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1 Sammanfattning 
Enligt ett beslut från EU-kommissionen ska åtgärder genomföras för att energianvändningen 

inom EU ska minska. Minskningarna ska motsvara ungefär 20 % av dagens energianvändning 

och ska uppnås till år 2020 (Europeiska Kommissionen, 2011). En sektor som använder stora 

mängder energi är byggbranschen som står för nästan en tredjedel av energianvändningen i 

samhället (Brogren, 2012). Den största delen av energin används inte under uppförandetiden utan 

under byggnadernas efterföljande livstid. Det finns därför stora besparingar att göra om energin 

som krävs för att upprätthålla ett tillfredsställande inomhusklimat minimeras. Återvinning av 

överskottsvärme och överskottskyla är den åtgärd som enligt EU-kommissionen har den största 

potentialen för att minska den totala energianvändningen.  

Det vanligaste systemet för energiåtervinning är luftvärmeväxlare mellan tilluften och frånluften 

men i flera byggnader är denna typ av system av olika anledningar inte möjliga. I dessa fall kan 

vätskekopplade återvinningssystem användas. Om en extra källa för överskottsvärme eller 

överskottskyla finns inom byggnaden, eller i närheten, kan också en sådan anslutas vilket i sådana 

fall ger ännu bättre förutsättningar att spara energi. 

Syftet med examensarbetet har varit att tillverka ett verktyg för energiberäkningar i 

vätskekopplade återvinningskretsar. Detta verktyg har utvecklats i energiberäkningsprogrammet 

IDA ICE och har gett möjligheter att utföra dynamiska helårssimuleringar av vätskekopplade 

återvinningssystem på väldigt kort tid. Verktyget är dessutom flexibelt vad gäller dess 

komponenter och återvinningssystemets utformning varför det kan användas till flera olika typer 

av projekt. Allt ifrån enkla system med fast köldbärarflöde och återvinning mellan endast ett 

tillufts- och frånluftsaggregat till system med flera aggregat, olika typer av styrning och 

tillskottsvärme från exempelvis en serverhall. 

Det utvecklade verktyget har också verifierats och använts för att beräkna möjlig energibesparing 

på ett system som återfinns på Ångströmslaboratoriet i Uppsala. Med den styrning och de 

förutsättningar som råder i skrivande stund visade verktyget på möjligheter att minska 

energianvändningen med 444 MWh, vilket motsvarar en minskning på nästan 50 % för det 

aktuella systemet. Förutom Ångströmslaboratoriet har även förutsättningar för Kungliga 

Tekniska Högskolans serverhall och Facebooks serverhallar i Luleå undersökts. Utredningen visar 

att det finns mycket stora mängder värme att återvinna i byggnader som innefattar serverhaller 

och att återvinningen, om det finns någon, ofta inte är optimal. 

Förutom att återvinna värme och kyla inom byggnader är det också möjligt att bygga denna typ 

av system mellan byggnader inom samma område. Verktyget kan även användas för att utreda 

hur ett sådant system skulle fungera för att ge så stora energibesparingar som möjligt. En lösning 

där värme och kyla återvinns lokalt mellan flera byggnader är något som troligen kommer att vara 

mycket intressant i framtiden varför detta verktyg kommer att komma väl till pass. 
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2 Abstract 
According to a decision of the European Commission, measures are to be taken to reduce the 

use of energy in the EU. The goal is to reduce it by 20 % compared to the current use. This shall 

be done to the year 2020 (European Commission, 2011). One industry that use large amounts of 

energy is the construction of buildings which account for almost a third of the energy use 

(Brogren, 2012). The major part of the energy that is used in the construction industry is not used 

when the buildings are built, but rather during the rest of their subsequent lifetime. There is a 

great potential to save energy by reducing the energy that is used to maintain a satisfactory indoor 

climate. Recovery of excess heat and excess cold is a solution that the European Commission 

think has the biggest potential to reduce the total energy consumption. 

The most common system used for energy recovery is air to air heat exchangers connected with 

the supply air and the exhaust air. For different reasons it is not possible to use this kind of 

system in several buildings. If that is the case there is a possibility to use a liquid coupled recovery 

system instead. If an additional source of excess heat or excess cooling exist within the building, 

or nearby, it is also possible to connect this to the system which would increase the ability to save 

energy even more.  

The purpose of this thesis has been to develop a tool for energy calculations in liquid-coupled 

recovery systems. This tool has been developed in the program IDA ICE (used for energy 

calculations) and has made it possible to perform dynamic simulations in this kind of system over 

the timeframe of a whole year and with a very short calculation time. The tool is flexible in terms 

of its components and system design so it can be used for several different types of projects. 

Everything from simple systems with fixed brine flow with only one supply air and exhaust air 

unit to systems with several units, various types of control possibilities and an addition of excess 

heat from, for example, a room containing computer servers. 

The tool that has been developed has been verified and used to calculate the potential to save 

energy in a system that is installed at the Ångström laboratory in Uppsala. The tool has shown 

that with the kind of control and the conditions that currently exist at the laboratory the energy 

consumption could be reduced by 444 MWh which in this case almost is 50 % of the current 

energy consumption. Besides the recovery system in Ångström two more systems have been 

investigated, a server room for The Royal Institute of Technology and the server halls that 

Facebook is building near Luleå town. The investigation shows that there exist very large 

amounts of heat that is possible to recover in buildings that include server rooms and that the 

installed recovery systems, if there are any, in many cases could be improved. 

Besides constructing recovery systems that recover heat or cold in buildings it is also possible to 

build this kind of system that recover heat or cold between buildings in the same area. The tool 

can also be used to investigate how such a system should work in order to minimize the use of 

energy as much as possible. A solution where heat and cold is recovered between multiple 

buildings is a solution that probably will be very interesting in the future, which means that this 

tool could come in handy.   
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3 Förord 
Detta examensarbete har utförts på institutionen för Byggvetenskap vid avdelningen för 

Installations- och Energisystem vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Examensarbetet 

omfattar 30 högskolepoäng och är det avslutande momentet i civilingenjörsutbildningen 

Samhällsbyggnad med inriktning mot huskonstruktion. Examensarbetet har genomförts i 

samarbete med Helenius Ingenjörsbyrå i Sollentuna. 

Vi vill rikta ett stort tack till alla som har varit med och hjälpt oss under vägen. Ett särkskilt tack 

vill vi framföra till vår professor och handledare Ivo Martinac som alltid har fått oss att känna en 

oerhörd motivation till fortsatt arbete; till ansvarig för energigruppen på Helenius Ingenjörsbyrå, 

Tobias Bergman, för all hjälp och stöd under arbetets gång; till teknisk expert Per Hindersson på 

Helenius Ingenjörsbyrå som alltid tagit sig tid att svara på våra frågor och delat med sig av sina 

djupa kunskaper inom ämnet; till Arne Wallström på Helenius Ingenjörsbyrå för att ha guidat oss 

i slutskedet av våra studier och gjort det möjligt för oss att få genomföra examensarbetet i en 

stimulerande miljö samt alla på Akademiska Hus som tagit sig tid att visa oss runt och gett oss 

tillgång till de olika systemen på Ångströmslaboratoriet.  

Sist men inte minst vill vi tacka våra flickvänner som har orkat stå ut med oss det här dryga 

halvåret som har varit mycket mer intensivt än vår tidigare tid tillsammans. 

Martin Brorsson, Erik Danielsson 

Stockholm, augusti 2013  
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4 Nomenklatur 

4.1 Helenius Ingenjörsbyrå AB 
Helenius Ingenjörsbyrå grundades år 1965 och erbjöd då konsulttjänster inom VVS-området. 

Idag är Helenius fortfarande fokuserade på VVS men har också utökat till att erbjuda tjänster 

inom energi. Bland annat erbjuder företaget projektering, installationssamordning, besiktningar 

och energieffektivisering (Helenius Ingenjörsbyrå och Brandline, 2012). 

4.2 Avdelningen för Installations- och energisystem, Kungliga Tekniska 

Högskolan 
Avdelningen för Installations- och energisystem är en del av institutionen för Byggvetenskap på 

Kungliga Tekniska Högskolan. Denna avdelning bedriver undervisning dels för 

civilingenjörsutbildningar men också för forskarutbildningar samtidigt som avdelningen bedriver 

egen forskning inom bl.a. simulering och ventilation (Byggvetenskap, KTH, 2012). 

4.3 IDA Indoor Climate and Energy 
IDA Indoor Climate and Energy (IDA ICE) är ett program som används för att beräkna 

energianvändning och simulera inomhusklimat för olika typer av byggnader. Programmet har på 

senare år utvecklats av EQUA Simulation AB som grundades 1995 (Equa Simulation AB, 2013). 

För mer information gällande IDA ICE se avsnitt 8 Kort om IDA ICE. 
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4.4 Teckenförklaring 
  = Värmeöverförbar area [m2] 

   = Omslutningsarea (golv, väggar (ink fönster), tak) [m2]  

   ( ̇  )
 
  = Kapacitetsflöden på den kalla sidan [W/C] 

   ( ̇  )
 

 = Kapacitetsflödet på den varma sidan [W/C] 

    = Pumpkostnad [kr]   

E = Exergi-innehållet [J] 

     = Tillförd värmemängd vid temperaturen    [J] 

  = Pumphuvudtryck vid nominellt flöde [Pa] 

  = Influenskoefficient [-] 

     = Inputvärde innan [-] 

   = Förstärkningsfaktorn [-] 

 ̇ = Massflöde [kg/s] 

  = Motoreffektivitet [-] 

   = Pumpeffektivitet [-]  

   = Temperaturverkningsgrad [-] 

    = Number of transfer units [-]  

     = Outputvärde innan [-] 

  = Effekt [W] 

Q = Värmemängd [J] 

  = Volymflöde [m3/s] 

  = Regulatorkänslighet [-] 

t = T = Temperatur [°C] 

T0 = Omgivningens temperatur [K] 

      = Temperatur in på den varma sidan [°C] 

       = Temperatur ut på den varma sidan [°C] 

      = Temperatur in på den kalla sidan [°C] 
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       = Temperatur ut på den kalla sidan [°C] 

  = Tid [s] 

  = Driftstid [h] 

  = Värmegenomgångskoefficient  [W/m2C] 

   = Värmegenomgångskoefficient medelvärde för väggytor [W/m2C] 

 ̇ = Volymflöde [kg/m3] 

    = Regleravvikelse [-] 

   = Ställdonets läge [m] 

 

4.4.1 Grekiska symboler 

   = Specifik värmekapacitet [J/kg°C] 

    = Deltavärde output [-] 

    = Deltavärde input [-] 

  = Effektivitet [-] 

  = Inomhustemperatur [°C] 

   = Utomhustemperatur [°C] 

    = Temperaturändring väggar och inredning under tidsintervallet dt [°C/s] 

  = Densitet [kg/m3] 

   = Impulsförsening [s] 

   = Andelen mekaniskt arbete som kan utvinnas ur en viss (ideal) process [J] 

  = Byggnadens värmeeffektförlust [W] 

   = Värmeförlust på grund av läckflödesförluster [W]    

      Värmeförlust på grund av transmission genom byggnadens omslutande ytor [W] 
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5 Introduktion 

5.1 Bakgrund 
Det finns i dagsläget ett stort fokus på att minska energianvändningen både i Sverige och övriga 

länder i världen. EU kommissionen har beslutat att minska den primära energianvändningen med 

20 % till år 2020 (Europeiska Kommissionen, 2011). Trots detta ökar energianvändningen i 

Sverige för varje år som går och just byggbranschen står för ca 30 % av energianvändningen i 

samhället (Brogren, 2012). I denna siffra ingår både den energi som krävs för att uppföra en 

byggnad och för att hålla byggnaden i drift under dess livstid. En liten del av energin som 

används i byggbranschen, ca 15 %, används då byggnaden uppförs. Resterande del, ca 85 %, 

används istället under byggnadens brukstid (Persson, 2002). Förutom att minska 

energianvändningen i tillverkningsprocesser finns det alltså en väldigt stor potential att minska 

energianvändningen om behovet för befintliga byggnader samt nybyggnation kan minimeras. 

Av de områden som är möjliga att spara energi på ses byggnader som det främsta då det har 

störst energieffektiviseringsmöjligheter. Detta bygger på att två tredjedelar av tidigare nämnda 

energianvändning i byggnader utgörs av uppvärmning. Det finns alltså en stor potential att spara 

mycket energi i driftskedet med hjälp av smartare val av installationssystem. 

Ett sådant system som nämns ovan kan utgöras av vätskekopplade värme- och 

kylåtervinningssystem. Genom att transportera exempelvis värme från system med 

värmeöverskott till system med värmebehov (och liknande vad gäller kyla) behöver inte köpt 

värme användas i lika stor utsträckning. Genom ökad energieffektivitet i denna typ av system 

minskar energianvändningen utan att detta leder till någon egentlig påverkan på inomhusklimatet 

(Europeiska Kommissionen, 2011).  

Återvinning av värme och kyla samt utnyttjandet av värme- och kylöverskott är oftast fördelaktigt 

i lokalbyggnader och industrier. Detta eftersom att byggnader som är avsedda för dessa ändamål 

ofta innehåller kyl- och/eller värmekällor som är relativt konstanta under året. Exempel på detta 

kan vara en serverhall eller en industriprocess som båda genererar värme.  

Att utforma eller förbättra installationssystem avsedda för återvinning av värme eller kyla är 

uppdrag som VVS- och Energikonsulter ställs inför på daglig basis. Helenius Ingenjörsbyrå 

projekterar ofta kontor, laboratorium och industrier varför detta är vanligt förekommande på 

företaget.  

5.2 Problembeskrivning 
Då en byggnad ska uppföras har Helenius Ingenjörsbyrå ofta en roll som går ut på att konstruera 

installationer samt se till att byggnaden använder så lite energi som möjligt. För att beräkna 

energianvändningen använder sig Helenius Ingenjörsbyrå av programmet IDA ICE som kan 

beräkna energianvändningen dynamiskt över en vald tidsperiod. I programmet kan sparad energi 

från återvinning av värmen i frånluften simuleras men endast då detta sker genom en 

värmeväxlare som direkt växlar värmen mellan tilluften och frånluften. Programmet kan alltså 

inte beräkna återvinningen för ett vätskekopplat system.  

För att beräkna den energi som kan återvinnas med hjälp av ett vätskekopplat system har 

Helenius Ingenjörsbyrå använt sig av Excel och varaktighetsdiagram för att se hur mycket av ett 
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effektbehov som kan täckas av den överskottsvärme/-kyla som finns tillgänglig. Då 

begränsningar ska införas avseende till exempel effekter eller drifttid för systemet måste detta 

läggas till med hjälp av formler i Excel. Denna process är tidskrävande och måste göras om för 

varje projekt om ett likadant system inte behandlats tidigare. I denna beräkning är det också svårt 

att utvärdera hur systemet ska styras för att ge största möjliga besparing. I kombination med 

Excel har Helenius Ingenjörsbyrå använt sig av ett program som heter Coils. Programmet, som är 

tillverkat av Luvata, används bl.a. till att dimensionera återvinningsbatterier i vätskekopplade 

system. Detta program ger information om flöden, tryck och effekter men endast för en viss 

tidpunkt då en specifik utomhustemperatur och inomhustemperatur råder. Detta program klarar 

alltså inte av att beräkna energianvändning och heller inte att ge några värden över tid med 

varierande temperaturer och luftflöden. Detta examensarbete behandlar därför utveckling av ett 

verktyg för att möjliggöra dessa typer av beräkningar. 

5.3 Syfte 
Syftet med examensarbete innefattar två delar. 

1. Skapa ett verktyg i IDA ICE som beräknar energianvändningen för vätskekopplade 

värme- och kylåtervinningssystem i kontors och industribyggnader dynamiskt över en viss 

tidsperiod. 

2. Undersöka förutsättningarna för att minska energianvändningen för en byggnad med 

vätskekopplade värme- eller kylåtervinningssystem med hjälp av det utvecklade verktyget. 

Den första delen av examensarbetet är ett förslag från Helenius Ingenjörsbyrå. Därför har de 

också ställt krav på utformningen av detta verktyg vilka direkt återspeglas i våra mål för detta. 

Verktyget skall vara flexibelt i det avseende att flera olika till- och frånluftsaggregat skall kunna 

användas i kombination med en intern eller extern kyl- eller värmekälla. Det skall även vara 

flexibelt med avseende på olika systems förutsättningar vad gäller indata och ingående 

komponenter. 

För att verktyget skall anses vara framgångsrikt och därmed uppfylla kraven krävs att: 

 Användaren kan välja om en kyl- eller värmekälla ska ingå i systemet. 

 Användaren kan bestämma hur många luftbehandlingsaggregat som ska användas. 

 Användaren kan fritt förändra de ingående komponenterna så att dessa motsvarar 

produkter på marknaden. 

 Resultat som programmet levererar är korrekta samt ger ett pålitligt resultat. 

Den andra delen av examensarbetet är framarbetat tillsammans med Helenius Ingenjörsbyrå och 

avdelningen för Installations- och energiteknik på Kungliga Tekniska Högskolan. Syftet med del 

2 är att använda verktyget för att utvärdera samt minska energianvändningen i ett befintligt 

system. 

För att den andra delen av syftet ska anses vara uppfyllt krävs att: 

 En utredning utförs som ger förutsättningarna för det system som väljs. 

 Det utvecklade verktyget används för att hitta en driftstrategi som ger en lägre 

energianvändning än tidigare. 
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5.4 Avgränsning 
Avgränsningar i detta examensarbete utgörs av följande delar: 

Verktyget kommer inte att utformas så att det går att använda till precis alla typer av 

vätskekopplade installationssystem utan kommer att få en generell utformning för att kunna 

anpassas till de allra mest förekommande systemen.  

