ska kunna börja
sätta sig in i frågeställningarna.

1.6

Rapportens disposition

Rapportens inledande kapitel syftar till att skapa en förståelse för vad projektet har haft för
syfte samt hur förutsättningar och tillvägagångssätt har sett ut, kapitel 1-3. Efterföljande
kapitel redovisar resultatet av datainsamlingen och den framtagna beräkningsmodellen,
kapitel 4-5. Sedan utvärderas beräkningsmodellen innan rapporten och genomförandet av
arbetet diskuteras, kapitel 6-7. I rapportens avslutande kapitel redovisas slutsatser om
projektet samt tankar kring framtida arbete, kapitel 8.
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2 Teori
I detta kapitel beskrivs den för arbetet bakomliggande teorin. Inledningsvis hanteras den
principiella konstruktionen för referensfastigheternas uppvärmningssystem. Sedan beskrivs
värmepumpars princip och uppbyggnad. Därefter hanteras fjärrvärme där bränsle, priser och
grundläggande begrepp redogörs för. Hur investeringskalkylering och miljöpåverkan
beräknas, presenteras i kapitlets avslutande del.

2.1

Uppvärmningssystem

De uppvärmningssystem vilka bearbetas i rapporten är uppbyggt enligt principskissen i Figur
2.1, där grundläggande komponenter är markerade.
Radiatorsystem

Värmeväxlare

Frånluftsvärmepumpar (3 st)

Varmvatten

Fjärrvärme,
in och ut

Varmvattencirkulation
(VVC)
Figur 2.1 – Principskiss, uppvärmningssystem

I figurens vänstra del är fjärrvärmen inkopplad (lila ledningar), via värmeväxlare överförs
värmen till de olika funktionerna i systemet. Figurens övre del representerar radiatorsystemet
(orange ledningar) vilket förser lägenheterna med värme. Den nedre delen visar
varmvattenproduktionen (VV) och varmvattencirkulationen (VVC). I detta
uppvärmningssystem är värmepumpar endast inkopplade i radiatorsystemet enligt markering
i figuren. Värmepumparna används alltså inte till varmvattenproduktion då
frånluftsvärmepumpar generellt ej klarar av att producera både värme och varmvatten till
större fastigheter. Värmepumpar kan användas till att upprätthålla temperaturen i
varmvattencirkulationen under vissa förhållanden, detta beskrivs i nästkommande kapitel.
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2.2

Värmepumpar

I enlighet med termodynamikens andra huvudsats strömmar värme från medium med hög
temperatur till medium med låg temperatur. En värmepumps syfte är att med hjälp av tillfört
arbete vända på denna process och därmed utnyttja den värmeenergi som finns i den låga
temperaturen för att exempelvis värma upp ett rum [5]. En principskiss över värmepumpens
uppbyggnad ses i Figur 2.2.

Figur 2.2 – Principskiss, värmepump

Ett köldmedium strömmar i en sluten krets runt i systemet. I förångaren tas värmeenergi upp
från ett medium med låg temperatur och omvandlar köldmediet till gasform. I kompressorn
höjs trycket och därmed temperaturen eftersom ett högre tryck innebär en högre
förångningstemperatur hos köldmediet. I kondensorn övergår köldmediet till flytande form
igen genom att avge värme till ett medium med lägre temperatur via en värmeväxlare.
Strypventilens funktion är att sänka trycket för att upprätthålla tryckskillnaden mellan den
kalla sidan (förångarsidan) och den varma sidan (kondensorsidan).
I en frånluftsvärmepump hämtas energin på den kalla sidan ur bostädernas ventilationsluft,
kallad frånluft, energin avges sedan på den varma sidan till radiatorvattnet vilket i sin tur
värmer upp bostäderna. Ventilationsluften släpps nedkyld ut ur fastigheten och benämns då
avluft. Detta system illustreras i Figur 2.3.
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Figur 2.3 – Frånluftsvärmepumps inkopplingsprincip

2.2.1

Hetgasväxlare

För att kunna åstadkomma högre temperaturer på det vattnet värmepumpen värmer upp,
och på så vis utnyttja värmepumpen till att bibehålla temperaturen i varmvattencirkulationen
(VVC), kan en hetgasväxlare kopplas in mellan kompressorn och kondensorn, se Figur 2.2.
Via en värmeväxlare kan vatten värmas upp till ca 65C. Jämfört med värmeväxlaren i
kondensorn är hetgasväxlaren mindre, ungefär en tiondel av storleken, dessutom
kondenseras ej köldmediet i hetgasväxlaren utan mediet hålls i gasform.
Kapaciteten hos hetgasväxlaren begränsas av värmepumpens storlek, vanligtvis sätts
effektkapaciteten till 10-15 % av värmepumpens värmeeffekt [6]. Ju mer effekt
hetgasväxlaren avger till VVC:n ju mindre effekt avges till uppvärmning i kondensorns
värmeväxlare. Därmed är värmepumpens totala avgivna effekt (värmeeffekt) densamma
oberoende av fördelningen mellan VVC och uppvärmning.
2.2.2

Värmefaktor

Ett centralt begrepp när det gäller värmepumpar är värmefaktor, ofta benämnt COP efter
engelskans ”Coefficient of performance”. Denna faktor är ett sätt att mäta värmepumpars
effektivitet och beräknas enligt Ekvation 2.1 nedan.
𝑉ä𝑟𝑚𝑒𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 =

𝐴𝑣𝑔𝑖𝑣𝑒𝑛 𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡
𝑇𝑖𝑙𝑙𝑓örd 𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡

(2.1)

Ju högre värmefaktor, desto effektivare värmepump. Om värmefaktorn är 3 är den avgivna
effekten tre gånger större än den tillförda effekten. Värt att nämna är att det är den till
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kompressorn tillförda eleffekten som avses i ekvationen, inte effekt tillförd till
cirkulationspumpar, fläktar och annat som krävs för att hela systemet ska gå runt. En
energibalans enligt termodynamikens första huvudsats ger att den avgivna effekten är lika
med den tillförda värmeeffekten vid låg temperatur adderat med den till kompressorn
tillförda effekten [7], se Ekvation 2.2
Avgiven effekt = Tillförd värme + Tillförd effekt

(2.2)

Den tillförda värmeeffekten vid låg temperatur benämns i rapporten också som återvunnen
energi eller effekt, beroende på om årlig eller momentan förbrukning avses. Avgiven effekt
kallas ibland även värmeeffekt.
2.2.3

Energiinnehåll

För att veta hur stor effekt en frånluftsvärmepump teoretiskt kan avge krävs kunskap om
hur mycket energi frånluften innehåller. Detta beräknas med hjälp av Ekvation 2.3 nedan [8].
(2.3)

𝐸 =𝑚∗ℎ

E är luftens energiinnehåll, m är massan och h är entalpin, luftens potentiella energi mätt i
kilojoule per kilogram. Entalpin beror främst på temperatur och luftfuktighet och hämtas
vanligtvis ur ett så kallat Mollierdiagram, se Figur 2.4 nedan. Då mängden frånluft vanligtvis
mäts i liter eller kubikmeter och inte kilogram beräknas vikten enligt nedanstående samband,
Ekvation 2.4 [8].
𝑝∗𝑉

𝑚 = 𝑅∗𝑇

(2.4)

Där p är det atmosfäriska trycket, V är volymen i kubikmeter, R är den allmänna
gaskonstanten uttryckt i joule per kilogram och Kelvin och T är luftens temperatur i Kelvin.
Genom att mäta luftens temperatur före och efter värmepumpen samt dess luftfuktighet kan
mängden uttagen energi beräknas. Eftersom luftflödet uttrycks i liter eller kubikmeter per
sekund blir värdet för energiuttaget lika med den uttagna effekten då 1 watt (W) är lika med
1 joule per sekund (J/s). Denna från luften uttagna effekt är densamma som den till
värmepumpen tillförda värmeeffekten (tillförd värme) i Ekvation 2.2 ovan.
Mollierdiagram

I Figur 2.4 visas en del av ett Mollierdiagram. Detta diagram används för att, med hjälp av
temperatur och relativ fuktighet, avgöra entalpin hos luft. I diagrammet betecknas
temperaturen T och den relativa fuktigheten . Den relativa luftfuktigheten är ett mått på
hur mycket vatten det finns i luften jämfört med hur mycket luften kan hålla innan
kondensering uppstår. Relativ luftfuktighet anges oftast i procent men är i diagrammet
angivet i decimalform. 100 % relativ fuktighet innebär att luften är mättad och daggbildning
sker. Detta motsvaras i diagrammet av linjen där =1,00, kallad mättnadslinjen.
Nedanför figuren följer en kort beskrivning av hur diagrammet används för att läsa av entalpi
i luften före och efter en frånluftsvärmepump (frånluft respektive avluft). Ett större diagram
med teckenförklaringar och fler markeringar återfinns i Bilaga A.
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Figur 2.4 – Mollierdiagram för avläsning av entalpi hos luft