Examensarbetet innefattar inte heller att skapa ett verktyg som avspeglar ett installationssystem 

vad gäller förekomsten av ventiler, shuntgrupper, givare etc. Av detta följer också att det inte 

ingår att skapa en utförlig driftstrategi för den del av examensarbetet då en byggnad undersöks 

utan endast visa på skillnaderna i besparing med utgångspunkt från olika typer av styr- och 

reglerinställningar.  

Det ingår inte i detta examensarbete att utvärdera vilken typ av utrustning som behövs för att 

kunna åstadkomma en viss styr-och reglereffekt i verktyget. 

I examensarbetet ingår inte heller att undersöka hur väl beräkningar i IDA ICE stämmer överens 

med befintliga teorier. Dessa antas överensstämma väl. 

Arbetet syftar heller inte till att hitta den mest optimala inställningen för valda system utan endast 

väsentligt minska energianvändningen. 

5.5 Metod 
En litteraturstudie har genomförts där byggnader och dess energiflöden undersökts för att se när 

och var energiflöden uppträder samt vad som kan utgöra stora värme- och kylkällor i de aktuella 

byggnadstyperna. Litteraturstudien har också innefattat teori gällande de centrala komponenter 

som återfinns i vanliga värme- och kylåtervinningssystem för att skapa en djupare förståelse för 

hur dessa fungerar. Detta kommer vara till hjälp då en modell av ett system ska byggas upp i det 

utvecklade verktyget. 

Simultant med litteraturstudien har även IDA ICE studerats för att skapa en djupare förståelse 

för hur detta program fungerar. Då arbete har skett i den avancerade nivån av IDA ICE har 

tidigare kunskaper i programmet visat sig otillräckliga varför en stor del av tiden har gått till detta 

ändamål. 

Då verktyget ansetts vara utvecklat och klart har dess förmåga att efterlikna ett befintligt system 

utvärderats för att få en bekräftelse på att verktyget fungerar som det ska. Detta system är 

detsamma som använts för att uppfylla del 2 av syftet med detta examensarbete varför en 

utredning av systemet även har gjorts i detta skede. 

Till sist har det valda systemet simulerats över ett år med hjälp av verktyget och en utredning har 

utförts för att hitta en strategi som sänker energianvändningen för systemet. Det valda systemet 

har också varit föremål för en känslighetsanalys för att kunna utreda hur känsligt programmet 

(och systemet) är för de ingående parametrarna. Denna utredning har utförts genom att variera 

ingående parametrar en och en för att sedan jämföra energianvändning över ett års tid. 
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6 Teori 

6.1  Termodynamik & Energi 
För att kunna förstå hur tekniken i en byggnad fungerar krävs en del grundläggande kunskaper 

inom termodynamik och energi. En del grunderna kommer därför att behandlas i detta kapitel 

medan komponenterna och dess funktioner förklaras utförligare i senare del av rapporten. 

6.1.1 Termodynamik 

Värmetransport kan ske på tre olika sätt. Via ledning, konvektion och strålning. Detta ligger till 

grund för all typ av värmeöverföring mellan material och medier. Ledning sker oftast i fasta 

material, konvektion sker oftast i strömmande medier och strålning sker oftast i gaser av olika 

typ. I de allra flesta processer där värme utbyts är alla tre sätt representerade i större eller mindre 

utsträckning (Incropera & De Witt, 1990). 

Ämnen och medier påverkas på olika sätt när de utsätts för värme respektive kyla. För vissa 

ämnen tar det lång tid att värmas upp medan andra värms upp snabbt. Detsamma gäller för 

avkylning. Detta kan avläsas om materialets eller mediets specifika värmekapacitet, cp, är känd. En 

hög värmekapacitet innebär att det krävs mycket energi för att åstadkomma en grads 

temperaturförändring och en låg värmekapacitet innebär att det krävs mindre energi för att 

åstadkomma samma förändring. Detta är en viktig parameter i system som är designade för att 

återvinna energi. 

6.1.2 Energi, entropi och exergi 

Att använda sig av begreppet energi är inte alltid tillräckligt då inget värde läggs vid vilken typ av 

energi som avses. Då system, energianvändning, temperaturer etc. beräknas, används 

energibalanser vilka tar hänsyn till termodynamikens första huvudsats, dvs. att energi varken kan 

tillverkas eller förstöras utan endast omvandlas. Detta innebär att den mängd energi som går in i 

ett system också måste komma ut ur detsamma (Atkins, 1984). Detta synsätt har fått till följd att 

fokus ligger på en så låg energianvändning som möjligt utan att någon hänsyn har tagits till vilken 

energiform som används (Schmidt, 2005). Den enda reglering som finns i Sverige är BBR:s krav 

på uppvärmning av byggnader där en eluppvärmd byggnad har högre krav än en icke 

eluppvärmd.   

Om även energiformen ska bedömmas måste energin studeras på ett alternativt sätt och inte bara 

som en viss mängd kilowattimmar. Begreppet exergi ger en sådan bedömning av energiformer. 

I Figur 1 visas hur energi, entropi och exergi hänger ihop. 
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Att utreda hur väl tillgänglig exergi utnyttjas och även kontrollera ifall det finns en annan källa 

som skulle kunna användas utan att förlora lika mycket exergi är viktigt och kommer att bli allt 

viktigare när fler och fler system behöver förses med energi. En utredning avseende exergi i varje 

nytt projekt skulle leda till att nya byggnader inte bara har ett system som ger en låg 

energianvändning utan också ett system som använder sig av en väl anpassad energikälla. Se 

bilaga 17.1.2 för vidare utveckling av exergibegreppet och beräkning av exergiverkningsgrad. 

  

 

Figur 1. Fördelning av energi, entropi och exergi, före respektive efter en process. Lika mycket energin som tas in 
för att driva processen avges efteråt men med en annan sammansättning. En del kan ha använts till arbete, en 
annan till uppvärmning, och en tredje till kylning men den sammanlagda mängden är lika stor före som efter. 
Detsamma gäller inte för Entropi och Exergi då dessa ökar respektive minskar under processens gång. 
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6.2 Effektbehov och elförbrukning i lokalbyggnader 
I det här avsnittet undersöks effektbehovet för varmvattenförbrukning och värme samt 

elförbrukning i lokalbyggnader. Med lokalbyggnader menas i detta avsnitt främst kontorslokaler. 

Värden för varmvattenförbrukning och värmeförbrukning är hämtade från 2011 års rapport av 

Statens Energimyndighet där värdena är sammanställda från 2010 års förbrukning. Värden för 

elförbrukning är hämtade från Statens Energimyndighets rapport från 2007. Området 

värmepump inkluderas i både delarna effektbehov samt elförbrukning varvid detta borträknas vid 

den totala summeringen i slutet av avsnittet. Avsnittet syftar till att ge ett bredare perspektiv på 

den påverkbara effekten på den genomsnittliga kontorslokalen. Detta för att se den stora nyttan 

av optimering av kyleffekt av serverhallar samt uppvärmningseffekt av kontorslokaler. 

Effektbehovet för varmvattenförbrukning och uppvärmning för lokaler år 2010 var 146 

kWh/m2/år.  Av de 146 kWh/m2/år stod oljeeldning för 2 %, fjärrvärme stod för 71 % och 

elvärme (inklusive värmepump) 5 % samt kombinerat berg-, jord-, sjövärme 6 % och övriga 16 

%. Fjärrvärme med 71 % är det klart dominerande källan för uppvärmning och 

varmvattenuppvärmning (Statens energimyndighet, 2011). 

Kontors- och förvaltningsbyggnaders elförbrukning har undersökts i energimyndighetens rapport 

”Stegvis STIL”. En byggnads elanvändning delas upp mellan verksamhetsel och fastighetsel, där 

verksamhetsel motsvaras av kontorets egen elanvändning för verksamheten (belysning, datorer, 

kopieringsmaskiner, kök etcetera) och fastighetselen motsvaras av det som själva fastigheten 

använder (fläktar för ventilation, el till värmepumpar, hissar och kylmaskiner etcetera). 

Genomsnittlig elförbrukning för samtliga undersökta fastigheter är 108,4 kWh/m2 och år vilket 

visas i Tabell 1. 

Fördelning av elanvändning [kWh/m2] Andel

Belysning 23,0 21,2%

Datahall/server 10,7 9,9%

PC-enheter 15,4 14,2%

Övriga apparater 8,0 7,4%

Skrivare 1,1 1,0%

Kopieringsmaskiner 1,6 1,5%

Tryckluft 0,4 0,4%

Kök/Pentry 2,4 2,2%

Storkök 0,7 0,6%

Tvättutrustning 0,2 0,2%

Motorvärmare 1,5 1,4%

Summa Verksamhetsel 57,1 52,7%

Fläktar 17,9 16,5%

Elvärmare och värmepumpar 6,5 6,0%

Övrig fastighetsel 9,5 8,8%

Pumpar 5,5 5,1%

El-kondensorkylare 0,8 0,7%

Hissar 0,7 0,6%

Cirkulationsfläktar 2,6 2,4%

Kylmaskiner 10,6 9,8%

Summa Fastighetsel 44,5 41,1%

Diverse 6,8 6,3%

Summa 108,4 100,0%

Verksamhetsel

Fastighetsel

 

Tabell 1. Verksamhets- och fastighetsel för kontorsbyggnader. 
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Serverhallar förekommer i stor utsträckning och i nästan samtliga kontors och förvaltningslokaler 

med vissa undantagsfall, och den genomsnittliga eleffektförbrukningen för datahallar och 

serverrum i samtliga byggnader är 10,9 kWh/m2 och år, se Figur 2 nedan. 

 

Vid byggnadernas totala elanvändning framgår att data- och serverhallar står för 9,9 % av den 

totala verksamhetselen och tillsammans med PC-enheter för hela 24,1 % av den totala 

verksamhetselen (Statens energimyndighet, 2007). 

 De berörda elanvändningsområden som behandlas i denna rapport motsvaras av: data- och 

serverhall samt fläktar, pumpar och kylmaskiner som tillsammans står för hela 31,5 % av en 

kontorslokals elförbrukning. Här antas att kylmaskinen kyler datorhallen och att ingen 

värmeväxling sker i någon större utsträckning för genomsnittet av kontorsbeståndet. Data- och 

serverhallens elförbrukning antas bestå av processorkraften och kan då inte påverkas av annat än 

energieffektivare utrustning eller lägre användning och det ingår inte i detta examensarbete att 

undersöka de alternativen. 

De delar som är påverkbara i verktyget som ska skapas i examensarbetet är således elvärmare, 

värmepumpar, pumpar, el- och kondensorkylare samt kylmaskiner vilket totalt motsvaras av 21,6 

% av elanvändningen och vilket motsvarar 23,4 kWh/m2 se Tabell 2. 

Områden behandlade i rapporten [kWh/m2] Andel

Elvärmare och värmepumpar 6,5 6,0%

Pumpar 5,5 5,1%

El-kondensorkylare 0,8 0,7%

Kylmaskiner 10,6 9,8%

Summa 23,4 21,6%  

Tabell 2. Områden examensarbetet fokuserar på av totala kontorslokalers elanvändning. 

 

Figur 2. Data- och serverhallars elförbrukning i kontorsbyggnader, genomsnittligt värde och spridning (Statens 
energimyndighet, 2007). 
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Hela varmvattenförbrukningen och värmebehovet på genomsnittliga 146 kWh/m2/år är också 

påverkbara med verktyget. Utan att räkna med värmepumpar för värmebehov och elbehov blir 

den totala påverkbara summan 197 kWh/m2/år i både effektbehov och elförbrukning vad gäller 

kontorsfastigheter. Det finns således stor potential att påverka framtida kontors och 

förvaltningslokalers elförbrukning och effektförbrukning vid uppvärmning vilket i sin tur leder till 

möjlighet att påverka en lägre driftskostnad. 
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6.3 Termiska förlopp i kontorsfastigheter 
Byggnaders installationer skall sträva efter att bibehålla ett gott inomhusklimat under hela året. 

Det krävs att en byggnads energibalans alltid är i jämvikt för att temperaturen inte skall sjunka 

eller öka. Lika mycket värmeenergi som går förlorad måste tillföras.  

En byggnads värmeförluster kan delas upp i tre huvudsakliga kategorier: 

 Läckflödesförluster   

 Transmissionsförluster  

 Förluster i avluften  

(Mundt, Installationsteknik fördjupningskurs, 2009) 

Läckflödesförluster   

Man strävar efter att hålla byggnader i undertryck för att fuktig inomhusluft inte skall tryckas ut i 

konstruktionen som då kan leda till mögel. När en byggnad är undertrycksatt skapar det en kraft 

som drar in utomhusluft via otätheter i byggnaden och detta leder till att byggnaden kyls av. Luft 

läcker även in igenom fasaden på grund av temperaturdifferenser mellan utomhusluften och 

inomhusluften samt vindtryck. (Mundt, Installationsteknik fördjupningskurs, 2009) 

Transmissionsförluster 

Värmeledning genom köldbryggor samt strålning genom omslutande areor och konvektion leder 

till tranmissionsförluster. Dessa förluster sker igenom byggnadens alla omslutande areor som 

väggar, golv, tak och fönster. (Mundt, Installationsteknik fördjupningskurs, 2009) 

Förluster i avluften 

Det tredje sättet värmeförluster sker i en byggnad är genom att ventilera ut rumstempererad luft 

och tillföra utomhustempererad luft (temperaturdifferensen leder till att byggnaden kyls av) 

(Mundt, Installationsteknik fördjupningskurs, 2009). 

De termiska förlopp som byggnader utsätts för behöver beräknas för att bestämma 

installationssystemets dimensionerande största värmeeffekt och energibehov. För att beräkna 

dessa förluster beskrivs här efter ekvationerna. 

Värmeförlustekvationer 

Teckenförklaring för nedanstående ekvationer för värmeförluster. 
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(Nilsson, o.a., 2003) 

Gemensamt för alla de tre kategorierna av värmeförluster är att de minskar med minskad 

inomhustemperatur (Mundt, Installationsteknik fördjupningskurs, 2009). 

6.3.1 Intern värmeproduktion och överskottsvärme 

En kontorsbyggnad har förutom värmeförluster även värmetillskott. Det genereras värme från 

personer som vistas i lokalen samt från datorer, skrivare och belysningskällor. Värmetillskotten 

genereras ofta alla samtidigt, vid arbetstid, och kan då bli så stora att hela uppvärmningsbehovet 

uppfylls och även så stort att överskottsvärme genereras.  

Det är av stor vikt att solavskärmning med ställbara solskydd används för att på ett effektivt sätt 

skydda mot solinstrålning som annars leder till för höga inomhustemperaturer. Det är också 

viktigt att solskydden är utformade så att tillräcklig mängd dagsljus släpps in samtidigt som 

solstrålningen kan användas som värmekälla då det är behövligt. 

Att använda elbelysningen på ett effektivt sätt är att föredra för att elenergin skall ge ett mindre 

bidrag till överskottsvärme. 

När inomhustemperaturen ökar så stiger således också värmeförlusterna. Radiatorerna i 

byggnaden måste kanske ändå vara igång för att motverka kallras och om fasaden är dåligt 

isolerad försvinner mycket värme ut igenom väggen vid radiatorn (Mundt, Installationsteknik 

fördjupningskurs, 2009). 

  = Omslutningsarea (golv, väggar (ink fönster), 
tak)  
 

[m2]  

  = Värmegenomgångskoefficient medelvärde för 
ytor  
 

[W/m2C]  

 

  = Luftflöde  
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  = Luftens specifika värmekapacitet  
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  = Luftens densitet [kg/m3]  
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Värmeförlust på grund av läckflödesförluster. 
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Värmeförlust på grund av transmission genom 
byggnadens omslutande ytor. 
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Normalt varierar värmetillskottet      under dygnet på grund av att personflöden och 

användning av elektrisk utrustning i byggnaden inte håller en konstant nivå, speciellt inte i 

kommersiella byggnader där personflöden varierar kraftigt under ett dygn.  

Värmetillskottet      [W] kompenserar till viss del värmeförlusterna     och   . Den resterande 

temperaturdifferensen som behöver värmas upp beskrivs av      . För att illustrera 

energibalansens princip antas att      är konstant. 

 

Vid en viss utomhustemperatur är byggnadens värmeförluster lika stora som den interna 

värmeproduktionen, denna utomhustemperatur kallas för balanstemperaturen    (Nilsson, o.a., 

2003). 

  

6.3.2 Värmekapacitet i byggnader 

I byggnader med en liten värmelagringsförmåga kan överskottsvärmen,  ̇   ,som produceras leda 

till att inomhustemperaturen ökar över högsta tillåtna gränsvärden. För att ta tillvara på 

värmetillskottet      är det fördelaktigt att ha en byggnad med stor värmekapacitet. Den 

värmemängd som lagras på dagen kan sedan användas under natten. På så vis kan värmetillskott 

tas tillvara. Uppvärmningssystemet behöver då inte arbeta lika mycket på natten samtidigt som 

kylsystem inte behöver arbeta lika mycket på dagen. 

En annan teknik att ta tillvara på överskottsvärme är att med hjälp av klimatinstallationerna 

transportera det till zoner i byggnaden som har ett värmebehov. 

Lätta byggnader (låg värmekapacitet) har enklare att reglera temperaturerna vid natt och dag men 

kräver större kapacitet på värme och kylanordningar då det krävs snabbare förändringar i 

temperaturer. Lätta byggnader har bäst förutsättningar för optimala driftsförhållanden och låga 

energiförbrukningar. Däremot blir installationerna oftast större och dyrare (Mundt, 

Installationsteknik fördjupningskurs, 2009). 

Tunga byggnader (hög värmekapacitet) motverkar övertemperaturer och får en stabilare 

temperaturkurva. Installationssystemet kan därför arbeta på mer konstanta nivåer. För tunga 

byggnader är det svårare att justera ned temperaturen kraftigt under nattetid för att minimera 

värmeförlusterna då mycket energi lagras i stommen (sjunker vid minskad inomhustemperatur). 

Tunga byggnader behöver inte installationssystem med lika hög effekt som lätta byggnader på 

grund utav temperaturutjämningen som en tung stommes värmekapacitet ger upphov till. Vilket 

leder till installationer som är mindre i storlek och kostnad. 

6.3.3 Intermittent uppvärmning 

En teknik som används för att minska värmeförlusterna genom att t.ex. sänka temperaturen på 

natten kallas för intermittent uppvärmning. Ventilationen har samma effekt som på dagen och 

radiatorernas värmeeffekt kan justeras ned eller stängas av. I kontorsfastigheter är detta möjligt 
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under nätterna men speciellt under helger när ingen aktivitet sker (Mundt, Installationsteknik 

fördjupningskurs, 2009). 

Byggnadsstommen kan användas för att lagra kyla på ett effektivt sätt genom att kyla det med 

utomhusluft och låta ventilationsaggregatet vara igång under kalla sommarnätter (Nilsson, o.a., 

2003). 

För att beräkna den intermittenta uppvärmningen behöver energibalansekvationen kompletteras 

med en byggnads värmekapacitet för stommen. 

Byggnadens totala värmeeffektförluster beräknas enligt Mundt med nedanstående ekvation 

(Mundt, Installationsteknik fördjupningskurs, 2009). 

 

Lätta hus har som tumregel en potentiell energibesparing med intermittent uppvärmning på 4-

5%. För tunga hus är motsvarande energibesparing ca 1-2% (Mundt, Installationsteknik 

fördjupningskurs, 2009). 

6.3.4 Byggnader med värme- och kylbehov 

Kommersiella byggnader har ofta en sådan stor intern värmeproduktion under arbetstid att det 

sällan finns värmebehov över utomhustemperatur på 0 grader. Däremot finns det ofta en övre 

gräns på vad inomhustemperaturen maximalt får uppnå. Utanför arbetstid är den interna 

värmeproduktionen lägre och den tillåta maximala temperaturen kan vara högre. Det finns en så 

pass stor skillnad mellan värmebalansen under arbetstid och utanför att två separata beräkningar 

behöver göras för energibalansen. 

För att temperaturen skall vara behaglig vid både arbetspassets början och slut krävs att 

installationssystemet går igång några timmar innan arbetet börjar och slår av någon timme efter. 

Då talas det om byggnadens operationella tid och inte dess arbetstid. Nedan följer några exempel 

på operationell tid: 

 

Typ av byggnad Operationell tid [h]. 

Kontor  2500 – 3500 h/år. 

Butiker  3000 – 3500 h/år. 

Matvaruaffärer > 4000 h/år. 

Sjukhus 8760 h/år, det kan vara möjligt att sänka temperaturen i vissa delar av 

sjukhus under natten. 

                                          [C] (6.5) 
 

  = Byggnadens värmeförlust 

     = Värmeeffektförluster till byggnadsstommen 

[W] 
[W] 
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Forskning och 3000 – 8760 h/år, viss aktivitet kan sjunka under nätter och helger, 

laboratoriebyggnader men skyddsventilation och mycket laboratorieverksamhet är igång. 

Energibalansen för kommersiella byggnader kan således delas upp i två olika delar, en för tiden då 

kylsystemet är igång under den operationella tiden, och en då kylning inte behövs (Nilsson, o.a., 

2003). 

6.3.5 Luftkonditionering 

Tilluftens behov kan delas i två delar 

- Värmning av utomhusluften när utomhustemperaturen är låg 

- Kylning av utomhusluften när utomhustemperaturen är hög 

I vissa speciella fall kan det vara nödvändigt att även tänka på att tillföra fukt för att erforderlig 

luftfuktighet tillgodoses. Det kan röra sig om speciella byggnader så som museum, laboratorier 

och operationssalar. Befuktning av tilluften kräver ett komplicerat och dyrt 

luftbehandlingsaggregat. När frågor om befuktning skall behandlas är det viktigt att noga utreda 

huruvida det egentligen är nödvändigt eller inte. När luft kyls av kan det leda till kondensering 

och avfuktning. I klimat med hög luftfuktighet kan kylsystemets huvudsakliga uppgift vara att 

avfukta luften. Det är väldigt kostsamt att avfukta luft. En värmeväxlare som även värmeväxlar 

fukt kan då vara ett bra alternativ (Nilsson, o.a., 2003). 

6.3.6 Värmebortförsel 

Det finns två primära sätt att kyla byggnader på. Det ena är att tillföra luft som har en lägre 

temperatur än rummets och det andra att tillföra kallt vatten i kylbafflar.  

Bortförsel av värme kan ske på följande sätt: 

 Indirekt av tilluft 

 Direkt av vattenburen kyla via 

- Kylare 

- Frikyla 

- Befuktning 

- Fjärrkyla 

- Kombination av ovanstående 

När ett värmeöverskott skall transportas bort med luft bestäms kyleffekten av luftflödet samt 

temperaturdifferensen mellan tillufts- och rumstemperatur. För att få en hög kyleffekt skulle 

därför en låg tilluftstemperatur kunna användas, problemet med en låg temperatur är att det kan 

leda till obehag i form av drag. Det finns en minsta tillåta tilluftstemperatur för att undvika 

problemet med drag (Nilsson, o.a., 2003). 

För att kyla på ett effektivt sätt måste temperaturen på kylkretsen vara lägre än daggpunkten för 

luften som skall kylas. Det leder till kondensation och avfuktning och därför finns det i praktiken 

behov av mer kyleffekt än den som syns på temperaturdegraderingen detta eftersom att 

vattenångan måste kylas ned från ånga till flytande form (kondensation). 

Följande ekvation illustrerar förloppet. 
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      =         behovet kommer då utomhustemperaturen stiger över tilluftstemperaturen. 

Den maximala kapaciteten kan vara hög och kortvarig, mycket högre effekt än högsta 

värmebehovet. 

     =Energin för temperatursänkning + avfuktning, entalpiförändring [kJ/kg] 

Den totala entalpiförändringen, det vill säga kylenergin, är ungefär 50 % större än vad den hade 

varit om det inte förekom någon vattenånga i luften (Nilsson, o.a., 2003). 
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6.4 Värmeåtervinningssystem 
En värmeväxlare transporterar värme från ett medium till ett annat. De kan ha olika utformning 

men principen är alltid densamma, att de olika medierna inte kommer i direkt kontakt med 

varandra utan separeras med en skiljevägg. 

6.4.1 Fjärrvärme 

Till 71 % av kontorslokalerna används värme i form av fjärrvärme (se avsnitt 6.2) därav följer en 

kort förklaring av hur fjärrvärme distribution går tillväga. 

Det är mer effektivt att producera värme i en central värmeanläggning än att varje byggnad skall 

ha ett eget värmeverk. En fjärrvärmeanläggning värmer vatten till 60-70°C sommartid och ca 

100°C vintertid. Vattnet leds via isolerade distributionsrör som är markförlagda till andra 

byggnader inkopplade på nätet. Det varma vattnet från fjärrvärmenätet värmeväxlas oftast 

gentemot en central värmeväxlare i byggnaden eller två serie-/parallellkopplade, där en har som 

funktion att värma varmvatten och en andra till värmesystemet (Abel & Elmroth, 2006). 

Den totala bränslebaserade fjärrvärmeproduktionen år 2011 var 41,3 TWh. Detta varierar från år 

till år beroende på hur kallt och varmt det har varit. Det mottogs även 3,5 TWh värme från 

företag utom branschen som till huvuddel består av spillvärme i industrin. Bruttoverkningsgraden 

för bränslebaserad produktion uppgick till 86,4 % enligt energimetoden. Levererad fjärrkyla 2011 

uppgick till 0,942 TWh vilket är betydligt mindre än fjärrvärmen (Kulin & Enmalm, 2013). 

Flödet i fjärrvärmenäten kan variera beroende på behovet. För att växla mest energi borde ett 

högt flöde eftersträvas – problemet med det är att transmissionsförlusterna ökar i de väldigt långa 

rörledningarna som distribuerar fjärrvärmen. Därför eftersträvas en låg returtemperatur detta för 

att det skall bli en så låg temperaturdifferens mellan omkringliggande temperatur och 

returtemperaturen, då minskar nämligen transmissionsförlusterna. När behovet ökar minskar 

returtemperaturen till en viss nivå och sedan ökar flödet för att inte tappa effektbehovet i 

byggnaderna som är inkopplade på fjärrvärmenätet (Abel & Elmroth, 2006). När byggnaden väl 

har tillgång till fjärrvärme kan denna växlas till en värmeväxlare och då följer en del svårigheter 

vid dimensionering som kortfattat förklaras i nästa avsnitt. 

6.4.2 Designproblemet för värmeväxlare 

Värmeväxlare används för att växla så mycket värme som möjligt mellan två medier. 

Värmeöverföringen på ytarean ökar linjärt med ökat massflöde. Problemet är dock att 

friktionskraften också ökar med ökat massflöde. Friktionen ger upphov till tryckfall som pumpar 

måste motverka och elförbrukningen i pumparna ökar därmed. Detta designproblem ställs 

konstruktörerna ofta inför – att hitta en balans mellan värmeöverföring och pumpkraft. (Kays & 

London, 1984) 

För växlare med ett massflöde med hög densitet är ofta friktionskraften mindre relativt 

värmeöverföringen. Därmed är det sällan friktionskraften som styr dimensioneringen. Vid 

massflöden med låg densitet som t.ex. gaser är det inte ovanligt att lika mycket pumpkraft krävs 

för att motverka friktionskraften i värmeväxlaren som värmeenergin som överförs. 
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6.4.3 Värmeväxlare 

I det här avsnittet förklaras hur en värmeväxlare fungerar med hjälp av ekvationer. Först behövs 

en del viktiga parametrar definieras. 

 

Kapacitetsflöden  

De kapacitetsflöden som råder på A-sidan och B-sidan av en värmeväxlare definieras nedan. 

 

En definition av det största och minsta kapacitetsflödet krävs – då ingen sida kan värmeväxla mer 

än den andra sidan. 

Cmin och Cmax motsvaras av den minsta respektive största av kapacitetsflödena Ch och Cc. 

Kapacitetskvoten 

Det dimensionslösa talet Cmin/Cmax är massflödeskvoten multiplicerat med specifika 

värmekapaciteten för de två flödena.  

 

Efter dessa definitioner kan mer ingående värmeöverföringsekvationer studeras. 

NTU – Number of Heat exchanger Units  

Antalet värmeöverförbara enheter begränsas av värmeväxlarens area A samt 

värmegenomgångskoefficientent för materialet U, samt det minsta kapacitetsflödet, Cmin.  

                             ]  
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    är U-värdet integrerat över den totala överförbara arean dividerat med det minsta 

kapacitetsflödet      (Kays & London, 1984). 

 

I energimodelleringsprogrammet IDA används ett sammanslaget värde på       som kallas för 

UA-värde. De ratingparametrar som matas in i IDA används för att beräkna detta UA-värde men 

den faktiska ekvationen redovisas inte. 

Värmeväxlareffektivitet  

Värmeväxlarens effektivitet är kvoten mellan den överförda värmeeffekten och den teoretiskt 

maximala effekten (vid oändlig överförbar area) (Kays & London, 1984). 

 

Den generella effektiviteten, se formel (6.10), är inte en temperaturverkningsgrad utan snarare en 

verkningsgrad på värmeöverföring. 

Värmeväxlareffektiviteten beskrivs som en funktion av tre parametrar i ekvation (6.11). 

 

Notera att om         så blir ekvation (6.10) temperaturverkningsgraden för värmning av ett 

kallt medium (Kays & London, 1984). Se ekvation (6.12). 

 

För motströms värmeväxling beskrivs effektiviteten med ekvation (6.13). 

 

Vid uppvärmning av utomhusluft med en vätskeburen värmeväxlare där vätskeflödet styrs med 

kapacitetsstyrning, genom att variera massflödet till att motsvara kapacitetsflödet för luften fås 
    

    
  . 

 

Vilket ger följande förkortade version av värmeväxlareffektiviteten. 
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När     är litet är värmeväxlarens effektivitet låg och när Ntu är högt är värmeväxlarens 

effektivitet hög, se ekvation (6.14). Verkningsgraden planar mot en asymptot som bygger på 

begränsningar i flödesdynamiken och termodynamiken. 

    ökar vid ökat UA, se ekvation (6.9), vilket är beroende på vilken storlek av värmeväxlare som 

används, samt vilket material som den överförbara delen är tillverkad av.      ökar också vid ett 

lägre     . Ett lågt      kan tillhandahållas av att vätskeflödet minskar, vilket leder till en bättre 

värmeväxlareffektivitet. 

Däremot blir den överförbara effekten lägre vid ett lågt     . Då      (            )  

                 . Därför är det inte av större vikt att lägga för mycket värdering vid 

värmeväxlareffektivitet, eller för den delen temperatureffektivitet för ett system då det 

huvudsakligen skall växla stora energimängder och inte rimligtvis fokusera på den bästa 

effektiviteten   
 

    
 . Notera att även      ändras vid ett lägre      då            

              . 

Enligt Kays och London är låga värmeväxlareffektiviteter en signal på att ett för lågt UA värde 

används vid rådande förhållanden och att en värmeväxlare med större area kan vara nödvändig 

att installera (Kays & London, 1984). 
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6.4.4 Värmeväxlare i luftbehandlingsaggregat 

Tills slutet av 1970-talet användes återluft som huvudsakliga värmeåtervinningsmetod i 

kontorshus. Det innebär att frånluften blandades in i tilluften för att spara på värme/kyl-

kostnaderna. Detta är numera förbjudet på grund av att ohygieniska partiklar följer med in i 

byggnaden igen.  

Numera används värmeväxling genom att frånluftens värme möter tilluften som är avgränsad av 

en värmeavgivande yta. På det sättet kan värmen transporteras utan att de oönskade partiklarna 

följer med. (Abel & Elmroth, 2006) 

Effektiviteten ges av temperaturverkningsgraden i ekvation (6.15). 

 

Vid värmeåtervinning av värmeväxling blir temperaturen efter återvinning: 

 

6.4.5 Värmeåtervinningsmetoder för luft 

Värmeåtervinning mellan luft och luft kan utföras med två metoder: regenerativ och rekuperativ.  

Vid regenerativ värmeväxling, se Figur 3, så värms först en massa upp av frånluften som sedan 

kyls av med tilluften. En roterande massa fungerar som bärare av värme och detta system är det 

mest effektiva sättet att återvinna värme ur frånluften. Det förekommer att partiklar kan fastna på 

den roterande massan och på så vis transporteras tillbaka till byggnaden. Det är generellt i en 

allför liten omfattning för att begränsa möjligheterna med detta system för det normala bostads- 

och kontorshuset. Däremot kan det ställas hårdare krav på speciella laboratorie- och kemiska 

industrier. Då används istället det rekuperativa systemet (Abel & Elmroth, 2006). 
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Vid rekuperativ värmeväxling, se Figur 4 och Figur 5, så återvinns värmen genom att den växlas 

mot en yta till ett köldmedium. Den rekuperativa värmeväxlingen kan ske direkt mellan kanalerna 

eller vid en längre distans (indirekt rekuperativt system) (Abel & Elmroth, 2006). 

Ett indirekt rekuperativt system är vanligt där till och frånluftskanalerna är beläget långt ifrån 

varandra. Då uppförs ett värmebatteri i tilluftskanalen och ett kylbatteri i frånluftskanalen. Dessa 

batterier kopplas samman med en köldbärare i ett slutet system som pumpas runt. Med detta 

system är det ingen risk att skadliga partiklar i frånluften ska återföras i tilluften. Det indirekta 

rekuperativt systemet är vanligt där det är långt mellan till- och frånluftskanaler. Det är mindre 

effektivt än ett regenerativt- och direkt rekuperativt system. (Abel & Elmroth, 2006). 

 

 

 

Figur 3. Regenerativ värmeväxlare 

 

 

Figur 4. Indirekt rekuperativ värmeväxlare 
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Det direkt rekuperativa, se Figur 5, systemet är vanligast i bostadshus. Det har en hög 

temperaturverkningsgrad och är relativt billigt. Det går att använda när till- och frånluft passerar 

ett gemensamt aggregat. Det blir inte lika stora förluster i systemet som vid ett indirekt 

rekuperativt system då värmen måste transporteras en längre sträcka. Det finns däremot inte en 

absolut säkerhet mot läckage då det inte går att utesluta att skarvar mellan plåtytorna inte är helt 

täta och det kan bli skador på plåten med tiden. Vid kall utomhustemperatur finns risk för 

frysning då fuktöverskottet inifrån kan kondensera mot den kalla plåten i aggregatet. (Abel & 

Elmroth, 2006) 

 

  

 

Figur 5. Direkt rekuperativ värmeväxlare 
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6.5 Styr- och reglerteknik 
Begreppet styrning betyder avsiktlig yttre påverkan av ett objekt. Reglering kan ses som 

automatisk styrning där storheten som skall styras sker utan mänsklig påverkan och regleras mot 

ett referensvärde. Styrning är således ett begrepp som är överordnat reglering (Mundt & 

Malmström, Installationsteknik fördjupningskurs, 2009). 