För att läsa av luftens entalpi ur diagrammet krävs att temperaturen och fuktigheten är kända.
Om temperaturen och fuktigheten i frånluften enligt orange markering är 25 C och 30 %
fås en skärningspunkt i den orange punkten. Därifrån dras ett rakt streck enligt orange
heldragen linje till mättnadslinjen. Där avläses entalpin för det aktuella fallet, vilket blir 40
kJ/kg.
För att sedan avläsa entalpin hos avluften, blå markering i diagrammet, med temperaturen
10 C är den orange punkten än en gång utgångspunkt. Därifrån dras ett streck rakt nedåt
enligt den streckade linjen till linjen vilken motsvarar rätt temperatur. Sedan dras slutligen ett
streck enligt den blå linjen, parallellt med den heldragna orange linjen, till mättnadslinjen där
entalpin för avluften läses av, vilket blir 25 kJ/kg. Den relativa fuktigheten för avluften
avläses i diagrammets högra del till 80 %.
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2.3

Fjärrvärme

Principen för fjärrvärme är att producera värme centralt och sedan distribuera ut den till
kunderna. Värmen transporteras via isolerade rör med vatten fram till
fjärrvärmeanläggningarna i respektive fastighet, vattnets temperatur innan anläggningen
benämns framledningstemperatur och temperaturen efter returtemperatur.
Vid fjärrvärmetillverkning kan också elproduktion ske, vilken då är proportionerlig med hur
mycket fjärrvärme som produceras. Minskad fjärrvärmeproduktion leder till minskad
elproduktion [9], något som har betydelse i bedömningen av miljöpåverkan då den bortfallna
elproduktionen i fjärrvärmeverket behöver ersättas av elproduktion på annat håll.
2.3.1

Bränsle

Bränslet i värmeproduktionen är bland annat kol, olja, avfall och biobränsle, även spillvärme
från industrin kan användas. Fördelningen mellan de olika bränslena skiljer sig för olika
värmeverk. I Figur 2.5 nedan visas fördelningen för Sverige i stort och Göteborg lokalt.
Bränslefördelningen påverkar i hög grad fjärrvärmens miljöpåverkan..

Figur 2.5 – Bränslefördelning fjärrvärme för Sverige [10] och Göteborg [11] 2014

2.3.2

Pris

Priset för fjärrvärmen är uppdelat i tre delar; energiförbrukning, effekt och effektivitet [12].
Hur dessa beräknas och varierar beroende på bland annat säsong och förbrukningsnivå
redovisas i följande avsnitt.
Energiförbrukning

Energidelen är energiförbrukningen multiplicerat med energipriset. Energipriset varierar
beroende på säsong enligt Tabell 2.1 nedan.
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Tabell 2.1 – Fjärrvärmepris, energiförbrukningsdelen (2016)

Säsong

Energipris

Månader

Vinter

519 kr/MWh

Januari, februari, mars, december

Vår/höst

357 kr/MWh

April , oktober, november

Sommar

99 kr/MWh

Maj, juni, juli, augusti, september

Effekt

Effektdelen är i sin tur uppdelad i två prisdelar, ett rörligt pris och ett fast pris. Dessa baseras
på medeleffektvärdet av de tre högsta dygnsmedelvärdena de 12 senaste månaderna enligt
Tabell 2.2 nedan. Ett jämnare effektuttag med lägre effekttoppar ger således ett lägre pris.
Priserna i tabellen avser ett helt år.
Tabell 2.2 – Fjärrvärmepris, effektdelen
Prisgrundande
medeleffekt (P3dygn)
0-50 kW
51-100 kW
101-250 kW
251-500 kW
501-1 000 kW
1 001-2 500 kW
> 2 500 kW

Pris fast del
(C1)
0 kr
8 550 kr
11 888 kr
19 983 kr
83 725 kr
116 102 kr
194 515 kr

Pris rörlig del
(C2)
875 kr/kW
704 kr/kW
671 kr/kW
638 kr/kW
511 kr/kW
479 kr/kW
447 kr/kW

Effektivitet

Effektivitetsdelen beror på hur väl den från fjärrvärmeverket utskickade värmen tillgodogörs,
detta mäts genom att månadsvis mäta returtemperaturen för respektive fjärrvärmeanläggning
och jämföra den med det totala fjärrvärmesystemets medelreturtemperatur. Ju lägre
returtemperatur från fjärrvärmeanläggningen desto högre effektivitet för distributionsnätet.
Om den enskilda returtemperaturen ligger under systemets medelreturtemperatur erhålls en
rabatt proportionerlig med temperaturskillnaden och energiförbrukningen. Om
returtemperaturen ligger över medel erhålls en motsvarande avgift. Rabatten respektive
avgiften har storleksordningen 5 kronor per förbrukad megawattimme och grad.
Effektivitetskostnaden beräknas enligt Ekvation 2.5 nedan.
𝐸𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑒𝑡𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 = (𝑇𝑟𝑒𝑡𝑢𝑟,𝑎𝑛𝑙. − 𝑇𝑟𝑒𝑡𝑢𝑟,𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙 ) ∗ 5 kr ∗ 𝐸𝑎𝑛𝑙.

(2.5)

𝑇𝑟𝑒𝑡𝑢𝑟,𝑎𝑛𝑙. är returtemperaturen för respektive fastighets fjärrvärmeanläggning, 𝑇𝑟𝑒𝑡𝑢𝑟,𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙
är fjärrvärmesystemets medelreturtemperatur. 𝐸𝑎𝑛𝑙. Är fastighetens energiförbrukning den
aktuella månaden.
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Energiviktad medelreturtemperatur

För att få ett rättvisande mått på returtemperaturen viktas denna emot den förbrukade
energin under samma period. Detta görs enligt Ekvation 2.6 [13].

𝑇𝑟𝑒𝑡𝑢𝑟,𝑣𝑖𝑘𝑡𝑎𝑑 =

∑𝑖(𝐸𝑖 ∗𝑇𝑟𝑒𝑡𝑢𝑟,𝑖 )

(2.6)

∑𝑖 𝐸𝑖

𝐸𝑖 är medelenergiförbrukningen per timme, det vill säga medeleffekten för varje timme och
𝑇𝑟𝑒𝑡𝑢𝑟,𝑖 är fjärrvärmeanläggningens returtemperatur för varje timme.

Investeringskalkyl

2.4

En investeringskalkyl genomförs för att få vetskap om huruvida en investering är ekonomiskt
lönsam eller ej. Då investeringar värderas olika vid olika tidpunkter är det ofta intressant att
diskontera betalningsströmmar till en och samma tidpunkt för att på det viset göra
investeringsalternativen jämförbara.
Investeringskalkylen vilken ingår som en del av beräkningsmodellen syftar till att skapa en
jämförbar situation mellan de olika investeringsalternativen. Nedan redogörs för begrepp
och tillvägagångsätt för de kalkylmetoder vilka används i beräkningsmodellen [14].
2.4.1

Pay back-metoden

Den mest vanligt förekommande kalkyleringsmetoden vid nyinvestering är pay backmetoden. Metoden påvisar den tid det tar att återfå investerat kapital, utan hänsyn till ränta
eller inbetalningarnas olika storlek. Detta ger sambandet att pay back-tiden, PB är lika med
kvoten mellan grundinvesteringen, G och den årliga inbetalningen eller i detta fall årliga
besparingen till konsekvens av investeringen, B, detta ger Ekvation 2.7.
𝐺

(2.7)

𝑃𝐵 = 𝐵

Pay back-metoden används oftast som ett sållningsverktyg då det endast ger ett ungefärligt
utfall av en investering utan att ta hänsyn till avgörande parametrar. För mer precisa
beräkningar används exempelvis nuvärdesmetoden.
2.4.2

Nuvärdesmetoden

För att komma till rätta med problematiken att nettoinbetalningar sker vid olika tidpunkter
och är av varierande storlek används ofta nuvärdesmetoden. Nuvärdesberäkning beräknar
samtliga kommande nettoinbetalningar till nollpunkten alltså tidpunkten för investeringen.
Detta innebär att samtliga betalningsöverskott diskonteras till nuvärden (NV) med en
kalkylränta eller internränta och kan beräknas enligt Ekvation 2.8.
𝐵

𝑁𝑉 = ∑𝐿𝑡=0 (1+𝑖)𝑡

(2.8)

Där L är investeringens ekonomiska livslängd, B nettoinbetalningen, i är internräntan och t
är det aktuella betalningsåret.
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2.5

Miljöpåverkan

Att uppskatta miljöpåverkan av olika sorters energianvändning kan resultera i vitt skilda
resultat beroende på angreppssätt och vilka antaganden som görs, nedan förklaras
grundläggande begrepp gällande miljöpåverkansanalys. I denna rapport har fokus lagts på
utsläpp av växthusgaser och primärenergianvändning, dessutom har endast miljövärdering
för fjärrvärme- och elproduktion beaktats. Valet av miljöpåverkanskategorier grundas på att
utsläpp av växthusgaser är den största bidragande faktorn till klimatförändringarna [15] och
primärenergianvändningen visar på hur väl en energikälla utnyttjas, inte bara hur mycket
energi som i slutändan används. Utsläpp av växthusgaser beräknas med hjälp av
emissionsfaktorer för de olika energikällorna, primärenergianvändningen beräknas med
motsvarande primärenergifaktorer (PEF). Detta behandlas i avsnitten nedan.
Då fjärrvärme produceras och används på lokal nivå kan emissionsfaktorer relativt enkelt
beräknas och hämtas från respektive fjärrvärmeleverantör. Fokus läggs därför på den mer
komplicerade elproduktionen.
2.5.1

Medelel och marginalel

Centrala begrepp gällande miljövärdering av el är medelel och marginalel. Medelel återger ett
statistiskt säkerställt medelvärde av bränslemixen för det aktuella systemet. Detta resulterar i
emissionsfaktorer där all elanvändning lastas för den mest miljöovänliga energikällan.
Medelelen varierar stort beroende på vilket område systemet avser; exempel på vanliga
systemområden är Sverige, Norden och Europa. I Tabell 2.3 nedan ges exempel på
emissionsfaktorer för olika systemområden med olika bränslemixar. Faktorerna anges i
kilogram
koldioxidekvivalenter
per
förbrukad
megawattimme.
Begreppet
koldioxidekvivalenter används för att lättare kunna jämföra olika växthusgasers påverkan på
klimatet. Koldioxid (CO2) motsvarar en ekvivalent; metangas (CH4) och lustgas (N2O), vilka
också bidrar starkt till växthuseffekten, motsvarar 23 respektive 296 koldioxidekvivalenter
[16].
Tabell 2.3 – Genomsnittliga koldioxidutsläpp för olika systemområden (medelel) [17].

Genomsnittliga
koldioxidutsläpp

Sverige

Norden

EU (25)

Enhet

10

58

415

kg CO2 ekv./MWh

Då medelelen inte tar hänsyn till variationer och skiften i elproduktionen till följd av ändrad
elanvändning används begreppet marginalel. Vid förändrad elanvändning påverkas inte hela
systemet utan endast en viss produktionsteknik som utgör marginalen. Denna
marginalproduktion utgörs oftast av utsläppsintensiv kolkraft på grund av att detta
produktionssätt är relativt oberoende av omgivande förutsättningar och snabbt kan tas i drift.
Emissionsfaktorer för marginalelen skiljer sig både från år till år och under varje enskilt år
beroende på tillgängliga energikällor. I Tabell 2.4 nedan ges exempel på år med låga
respektive höga marginalutsläpp.

13

Framtagning av beräkningsmodell för uppvärmningssystem

Tabell 2.4 – Exempel på växthusgasutsläpp för marginalel förbrukad i Sverige [17].
Exempel på år med Exempel på år med
låga marginalutsläpp höga marginalutsläpp Enhet
Beräkning av marginalutsläpp
av koldioxid olika år.

2.5.2

400

750

kg CO2 ekv./ MWh

Primärenergi

Primärenergi är enligt definition den ursprungliga energi som finns i en energiresurs innan
mänsklig bearbetning. Primärenergifaktorn (PEF) för en viss energiresurs beräknas genom
att dividera tillförd primärenergi med den utvunna nyttiga energin enligt Ekvation 2.9.
Primärenergin blir då ett mått på energianvändningens energiutnyttjandeeffektivitet och
därmed dess miljöpåverkan.
𝑃𝐸𝐹 =

𝑇𝑖𝑙𝑙𝑓ö𝑟𝑑 𝑝𝑟𝑖𝑚ä𝑟𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖

(2.9)

𝑁𝑦𝑡𝑡𝑖𝑔 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖

För fastställande av all primärenergi för varje enhet nyttogjord energi behöver hänsyn tas till
hela produktionskedjans energiåtgång. Detta innefattar bland annat utvinning och transport
samt transmissions- och distributionsförluster [18].
I Tabell 2.5 nedan redovisas exempel på primärenergifaktorer för olika energikällor.
Primärenergifaktorn för fjärrvärme är ett medelvärde för de energiresurser vilka ingår i den
specifika fjärrvärmens bränslemix. [11]. Utöver fjärrvärmen vilken producerar både el och
värme används övriga källor i tabellen endast till elproduktion [19]. Beroende på hur
primärenergin valts att allokeras kan vitt skilda primärenergifaktorer erhållas varpå
nedanstående värden ej ska betraktas som schablonmässiga utan en bedömning bör göras
från fall till fall.
Tabell 2.5 – Primärenergifaktorer (PEF) för flertalet energikällor

En primärenergifaktor under 1 kan erhållas ifall viss primärenergi allokerats till andra
processer. Detta gäller i fallet med fjärrvärmen då den till största delen produceras med hjälp
av avfall, där primärenergin valts att allokeras på så vis att användaren av avfallet inte belastas
för energin som gått åt för att producera avfallet. Gällande förnybara, fritt flödande
energiresurser, exempelvis vindkraft, exkluderas ibland primärenergin för just den resursen
och endast åtgången energi för exempelvis förädling och transport tas med i beräkningen av
primärenergifaktorn.
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3 Metod
För att uppnå målet med projektet har följande tillvägagångssätt använts, se Figur 3.1.
Inledningsvis insamlades information via en litteraturstudie för att skapa en allmän förståelse
för ämnet, gradvis fördjupades förståelsen med information och data insamlad via
observationer av befintliga uppvärmningssystem och löpande kontakter med
yrkesverksamma inom området, främst handledaren på SVOKS. Insamlad data
strukturerades och en beräkningsmodell utformades i en iterativ process där ny information
tillkom allt eftersom projektet fortskred.

Insamling av
information

Strukturering av
data

Utveckling av
beräkningsmodell

Figur 3.1 – Projektets metodik

3.1

Litteraturstudie

Förutom litteratur tillhandahållen av handledaren på företaget utfördes även en
litteratursökning på internet. Initialt användes följande sökord: Fjärrvärme, värmepumpar,
fjärrvärme vs värmepumpar. Olika rapporters källor jämfördes med varandra och
upphovsmän och bakomliggande företag undersöktes för att säkerställa rapporternas
trovärdighet. Under projektets gång eftersöktes mer och mer litteratur för att dels verifiera
insamlad fakta ytterligare och dels samla in ny information då nya frågeställningar framkom.

3.2

Observationer

Den främsta källan till information har varit observationer av olika slag, främst genom det
övervakningssystem som används för att styra och mäta uppvärmningen av de aktuella
bostadshusen, men också via besök i bostadshusens undercentraler.
Övervakningssystemet tillhandahåller realtidsdata för fastigheter i Göteborg med
sammanlagt över 25 000 lägenheter, samt datahistorik upp till ett år bakåt i tiden. Exempel
på data är utetemperatur, fjärrvärmens framlednings- och returtemperatur och
värmepumparnas värmefaktorer. Utöver övervakningssystemet har data insamlats från
företagets egna arkiv och andra databaser, exempelvis från SMHI och Göteborg Energi.

3.3

Kontakt med ämneskunniga

Kontakten med handledaren på SVOKS och andra ämneskunniga har varit av stor vikt för
att utveckla en grundlig förståelse av problemet och dess bakomliggande mekanismer.
Kontakten har till störst del skett löpande via personliga möten men också via mail och
telefonsamtal då behov har uppstått.
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3.4

Datastrukturering

Datainsamlingen resulterade i en samling parametrar vilka ansågs vara relevanta för
uppvärmning av flerbostadshus av den aktuella typen. Dessa parametrar strukturerades upp,
deras innebörd förtydligades och källor angavs för att lättare kunna utveckla den
beräkningsmodell vilken var projektets mål. Insamlingen och struktureringen av data
utfördes till viss del parallellt och iterativt då ytterligare information kunde komma att krävas
för att informationen skulle kunna struktureras på ett tydligt sätt.
Datastruktureringen resulterade i ett Exceldokument med de relevanta parametrarna. I
dokumentet testades även vissa formler, vilka senare kom att användas i beräkningsmodellen.
Detta dokument hanteras mer ingående i kapitel 4.4.

3.5

Beräkningsmodell

Befintliga beräkningsmodeller från diverse värmepumpsleverantörer studerades för att
tillhandahålla en inblick i de parametrar vilka är intressanta samt skapa en förståelse för
sambanden mellan indata och utdata. Utifrån detta och den ovan nämnda
datastruktureringen började modellen utformas i enlighet med delmålen formulerade i kapitel
1.3. Utvecklandet av beräkningsmodellen utfördes till viss del parallellt med insamling och
strukturering av data i den mån ny information tillkom och nya insikter nåddes.

3.6

Utvärdering

Innan beräkningsmodellen kunde anses färdigställd utfördes, förutom funktions- och
rättstavningskontroller, tester på ett tidigare projekt (en av referensfastigheterna) tillsammans
med handledaren på SVOKS. Resultaten från testerna jämfördes med resultaten från
SVOKS beräkningsunderlag för samma projekt. Dessutom jämfördes resultaten med
faktiska mätvärden från övervakningssystemet. Företagets beräkningar saknar den
omfattning vilken den framtagna beräkningsmodellen har, men fungerade ändå som en
tillförlitlig jämförelsepunkt.
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4 Datainsamling
Då denna studie utgår från befintliga system är det av stor vikt att pålitlig data finns tillgänglig,
detta för att ge ett rättvisande resultat. I studien har, det i kapitel 3.2 nämnda,
övervakningssystemet använts som databas vilket har givit en god överblick samt genererat
en stor mängd data vilket har legat till grund för utförda beräkningar. Då det är ett omfattande
system vilket innefattar stora delar av Företag B:s fastighetsbestånd gav det goda möjligheter
att hämta olika typer av data från en variation av systemlösningar samt att jämföra dessa data.
Utöver data från systemet har informations inhämtats från fjärrvärmeleverantörer, tillverkare
av värmepumpar och information från tidigare studier.