Ett exempel på reglering är när en utomhustemperaturgivare skickar signaler om 

utomhustemperatur till regulatorn på radiatorn. Regulatorn är förinställd på en reglerkurva och 

reglerar flödet i radiatorkretsen beroende på signalen från utomhusgivaren. 

Framledningstemperaturen mäts för att bekräfta att tillräcklig temperatur från regulatorn har 

kommit fram, detta värde kallas för ärvärdet. Det reglerade värdet från regulatorn kallas för 

börvärde. Om det är en skillnad mellan ärvärdet och börvärde kallas det för en regleravvikelse, 

regulatorn kommer då att åtgärda detta genom att öppna eller stänga ett styrdon. Styrdonet är i 

detta fall en automatisk motorventil och består av en styrventil som stryper eller ökar tillförseln 

av flödet i radiatorkretsen. Inom reglertekniken kallas styrventilen för pådragsdon. Den 

motordrivna del som justerar styrventilens inställning kallas för ställdon (Mundt & Malmström, 

Installationsteknik fördjupningskurs, 2009). 

För att ytterligare förtydliga sambandet brukar de reglertekniska funktionerna betecknas med 

nedanstående blockschema se Figur 6. 

 

Ärvärdet från objektet återförs till regulator för att jämföras med dess ledvärde (från inställning). 

Detta är det karateristiska för reglering.  

Vid ett rum med radiatoruppvärmning där radiatorn har en radiatorventil som går att justera 

manuellt påverkar detta också vattenflödet genom radiatorn. Då sker en jämförelse mellan 

ärvärdet hos den styrda storheten och börvärdet (som personerna i rummet bestämmer). Detta är 

då ett exempel på manuell styrning och inte på reglering då det inte sker automatiskt med en 

motorventil som har en förinställd reglerkurva. En radiator med temperaturmätare (termostat) 

fungerar på det vis att termostaten är fylld med en vätska som kokar kring rumstemperatur. Ökar 

rumstemperaturen så ökar andelen gas och trycket ökar. Då trycks ventilen nedåt och 

vattenflödet till radiatorn stryps (Mundt & Malmström, Installationsteknik fördjupningskurs, 

2009). 

Anledningen till att använda ett radiatorsystem med manuell styrventil är att kunna ta hänsyn till 

individuella temperaturpreferenser samt kunna styra ner flödet vid temporära ökningar av 

värmeeffekt, till exempel vid solinstrålning eller vid ökad värmeeffekt om det är många personer i 

rummet (Mundt & Malmström, Installationsteknik fördjupningskurs, 2009). 

 

Figur 6. Blockschema vid reglering. 
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Det är inte endast temperatur som kan styras och regleras utan detta gäller även för start och 

stopp för pumpar, fläktar eller reglering av massflöden etc. 

6.5.1 Övergripande styrning 

I vissa fastigheter är det onödigt med hög ventilation och uppvärmning under natten när ingen 

verksamhet bedrivs och ingen vistas i lokalerna. För att överordna ett reglersystem att ge signaler 

om lägre värmeeffekt under natten behövs styrutrustning.  

Det finns tre huvudsakliga datoriserade system för styrning. 

 Övervakande styrning 

 Börvärdesreglering (SPC) 

 Direkt digital reglering (DDC) 

(Mundt & Malmström, Installationsteknik fördjupningskurs, 2009) 

6.5.2 Övervakande styrning 

Objektet regleras av vanliga regulatorer. En datorenhet är inkopplad på systemet för att inhämta 

värden och bearbeta information. Informationen skickas till en operatörsenhet (OP-enhet) och 

visas antingen på en display eller skrivs ut. Datorn skickar inte tillbaka signaler till regulatorerna 

utan övervakar endast systemet. (Mundt & Malmström, Installationsteknik fördjupningskurs, 

2009) 

6.5.3 Börvärdesreglering (SPC) 

Med den här reglertekniken är inte datorenheten passiv utan den skickar även tillbaka ett nytt 

ledvärde till regulatorn enligt ett förinställt program. Regulatorerna är fortfarande av 

konventionell sort och ett datorbortfall skulle innebära att de reglerar med de förinställda värden 

som de har (Mundt & Malmström, Installationsteknik fördjupningskurs, 2009). 

6.5.4 Direkt digital reglering (DDC) 

Vid DDC har alla konventionella regulatorer bytts ut och all styrning och reglering sköts av 

datorn. Figur 7 visar hur datorn skickar ett ledvärde till ställdonet som sedan reglerar 

pådragsdonet som i sin tur skickar vidare en signal till datorn. Ärvärdet från objektet skickas till 

datorn för kontroll mot ledvärde och vidare till utläsning via OP-enheten. (Mundt & Malmström, 

Installationsteknik fördjupningskurs, 2009) 

 

 

Figur 7. Blockschema vid direkt digital reglering 
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6.5.5 Adaptiv reglering och FDD 

Vid användning av datorreglering går det att förse datorer med speciella program som gör det 

möjligt att skräddarsy regleringen till den aktuella byggnaden. Med jämförelser mellan uppmätta 

och beräknade värden kan koefficienter i modellerna justeras för att bättre anpassas till det 

aktuella systemet och den specifika byggnaden. 

FDD är en förkortning av de engelska orden Fault Detection and Diagnosis som betyder 

felsökning och diagnostik. Med FDD jämförs beräknad och uppmätt data och där avvikelser 

identifieras ges en trolig orsak till problemet. I andra system kan det till exempel varna för att 

inomhustemperaturen är för låg men med ett mer avancerat FDD system kan systemet istället 

känna av om problemet ligger i en ventil som inte fungerar på korrekt sätt (Mundt & Malmström, 

Installationsteknik fördjupningskurs, 2009). 

6.5.6 Olika typer av regulatorer 

Tvålägesregulator 

Den alldra vanligaste typen av en regulator är tvålägesregulatorn. Den kan antingen vara fullt 

påslagen eller fullt stängd. En rumstermostat fungerar på detta sätt och har en termostatisk 

differential på 0,5°K innan den slår av eller på (Petitjean, 1997). Petitjean menar att oavsett om 

tvålägesregulatorn är påslagen eller avslagen kommer den att fördela ut för lite eller för mycket 

värme och alltid oscillera mellan ett maximum värde och ett minimum värde. 

Mundt och Malmström menar att i uppvärmningssammanhang används den ofta i system med 

hög tröghet dvs. hög värmekapacitet och där värmaren har en låg effekt. Där behöver reglering 

inte ske lika frekvent. En varmvattenberedare är ett bra exempel. Det är en värmare med relativt 

låg effekt och en tank med hög värmekapacitet. När temperaturen sjunker under t.ex. 60°C 

kommer regulatorn slås på fullt och värmaren värmer successivt upp till t.ex. 70°C då regulatorn 

stänger av helt (Mundt & Malmström, Installationsteknik fördjupningskurs, 2009). 

Tvålägesregulatorn anser Mundt och Malmström vara lämpligast att använda då 

lagringskapaciteten på processidan är stor och kapaciteten på tillförselsidan är liten (Mundt & 

Malmström, Installationsteknik fördjupningskurs, 2009). 

Proportionell regulator 

Mundt och Malmström anser att en proportionell regulator är den vanligaste av de s.k. 

kontinuerligt arbetande regulatorerna. Ställdonets läge är direkt proportionellt mot 

regleravvikelsen. (Mundt & Malmström, Installationsteknik fördjupningskurs, 2009) 

P-regulatorns funktion blir således. 

 

Den termostatiska radiatorventilen är en proportionell regulator. Med ett intervall på mellan 19°C 

och 21°C grader är proportionalitetsbandet (P-band) 2 grader. En stor förstärkningsfaktor    

        (6.17) 
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innebär en hög risk för pendlingar och en liten förstärkningsfaktor medför en kvarvarande 

regleravvikelse   som även kallas för proportionalitetsfel. 

Ändringen av radiatorns värmeavgivning vid förändring av inomhustemperaturen är ett mått på 

radiatorns förstärkning  . 

Mundt och Malmström anser att en proportionell regulator är lämpligast att använda då 

lagringskapaciteten på processidan är medelstor och kapaciteten på tillförselsidan är liten till 

medelstor (Mundt & Malmström, Installationsteknik fördjupningskurs, 2009). 

När en avvikelse uppträder mellan ledvärde och börvärde kommer regulatorn att låta ett styrdon 

försöka motverka detta. Radiatorventilen kommer att gå från fullt öppen då temperaturen i ett 

rum sjunker, mot fullt stängd då en övertemperatur antagligen kommer att produceras. Om detta 

förlopp sker väldigt fort får det en liknande funktion som en tvåstegsregulator. Ett sätt att 

stabilisera detta är att låta ställdonets hastighet vara proportionell mot avvikelsen mellan ärvärde 

och ledvärde. Detta reglersätt kallas för integral. 

PI-regulator 

En integrerande regulator är långsam och i princip alltid i rörelse. Det är ovanligt att den används 

i värme- och ventilationssammanhang. Däremot kombineras den ofta med en proportionell 

regulator för att motverka proportionalitetsfelet. Den kombinerade integral och proportional-

regulatorn kallas för PI-regulator. Syftet med en PI-reglering är att anpassa tillförseln exakt till 

behovet vid de fall då behovet varierar relativt långsamt. 

Mund och Malmström hävdar att en PI-regulator är lämpligast då lagringskapaciteten på 

processidan är liten och kapaciteten på tillförselsidan är relativt stor.  

DP- och DPI-regulatorer 

Används främst vid komplicerade anläggningar med stor variabel förstärkning och oberäkneliga 

störningskällor.  Problemet med P och PI-regulatorer är att de inte kan anpassa sig efter hur stort 

och snabbt ärvärdet förändras. En D-regulator förekommer aldrig ensam utan endast i 

kombination med en P (DP-regulator) eller med en PI (DPI-regulator). 

Vid snabba förändringar styr det deriverande systemet ökning/minskning av signalen och vid 

långsammare förändringar styr det proportionella systemet. 

Mundt och Malmström anser att dessa regulatorer är lämpligast då lagringskapaciteten på 

processidan är liten och kapaciteten på tillförselsidan är stor samtidigt som 

belastningsändringarna är relativt hastiga (Mundt & Malmström, Installationsteknik 

fördjupningskurs, 2009). 

6.5.7 Orsaker till överreglering och pendling 

När rumstemperaturen är för låg öppnas värmeregulatorn och det tar en viss tid innan 

värmeenergin når rummet och dessutom ytterligare en tid innan rummet värms upp. 

Rumstemperaturen kan därför oscillera mer än själva tvålägesregulatorns differential. Petitjean 

antyder att vid luftkonditionering kan dessa oscillationer ha en magnitud av ± 2°C. Likväl kan 

själva tilluftens temperatur variera med ± 10°C på sommaren och vintern. Eftersom att det råder 

en viss tidsfördröjning innan värmen som regleras når ut till rummet kan detta ge en 
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rumsavvikelse i temperatur på ± 2°C som alltså är mycket större än själva tvålägesregulatorns 

differential på 0,5°C (Petitjean, 1997). 

För att illustrera orsaker till överreglering och pendling används en proportionell 

temperaturreglering som exempel. En mindre variation förekommer alltid av temperaturen även 

om den skall hållas konstant av en proportionell regulator. 

Vid temperaturen T1 är den tillförda värmemängden Emax och när temperaturen är T2 är den 

tillförda värmemängden E0. 

Mellan T2 och T1 ligger den önskade temperaturen T. En mindre skillnad mellan T2 och T1 ger en 

noggrannare reglering. Den ändring i värmeeffekt som erhålls för varje grads temperaturändring 

kan betecknas med regulatorns känslighet R. 

 

I ett stationärt system motsvaras ett visst värde på T alltid av ett visst värde på E. Det är då 

önskvärt att eftersträva ett system med ett högt värde på E. Det betyder små skillnader mellan 

olika jämviktslägen och leder till en noggrannare reglering. 

I verkligheten är detta omöjligt att skapa då ett temperaturfall inte omedelbart kan höjas av en 

tillförd värmeeffekt. Den värmeeffekt som behövs vid tiden    kommer emellertid alltid fram    

eftersom det tar tid för värmen att transporteras dit den behövs. Impulsförsening betecknas med 

den grekiska bokstaven τ (uttalas tau). 

 

Om känsligheten R i regulatorn är stor kan det leda till att regulatorn tillför en allt för stor mängd 

värme under den korta tiden τ det tar för signalen att komma fram. När sedan signalen väl 

kommit fram så börjar regulatorn direkt att strypa värmeflödet. Det kan då inträffa att 

värmemängden som tillförts blev så pass stor att regulatorn nu behöver arbeta för att få ner 

övertemperaturen och på så vis sker en överreglering. Förloppet kan pågå i ett antal svängningar 

innan ett nytt jämviktsläge stabiliseras och regulatorsystemet har nu hamnat i pendling. 

En stor känslighet R kan därför leda till överreglering som orsakar pendling vilket är dåligt då 

systemet behöver arbeta onödigt mycket. 

τ         (6.19) 
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För att motverka att systemet producerar värme innan signalen τ har hunnit fram och på så vis 

skapar en övertemperatur behövs en buffert, värmekapaciteten c. För att förhindra problemet 

med överreglering av värmen i ventilationssystem kan värmekapaciteten i varmluftsbatteriet ökas. 

I ett system med en hög värmekapacitet kommer således också en tröghet att justera 

temperaturen vid snabba förändringar även om det finns fördelar med minskad risk för 

överreglering och pendling. 

Impulsförseningen beror alltså på grund av fördröjningen i transporttid samt fördröjningen på 

grund av värmekapacitet som sedan leder till pendling och överreglering. 
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6.6 Pumpkostnader 
Ett system med höga massflöden på vätskesidan leder till ökad värmeöverföring (se formel (6.20)) 

men däremot måste pumparnas effekt öka vid ökat massflöde enligt ekvation (6.21).  

Pumpkostnader beräknas med pumptrycket, massflödet och pumpens effektivitet. 

6.6.1 Pumpeffekt 

Först sker en konvertering från massflöde till volymflödet enligt nedanstående ekvation. 

 

Efter det att volymflödet är känd är det möjligt att beräkna pumpeffekten. Vilken 

pumpeffektivitet och motoreffektivitet som används beror på pumpens specifika egenskaper. 

 

Effektiviteten för variabelt flöde i pumpar, inklusive motorer och variabel frekvensomvandlade 

kan exempelvis gå ner till 0,76 vid 50 % maxlast och till 0,35 vid 15 % maxlast. 

6.6.2 Pumpkostnader 

Pumpkostnaden beräknas med formel (6.22). 

  

Som exempel har en pump med massflödet 2 kg/s och densiteten 1000 kg/m3 ett volymflöde 

enligt formel (6.20) på 2 m3/s.  Om pumphuvudtrycket är 30 000 Pa och pumpeffektiviteten 0,75 
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samt motoreffektiviteten 0,85 blir pumpeffekten enligt formel (6.21) 94 W. Med känd 

pumpeffekt och en drifttid på 8760 h samt en elkostnad på 1 kr/kWh blir kostnaden enligt 

formel (6.22) 825 kr per år. 
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7 Möjliga system 
Det här avsnittet syftar till att upplysa om olika lösningar att tillvarata spillvärme i industri och 

kontorslokaler. Det kommer att fokuseras på tre olika projekt som alla har stora spillvärmekällor 

från serverhallar. Serverhallar är en mycket intressant värmekälla som är i princip konstant året 

om och kan generera stora värmeöverskott. En normal kontorslokal har en genomsnittlig 

elanvändning för serverhallar på 10,9 kWh/m2 (se avsnitt 6.2) men de projekt som inspekteras 

här har betydligt större elanvändning än så då det är stora serverhallar utan stor angränsande 

kontorsarea. Vätsketemperaturerna får ofta inte bli för höga i serverrummet och därför kan det 

vara svårt att använda värmen till uppvärmning av varmvatten som kräver höga temperaturer. 

Här undersöks lösningar av Kungliga Tekniska Högskolans serverhall i Stockholm, Facebooks 

serverhallar i Luleå och Ångströmslaboratoriets serverhall i Uppsala.   

7.1 Center for High Performance Computing i Stockholm 
Center for High Performance Computing är Kungliga Tekniska Högskolans superdatorcenter 

och serverhall för skolans servrar.  Serverhallen är belägen på campus Valhallavägen i Stockholm. 

Det senaste tillskottet i serverhallen är superdatorn Lindgren (se Figur 8) som är Sveriges 

snabbaste dator och användas av forskare från hela världen för att göra komplicerade och 

krävande beräkningar. 

 

I och med att superdatorn Lindgren installerades år 2010 så byggdes kylanordningen om. Då var 

den kontinuerliga effekten för serverhallen 800 kW (motsvarande 13 333 stycken 60 W 

glödlampor) och efter att superdatorn Lindgren är installerad och i full drift förväntas 

förbrukningen uppgå till 1 300 kW (motsvarande 21 667 stycken 60 W glödlampor). År 2016 

förväntas utbyggnaden av serverhallen fortgå till en total effekt på 2 000 kW (Svensson & 

Söderberg, 2010). 

7.1.1 Möjligheter till kostnads- och energibesparing 

När processorerna i serverhallen utför beräkningar omvandlas all elenergi till värme. Det sker till 

ungefär 90 % av maximal effekt året runt och denna behöver kylas bort. Det är optimalt ur 

energibesparingssynpunkt att det är en stor och i princip konstant effekt året om. Detta gör det 

enkelt att använda överskottsvärmen från serverhallen. 

 

Figur 8. Superdatorn Lindgren på 700 kW (Larsson P. , 2012). 
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Vid en fullt installerad Lindgren med 90 % av totala effekten blir energianvändningen under en 

timme                      . Under ett års drift blir energianvändningen 

10 249,2 MWh. 