4.1

Parametrar

I studiens uppstartskede upprättades en tankekarta, se figur 4.1, kring vilka parametrar och
variabler som ansågs vara intressanta för studien. Tankekartan upprättades för att användas
som utgångspunkt för det fortsatta arbetet. Detta genomfördes också för att på ett tidigt
stadie identifiera om det fanns parametrar vilka skulle bli svåra att få fram värden för.

Figur 4.1 – Tankekarta, ingående (gula) och utgående (gröna) parametrar samt övriga funktionsparametrar (vita).

Beräkningsmodellen vilken projektet syftat till att skapa grundas på flertalet av de parametrar
vilka identifierades som aktuella i tankekartan. Tankekartan har utgjort grunden till
beräkningsmodellen vilken utvecklats under projektet.
Utifrån tidigare erfarenheter och inledande studier av ämnesområdet valdes parametrar ut
och sammanställdes i två olika kategorier. Kategorierna var indata och utdata, vilket
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motsvarar beräkningsmodellens ingående och utgående parametrar. De olika parametrarna i
tankekartan undersöktes sedan systematiskt, fakta och data togs fram för respektive
parameter.

4.2

Övervakningssystem

I takt med att tekniknivån ökar i fastigheter samt att bestånden ökar i storlek ställs allt högre
krav på att kunna övervaka och justera systemen på distans. Under 2000-talet har företag B
i samverkan med flera andra aktörer byggt upp ett övervaknings- och manövreringprogram.
Detta avsnitt i rapporten redogör för programmets funktioner och hur det har legat till grund
för denna studie.
Systemet är av stor praktisk betydelse för såväl teknisk personal som personal inom
utveckling och administration, då historik och analyser används i det dagliga arbetet där
information från systemet kan integreras i externa rapporter och prognoser. I Figur 4.2 nedan
visas övervakningssystemet övergripande princip.
Övervakning i
realtid
Överblicksbild
av beståndet

Överblicksbild
av aktuell
fastighet

Analyser

Historik

Figur 4.2 – Principskiss över övervakningssystemet
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4.2.1

Systemets funktioner

För att tydliggöra systemets funktioner och dess avgörande betydelse för denna studie
redogörs här nedan för de delar av systemet vilka har ingått i studien. Denna studie har som
tidigare nämnts till stor del baserats på information från systemet.
Figur 4.3 visar förstasidan i det webbaserade övervakningssystemet. Förstasidan består av en
överblickskarta över Göteborg med länkar vidare till respektive stadsdel (1.), därifrån finns
länkar ner till fastighetsnivå. Till vänster på sidan finns en lista av olika analyser och
informationsflöden samt ett navigeringsfönster (2.).

2.

1.
.

Figur 4.3 – Övervakningssystem, huvudsida
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På sidan för vald fastighet kan olika delar av fastigheten beskådas såväl schematiskt som i
dataformat, se Figur 4.4. Där kan realtidsdata observeras och analys av lagrad data utföras
och sammanställas i grafer eller exporteras vidare till externa program.

Figur 4.4 – Övervakningssystem, fastighetsöversikt

Figur 4.5 är en schematisk bild över ett av, de i denna studie ingående uppvärmningssystem.
I denna vy kan realtidsdata övervakas och olika parametrar loggas eller justeras och resultatet
kan observeras direkt. Här kan även driftstatus och aktuell förbrukning för fastigheten
observeras.

Figur 4.5 – Övervakningssystem, schematisk bild över uppvärmningssystemet
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Från vyn ovan kan användaren gå djupare in i systemet och observera mer komplexa delar.
Även här loggas all data och den kan presenteras direkt i programmet antingen i grafer eller
i datafiler. Loggade värden består av data lagrad ca ett år tillbaka i tiden. Som exempel på en
djupare nivå visas i Figur 4.6 en förenklad schematisk bild av värmepumpen.

Figur 4.6 – Övervakningssystem, schematisk bild över värmepump

I Figur 4.7 visas en bild över hur loggad data presenteras i programmet. Under fliken historik,
se markering i Figur 4.6 ovan, kan olika tidsintervall och parametrar väljas. Under denna flik
kan användaren också välja att exportera data till externt program för vidare analyser. Då det
i varje fastighet loggas över 200 olika mätpunkter av olika variabler finns det en stor mängd
data att tillgå inom detta system.

Figur 4.7 – Övervakningssystem, datahistorik

21

Framtagning av beräkningsmodell för uppvärmningssystem

4.2.2

Värdering/hantering av information från systemet

I denna studie har de data vilka använts som referensdata värderats och kontrollerats
noggrant. Mätvärden har kontrollerats genom beräkningar för att påvisa att de är realistiska
i förhållande till aktuella förutsättningar. Ett exempel är vid framtagningen av husets
toppeffekt, alltså husets maximala effektbehov vid den dimensionerande
utomhustemperaturen (DUT), -16 C i Göteborg. Dessa beräkningar gjordes utifrån data
över förbrukning av värme och varmvatten vilka loggats i systemet. Här kontrollerades att
den framräknade toppeffekten stämde överens med husets specifikationer.

4.3

Övriga inhämtningspunkter

Utöver datainsamling från övervakningssystemet har information om driftsfall och
funktioner inhämtats från olika tillverkare av frånluftsvärmepumpar. För att säkerställa att
beräkningsmodellen innehåller all nödvändig indata för att göra korrekta beräkningar
studerades tillverkarnas egna beräkningsmodeller. Dessa utgjorde inspiration för strukturen
av beräkningsmodellen. Tillverkarnas beräkningsprogram upplevs ofta övervärdera
värmepumparnas prestanda. Därför har beräkningar genomförts från grunden i
beräkningsmodellen för att på så vis framställa ett resultat vilket speglar verkligheten i största
möjliga utsträckning.
För att inhämta kunskap och information om fjärrvärmesystem har leverantören Göteborg
energi AB används som informationskälla. De har till viss del bistått med information vilken
inte fanns tillgänglig i övervakningssystemet eller via deras externa webbaserade söktjänster
[20]. En intervju genomfördes med en representant vid Göteborgs Energis teknikavdelning
för att diskutera effekterna av att i allt större utsträckning komplettera fastigheter med
värmepumpar som uppvärmningskälla.
Sammantaget har studien tagit del av, och värderat information från olika källor för att skapa
en förståelse för olika infallsvinklar för de problem och frågetecken vilka väckts under
studiens gång.

4.4

Parameterdokument

Information inhämtades utifrån de identifierade parametrarna vilka sammanställts i
tankekartan i Figur 4.1. Informationen sammanställdes i ett Exceldokument, se bilaga B och
fördelades under respektive flikar. Dokumentets syfte var att åskådliggöra samt skapa en god
grundförståelse för de olika parametrarna vilka skulle komma att ingå i beräkningsmodellen.
Den ökade kunskapen bidrog till att vissa parametrar uteslöts då de inte bedömdes ha någon
relevans för det fortsatta arbetet medan andra tillkom som en effekt av den ökade förståelsen
för systemens funktioner. Nedan redogörs för de parametrar vilka har bedömts vara
nyckelparametrar i arbetet.

22

Framtagning av beräkningsmodell för uppvärmningssystem

4.4.1

Frånluftsflöden

För att avgöra hur mycket energi som kan återvinnas ur fastighetens frånluftsflöde med hjälp
av en värmepump genomfördes en sammanställning av ventilationssystemets
medeldygnsflöde. Denna information hämtades från fastigheternas specifikationer.
Under fliken frånluftsflöde i parameterdokumentet redovisas de sammanställda luftflödena
för de två, i studien ingående, referensfastigheterna. Utifrån det beräknades energiinnehållet
i frånluften. Beräkningarna genomfördes på temperaturskillnaderna mellan avluft och
frånluft för att på det viset få fram hur mycket energi som kan förädlas i värmepumpen.
4.4.2

Relativ luftfuktighet

Den relativa fuktigheten (RF) i den luft vilken hämtas från lägenheterna är av avgörande
betydelse för värmepumpens funktion då denna påverkar luftens energiinnehåll. Data över
frånluftens luftfuktighet hämtades ur övervakningssystemet och sammanställdes under fliken
luftfuktighet i parameterdokumentet. Data över en uppvärmningsperiod sammanställdes och
analyserades, resultatet presenteras i Figur 4.8.
Rekommenderat
dimensionerande RF
(20 %RF)

Dimensionerande RF
enligt dagens praxis
(30 RF%)

Antal timmar med RF i resp. intervall
Andel timmar i resp. intervall (kumulativ %)

800

713

93%

666

700

87%

98% 99% 99% 100%100% 100% 1
95% 97% 97%
0,9

81%

Timmar (h)

600
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74%

475

500

40%

300

412

0,5

309 307

0,4
0,3

137

127
0%

0,6

364

27%

200

0

434

0,7

Medelvärde: 29,27 RF%
Median: 27,52 RF%

65%

50% 58% 372

400

100

0,8

0,2

53 48 44

13%

2 3%

18 31 34

1

0

Relativ luftfuktighet i procentintervall (RF%)