Med en kostnad på 0,6 kr/kWh för fjärrkyla kostar kylning av en timmes serverhallanvändning 

                   . Att kyla anläggningen under ett års drift med fjärrkyla skulle kosta 

6 149 520 kr.  

Det är möjligt att minska energiuppvärmningen i antingen tappvarmvattensystem, radiatorsystem 

eller luftbehandlingsaggregat genom att använda värmen från serverhallen. På detta sett kan en 

energibesparing ske. 

En kostnadsbesparing kan ske om det är möjligt att tillföra värmen från serverhallen till 

uppvärmningssystemet så att mindre fjärrvärme eller el behöver köpas och en kostnadsbesparing 

kan ske om det är möjligt att tillföra kyla som är gratis, så kallad gratiskyla för att minska på 

kylkostnaden. Gratiskyla kan finnas i utomhusluft, i marken, berg och i sjöar vattendrag och 

processer som genererar kyla.  

Om all värme, 10,25 GWh/år, skulle tillvaratas är det tillräckligt för att värma upp 70 200 kvm 

kontor med ett värmebehov på 146 kWh/kvm/år (Statens energimyndighet, 2011). Däremot är 

uppvärmningssäsongen endast 6400 timmar i Stockholm (Svensson & Söderberg, 2010) vilket 

reducerar tillgodoräknandet med nästan 30 % till 7,49 GWh och 51 301 kvm kontor. 

Vid normalt bruk använder serverhallen 500 kW. Ungefär 10 % av det används till 

kraftförsörjning och andra delar som kyls av luft som sedan värmeväxlaren inte kan tillgodogöra. 

Ungefär 30 % går förlorat då värmeväxlaren endast sänker temperaturen till 21ºC och en andra 

kylanläggning sänker de resterande 5ºC för att nå börvärdet på 16 grader. 

Kylåtervinningssystemet är vid drift ungefär 6400 timmar om året vilket betyder att gratiskylans 

effekt är vid normal serverhallseffekt på 500kW*6400h*0,7*0,9= 2 016 MWh per år.  

Den totala kyleffekten vid normal serverhallseffekt är 500kW*8760*0,9= 3942 MWh per år. 

Värmeåtervinningen med kemihuset leder till att kostnaden för anläggningen minskar från 

2 365 200 kr/år till 1 155 600 kr/år. 

7.1.2 Förutsättningar för serverhallen 

Den traditionella metoden att kyla en serverhall är att antingen använda kall utomhusluft och 

ventilera ut värmeöverskottet eller att köpa kyla i form av fjärrkyla eller generera kyla med en 

värmepump. 

Inom byggnaden på KTH, som serverhallen är belägen i, var det svårt att använda värmen för 

uppvärmning i radiatornätet då det arbetar med temperaturer kring 45-65 och serverhallen 

behöver en temperatur som är lägre för att kunna kyla av servrarna. Det är möjligt att pumpa upp 

värmen med en värmepump men då blir det en extra investeringskostnad samt högre 

elförbrukning. Detta sågs som en sista utväg om inget annat system visat sig bättre (Svensson & 

Söderberg, 2010). 

Eftersom värmen var svår att ta tillvara på inom byggnaden lyftes blickarna till andra sidan gatan. 

Där ligger KTH:s Kemihus som har ett stort ventilationsbehov och därigenom ett stort 
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värmebehov i tilluften. I kemihusets ventilationsaggregat skall kall utomhusluft värmas och 

tidigare gjordes detta till 50 % med värmeåtervinning av frånluften och till 50 % med ett 

värmebatteri. Värmen till värmebatteriet togs från fjärrvärmenätet (Svensson & Söderberg, 2010). 

7.1.3 Installation 

Installationen omfattar två ventilationsaggregat i kemihuset med nålvärmeväxlare för att växla 

vätska/luft. Den ena värmeväxlaren har luftflöden på 5,75 m3/s och vätskeflöden (etylenglykol) 

3,75 kg/s/batteri och det andra har luftflöden på 5 m3/s och vätskeflödet (etylenglykol) 3,4kg/s 

(Svensson & Söderberg, 2010). 

Detta betyder att värmebatteriet kyls av vid uppvärmning av utomhusluften. Den då kallare 

returen i värmebatteriet skickades via värmeväxlare i undercentralen tillbaka med fjärrvärmenätet 

till fjärrvärmeproducenten. Det fanns sedan tidigare befintliga röranslutningar via fjärrvärmenätet 

mellan de båda byggnaderna. Istället för att skicka tillbaka kylan till fjärrvärmeproducenten så 

kunde den skickas till serverhallen genom att lokalt stänga av fjärrvärmenätet mellan just dessa 

byggnader och pumpa köldbäraren bakåt i systemet. Efter att köldbäraren kylts av i serverhallen 

värms köldbäraren upp igen och skickas tillbaka till värmebatteriet i ventilationsaggregatet. 

Serverhallen är utrustad med tre kylsystem för maximal säkerhet. Det första systemet är 

kylåtervinning från kemihuset som är i drift då utomhustemperaturen är lägre än 0 grader. Det 

andra systemet är kopplat till fjärrkyla. Detta är mer kostsamt men annars ett stabilt alternativ då 

detta håller ungefär samma temperatur året om.  Det tredje systemet serverhallen är utrustat med 

är nödkyla vilket innebär att serverhallen kyls av med vanligt tappkallvatten. 

7.1.4 Styrning 

När utomhustemperaturen är under 0°C finns en tillräcklig kyleffekt i ventilationsluften i 

kemihuset för att kunna kyla serverhallen. I det här fallet transporteras kylan via 

luftbehandlingsaggregatets värmare till kemihusets värmeväxlare i undercentralen och sedan via 

ett lokalt distributionssystem till byggnaden där serverhallen är belägen. 

7.2 Facebooks serverhallar i Luleå 

7.2.1 Möjligheter till kostnads och energibesparing 

Facebook skall bygga tre olika byggnader med vardera fyra stycken serverhallar i Luleå. En 

serverhall kommer att ha en maxlast på 7,5 MW. Datalasten varierar under året och kan antas 

ligga på en genomsnittlig kapacitet på 65 % och därtill en energiförbrukning på 8 % för fläktar 

och övrig last (Matsson, Energieffektivisering Sweco, 2013). 

Värmeproduktion:                                    eller 46 121 MWh per 

serverhall. 

Om hela anläggningen skulle kylas med fjärrkyla till en kostnad av 0,6 kr/kWh kostar kylningen 

av en timmes användning 

                            = 37  908 kr. 

Att kyla anläggningen under ett års drift med fjärrkyla skulle kosta 332 074 080 kr. 
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Det finns en kostnadsbesparing att kyla med gratiskyla gentemot fjärrkyla med 332 074 080 kr per 

år och det finns en energibesparingspotential med spillvärme på 553 457 MWh utanför 

byggnaden. Vilket motsvarar ett mindre läns totala fjärrvärmeproduktion. 

7.2.2 Förutsättningar för serverhallen 

Facebooks första serverhall i Europa kommer att byggas i Luleå. Enligt Sweco som har fått 

uppdragen arkitektur, konstruktion, kyla, ventilation, rör, styrsystem och projektering av mark, så 

föll valet av plats på Luleå på grund av det svalare klimatet (årsmedeltemperatur 2°C). Luleå har 

inte heller haft ett avbrott i starkströmsnätet sedan 1970 och har tillgång till ett bra datanät 

(Köhler, 2012). 

En av de 3 byggnaderna beräknas bli 28 000 m2. Projektet genomförs mellan NCC och två 

amerikanska byggbolag, DPR Construction och Fortis Construction. De amerikanska bolagen har 

byggt tidigare byggt serverhallar åt Facebook (Matsson & Krakenberger, Sweco, 2011). 

Luleå har den billigaste fjärrvärmen i Sverige med ett pris på 45,3 öre kWh (Holm, 2012) och 

därför anser Lars Olof Matsson på Sweco att det inte är ekonomiskt att tillvarata den enorma 

mängden värme som produceras.  Under den kallaste säsongen i Luleå beräknas avluften ha en 

temperatur på 30°C vilket medför problem i att direkt värmeväxla till fjärrvärmenätet då det 

arbetar med högre temperaturer. 

7.2.3 Installation 

Anläggningen kommer att kylas med stora flöden av utomhusluft vilket Lars Olof Matsson 

hävdar att anläggningen klarar med utomhustemperaturer upp till 29°C. När extra kylning behövs 

kommer det att ske genom befuktning av luften.  

Överskottsvärmen på 553 457 MWh kommer till viss del användas för uppvärmning av 3000 m2 

kontor. Med ett antaget värmebehov på 146 kWh/m2 per år för kontorsdelen tillvaratas således 

3000*146 = 438 MWh av totalt 553 457 MWh. 

Låt säga att värmen säljs till fjärrvärmenätet till en kostnad på 45,3 öre/kWh så skulle det 

generera intäkter på 250 661 570 kr per år.  
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7.3 Ångströmslaboratoriet 
Ångströmslaboratoriet är beläget i Uppsala och utgör en del av Uppsala universitet. Byggnaden 

består av ett flertal sammanbundna huskroppar i flera våningsplan som inhyser bl.a. 

undervisningslokaler, kontor och laborationssalar. Förutom vanliga lokaler finns det även renrum 

och vibrationsisolerade utrymmen. Kombinationen av de många olika rumstyperna och de krav 

som följer med dessa gör att Ångströmslaboratoriet är tekniskt avancerat inte minst vad gäller 

VVS-installationerna. 

7.3.1 Hus 3 och Uppmax 

I en av huskropparna, hus 2, finns det även en serverhall. Uppmax, som serverhallen kallas, har i 

dagsläget en konstant effekt på 100 kW. Helenius Ingenjörsbyrå har tidigare projekterat ett 

vätskekopplat återvinningssystem mellan denna serverhall och ventilationen för hus 3 i 

Ångströmslaboratoriet, se Figur 9. Överskottsvärmen från serverhallen värmer tilluften och 

köldbäraren kyls därmed av vilket minskar både användningen av köpt energi för uppvärmning 

av hus 3 samt köpt energi för kylning av serverhallen.  

 

Principschemat i Figur 9 är en förenkling av det verkliga systemet. De fyra tilluftsbatterierna som 

redovisas ovan består egentligen av dubbla återvinningsbatterier placerade ovanpå varandra. 

Aggregatet som dessa ingår i heter LB300 vilket visas i Figur 10.  

 

Figur 9. Principschema för värmeåtervinning och frikyla för hus 3 samtserverhallen Uppmax i Ångströmslaboratoriet. 
Temperaturer som redovisas är temperaturer i systemet för ett visst specifikt tillfälle. Bilden är hämtad från en 
utredning utförd av Helenius Ingenjörsbyrå och visar egentligen ett framtida principschema för hus 2 som dock är 
identiskt med schemat för hus 3. 
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LB300 består av fyra luftbehandlingsmoduler med separata fläktar. De värmebatterier som syns 

längst till vänster är värmeåtervinningsbatterierna, nästkommande är de värmebatterier som 

värmer ventilationsluften med hjälp av fjärrvärme och därefter syns kylbatterierna som kyler 

ventilationsluften med fjärrkyla. Alla dessa är egentligen dubbla batterier placerade ovanpå 

varandra. De fem frånluftsaggregaten som syns i Figur 9 är lite annorlunda utformade och består 

endast av ett återvinningsbatteri vardera samt separata frånluftsfläktar. I hus 3 finns det både ett 

VAV-system och ett CAV-system vilka båda servas av LB300. 

Serverhallseffekten kommer inte alltid att vara på 100 kW utan detta kommer att utökas i etapper. 

Framtida effekter kommer vara i storleksordningen 200 kW, 500 kW samt 1 000 kW enligt Jonas 

Andersson, drifttekniker på Akademiska Hus. Med denna effektökning kommer det finnas stora 

mängder överskottsvärme att ta till vara då all denna värme inte kommer kunna användas endast i 

hus 3. Av denna anledning är återvinningssystemet förberett för att kopplas in även på hus 2 

enligt Figur 11. 

 

 

 

 

 

Figur 10. På bilden visas LB300 som består av fyra tilluftsaggregat och servar hus 3 i Ångströmslaboratoriet. Bilden är 
hämtad från en utredning utförd av Helenius Ingenjörsbyrå. 
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I både Figur 9 och Figur 11 går det att se att serverhallen och återvinningssystemet är 

sammankopplat med köldbäraren som även förser övriga system i huset med kyla. Denna 

köldbärare går vidare till en kylcentral som kyler ner mediet till 7 grader i 

framledningstemperatur. Denna centrala kylenhet betjänar även kylbatterierna i tilluftsaggregaten. 

Enligt uppgift från drifttekniker är fjärrvärmen mycket dyrare än fjärrkylan varför en minskad 

användning av värme är att föredra i första hand (Andersson, 2013). 

7.3.2 Undersökning av systemet 

Problemet för Uppmax och det nya återvinningssystemet är att det inte finns någon klar 

styrstrategi för att uppnå maximal värme- och kylåtervinning och därmed minska mängden köpt 

energi.  

Kända förutsättningar idag gör gällande att grundflödet för ventilationen i hus 3 sänks till hälften 

då det inte är kontorstid (Wieselblad, 2013) och återvinningssystemet stängs av för säsongen då 

utomhustemperaturen uppnår 12 grader. Dessutom kan inte pumpen som förser VVX1 och 

VVX2 på serverhallssidan (se Figur 11) skapa exakt samma massflöde som går genom 

serverhallen då effekten på serverhallen är 100 kW och returtemperaturen från densamma är 27 

grader. 

För att kunna återskapa detta återvinningssystem behövs en hel del indata. Definitioner på 

värmeväxlare och återvinningsbatterier, massflöden för de olika köldbärarna samt flöden för 

ventilationsluften är de viktigaste parametrarna. På grund av begränsade möjligheter att mäta 

flöden i det installerade systemet har varken luftflöden eller massflöden för köldbärare kunnat 

hämtas direkt utan detta har istället beräknats utifrån arkiverade loggfiler för ett specifikt driftfall. 

Det har heller inte varit möjligt att se exakt vilka aggregat som varit operativa samt hitta 

definitioner på återvinningsbatteriernas kapacitet då uppgifter har varit motsägande. Mer om 

detta finns i avsnitt 10 och 12 samt bilaga 17.4. 

 

Figur 11. Principschema för ett framtida system där både hus 2 och hus 3 i Ångströmslaboratoriet är kopplat till 
serverhallen. Detta blir nödvändigt då effekten på serverhallen ökar annars kommer en del av värmeöverskottet att 
gå till spillo. Även denna bild är hämtad från en utredning utförd av Helenius Ingenjörsbyrå. 
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8 Kort om IDA ICE 
IDA ICE är ett program som ger användaren möjlighet att beräkna energianvändning samt 

simulera ett inomhusklimat för olika byggnadstyper. Energianvändningen kan beräknas 

dynamiskt över önskade perioder med hjälp av väderfiler eller syntetiska klimat skapade av 

användaren. Programmet är mycket kraftfullt och erbjuder bland annat import av ritningar med 

möjligheten att bygga upp 3D-modeller utifrån dessa.  

Då användaren importerar eller bygger upp en modell i programmet skapas motsvarande modell i 

ett ekvationssystem. Detta ekvationssystem använder programmet sedan för att utföra 

beräkningar och ge användaren de resultat som efterfrågas. Om den aktuella byggnaden är stor 

med många rum och specifika inställningar blir detta ekvationssystem snabbt väldigt stort. 

Det finns två olika nivåer att arbeta med i IDA ICE. Dels standardnivån som är användarvänlig 

och där kan användaren hitta material, ventilationsflöden och andra inställningar på ett enkelt 

sätt. Den andra nivån är den avancerade nivån som alltid skapas då en modell byggs upp i 

programmet. Denna nivå används oftast inte då användaren inte har en avancerad licens eftersom 

en standardlicens innebär reducerade möjligheter att ändra direkt i den avancerade nivån. Den 

avancerade nivån byggs upp av alla de komponenter som finns i ett system som användaren har 

valt. För att det inte ska bli för oöverskådligt använder programmet sig av något som kallas för 

makron. Ett makro motsvarar en av systemets alla delar, t.ex. ett luftbehandlingsaggregat, och 

innehåller de komponenter som krävs för att simulera, i detta fall, ett luftbehandlingsaggregat. 

IDA ICE innehåller en hel del förtillverkade makron som är nödvändiga för att programmet ska 

fungera men användare som innehar en avancerad licens kan även tillverka sina egna eller 

förändra de befintliga.  

I Figur 12 visas en skärmbild från standardnivå och i Figur 13 visas en skärmbild från den 

avancerade nivån. 

 

 

Figur 12. En skärmbild från standardnivån i IDA ICE där tre olika projekt är öppna för att visa tre av de sex fönster 
som användaren gör sina inställningar på. Rummet som syns i det vänstra fönstret är den standardbyggnad som 
öppnas då IDA ICE startas. 
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Standardnivån innehåller menyer, länkar och översikter för att användaren lätt ska ställa in det 

som behövs för det aktuella projektet men också snabbt kunna se vad respektive rum har för 

inställningar.  

 

Om något byggs upp i den avancerade nivån måste användaren själv gå in i respektive 

komponent och göra de korrekta inställningarna för att systemet ska fungera. Om användare 

dessutom väljer att bygga ett helt system måste även alla länkar och kopplingar vara korrekt 

utförda så att programmet klarar av att lösa det ekvationssystem som byggs upp. I Figur 13 har 

luftbehandlingsaggregatet öppnats och infogats över den skärmbild som möter användaren om 

den avancerade nivån öppnas för standardbyggnaden i IDA ICE. Den byggnad som visas i Figur 

12 är samma byggnad som visas i Figur 13 men i detta fall syns alla makron och kopplingar 

mellan dessa istället för en 3D-modell. 

I examensarbetet utvecklas verktyget i den avancerade nivån utan direkt anknytning till en 

byggnad. Istället tillverkas ett slutet system för att återvinna värme där användaren själv kan skapa 

de förutsättningar som gäller för det aktuella systemet. 

 

 

  

 

Figur 13. En skärmbild från den avancerade nivån i IDA. Här arbetar användaren 
med makron som består av de komponenter som behövs för att bygga upp ett 
system motsvarande det som väljs i standardnivån. I luftbehandlingsaggregatet 
syns de olika komponenterna tydligt. 
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9 Beskrivning av det utvecklade verktyget 
Kommande kapitel beskriver det verktyg som har utvecklats inom detta examensarbete. 

Verktyget har namnet EVÅS, Energiberäkningar för Vätskekopplade ÅtervinningsSystem. 

9.1 Beskrivning av EVÅS 
EVÅS är det verktyg som utvecklats i programmet IDA ICE 4.5 med syftet att kunna utföra 

energiberäkningar på vätskekopplade värme- och/eller kylåtervinningssystem enklare, snabbare 

och mer precist än den metod som Helenius Ingenjörsbyrå AB tidigare har använt sig av. Detta 

verktyg utgör den största delen av detta examensarbete och redovisas i följande avsnitt. Det 

vätskekopplade systemet i verktyget är uppbyggt utifrån det system som nu finns i hus 3 i 

Ångströmslaboratoriet. Se Figur 9 i avsnitt 7.3.1. 

9.1.1 Startvyn 

I Figur 14 visas den startvy som användaren möter då verktyget öppnas. 
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Som synes i Figur 14 består systemet av två kretsar förbundna via två vätskekopplade 

värmeväxlare. Den vänstra kretsen (som är markerad med en röd rektangel) är krets A och den 

högra kretsen (markerad med en grön rektangel) är krets B. I krets A finns en kyl-/värmecentral 

samt en källa för överskottsvärme/-kyla. I krets B finns fem tillufts- och fem frånluftsaggregat. 

De vätskekopplade värmeväxlarna är anslutna till olika delar av krets B (den varma och den kalla 

delen) för att öka flexibiliteten i verktyget. Dessutom finns en bypass med en egen pump innan 

tilluftsaggregaten och det finns även en bypass innan frånluftsaggregaten. Den övre bypassen har 

ingen pump och kan därför inte styras utan finns i verktyget för att förhindra att negativa flöden 

leder till felmeddelanden under programmets beräkningar. 

För att underlätta inställningsprocessen är verktyget upplagt på så sätt att de viktigaste 

inställningarna återfinns i startvyn samt i de makron som visas i startvyn (ett makro är en del i 

IDA ICE där mindre lokala system, beräkningar eller exempelvis luftbehandlingsaggregat kan 

 

Figur 14. Startvyn i EVÅS. Användaren ser direkt systemets uppbyggnad och får den viktigaste informationen för att 
snabbt kunna komma igång med simuleringar. 

 
 

 I denna ruta anger användaren med fördel information i den utsträckning att
 en senare användare som inte är insatt i det aktuella projektet och driftfallet 
 kan skapa sig en tillräckligt bra bild för att fortsätta med ytterligare 
 simuleringar utan att behöva kontrollera varje sourcefile, styrmetod, 
 outputfile etc.

Description:

 EVÅS 2.0 - StandardProject:

 AHU Supply Air 1 - Massflows and Temperatures

 AHU Supply Air 2 - Massflows and Temperatures

 AHU Supply Air 3 - Massflows and Temperatures

 AHU Supply Air 4 - Massflows and Temperatures

 AHU Supply Air 5 - Massflows and Temperatures

 AHU Return Air 1 - Massflows and Temperatures

 AHU Return Air 2 - Massflows and Temperatures

 AHU Return Air 3 - Massflows and Temperatures

 AHU Return Air 4 - Massflows and Temperatures

 AHU Return Air 5 - Massflows and Temperatures

 Overview Circuit B - Brine Massflow and Temperatures

 Overview B2B HXs - Brine Massflow and Temperatures

 Ovierview Circuit A - Brine Massflow and Temperatures
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olika sätt att skapa ett utomhusklimat (dvs. 

luftf löde genom tilluftsaggregaten). Användaren 
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EVÅS - Energiberäkning Vätskekopplade ÅtervinningsSystem



52 
 

placeras för att inte allt ska behöva byggas upp i startvyn). Användaren behöver alltså inte gå in i 

några komponenter för att göra inställningar om inte användaren själv väljer att göra det för ökad 

noggrannhet exempelvis vad gäller tryck och pumpenergi. 

Högst upp på startvyn visas verktygets och det aktuella projektets namn, en beskrivning av 

projektet som användaren själv fyller i, samt viktig information och en lista med alla filer där 

resultat kan loggas, se Figur 15. 

 

Nästa sektion som användaren möts av heter ”Main Configuration” (Figur 16) och återfinns till 

vänster på startvyn. Förutom en del information finns det också två snabbval i denna sektion. 

Snabbvalen ger användaren möjlighet att direkt välja om krets A ska användas i simuleringen 

samt om den bypass som finns innan tilluftsaggregaten ska vara aktiv. Även inställningar till 

systemets pumpar finns i denna sektion. Användaren väljer vilket maxflöde de olika pumparna 

ska kunna generera. Dessa inställningar är kopplade till makron i verktyget samt till pumparna. 

Användaren kan göra ytterligare inställningar för hur krets A ska användas om användaren så 

önskar. Dessa inställningar utförs i sådana fall i andra delar av verktyget. Om användaren önskar 

olika kapaciteter för exempelvis de olika tilluftspumparna kan detta ändras direkt i respektive 

pump. 

Till höger i verktyget återfinns sektionen som innehåller energimätare, se Figur 17. 

 

 

 

 

 

Figur 15. Översta delen av startvyn. Sektionerna är till för att ge användaren viktig information om verktyget, det 
aktuella projektet samt de resultat som genererats. 

 

 I denna ruta anger användaren med fördel information i den utsträckning att
 en senare användare som inte är insatt i det aktuella projektet och driftfallet 
 kan skapa sig en tillräckligt bra bild för att fortsätta med ytterligare 
 simuleringar utan att behöva kontrollera varje sourcefile, styrmetod, 
 outputfile etc.

Description:

 EVÅS 2.0 - StandardProject:

 AHU Supply Air 1 - Massflows and Temperatures

 AHU Supply Air 2 - Massflows and Temperatures

 AHU Supply Air 3 - Massflows and Temperatures

 AHU Supply Air 4 - Massflows and Temperatures

 AHU Supply Air 5 - Massflows and Temperatures

 AHU Return Air 1 - Massflows and Temperatures

 AHU Return Air 2 - Massflows and Temperatures

 AHU Return Air 3 - Massflows and Temperatures

 AHU Return Air 4 - Massflows and Temperatures

 AHU Return Air 5 - Massflows and Temperatures

 Overview Circuit B - Brine Massflow and Temperatures

 Overview B2B HXs - Brine Massflow and Temperatures

 Ovierview Circuit A - Brine Massflow and Temperatures
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Controll configuration (Heating/Cooling source excluded. This can be found at the left bottom of the screen.)
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fortsatt flöde i kretsen 

önskas. Dubbelklicka för att 

komma till inställningar.

Conttroll configuration for Heating/Cooling source

Inställningen avser parametern "Nominall 

massflow rate at no external dP" [kg/s] i 

respektive pump/pumpar.

Inomhus- och utomhusklimat skapas i respektive 

till-/frånluftsaggregat. För tilluften f inns det tre 

olika sätt att skapa ett utomhusklimat (dvs. 

luftf löde genom tilluftsaggregaten). Användaren 

kan välja att använda ett syntetiskt klimat, en 

klimatfil eller en egen source-file med variablerna 

P, M, T, X, W.  Då användaren ska skapa ett 

inomhusklimat f inns det två olika metoder för 

detta ändamål. Antingen kan användaren välja att
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Inställningen anger ifall den aktuella simuleringen 

ska använda sig av B2B värmeväxlarna och 

kretsen med en värme-/kylkälla samt om bypass 

(den nedre med pump) ska användas eller ej.

 JA

Värme-/kylkälla? Bypass?

 NEJ

ICE-MACRO

Controll for Brine Massflow through Bypass

 Controll for Brine Massflow

 through Bypass

AHUs Energy Exchange

ICE-MACRO

Calculation of Temperature efficiency

 Calculation of Temperature

 efficiency

Heat-/Cold Source

Frånluftsaggregat 1-5

Tilluftsaggregat 1-5

Temperature efficiency

Detta verktyg används för att beräkna energiförbrukning/-besparing i 

vätskekopplade återvinningssystem med eller utan en intern/extern värme- 

eller kylkälla. Denna vy är startvyn där användaren kan få en överblick över 

systemet. I alla makron finns möjligheter för användaren att anpassa 

systemet efter det aktuella projektet. Det finns även en del snabbval i denna 

vy som underlättar anpassningen. Om användaren inte är bekant med 

verktyget bör användare läsa igenom dokumentet "EVÅS - Hjälpfil" som finns 

i samma mapp som detta verktyg.
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Delsektionerna som syns i Figur 17 benämns: 

 Pumps 

 Fans 

 AHUs Heaters and Chillers 

 AHUs Energy Exchange 

 B2B Hxs 

 Central heating/cooling 

 Heat/Cool Source 

 Energy by choice 

De komponenter som mäts är förutbestämda i de sju översta delsektionerna men möjligheten 

finns för användaren att koppla dessa till andra komponenter i systemet. Dock är det förberett 

för detta i den nedersta delsektionen, ”Energy by choice”. I denna delsektion finns 12 stycken 

energimätare (som inte loggas i någon ”Output file”) som är avsedda för detta ändamål. 

Energiförbrukning kan beräknas för alla komponenter i systemet som har en effekt och 

energimätare kan även logga den sammanlagda effekten som är kopplad till andra energimätare. 

 

Figur 16. Sektionen "Main Configuration". 
Användaren ställer in pumpar samt väljer om 
systemet ska innefatta en källa för 
överskottsvärme/-kyla och en bypass. 

  

 I denna ruta anger användaren med fördel information i den utsträckning att
 en senare användare som inte är insatt i det aktuella projektet och driftfallet 
 kan skapa sig en tillräckligt bra bild för att fortsätta med ytterligare 
 simuleringar utan att behöva kontrollera varje sourcefile, styrmetod, 
 outputfile etc.

Description:

 EVÅS 2.0 - StandardProject:

 AHU Supply Air 1 - Massflows and Temperatures

 AHU Supply Air 2 - Massflows and Temperatures

 AHU Supply Air 3 - Massflows and Temperatures

 AHU Supply Air 4 - Massflows and Temperatures

 AHU Supply Air 5 - Massflows and Temperatures

 AHU Return Air 1 - Massflows and Temperatures

 AHU Return Air 2 - Massflows and Temperatures

 AHU Return Air 3 - Massflows and Temperatures

 AHU Return Air 4 - Massflows and Temperatures

 AHU Return Air 5 - Massflows and Temperatures

 Overview Circuit B - Brine Massflow and Temperatures

 Overview B2B HXs - Brine Massflow and Temperatures

 Ovierview Circuit A - Brine Massflow and Temperatures

Results

 B2B_HX2 (Cold side)

 B2B_HX (Warm side)

ICE-MACRO

Unimportant

Necessity

 3

P

M

T

 G1-15  G1-16

 G1-22

P

M

T

 G1-8

P

M

T

 G1-3

 G1-2

 G1-4

 G1-19

 G1-11

ICE-MACRO

Controll for Brine Massflow in Return Air Units

 Controll for Brine Massflow

 in Return Air Units

ICE-MACRO

Controll for Brine Massflow in Supply Air Units

 Controll for Brine Massflow

 in Supply Air Units

 G1-5

 G1-17

 G1-20

P

M

T

 G1-14

 G1-10

P

M

T

 G1-6

P

M

T

 G1-7

P

M

T

 G1-1

P

M

T

 G1-21

 G1-23

P

M

T

 G1-9

ICE-MACRO

Controll for Brine Massflow to B2B Heatexchangers

 Controll for Brine Massflow

 to B2B Heatexchangers

Main Configuration

Energy Meters

Pumps

AHUs Heaters and Chillers

Fans

B2B HXs

Central heating/cooling

Outdoor and Indoor Climate

 5

Pumpconfiguration for maximal massflow

 25  25

Controll configuration (Heating/Cooling source excluded. This can be found at the left bottom of the screen.)

READ ME

Brine Massflow in AHUs Supply Air Brine Massflow in AHUs Return Air Brine Massflow in BypassBrine Massflow B2B Heatexchangers

Enhet för massflödeskontroll i 

tilluftsaggregaten. Denna enhet

är i första hand den som styr 

flödet i hela kretsen. 

Dubbelklicka för att komma till 

inställningar.

Enhet för massflödeskontroll i 

frånluftsaggregaten. Denna 

enhet är inte styrande utan 

anpassar sig efter massflödet i

den övriga kretsen. 

Dubbelklicka för att komma till 

inställningar.

Enhet för massflödeskontroll i

B2B värmeväxlarna. 

Dubbelklicka för att komma 

till inställningar.

Enhet för massflödeskontroll i

bypass. Denna enhet styr 

flödet i kretsen om  pumparna

till tilluftsaggregaten är av och

fortsatt flöde i kretsen 

önskas. Dubbelklicka för att 

komma till inställningar.

Conttroll configuration for Heating/Cooling source

Inställningen avser parametern "Nominall 

massflow rate at no external dP" [kg/s] i 

respektive pump/pumpar.

Inomhus- och utomhusklimat skapas i respektive 

till-/frånluftsaggregat. För tilluften f inns det tre 

olika sätt att skapa ett utomhusklimat (dvs. 

luftf löde genom tilluftsaggregaten). Användaren 

kan välja att använda ett syntetiskt klimat, en 

klimatfil eller en egen source-file med variablerna 

P, M, T, X, W.  Då användaren ska skapa ett 

inomhusklimat f inns det två olika metoder för 

detta ändamål. Antingen kan användaren välja att

använda sig av ett syntetiskt inomhusklimat eller 

så kan användaren ladda en f il med länkarna P, 

M, T, X W.

Tilluftsaggr egaten Fr ånluftsaggr egaten

B2B Vär meväxlar na Bypass

ICE-MACRO

Pumpcont roll Heat ing/ Cooling Source

 Pumpcontroll

 Heating/Cooling Source

Kr ets för  vär me-/kylkälla

 25

Om användaren inte är bekant med 

verktyget rekommenderas att först 

studera sektionen "READ ME" högst 

upp till höger och motsvarande 

dokument.

I sektionen till höger finns information

om valet av inomhus- och 

utomhusklimat. Val och skapande av 

dessa utförs i respektive 

till-/frånluftsaggregat.

I denna del väljer användaren också 

om en kyl-/värmekälla ska användas i

simuleringen samt om bypass (den 

nedre med pump) ska användas då 

styrningen för tilluftsbaterierna är 

avstängd.

Ytterligare val som användaren måste

göra är att välja storlek för det 

maximala massflödet som de olika 

pumparna i systemet har möjlighet 

att uppnå. Vid detta val bör 

användaren tänka på att 

frånluftsaggregaten kan fördela 

massflödet annorlunda än i 

tilluftsaggregaten varför ett högre 

massflöde kan vara nödvändigt.

Bypass and Heating/Cooling Source?

Inställningen anger ifall den aktuella simuleringen 

ska använda sig av B2B värmeväxlarna och 

kretsen med en värme-/kylkälla samt om bypass 

(den nedre med pump) ska användas eller ej.

 JA

Värme-/kylkälla? Bypass?

 NEJ

ICE-MACRO

Controll for Brine Massflow through Bypass

 Controll for Brine Massflow

 through Bypass

AHUs Energy Exchange

ICE-MACRO

Calculation of Temperature efficiency

 Calculation of Temperature

 efficiency

Heat-/Cool Source

Frånluftsaggregat 1-5

Tilluftsaggregat 1-5

Temperature efficiency

Detta verktyg används för att beräkna energiförbrukning/-besparing i 

vätskekopplade återvinningssystem med eller utan en intern/extern värme- 

eller kylkälla. Denna vy är startvyn där användaren kan få en överblick över 

systemet. I alla makron finns möjligheter för användaren att anpassa 

systemet efter det aktuella projektet. Det finns även en del snabbval i denna 

vy som underlättar anpassningen. Om användaren inte är bekant med 

verktyget bör användare läsa igenom dokumentet "EVÅS - Hjälpfil" som finns 

i samma mapp som detta verktyg.
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Figur 17. Energimätare uppdelat 
i åtta delsektioner. 

 
 

 I denna ruta anger användaren med fördel information i den utsträckning att
 en senare användare som inte är insatt i det aktuella projektet och driftfallet 
 kan skapa sig en tillräckligt bra bild för att fortsätta med ytterligare 
 simuleringar utan att behöva kontrollera varje sourcefile, styrmetod, 
 outputfile etc.