Figur 4.8 – Relativ luftfuktighet, fördelning och dimensioneringsgränser

Enligt Figur 4.8 ligger medelvärdet för luftfuktigheten, alltså den luftfuktighet vilken råder
under merparten av uppvärmningssäsongen, under den gräns man idag dimensionerar efter.
Detta betyder att värmepumpen har sämre förutsättningar än vad som idag anses vara praxis
vilket påverkar värmepumpens funktion och verkningsgrad. Om dimensionering sker utifrån
att värmepumpen förväntas ha 30 % relativ luftfuktighet att tillgå kommer värmepumpen
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inte uppnå förutbestämd prestanda då den i verkligheten har mindre tillgänglig energi. Därför
föreslås en ny dimensionerande gräns vid 20 % luftfuktighet för att en större del av årets
timmar ska ha en luftfuktighet över det dimensionerande värdet.
4.4.3

Toppeffekt

Toppeffekten identifierades som en av nyckelparametrarna då den påvisar fastighetens
effektbehov vid den dimensionerande utomhustemperaturen. Med hjälp av fastighetens
toppeffekt kan dimensionering av värmepump genomföras då den maximala effekten är
känd.
För att fastställa toppeffekterna hämtades mätdata för referensfastigheternas
effektförbrukning från övervakningssystemet. Dessa ställdes mot utomhustemperaturen och
extrapolerades sedan för att få fram toppeffekten vid DUT (-16 °C), se Figur 4.9. Då det
föreligger en viss osäkerhet gällande exaktheten vid extrapolering kontrollerades de
framräknade värdena mot fastigheternas specifikationer och standardiserade värden rörande
toppeffektbehov per uppvärmd kvadratmeter. Under fliken toppeffekt i
parameterdokumentet
sammanställs
information
gällande
toppeffekten
för
referensfastigheterna.

Toppeffekt (beräknad)

350

y = 6,7069x + 166,99

Effekt [kW]

300
250
200
150
100
4

3

2

1

0

-1

-2

-3

-4

-5

-6

-7

-8

-9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16

Utomhustemp. [C]
Effekt [MW]

Linjär (Effekt [MW])

Figur 4.9 – Toppeffektdiagram för en av referensfastigheterna
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5 Beräkningsmodellen
I det följande kapitlet redovisas den framtagna beräkningsmodellen. Avgörande ingående
och utgående parametrar samt funktioner redovisas och förklaras. För hela
beräkningsmodellen hänvisas till Bilaga C.
Med utgångspunkt från tankekartan i Figur 4.1 utformades en logik för arbetsflödet genom
modellen och vilka olika parametrar som skulle presenteras under respektive flik. Utifrån
strukturen i Tabell 5.1 skapades rubriker och underliggande information och programmering
skedde löpande.
Tabell 5.1 – Beräkningsmodellens struktur
Indata
Energianvändning

Fastighetsinformation

Tillskott

Fördelning

Fjärrvärmereturer

Maskinkostnad

Investeringskostnad

Justerbara parametrar

Jämförelse

Driftskostnad

Investeringskalkyl

Investeringsbedömning

Payback

Nuvärdesberäkning

Miljöpåverkan

Växthusgasutsläpp

Primärenergianvändning

Grafisk
sammanställning

Förändring

Minskad inköpt energi

Värmepumpsdata
Sammanställning
utdata

Förbrukning

Luftklimat

Teknisk data

Strukturen bygger på att de värmepumpsalternativ vilka läggs till under fliken
värmepumpsdata jämförs mot en referensvärmepump vilken i sin tur ställs in under fliken
indata. Referensen utgör gränsen för den lägsta accepterade prestandanivån som
värmepumparna får samt kan ha vid grundförutsättningarna, vilka fastställs i indatafliken.
Detta gör att användaren ges möjlighet att jämföra alternativen gentemot en referens.

5.1

Indata

Nedan redogörs för funktionen samt bakgrunden till de indata vilka har inkluderats i
beräkningsmodellen. Detta för att ge förståelse för varför vissa värden är med i
beräkningarna samt var de härstammar från.
5.1.1

Bakgrund

Då de indata vilka läggs till i fliken har avgörande betydelse för utfallet av beräkningen är det
av stor vikt att denna korrelerar med rådande situation samt att beräkningar och antaganden
är utförda på ett korrekt vis. Till stor del består det förberedande arbetet, innan indatafliken
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kan fyllas i, av framtagning av data och fastighetsspecifik information vilken ligger till grund
för beräkningarna.
5.1.2

Funktion

Under fliken indata består merparten av cellerna av inmatningsdata, med vissa undantag.
Indatafliken består av information om fastigheten och befintliga system vilka möjliggör
beräkningarna längre fram i modellen. Information om exempelvis luftfuktighet samt luftens
entalpi möjliggör beräkningar av luftens energiinnehåll och således mängden energi
värmepumpen teoretiskt kan förädla.
Inhämtningspunkter för den information vilken krävs varierar beroende på fastighet. Då
användaren exempelvis söker luftens entalpi, bygger denna beräkning på flertalet
underliggande parametrar såsom luftfuktighet och lufttemperatur. Då de underliggande
parametrarna är fastslagna exempelvis genom mätningar, eller som i det studerade fallet från
ett övervakningssystem, kan luftens entalpi beräknas med hjälp av ett Mollierdiagram. Se
Figur 5.1 för ett urklipp från fliken. Värt att notera är färgkodningen enligt det övre högra
hörnet, vilken efterföljs genom hela modellen.

Figur 5.1 – Urklipp av Indata i beräkningsmodellen

5.2

Energianvändning

I avsnittet som följer återges bakgrund och funktion för de energiberäkningar vilka
inkluderats i beräkningsmodellen.
5.2.1

Bakgrund

Då energianvändningen inte är konstant året runt är det av intresse att veta hur den fördelas
över årets månader. Detta påverkar bland annat fjärrvärmekostnaden då en del av priset är
säsongsberoende.
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5.2.2

Funktion

Fliken ”energianvändning” har för syfte att påvisa fördelningen av energianvändning för
beräkningsobjektet. Med hjälp av indata kan användaren se fördelningen per månad över en
treårsperiod. Här kan användaren välja att utföra beräkningar utifrån en
medelvärdesfördelning om specifik data inte finns tillgänglig. Detta gjordes då det under
studien framkom att även om förbrukningen varierar stort mellan olika fastigheter var
fördelningen över årets månader snarlik.
Under fliken finns även möjlighet att fylla i fjärrvärmeväxlarens medelreturtemperatur
fördelat per månad för att på så vis prognostisera en framtida besparing/straffavgift
beroende på hur effektivt fjärrvärmeeffekten utnyttjas. Se Figur 5.2 nedan för ett urklipp ur
fliken Energianvändning.

Figur 5.2 – Urklipp ur Energianvändning i beräkningsmodellen

5.3

Värmepumpsdata

Fliken värmepumpsdata består endast av indata förutom summeringen av den tillförda
effekten, denna beräknas automatiskt utifrån inmatad data. All data hämtas direkt från
tillverkarna av de värmepumpar vilka önskas jämföras i modellens beräkningar med undantag
för entreprenadkostnaden där övriga aktörer inblandade i installation av värmepumparna
rådfrågas.
Till skillnad från övriga indata görs här ingen djupare analys för att säkerställa informationens
giltighet. Istället jämförs tillverkarnas data med de beräknade värdena för
beräkningsmodellens referensvärmepump för att undersöka huruvida värmepumparnas data
är rimliga och om resultaten de ger är inom ramen för grundförutsättningarna. I Figur 5.3
visas ett urklipp ur fliken Värmepumpsdata i beräkningsmodellen. Fabrikatnamnen vilka
skrivs in här överförs till övriga delar av modellen för att underlätta jämförelsen av resultaten.
Data för upp till fyra värmepumpar kan matas in i fliken.
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Figur 5.3 – Urklipp ur Värmepumpsdata i beräkningsmodellen

5.4

Sammanställning utdata

Beräkningsmodellens flik Sammanställning utdata, se Figur 5.4, inleds med en tabell med
utvalda ingående parametrar vilka går att justera för att undersöka olika värdens utfall. Dessa
parametrar är av intresse gällande manuell justering för att det föreligger stor osäkerhet kring
parametrarnas exakta värden och/eller för att värdena tenderar att fluktuera.
Under justeringstabellen, se Figur 5.4, listas mer än 40 olika utgående parametrar vilka baseras
på data inmatad i föregående flikar. Här ges möjligheten att påverka vilka parametrar som
skall visas och användaren kan även välja att dölja fördelningar och underliggande
uträkningar.
Beräkningarna utgår till stor del från energiinnehållet i från- och avluften då det resulterar i
den återvunna effekten vilket i sin tur resulterar i referenspumpens värmeeffekt,
effekttäckning samt energitäckning. Det är dessa värden som övriga värmepumpar måste
jämföras med för att avgöra rimligheten i deras data. Övriga värmepumpars utdata finns
listade till höger om referenspumpen och fliken är konstruerad för att underlätta jämförelse
däremellan.
De mest centrala beräkningarna och sammanställningarna har fetmarkerats eller belysts med
annan färgkod för att förtydliga relevansen. Det primära målet med en investering av
kompletterande uppvärmningsenhet är att sänka fastighetens energianvändning samt att
minska uppvärmningskostnaderna därför har tyngdpunkten i arbetet lagts kring dessa
parametrar.
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Figur 5.4 – Urklipp ur Sammanställning utdata i beräkningsmodellen