Description:

 EVÅS 2.0 - StandardProject:

 AHU Supply Air 1 - Massflows and Temperatures

 AHU Supply Air 2 - Massflows and Temperatures

 AHU Supply Air 3 - Massflows and Temperatures

 AHU Supply Air 4 - Massflows and Temperatures

 AHU Supply Air 5 - Massflows and Temperatures

 AHU Return Air 1 - Massflows and Temperatures

 AHU Return Air 2 - Massflows and Temperatures

 AHU Return Air 3 - Massflows and Temperatures

 AHU Return Air 4 - Massflows and Temperatures

 AHU Return Air 5 - Massflows and Temperatures

 Overview Circuit B - Brine Massflow and Temperatures

 Overview B2B HXs - Brine Massflow and Temperatures

 Ovierview Circuit A - Brine Massflow and Temperatures

Results

 B2B_HX2 (Cold side)

 B2B_HX (Warm side)

 3

P

T

 G1-15  G1-16

 G1-22

T

 G1-8

T

 G1-3

 G1-2

 G1-4

 G1-19

 G1-11

ICE-MACRO

Controll for Brine Massflow in Return Air Units

 Controll for Brine Massflow

 in Return Air Units

ICE-MACRO

Controll for Brine Massflow in Supply Air Units

 Controll for Brine Massflow

 in Supply Air Units

 G1-5

 G1-17

 G1-20

T

 G1-14

 G1-10

T

 G1-6

T

 G1-7

T

 G1-1

 G1-21

 G1-23

T

 G1-9

ICE-MACRO

Controll for Brine Massflow to B2B Heatexchangers

 Controll for Brine Massflow

 to B2B Heatexchangers

Main Configuration

Energy Meters

Pumps

AHUs Heaters and Chillers

Fans

B2B HXs

Central heating/cooling

Outdoor and Indoor Climate

 5

Pumpconfiguration for maximal massflow

 25  25

Controll configuration (Heating/Cooling source excluded. This can be found at the left bottom of the screen.)

READ ME

Brine Massflow in AHUs Supply Air Brine Massflow in AHUs Return Air Brine Massflow in BypassBrine Massflow B2B Heatexchangers

Enhet för massflödeskontroll i 

tilluftsaggregaten. Denna enhet

är i första hand den som styr 

flödet i hela kretsen. 

Dubbelklicka för att komma till 

inställningar.

Enhet för massflödeskontroll i 

frånluftsaggregaten. Denna 

enhet är inte styrande utan 

anpassar sig efter massflödet i

den övriga kretsen. 

Dubbelklicka för att komma till 

inställningar.

Enhet för massflödeskontroll i

B2B värmeväxlarna. 

Dubbelklicka för att komma 

till inställningar.

Enhet för massflödeskontroll i

bypass. Denna enhet styr 

flödet i kretsen om  pumparna

till tilluftsaggregaten är av och

fortsatt flöde i kretsen 

önskas. Dubbelklicka för att 

komma till inställningar.

Conttroll configuration for Heating/Cooling source

Inställningen avser parametern "Nominall 

massflow rate at no external dP" [kg/s] i 

respektive pump/pumpar.

Inomhus- och utomhusklimat skapas i respektive 

till-/frånluftsaggregat. För tilluften f inns det tre 

olika sätt att skapa ett utomhusklimat (dvs. 

luftf löde genom tilluftsaggregaten). Användaren 

kan välja att använda ett syntetiskt klimat, en 

klimatfil eller en egen source-file med variablerna 

P, M, T, X, W.  Då användaren ska skapa ett 

inomhusklimat f inns det två olika metoder för 

detta ändamål. Antingen kan användaren välja att

använda sig av ett syntetiskt inomhusklimat eller 

så kan användaren ladda en f il med länkarna P, 

M, T, X W.

Tilluftsaggr egaten Fr ånluftsaggr egaten

B2B Vär meväxlar na Bypass

ICE-MACRO

Pumpcont roll Heat ing/ Cooling Source

 Pumpcontroll

 Heating/Cooling Source

Kr ets för  vär me-/kylkälla

 25

Om användaren inte är bekant med 

verktyget rekommenderas att först 

studera sektionen "READ ME" högst 

upp till höger och motsvarande 

dokument.

I denna sektionen importerar 

användaren valfri klimatfil och/eller 

skapar ett syntetiskt utomhusklimat 

beroende på användarens önskemål. 

Som standard är programmet inställt 

på att använda source-file för att 

skapa ett utomhusklimat. Om 

användaren önskar byta till syntetiskt

klimat måste "AirSupply" i 

tilluftsaggregaten länkas om. Se 

hjälp-fil för mer information. Val och 

skapande av inomhusklimat görs i 

respektive frånluftsaggregat. I dessa 

makron finns ytterligare instruktioner.

I denna del väljer användaren också 

om en kyl-/värmekälla ska användas i

simuleringen samt om bypass (den 

nedre med pump) ska användas då 

styrningen för tilluftsbaterierna är 

avstängd.

Ytterligare val som användaren måste

göra är att välja storlek för det 

maximala massflödet som de olika 

pumparna i systemet har möjlighet 

att uppnå. Vid detta val bör 

användaren tänka på att 

frånluftsaggregaten kan fördela 

massflödet annorlunda än i 

tilluftsaggregaten varför ett högre 

massflöde kan vara nödvändigt.

Bypass and Heating/Cooling Source?

Inställningen anger ifall den aktuella simuleringen 

ska använda sig av B2B värmeväxlarna och 

kretsen med en värme-/kylkälla samt om bypass 

(den nedre med pump) ska användas eller ej.

 JA

Värme-/kylkälla? Bypass?

 NEJ

ICE-MACRO

Controll for Brine Massflow through Bypass

 Controll for Brine Massflow

 through Bypass

AHUs Energy Exchange

ICE-MACRO

Calculation of Temperature efficiency

 Calculation of Temperature

 efficiency

Heat-/Cold Source

Frånluftsaggregat 1-5

Tilluftsaggregat 1-5

Temperature efficiency

Detta verktyg används för att beräkna energiförbrukning/-besparing i 

vätskekopplade återvinningssystem med eller utan en intern/extern värme- 

eller kylkälla. Denna vy är startvyn där användaren kan få en överblick över 

systemet. I alla makron finns möjligheter för användaren att anpassa 

systemet efter det aktuella projektet. Det finns även en del snabbval i denna 

vy som underlättar anpassningen. Om användaren inte är bekant med 

verktyget bör användare läsa igenom dokumentet "EVÅS - Hjälpfil" som finns 

i samma mapp som detta verktyg.
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Detta i kombination med att effekten som loggas kan multipliceras med valfritt positivt eller 

negativt tal gör att möjligheten för att beräkna total energiåtgång/-besparing är stor. 

Energimätarna loggar energin ackumulerat över året och behöver inte bara användas för att logga 

energianvändning. Även vissa andra variabler kan loggas med hjälp av dessa och på så sätt 

redovisas ackumulerat över vald tidsperiod. 

Ovanför energimätarna är styrenheterna för krets B samlade i en sektion, se Figur 18. Dessa 

enheter styr massflödet hos köldbäraren i krets B efter användarens önskemål. Den första 

styrenheten styr flödet i tilluftsaggregaten, den andra styr flödet i frånluftsaggregaten, den tredje 

styr flödet till de vätskekopplade värmeväxlarna och den fjärde styr flödet genom den bypass som 

finns innan tilluftsaggregaten. Om användaren har angett att krets A samt bypass inte ska 

användas i simuleringen behöver användaren heller inte göra några inställningar i dessa 

styrenheter då de automatiskt stängs av. 

 

Längst ner till vänster i startvyn hittar användaren styrenheten för krets A, se Figur 19. Även detta 

makro påverkas av snabbvalet i ”Main Configuration” vilket innebär att inga inställningar 

behöver göras i detta om användaren valt att inte använda krets A i simuleringen. Längst ner i det 

högra hörnet återfinns ett makro som beräknar temperaturverkningsgraden för systemet. 

 

9.1.2 Till- och frånluftsaggregaten 

I och med att verktyget måste vara flexibelt är även tillufts- och frånluftsaggregaten fulla av 

valmöjligheter.  Värmebatterier och kylbatterier har individuella börvärden och värdet kan vara en 

konstant, anges enligt ett schema eller hämtas från en variabel i systemet och bearbetas i ett 

diagram innan det når batterierna. 

 

Figur 18. Styrenheterna för Krets B. 

 

 
 

 I denna ruta anger användaren med fördel information i den utsträckning att
 en senare användare som inte är insatt i det aktuella projektet och driftfallet 
 kan skapa sig en tillräckligt bra bild för att fortsätta med ytterligare 
 simuleringar utan att behöva kontrollera varje sourcefile, styrmetod, 
 outputfile etc.

Description:

 EVÅS 2.0 - StandardProject:

 AHU Supply Air 1 - Massflows and Temperatures

 AHU Supply Air 2 - Massflows and Temperatures

 AHU Supply Air 3 - Massflows and Temperatures

 AHU Supply Air 4 - Massflows and Temperatures

 AHU Supply Air 5 - Massflows and Temperatures

 AHU Return Air 1 - Massflows and Temperatures

 AHU Return Air 2 - Massflows and Temperatures

 AHU Return Air 3 - Massflows and Temperatures

 AHU Return Air 4 - Massflows and Temperatures

 AHU Return Air 5 - Massflows and Temperatures

 Overview Circuit B - Brine Massflow and Temperatures

 Overview B2B HXs - Brine Massflow and Temperatures

 Ovierview Circuit A - Brine Massflow and Temperatures

Results

 B2B_HX2 (Cold side)

 B2B_HX (Warm side)

ICE-MACRO

Unimportant

Necessity

 3

P

M

T

 G1-15  G1-16

 G1-22

P

M

T

 G1-8

P

M

T

 G1-3

 G1-2

 G1-4

 G1-19

 G1-11

ICE-MACRO

Controll for Brine Massflow in Return Air Units

 Controll for Brine Massflow

 in Return Air Units

ICE-MACRO

Controll for Brine Massflow in Supply Air Units

 Controll for Brine Massflow

 in Supply Air Units

 G1-5

 G1-17

 G1-20

P

M

T

 G1-14

 G1-10

P

M

T

 G1-6

P

M

T

 G1-7

P

M

T

 G1-1

P

M

T

 G1-21

 G1-23

P

M

T

 G1-9

ICE-MACRO

Controll for Brine Massflow to B2B Heatexchangers

 Controll for Brine Massflow

 to B2B Heatexchangers

Main Configuration

Energy Meters

Pumps

AHUs Heaters and Chillers

Fans

B2B HXs

Central heating/cooling

Outdoor and Indoor Climate

 5

Pumpconfiguration for maximal massflow

 25  25

Controll configuration (Heating/Cooling source excluded. This can be found at the left bottom of the screen.)

READ ME

Brine Massflow in AHUs Supply Air Brine Massflow in AHUs Return Air Brine Massflow in BypassBrine Massflow B2B Heatexchangers

Enhet för massflödeskontroll i 

tilluftsaggregaten. Denna enhet

är i första hand den som styr 

flödet i hela kretsen. 

Dubbelklicka för att komma till 

inställningar.

Enhet för massflödeskontroll i 

frånluftsaggregaten. Denna 

enhet är inte styrande utan 

anpassar sig efter massflödet i

den övriga kretsen. 

Dubbelklicka för att komma till 

inställningar.

Enhet för massflödeskontroll i

B2B värmeväxlarna. 

Dubbelklicka för att komma 

till inställningar.

Enhet för massflödeskontroll i

bypass. Denna enhet styr 

flödet i kretsen om  pumparna

till tilluftsaggregaten är av och

fortsatt flöde i kretsen 

önskas. Dubbelklicka för att 

komma till inställningar.

Conttroll configuration for Heating/Cooling source

Inställningen avser parametern "Nominall 

massflow rate at no external dP" [kg/s] i 

respektive pump/pumpar.

Inomhus- och utomhusklimat skapas i respektive 

till-/frånluftsaggregat. För tilluften f inns det tre 

olika sätt att skapa ett utomhusklimat (dvs. 

luftf löde genom tilluftsaggregaten). Användaren 

kan välja att använda ett syntetiskt klimat, en 

klimatfil eller en egen source-file med variablerna 

P, M, T, X, W.  Då användaren ska skapa ett 

inomhusklimat f inns det två olika metoder för 

detta ändamål. Antingen kan användaren välja att

använda sig av ett syntetiskt inomhusklimat eller 

så kan användaren ladda en f il med länkarna P, 

M, T, X W.

Tilluftsaggr egaten Fr ånluftsaggr egaten

B2B Vär meväxlar na Bypass

ICE-MACRO

Pumpcont roll Heat ing/ Cooling Source

 Pumpcontroll

 Heating/Cooling Source

Kr ets för  vär me-/kylkälla

 25

Om användaren inte är bekant med 

verktyget rekommenderas att först 

studera sektionen "READ ME" högst 

upp till höger och motsvarande 

dokument.

I sektionen till höger finns information

om valet av inomhus- och 

utomhusklimat. Val och skapande av 

dessa utförs i respektive 

till-/frånluftsaggregat.

I denna del väljer användaren också 

om en kyl-/värmekälla ska användas i

simuleringen samt om bypass (den 

nedre med pump) ska användas då 

styrningen för tilluftsbaterierna är 

avstängd.

Ytterligare val som användaren måste

göra är att välja storlek för det 

maximala massflödet som de olika 

pumparna i systemet har möjlighet 

att uppnå. Vid detta val bör 

användaren tänka på att 

frånluftsaggregaten kan fördela 

massflödet annorlunda än i 

tilluftsaggregaten varför ett högre 

massflöde kan vara nödvändigt.

Bypass and Heating/Cooling Source?

Inställningen anger ifall den aktuella simuleringen 

ska använda sig av B2B värmeväxlarna och 

kretsen med en värme-/kylkälla samt om bypass 

(den nedre med pump) ska användas eller ej.

 JA

Värme-/kylkälla? Bypass?

 NEJ

ICE-MACRO

Controll for Brine Massflow through Bypass

 Controll for Brine Massflow

 through Bypass

AHUs Energy Exchange

ICE-MACRO

Calculation of Temperature efficiency

 Calculation of Temperature

 efficiency

Heat-/Cool Source

Frånluftsaggregat 1-5

Tilluftsaggregat 1-5

Temperature efficiency

Detta verktyg används för att beräkna energiförbrukning/-besparing i 

vätskekopplade återvinningssystem med eller utan en intern/extern värme- 

eller kylkälla. Denna vy är startvyn där användaren kan få en överblick över 

systemet. I alla makron finns möjligheter för användaren att anpassa 

systemet efter det aktuella projektet. Det finns även en del snabbval i denna 
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verktyget bör användare läsa igenom dokumentet "EVÅS - Hjälpfil" som finns 

i samma mapp som detta verktyg.
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Figur 19. Styrenhet för krets A, samt det makro som räknar ut 
temperaturverkningsgraden för systemet. 

  
 

 I denna ruta anger användaren med fördel information i den utsträckning att
 en senare användare som inte är insatt i det aktuella projektet och driftfallet 
 kan skapa sig en tillräckligt bra bild för att fortsätta med ytterligare 
 simuleringar utan att behöva kontrollera varje sourcefile, styrmetod, 
 outputfile etc.
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I Figur 20 syns tilluftsaggregat 1 i verktyget. Övriga tilluftsaggregat ser precis likadana ut med 

undantaget för deras namn. Tilluftsaggregaten består av fyra komponenter och två makron. 

Komponenterna utgörs av ett återvinningsbatteri, ett värmebatteri, ett kylbatteri samt en fläkt. De 

två makron som finns i aggregaten heter ”Outdoor Climate” och ”Sink Source”. Det sistnämnda 

makrot skapar endast en källa och en sänka för köld- och värmebäraren till värme- och 

kylbatteriet. ”Outdoor Climate” skapar däremot ett utomhusklimat och därav också data för 

ventilationsluften för respektive aggregat. Utformningen av detta makro syns i Figur 21. 

 

Figur 20. De fem olika tilluftsaggregaten är uppbyggda enligt figuren ovan. Ett återvinningsbatteri följs av ett 
värmebatteri, ett kylbatteri samt en fläkt. Dessutom finns det i varje makro ett makro för att skapa ett specifikt 
klimat eller ett specifikt massflöde om inte fläkten används för detta. 
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Det finns tre val för användaren då ett utomhusklimat och ventilationsflöde ska skapas. Dels kan 

användaren välja att använda ett syntetiskt utomhusklimat som varierar enligt användarens 

önskemål. Dels kan användaren välja att ladda en klimatfil och dels kan användaren välja att ladda 

en fil bestående av de fem variabler som behövs för att skapa ett ventilationsflöde. Den 

sistnämnda kan exempelvis utgöra mätdata från tidigare utförda byggnadssimuleringar. I makrot 

finns också information till användaren så att denne skall kunna göra korrekta val och 

inställningar. 

Frånluftsaggregaten är mindre avancerade än tilluftsaggregaten. Det består endast av två 

komponenter och ett makro, se Figur 22.  

 

Figur 21. Utformningen av ”Outdoor Climate”. Makrot består av tre principiellt olika alternativ för att skapa ett 
utomhusklimat och ett ventilationsflöde. Användaren väljer alternativ i en drop-down meny och får eventuellt också 
koppla en länk beroende på vilket val användaren har gjort. (Av någon anledning syns drop-down menyn inte i bilden 
som hämtats från IDA men den utgörs av rutan med spegelvänd text). 
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Komponenterna utgörs av ett återvinningsbatteri samt en fläkt. Makrot benämns ”Indoor 

Climate”, se Figur 23, och skapar ett inomhusklimat och därav även ett ventilationsflöde för 

respektive aggregat. De enda val som förekommer i frånluftsaggregaten är hur schemat för 

frånluften ska vara uppbyggt samt eventuella inställningar användaren önskar att göra i respektive 

komponent. 