5.5

Investeringskalkyl

Vid nyinvesteringar av maskiner beräknas investeringsalternativens olika lönsamhet.
Investeringskalkylens syfte är att påvisa det mest ekonomiskt lönsamma
investeringsalternativet samt att belysa alternativens olika kostnadsbidrag.
5.5.1

Bakgrund

Tidigare i denna rapport nämns att den befintliga beräkningsmodellen SVOKS använder idag
i stor utsträckning fokuserar på ekonomiska faktorer. De ekonomiska aspekterna har inte
förringats i den framtagna modellen utan är lika utförlig men i ett mer kompakt format. Alla
aspekter och prognoser finns med men har fokuserats till ett beräkningsblad vilket anses öka
användarvänligheten.
Målet med fliken Investeringskalkyl var att skapa en rättvisande beräkning vilken framhävde
intressanta nyckeltal utan att skapa en svårläst struktur. Målet var också att likt tidigare flikar
enkelt kunna jämföra de olika investeringsalternativen med varandra.
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5.5.2

Funktion

Under fliken investeringskalkyl i beräkningsmodellen kan information om årlig besparing
och fördelning utläsas. Värdering av investeringens ekonomiska livslängd avser endast
värmepumpen då denna har betydligt kortare beräknad livslängd (cirka 20 år) än övriga
installationer såsom rör och ventilationskanaler. Av förekommen anledning beräknas endast
restvärde på den del av investeringen vilken avser installation samt installationsmaterial,
värmepumpen anses därmed vara värdemässigt uttjänt efter den ekonomiska livslängden.
Indata vilka påverkar investeringens förutsättningar kan justeras i fliken, se Figur 5.5, vilket
gör att användaren kan påverka omgivningsfaktorer utan att växla mellan kalkylbladen.

Figur 5.5 – Urklipp ur Investeringskalkyl i beräkningsmodellen
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5.6

Miljöpåverkan

Nedan beskrivs den flik i beräkningsmodellen vilken avser miljöpåverkansanalysen av de
olika värmepumpsalternativen jämfört med det befintliga uppvärmningssystemet.
5.6.1

Bakgrund

Då olika energikällor har olika stor påverkan på miljön, kan hänsyn inte bara tas till
energianvändningen. Minskad energianvändning är inte direkt proportionerligt med minskad
miljöpåverkan. Därför har en flik med miljöpåverkan inkluderats i beräkningsmodellen.
På grund av de variationer vilka uppstår beroende på antaganden om exempelvis
systemområden och elproduktionsmix är inga värden fasta. Tabeller med exempelvärden
tillhandahålls, men ansvaret ligger på användaren att motivera val av data.
5.6.2

Funktion

Miljöpåverkansfliken inleds med olika sorters indata, enligt Figur 5.6. Först matas den
aktuella elproduktionsfördelningen in. För varje energikälla inmatas primärenergifaktorn
varpå ett viktat värde beräknas beroende på den valda fördelningen. Efter det skrivs
emissionsfaktorer för fjärrvärme, medelel och marginalel in. Därefter måste en uppskattning
av andel medelel respektive marginalel av den totala elförbrukningen göras. Då detta har en
betydande inverkan på resultatet är denna parameter inte förinställd utan kan justeras mellan
olika värden för att undersöka dess påverkan.
Övriga indata har hanterats på liknande sätt. Endast förslag har lämnats på vilka värden som
kan användas, i övrigt är det fritt att justera efter vad som bäst kan motiveras i det aktuella
fallet.

Figur 5.6 – Urklipp ur Miljöpåverkan i beräkningsmodellen, indata
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Utdata sammanställs i en tabell där växthusgasutsläpp och primärenergianvändning redovisas
för de olika värmepumparna beroende på vilket alternativ som väljs i listan, se Figur 5.7. Där
redovisas även växthusgasutsläpp orsakade av den minskade elproduktionen i
fjärrvärmeverken till följd av minskad fjärrvärmeproduktion. Denna minskning av
elproduktionen uppskattas genom att mängden el producerat för varje enhet producerad
värme beräknas och ställs mot storleken av fjärrvärmeproduktionens minskning. Nedan visas
med ett exempel hur beräkningarna genomförts, sifforna är baserade på uppgifter hämtade
från Göteborg Energi [11].
Årlig fjärrvärmeproduktion: 3000 GWh
Årlig elproduktion: 300 GWh
Andel el: 300/3000=0,1=10 %
Minskad fjärrvärmeproduktion: 400 000 kWh
Minskad elproduktion: 400 000*0,1=40 000 kWh

Figur 5.7 – Urklipp ur Miljöpåverkan i beräkningsmodellen, utdata

5.7

Grafisk sammanställning

För att skapa en beskrivande bild av de olika investeringsalternativen har fliken Grafisk
sammanställning skapats. Under denna flik tydliggörs olika ekonomiska och tekniska
aspekter vilka kan jämföras mellan de olika alternativen.
Då det på grund av investeringens bakgrund främst är intressant med investeringens
kostnader samt den minskning av energianvändning som investeringen medför har dessa
faktorer lyfts fram. Utöver investeringens besparingsfaktorer visas de olika alternativens
driftskostnader samt förbrukningsfördelning av el respektive fjärrvärme. Ett skärmklipp från
fliken ”grafisk sammanställning” återfinns i Figur 5.8.
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Figur 5.8 – Urklipp ur Grafisk sammanställning i beräkningsmodellen

5.8

Omfattning

De beräkningsprogram vilka studerats under arbetet har, som nämnts tidigare, lagt stort
fokus kring ekonomiska faktorer. Detta ansågs vara ett problem dels då användaren inte ges
möjlighet att justera förändringar av omgivningsfaktorer i modellen och dels för att det
påverkar resultatets pålitlighet då många, mer tekniska, faktorer bortses ifrån. Där har den
framtagna modellen ett större fokus på tekniska- och fastighetspecifika faktorer vilket leder
till att användaren av modellen ges en större möjlighet att simulera en mer välgrundad
beräkning.
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Modellen har begränsats till att, i en första fas, endast avse beräkningar av värmepumpar som
kompletterande uppvärmningskälla till ett befintligt fjärrvärmesystem. Modellen kan komma
att kompletteras med ytterligare funktioner i framtiden, beroende på önskemål från kunden.

5.9

Andra beräkningsmodeller

För att skapa kunskap om vilka beräkningsmetoder som tillämpas i branschen idag gjordes
studier av olika aktörers beräkningsmodeller. Utifrån dessa, samt de parametrar vilka
identifierats som intressanta för arbetet, togs modellen fram.
Under studierna gjordes upptäckten att många tillverkare av bland annat värmepumpar själva
tillhandahåller beräkningsprogram. Dessa provades på de aktuella referensobjekten och
jämfördes emot varandra för att skapa en uppfattning om vad som var viktiga parametrar.
Här observerades att viss data inte åskådliggjordes för användaren och beräkningar och
resultat var svåra att härleda. Utifrån denna upptäckt och tidigare diskussioner med
uppdragsgivaren fattades beslutet att hög transparens var önskvärt för att användaren skulle
ges möjlighet till att värdera resultatet.
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6 Utvärdering
I detta kapitel kommer arbetets olika delar att utvärderas utifrån resultatet samt rådande
förutsättningar. Avsikten är genomlysa arbetet och på det viset lyfta fram styrkor och
svagheter vilka har identifierats under arbetets gång.

6.1

Beräkningsmodellen

Då målet med detta projekt var att ta fram en beräkningsmodell vilken bättre speglar den
verkliga situationen har stort fokus lagts på att förbättra hanteringen av de indata som krävs
för att genomföra aktuella beräkningar. Detta har medfört att en rad parametrar såsom
medelreturtemperatur i fjärrvärmesystemet samt taxeringssystemet för detta innefattas i
beräkningarna i större utsträckning än tidigare.
Beräkningsmodellen har utgjort projektets kärna och allt teoretiskt arbete i form av
litteraturstudier samt studier och analyser av insamlad data har genomförts för att skapa
förståelse för samt underbygga den framtagna modellen och dess innehåll.
Styrkan i den framtagna modellen, och skillnaden från studerade modeller, är den fördjupade
tekniska analysen samt justeringsbarheten och möjligheten att jämföra olika alternativ.
Framtagning av nya förhållningssätt till indata har resulterat i att modellen ger en bredare,
mer heltäckande bild med ett mer välgrundat resultat. Målet med modellen var att uppnå
tidigare nämnda delmål:


Att på ett intuitivt sätt presentera information och data.



Att skapa en transparent struktur vilken är enkel att följa.



Att skapa ett flöde genom modellen vilket följer en önskad arbetsgång.

Arbetet med att ta fram en ny modell har resulterat i en modell med en god struktur, hög
transparens och intuitiv arbetsgång. Detta genom att kommentarer och förklarande rubriker
genomsyrar beräkningsbladen i modellen. Beräkningar och inmatningar sker i en logisk
ordning vilket underlättar för användaren att navigera genom modellen. I modellen framhävs
också de nyckelparametrar vilka har för avsikt att underlätta investeringsbedömningen.
En nackdel med modellen är att den kräver omfattande förkunskaper av användaren gällande
samband och ekvationer vilket är en konsekvens av att fler och mer komplexa parametrar
har inkluderats. Av samma anledning fordras en längre inlärningsperiod för att fullt ut kunna
förstå och hantera modellen, jämfört med de studerade beräkningsmodellerna. Det åligger
alltså användaren ett ansvar att sätta sig in i samband och ekvationer genom att analysera
formler och beskrivningar (kommentarer) i beräkningsmodellens celler.
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6.1.1

Testresultat

Beräkningar har genomförts med hjälp av modellen löpande under utvecklingen. Detta för
att kontrollera resultaten emot befintliga beräkningar samt data från övervakningssystemet.
Då det under hela projektet medgetts tillgång till realtidsdata från övervakningssystemet har
modellen kunnat kontrolleras mot faktiska data vilket givit en indikation om modellen ger
korrekta resultat. Utdata från modellen kontrollerades med teoretiska beräkningar enligt
kapitel 3.6 vilket styrker resultatets trovärdighet ytterligare.
Då modellen jämförts mot såväl befintliga beräkningar, realtidsdata samt befintliga
beräkningsprogram anses modellen vara väl utvärderad. De beräkningar som har genomförts
påvisar resultat vilka ligger i linje med observerad data och beräkningar vilket tyder på
modellen ger ett korrekt resultat.
Samtliga av de uppsatta målen för modellen anses helt eller till stor del vara uppfyllda vilket
har skapat nya förutsättningar för hur denna typ av beräkningar kan genomföras. Kravet från
SVOKS var främst att skapa en modell vilken i större utsträckning än tidigare tog hänsyn till
de tekniska egenskaperna i systemen. Utöver det skulle även god transparens och
användarvänlighet råda för modellen. Sammantaget ger modellen möjlighet till att genomföra
beräkningar vilka ger ett mer välgrundat resultat samt är mer omfattande än tidigare.
Resultaten från testerna visar på att en installation av värmepumpar i ett befintligt
fjärrvärmesystem resulterar i sänkta driftskostnader och minskad energianvändning, men i
ökad miljöpåverkan med avseende på växthusgasutsläpp och primärenergianvändning. Då
detta projekt endast syftar till att ta fram en beräkningsmodell, dras inga vidare slutsatser
ifrån dessa resultat.
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6.2

Parametrar

Av de parametrar vilka ingick i tankekartan i Figur 4.1 har nästintill alla bearbetats i projektet.
Figur 6.1 nedan visar en uppdaterad version av tankekartan där de aspekter vilka inte tagits
med i den slutgiltiga beräkningsmodellen är överkryssade.

Figur 6.1 – Uppdaterad tankekarta med ej beaktade parametrar överkryssade

Gällande investeringskostnaden för VVC avsågs initialt ett eventuellt investeringsbehov för
att möjliggöra VVC-produktion med hjälp av värmepump. Men då VVC-systemet är
befintligt i fastigheten samt att hetgasväxlare redan ingår i många värmepumpar gjordes
bedömningen att ingen extra investeringskostnad var aktuell.
Aspekterna köldmedium och lägsta framledningstemperatur till radiatorer valdes bort för att
avgränsa projektet. Tanken bakom dessa parametrar var att undersöka flöden och
temperaturer i värmepumpen respektive radiatorkretsen för att optimera val av köldmedium,
detta då olika köldmedium presterar bäst i olika temperaturintervall. Köldmediets
miljöpåverkan hade också kunna redovisats, men eftersom endast växthusgasutsläpp och
primärenergianvändning beaktades samt att möjligheten att påverka valet av köldmedium
ansågs vara begränsad, har detta inte inkluderats i miljöpåverkansanalysen.
Driftsfall med och utan avfrostning avser hur mycket ventilationsluftens temperatur sänks.
Värmepumpar har kapaciteten att sänka luftens temperatur till flertalet minusgrader med
följden att daggpunktslinjen överskrids, se Mollierdiagram i Figur 2.4. Problemet är då att
isbildning uppstår och avfrostning blir nödvändigt, vilket leder till intervall då värmepumpen
måste vara avstängd. Detta beaktas inte uttryckligen i beräkningsmodellen, men kan
simuleras genom justering av avluftstemperatur, entalpi samt värmepumparnas driftstimmar.

37

Framtagning av beräkningsmodell för uppvärmningssystem

7 Diskussion
Nedan diskuteras ett antal utvalda punkter vilka anses vara av extra intresse och behöver
ytterligare resonemang för att ge en fullgod förståelse för komplexiteten i det genomförda
arbetet.

7.1

Miljöpåverkan

Fastställandet av olika energikällors miljöpåverkan är ett komplicerat och omfattande arbete.
I det här fallet har miljöpåverkansanalysen förenklats avsevärt men de viktigaste delarna anses
ändå vara behandlade. När det gäller antaganden och uppskattningar av olika parametrar
lämnas ett stort ansvar till användaren av modellen. Detta görs för att det anses vara så pass
stor variation på bland annat olika systemområden att det inte är lönt att använda ett fast
värde för beräkning av potentiellt helt olika driftsfall. Av den anledningen och för att få
användaren att själv nå insikter om miljöpåverkansanalysens osäkerheter lämnas
indatavariablerna öppna för justering. Men som tidigare nämnt ges exempel på värden att
använda som utgångsläge.
En annan aspekt gällande miljöpåverkan vilken inte beaktats är marginalproduktion av
fjärrvärme. Tanken är densamma som för elproduktion, vid ökade behov krävs ökad
produktion i marginalen. Det hade därför varit av intresse att undersöka hur emissions- och
primärenergifaktorer påverkas av förändrad fjärrvärmeproduktion. Men då en
värmepumpinstallation resulterar i minskad fjärrvärmeanvändning påverkas inte
marginalproduktionen negativt. Det intressanta ligger då i frågan hur stor del av
”normalproduktionen” som innefattar marginalproduktion, för att på så vis undersöka
huruvida användningen av utsläppsintensiva energikällor minskar vid minskad
fjärrvärmeanvändning. Antagandet har då gjorts att den eventuella minskningen av
marginalproduktionen vid minskad fjärrvärmeanvändning är försumbar, vilket borde
undersökas närmare i framtida arbete.

7.2

Energiinnehåll

Energiinnehållet i luften avgör hur mycket energi värmepumparna kan ge till
uppvärmningssystemet. Detta innebär att om en värmepumps märkeffekt (värmeeffekt)
överstiger den effekt som teoretiskt kan tas ut, blir resultaten missvisande. Hänsyn måste
därför tas till det teoretiskt möjliga uttaget som referenspumpen i beräkningsmodellen visar.
Energiinnehållet beror på frånluftsflödet och luftfuktigheten vilket nämnts tidigare i
rapporten. Dessa parametrar diskuteras närmare i avsnitten nedan.
7.2.1

Frånluftsflöden

Mängden frånluft beror på ventilationen i lägenheterna. Denna är i princip konstant
majoriteten av tiden. Undantag är när forcering av fläktar i exempelvis kök sker, detta ger
dock en marginell och mycket tillfällig ökning av ventilationen varpå det inte har beaktats.
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Ett annat undantag är när utomhustemperaturen sjunker; för att då undvika känslan av
kalldrag inomhus reduceras ventilationen. Detta görs enligt en förinställd kurva, vilken
justeras efter klagomål från boende. Korrelationen mellan frånluftsflödet och
utetemperaturen undersöktes men inget direkt samband kunde påvisas. På grund av detta
och eftersom det först är vid mycket låga temperaturer ventilationen reduceras kraftigt, togs
ingen mer hänsyn till detta fenomen i beräkningsmodellen. Dock lämnades en kommentar i
aktuell cell i beräkningsmodellen för att uppmärksamma att värmepumparnas kapacitet
minskar vid låga temperaturer av denna anledning.
7.2.2

Luftfuktighet

Luftfuktigheten är en av de parametrar som till störst del påverkar energiinnehållet i luften,
och därmed värmepumparnas prestanda, men som anses behandlas för lite i de befintliga
beräkningsprogrammen. Därför har ansenlig tid lagts ner på att tydliggöra luftfuktighetens
fördelning över en uppvärmningssäsong och därur dra slutsatser kring hur gränser för
dimensionering bör göras. Det i rapporten föreslagna värdet på dimensionerande
luftfuktighet kan dock diskuteras. Valet av rekommenderad gräns baserades på att den
beräknade prestandan hos referenspumpen i modellen önskas visa ett ”sämsta-läge” som
majoriteten av tiden ska överträffas. På så vis görs inga överskattningar av bland annat
ekonomiska och energimässiga besparingar. Att den rekommenderade dimensionerande
luftfuktigheten inte sattes vid det lägsta uppmätta värdet motiveras med att en för stor
underskattning ville undvikas.
Eftersom luftfuktigheten, bland annat, varierar beroende på utomhustemperaturen hade flera
gränser för olika årstider eventuellt kunna fastställas för att på så sätt erhålla ett mer
dynamiskt mätvärde som mer exakt avspeglar verkligheten. På grund av att det var ”sämstaläget” som ville visas valdes dock endast ett gränsvärde, vilket dessutom kan justeras för att
undersöka hur det påverkar resultatet.

7.3

Hetgasväxlare

Huruvida värmepumpar, med hjälp av hetgasväxlare, används för att bibehålla temperaturen
i varmvattencirkulationen eller inte, har ingen direkt effekt på kostnad eller
energianvändning. Detta beror på det faktum att den totala avgivna effekten från värme
pumparna är densamma oavsett fördelningen mellan VVC och uppvärmning, vilket får till
följd att en ökad användning av värmepumpar till VVC innebär en minskad användning av
värmepumpar till uppvärmning. Detta leder i sin tur till en ökad användning av tillskott, i det
här fallet fjärrvärme, till uppvärmningen. Ökningen av värmepumpsenergi till VVC
motsvaras således av minskningen av värmepumpsenergi till uppvärmning. Detsamma gäller
för fjärrvärmen.
Trots att energianvändning och kostnad på grund av ovanstående resonemang inte påverkas
av en omfördelning av VVC mellan värmepumpar och fjärrvärme är det ändå av intresse att
undersöka möjligheten att kunna tillgodose VVC-behovet med hjälp av värmepumpar.
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Anledningen är att det under vissa förhållanden kan bli aktuellt att tidvis helt koppla bort
fjärrvärmen från uppvärmningssystemet. Detta kan göras då värmepumparna klarar av
uppvärmningsbehovet och VVC utan något tillskott samt då det inte förekommer något
varmvattenbehov, exempelvis nattetid. Den potentiella vinsten ligger här i att effektivisera
fjärrvärmeanvändningen eftersom att endast använda fjärrvärme till VVC resulterar i mycket
höga returtemperaturer.

7.4

Investeringskalkyl

Investeringskalkylen utgår ifrån pay back-tid och nuvärdesberäkningar för att påvisa de olika
investeringsalternativens lönsamhet. Beroende på hur olika parametrars restvärde värderas
kommer utfallet av kalkylen att skilja sig åt. I modellen räknas entreprenadkostnad för
installationen och värmepumpens maskinkostnad som två separata kostnader då livslängden
på exempelvis rör och ventilationskanaler anses vara avsevärt längre än livslängden för en
värmepump vilken normalt är cirka 20 år. Beroende på vilket värde entreprenaden anses ha
efter den ekonomiska livslängden kommer att ha avgörande betydelse för kalkylens resultat,
det handlar alltså till stor del om interna värderingar. Utan ett restvärde kommer endast ett
fåtal investeringsalternativ att avbetalas inom överskådlig framtid.
Användaren har även här ett ansvar att utvärdera situationen samt att värdera de ingående
komponenterna på ett korrekt vis. Här anses modellen ge ett stöd för användaren genom att
ställa de ekonomiska faktorerna i jämförelse med övriga besparingar i form av exempelvis
energi. På detta vis kan andra faktorer en de ekonomiska framhävas och skapa diskussioner
vilka annars riskerar att utebli.
Målet med investeringskalkylen var att belysa de olika kostnadsbärarna samt att påvisa en
prognostiserad avbetalningstid och årlig driftskostnad vid olika driftsfall. De metoder som
har använts anses ha bidragit till att skapa en välgrundad bild de olika investeringsalternativen
samt ger användaren möjlighet att styra investeringens egenskaper.

7.5

Källkritik

Den största delen av källorna till denna rapport har varit forskningsrapporter utförda på
uppdrag av statliga myndigheter, EU och branschorganisationer. Trots visst branschintresse
hos uppdragsgivare och finansiärer bedöms källorna tillförlitliga och all inhämtad
information har vid osäkerheter kontrollerats gentemot andra källor. Utöver
forskningsrapporter har även examensarbeten på olika nivåer använts, så långt som möjligt
har dock arbetenas egna källförteckningar genomsökts för att komma närmare grunden till
informationen. Då produktspecifik information varit nödvändigt har företag från de aktuella
branscherna använts som källor, i detta projekt dock utan möjlighet till validering.
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7.6

Metodkritik

Då osäkerheter kring data har uppstått i projektet har oftast dessa parametrar lämnats fria
för justering i beräkningsmodellen, men i enstaka fall har ett fast medelvärde beräknats
utifrån varierande data för olika perioder. Denna medelvärdesberäkning hade kunnat vara
mer statistiskt grundad och datainsamlingen hade kunnat vara mer omfattande för att
säkerställa värden som kan tillämpas i flera olika fall. Också gällande bedömningen av
luftfuktigheten hade statistiska metoder kunna utnyttjats. Men för att få ett tillförlitligt
resultat hade även här ett större dataunderlag krävts, vilket inte funnits till hands i projektet.
Angående övervakningssystemet, där en majoritet av alla data samlats in, föreligger vissa
osäkerheter kring informationens tillförlitlighet. Systemet innehåller återkommande fel,
exempelvis beträffande enheter och mätare, vilket utgjort en osäker punkt i projektet. Men
då det från början varit känt att övervakningssystemet innehåller brister har data därifrån
granskats kritiskt och rimlighetsanalyser genomförts då avvikelser från det normala
uppdagats.
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8 Slutsats och framtida arbete
I detta kapitel redovisas de slutsatser arbetet resulterat i, både utifrån de satta målen och
utifrån de insikter som nåtts under projektets gång. I kapitlet beskrivs också modellens
utvecklingspotential samt konkreta förslag på vad vidare studier kan bestå av.

8.1

Slutsats

Den framtagna beräkningsmodellen anses väl uppfylla de i kapitel 1.3 utformade målen.
Indata har systematiskt analyserats och relevanta ekvationer har studerats för att på ett
korrekt vis utföra beräkningar gällande värmepumpars prestanda kombinerat med fjärrvärme
i ett uppvärmningssystem. Fler datapunkter och mer tillförlitlig indata anses vara
implementerat i den framtagna beräkningsmodellen jämfört med tidigare beräkningsmodeller
och program vilka finns att tillgå i dagsläget.
Utöver detta har slutsatser formulerats angående ingående parametrar samt gällande
resultatet. Slutsatserna består till stor del av författarnas uppfattning och baseras på kunskap
inhämtad i projektet. Dessa slutsatser redovisas i punktlistan nedan.
 De befintliga beräkningsmodellerna vilka har studerats under arbetet saknar en
intuitiv arbetsföljd och transparens gällande ekvationer och bakomliggande data samt
utgår mer från värmepumparnas data än fastigheternas förutsättningar.
 Rådande praxis för dimensionering vad gäller den relativa luftfuktigheten är
missvisande och skapar inte genomförbara installationsförhållanden och driftsfall.
 Grundläggande och djupgående kunskap kring miljövärdering av olika energislag
krävs för att kunna göra välgrundade bedömningar av miljöpåverkan.
 Att skapa en situation där en minskning av såväl energianvändning som kostnader,
inom en rimlig tidsram, anses svårt då det i dagsläget inte finns tillräckligt effektiva
värmepumpar. Energianvändningen enbart kan däremot minskas avsevärt med hjälp
av värmepumpar men detta är svårt att försvara utifrån ett ekonomiskt perspektiv,
något som dock inte alltid är det primära.
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8.2

Framtida arbete

Vid projektets början gjordes vissa avgränsningar vad gäller arbetets omfattning. Utöver detta
har det under arbetets gång tillkommit flertalet frågeställningar och områden vilka behöver
studeras ytterligare. Avsikten här är att presentera de olika områdena samt förklara deras
relevans.
Framtida arbete med avseende på beräkningsmodellen:
 Ytterligare funktioner för att möjliggöra beräkning av andra systemlösningar än
kombinationen fjärrvärme och frånluftsvärmepumpar.
 Integrera ett optimeringsverktyg i modellen genom att låta modellen sätta de variabla
parametrarna så att bästa resultat uppnås.
 Integrera beräkningsscript för beräkning av luftens entalpi med temperatur och
luftfuktighet som indata (Mollierdiagram).
 Modellen väljer antalet värmepumpar utifrån rådande förutsättningar istället för att
användaren gör bedömningen.
 Lägg till funktion där antalet värmepumpar som ingår i jämförelsen kan ökas
respektive minskas utifrån användarens önskemål.
 Utöka miljöpåverkansfliken till att innefatta fler miljöpåverkanskategorier och
möjliggöra mer djupgående analyser.
Framtida studier för
kombinationskonceptet:

att

underbygga

och

utveckla

modellen

och

 För att ytterligare utveckla beräkningsmodellen föreslås att optimering inkluderas i
beräkningsmodellen. Modellen tar idag endast hänsyn till indata vilken ges av
användaren. Utifrån givna förutsättningar kan optimeringar göras för att på så vis ta
fram det främsta alternativet. Här föreslås att beräkningsmodellen används som
underlag till framtida optimeringsberäkningar, dessa kan i ett senare skede integreras
med varandra.
 För att nå ett mer standardiserat arbetssätt för hur olika aktörer arbetar med
minskning av energianvändning föreslås studier i möjligheterna att upprätta ett
ramverk för hur såväl konsulter som aktörer arbetar med energibesparingsfrågor. Då
framförallt vad gäller beräkningar och värderingar vilka idag skiljer sig mycket åt.
 För att klargöra effekterna av att komplettera fjärrvärmesystem med andra
uppvärmningsalternativ föreslås studier av befintliga system. Där stadens
fjärrvärmekapacitet bedöms utifrån såväl nutida som framtida perspektiv, i den
växande staden kan detta komma att få intressanta konsekvenser och bör därför
studeras mer ingående. Här bör kapacitet och efterfrågan vägas emot varandra för
att på så vis avgöra om minskning av energianvändning per fastighet har betydelse i
systemet som helhet.
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