 

 

Figur 22. I figuren syns frånluftsaggregat 1 och dess komponenter. Frånluftsaggregaten består av två komponenter 
och ett makro. Komponenterna utgörs av ett återvinningsbatteri samt en fläkt. Makrot skapar ett inomhusklimat för 
respektive makro och därav även ett ventilationsflöde. 
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I ”Indoor Climate” väljer användaren mellan att använda sig av ett syntetiskt inomhusklimat och 

att skapa ett inomhusklimat genom att ladda en fil bestående av de variabler som behövs för att 

skapa ett ventilationsflöde. Precis som för ”Outdoor Climate” kan detta utgöras av variabler som 

är loggade från en tidigare simulering av en byggnad men där denna typ av vätskekopplad värme- 

och kylåtervinning inte kan simuleras. 

9.1.3 Kyl-/värmecentral och överskottsvärme/-kyla 

Verktyget innehåller också ett makro som ska motsvara en kyl- eller värmecentral samt ett makro 

som motsvarar en källa för kyl- respektive värmeöverskott.  

Kyl-/värmecentralen visas i Figur 24 och består av två komponenter som utgörs av en 

varmvattenberedare och en kylare (förutom dessa finns även en sänka för att skapa en 

fungerande krets). Användaren får även information om makrot och hur inställningarna ska 

utföras för att fungera korrekt. 

 

Figur 23. Utformningen av ”Indoor Climate”. Makrot består av två principiellt olika alternativ för att skapa ett 
inomhusklimat och ett ventilationsflöde. Användaren väljer alternativ i en drop-down meny och får eventuellt också 
koppla en länk beroende på vilket val användaren har gjort. (Av någon anledning syns drop-down menyn inte i bilden 
som hämtats från IDA men den utgörs av rutan med spegelvänd text). 
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P-LINK (Syntetic Climate)

P-LINK (Climate by file)

M-LINK (Climate by file)

Import of Climate by file

I denna vy väljer användaren vilket 

inomhusklimat som ska användas i 

aktuell simulering. Användaren har 

möjlighet att välja mellan ett syntetiskt

inomhusklimat och ett klimat skapat 

från en tidigare simulering i IDA ICE.

Syntetiskt inomhusklimat innebär att 

programmet skapar ett klimat där 

tryck, temperatur, koldioxidhalt samt 

relativ fukthalt varierar enligt 

användarens önskemål. Om syntetiskt

inomhusklimat används skapar fläkten 

i luftbehandlingsaggregatet ett 

massflöde för luften.

Om användaren väljer att använda ett 

inomhusklimat som laddas från fil kan 

användaren ange ifall luftens 

massflöde eller dess tryck ska hämtas

ifrån filen. Vilken bestämmer 

användaren själv i sektionen "Choice 

and Binding" i detta makro. 

Information about this macro

Filen som ska laddas måste ha

samma formatering som filen 

med namn "Indoor Climate" då 

den är uppbyggd på ett sådant 

sätt att den automatiskt 

anpassar sig till detta verktyg. 

Det rekommenderas att 

användaren kopierar denna fil 

och utgår från dess formatering 

för att undivka fel i programmet. 

För mer information, se separat 

hjälpfil.

Syntetic Climate - Configuration

Klicka på komponenterna för att

skapa inomhusklimat enligt 

önskemål.

Choice and Binding

Available for Binding I denna sektionen gör 

användaren valet mellan 

syntetiskt klimat och 

importerat klimat genom att

välja den önskade metoden 

i drop-down listan här till 

vänster. Observera att detta

måste göras i alla 

luftaggregat om inte 

syntetiskt klimat önskas.

Användaren behöver själv koppla P eller M på 

komponenten nedan (AIRMUX) till den länk som 

önskas användas. Detta gör användaren genom att 

högerklicka på aktuell länk (i vyn för Outline i 

AIRMUX nedan) och välja "Binding". Därefter letar 

användaren upp den av länkarna ovan som ska 

kopplas. Observera att endast en av länkarna ska 

kopplas. P och M får aldrig vara kopplade 

samtidigt. Som standard är P kopplad till det 

syntetiska klimatet. För mer information, se 

separat hjälpfil.
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Förutom parameterinställningarna som kan göras i respektive komponent finns även flera 

alternativ för att styra de olika komponenterna. Varje styrning kan styras genom en konstant, ett 

schema eller en variabel i systemet som först bearbetas i en graf för att sedan skickas vidare till 

komponenten.  

Makrot som skapar överskottsvärme eller överskottskyla består också av en kylare och en 

varmvattenberedare, se Figur 25. 

 

Figur 24. I figuren syns makrot som innehåller en kyl- och värmecentral. Denna används för att antingen kyla av eller 
värma upp returen för köldbäraren till en nivå som motsvarar ett verkligt eller tidigare simulerat system. 

P

 G4-1

 G4-3

 G4-2

 KONSTANT
Konstant 

prestanda

Prestanda 

enligt schema

 1

Boiler controll

Temp controll

 7
Konstant 

temperatur

Temperatur 

enligt schema

 KONSTANT

 KONSTANT
Konstant 

temperatur

Temperatur 

enligt schema

 7

Temp controll

Chiller controll

 1
Konstant 

prestanda

Prestanda 

enligt schema

 KONSTANT

 KONSTANT
Konstant 

temperatur

Temperatur 

enligt schema

 10

Condenser Temp

Information about this macro

I denna vy ställer användaren in temperaturnivå, effektivitet och övriga parametrar för den 

eventuella kyl-/värmecentral som finns i systemet. Om kylcentral existerar sätts 

kontrollsignalen på kylaren till 1 och kontrollsignalen på värmaren till 0 och det motsatta 

gäller i de fall en värmekälla existerar. Varje kontroll kan ställas in via en konstant, ett 

schema eller en graf som kan kopplas till valfri variabel. Den metod som önskas väljs av 

användaren i respektive switch.

I kylaren och värmaren finns ytterligare inställningar om detta önskas av användaren.

Anledning till varför det f inns både en kyl- och en 

värmecentral är inte bara att dessa ska kunna 

användas separat. I de fall systemet använder sig 

av central kylning och återtemperaturen på 

köldbäraren är kallare än börvärdet på kylaren kan 

värmaren användas för att logga besparing i form 

av den "extrakyla" som produceras i systemet. 

Detta är särskilt användbart i de fall då kylcentralen

även underhåller andra system där temperatur på 

återkommande köldbärare är högre än börvärdet. 

Då kan användaren få information om hur mycket 

mindre kylaren behöver arbeta för att kyla ner 

köldbäraren i det övriga systemet.

Kylaren/Värmaren nedan är från start inställd på 

en maximal effekt av 9 999 999 kW. Beroende på 

vilken effekt som faktiskt önskas får användaren 

variera detta värde i kombination med kontrollen på 

respektive kombonent och f lödet i de pumpar som 

sitter på denna krets.

Om användaren vill använda sig av alternativet 

"graf" behöver en variabel kopplas till denna. Detta 

gör användaren genom att högerklicka på grafen 

och sedan hålla musen på "open w ith" för att 

sedan klicka på "outline". I nästkommande vy 

klickar användaren på "Variables" för att sedan 

högerklicka på "Insignal" och välja "Binding". I 

fönstret som öppnas letar sedan användaren upp 

önskad variabel och kopplar denna genom att 

markera variabeln och sedan klicka på "Connect".

Note

Inställningar för kyl-/värmecentral

LinkRef

LinkRef

LinkRef

LinkRef

LinkRef
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Det är egentligen ingen skillnad på makrot för överskottsvärme/-kyla och det som innehåller kyl- 

och värmecentral förutom den information som användaren får. Makrona består annars av 

likadana komponenter med samma alternativ vad gäller inställning av dessa. Deras funktion 

skiljer endast åt i avseendet att de är placerade i omvänd ordning. Först finns kyl-/värmecentral 

som skapar en viss temperatur hos köldbäraren som sedan används för att kyla eller värme i 

makrot som ska motsvara en enhet som producerar överskottsvärme eller överskottskyla. 

9.1.4 Styrenheterna 

I verktyget finns det fem makron som fungerar som styrenheter för massflöden i de olika 

kretsarna. Det första makrot, ”Controll for Brine Massflow in Supply Air Units”, styr massflödet 

i krets B genom att skapa ett flöde till respektive tilluftsaggregat. Det andra makrot, ”Controll for 

Brine Massflow in Return Air Units”, styr flödet till de olika frånluftsaggregaten genom att 

antingen skapa ett flöde till respektive aggregat eller fördela det flödet som är skapat av andra 

pumpar i systemet. Det tredje makrot, ”Controll for Brine Massflow to B2B Heatexchangers”, 

styr massflödet till de båda vätskekopplade värmeväxlarna. Det fjärde makrot, ”Controll for Brine 

Massflow through Bypass”, styr flödet genom den bypass som finns innan tilluftsbatterierna. 

Detta makro skapar också flödet i systemet om pumparna till tilluftsaggregaten är avstängda. Det 

femte och sista makrot, ”Pumpcontroll Heating/Cooling Source”, styr pumparna och massflödet 

i krets A. Det vill säga massflödet genom källan med överskottsvärme/-kyla samt massflödet till 

de båda vätskekopplade värmeväxlarna. 

 

Figur 25. Makrot som används för att skapa antingen överskottsvärme eller överskottskyla. Funktionellt fungerar 
makrot på samma sätt som det makro som innehåller kyl- och värmecentralen. 

 

 G4-4

Inställningar för överskottsvärme- och överskottskylkälla

Information about this macro

I denna vy ställer användaren in temperaturnivå, effektivitet och övriga parametrar för den 

eventuella kyl-/värmekälla som finns i systemet. Om kylkälla existerar sätts 

kontrollsignalen på kylaren till 1 och kontrollsignalen på värmaren till 0 och det motsatta 

gäller i de fall en värmekälla existerar. Varje kontroll kan ställas in via en konstant, ett 

schema eller en graf som kan kopplas till valfri variabel. Den metod som önskas väljs av 

användaren i respektive switch.

I kylaren och värmaren finns ytterligare inställningar om detta önskas av användaren.

Note

I detta makro bör kylaren/värmaren endast 

behandlas som källor för 

överskottskyla/värme. För att simulera en 

central värmare/kylare bör i första hand det 

andra makrot användas.

Kyl-/värmekällan nedan är från start inställd 

på en maximal effekt av 9 999 999 kW. 

Beroende på vilken effekt som faktiskt 

önskas får användaren variera detta värde i 

kombination med kontrollen på respektive 

kombonent och f lödet i de pumpar som sitter 

på denna krets.

Om användaren vill använda sig av 

alternativet "graf" behöver en variabel 

kopplas till denna. Detta gör användaren 

genom att högerklicka på grafen och sedan 

hålla musen på "open w ith" för att sedan 

klicka på "outline". I nästkommande vy klickar 

användaren på "Variables" för att sedan 

högerklicka på "Insignal" och välja "Binding". I 

fönstret som öppnas letar sedan användaren

upp önskad variabel och kopplar denna 

genom att markera variabeln och sedan klicka

på "Connect".

 KONSTANT
Konstant 

temperatur

Temperatur 

enligt schema
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Temp controll

Chiller controll
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Konstant 

prestanda

Prestanda 

enligt schema

 KONSTANT

 KONSTANT
Konstant 

temperatur

Temperatur 

enligt schema
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Condenser Temp

 KONSTANT
Konstant 

prestanda

Prestanda 

enligt schema
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Boiler controll

 27.1
Konstant 

temperatur

Temperatur 

enligt schema

 KONSTANT

Temp Controll

LinkRef

LinkRef

LinkRef
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De olika styrenheterna består av olika förinställda alternativ för att styra massflödet i verktyget. 

Alla är dock uppbyggda på liknande sätt för att underlätta för användaren. 

I Figur 26 visas utformningen av den första styrenheten. 

 

För pumpkontrollen som styr massflödet till de fem tilluftsaggregaten finns det fyra förinställda 

styr- och regleralternativ som användaren kan välja på. Användaren kan välja att direkt ange 

massflöden som ska uppnås i systemet, att massflödet ska bero på det värmekapacitetsflöde som 

ventilationen skapar, att temperaturen efter respektive återvinningsbatteri ska uppgå till en viss 

temperatur samt att temperaturen på returen för köldbäraren ska uppgå till en viss temperatur. 

I Figur 27 visas den vy som användaren möts av då denne klickar på respektive styralternativ. 

Denna vy är genomgående för alla fyra alternativen eftersom inställningar ska kunna göras 

specifikt för varje aggregat. Som i alla andra makron möts användaren också av information som 

hjälper denne att förstå verktyget och göra korrekta inställningar. 

 

Figur 26. Makrot som används för att skapa ett massflöde till tilluftsaggregaten. Det finns fyra förinställda alternativ 
som användaren väljer genom drop-down menyerna till höger. (På grund av begränsningsar i IDA ICE syns inte drop-
down menyer då bilder hämtas från programmet. Dessa utgörs av de fem rutorna med text där det bland annat står 
HEAT). 

 

Choosing controll mode

I den här sektionen väljer 

användaren vilken typ av 

kontroll som ska användas 

för att styra massflödet i 

tilluftsaggregaten.

Valen listas nedan i samma

ordning som i sektionen för 

styrkontroller. Valen görs i 

respektive aggregat-sektion

till höger.

- 1: Massflöde

- 2: 

Värmekapacitetsmassflöde

- 3: Lufttemperatur efter 

respektive värmebatteri

- 4: Köldbärartemperatur 

efter respektive 

värmebatteri

AHU SupAir 1

AHU SupAir 2

AHU SupAir 3

AHU SupAir 4

AHU SupAir 5

Controll-modes

ICE-MACRO

Brine Temp after each HX

 Brine Temp after each HX

ICE-MACRO

Air Temp af ter each HX

 Air Temp after each HX

 HEATCAPACITYMASSFLOW

Val av massflödeskontroll för tilluftsaggregaten

ICE-MACRO

HeatcapacityMassflow

 HeatcapacityMassflow

ICE-MACRO

Massflow

 Massflow

 HEATCAPACITYMASSFLOW

 HEATCAPACITYMASSFLOW

 HEATCAPACITYMASSFLOW

 MASSFLOW

Information about this macro

De fall då detta makro inte bestämmer massflödet i den totala kretsten är undantag som endast inträffar om 

användaren aktivt gjort detta val. Ett sådant fall kan vara att Köldbärarens Massflöde sätts till 0 då 

utomhustemperaturen når till en viss nivå. Om en värmekälla fortfarande ska kylas via frånluften gör 

användaren egna val så att pumpen i systemets nedre bypass bestämmer massflödet när pumparna till 

tilluftsaggregaten stannat.

Note

I denna vy kan användaren välja 

mellan fyra olika typer av 

styrning för köldbärarens 

massflöde genom 

tilluftsaggregaten. Det är dessa 

styrmakron som bestämmer 

flödet i den totala kretsen med 

vissa undantag.

Varje styrmakro är kopplat till en

"switch" där användaren själv får 

välja vilken typ av styrning som 

ska användas för respektive 

aggregat och det specifika fallet.

Då användaren har valt en metod

för att styra massflödet måste 

metoden specificeras. I valt 

styrmakro anger användaren 

därför de parametrar som anses 

lämpligt. Om ett nollflöde 

önskas i något aggregat väljs 

"Massflow" där massflödet sätts

till noll för det aktuella 

aggregatet. 
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Till höger i Figur 27 återfinns fem makron som motsvarar respektive luftbehandlingsaggregat 

(AHU 1-5). I dessa kan användaren utföra inställningar gällande massflöden för köldbäraren för 

respektive aggregat. När användaren öppnar ett av dessa makron möts denna av en vy enligt 

Figur 28. 

 

 

Figur 27. Användaren möts av ovanstående vy då denne klickar på respektive styralternativ. Som synes måste 
inställningar göras för respektive aggregat. Detta gör att användaren kan skapa en specifik styrning för respektive 
aggregat beroende på de förutsättningar som råder. 

 

ICE-MACRO

AHU Supply Air 1

 AHU Supply Air 1

Styrmakron för respektive tilluftsaggregat (Massflow)

Controll units

ICE-MACRO

AHU Supply Air 2

 AHU Supply Air 2

ICE-MACRO

AHU Supply Air 3

 AHU Supply Air 3

ICE-MACRO

AHU Supply Air 4

 AHU Supply Air 4

ICE-MACRO

AHU Supply Air 5

 AHU Supply Air 5

Information about this macro

I denna vy visas styrmakron för de olika 

tilluftsaggregaten i detta verktyg.

Användaren kan välja olika inställningar för 

respektive aggregat om så önskas.

Från respektive aggregats styrmakro kommer en 

signal från en PI-regulator som sedan skickas 

vidare till den "switch" som hör till respektive 

aggregat i det tidigare makrot.

Observera att om användaren har valt olika styrmetoder för 

de olika tilluftsaggregaten måste användaren också anpassa 

styrningen för varje aggregat i respektive respektive 

styrmetod. Om användaren exempelvis valt 

"Heatcapacitymassflow " för aggregat två men "Constant 

Massflow " för de resterande aggregaten ska inställningar för 

aggregat två göras i aggregatkontrollen för just 

"Heatcapacitymassflow ". Inställningar för övriga aggregat ska

i sådana fall göras i aggregatkontrollen för "Constant 

Massflow ". 

Note

 

Figur 28. Vyn där användaren ställer in hur respektive aggregat ska styras. Användaren väljer mellan fyra alternativ 
för att skapa ett börvärde samt vid vilken utomhustemperatur som detta börvärde ska sluta att gälla. 

  

Brine Massflow (G21-7)
PI

Setpoint for Liquid temperature after all HX

PI-Ctrl and Link for Measurement

Konstant massflöde, massflöde enligt schema, massflöde enligt graf och 

massflöde enligt f il är tillgängliga för att skapa ett börvärde. Grafen utgår från

en variabel i systemet. Om annan variabel än temperaturen för utomhusluften

(tagen från Airmux G21-1 i AHU Supply Air 1) önskas måste användaren 

själv koppla denna. En fil som laddas måste vara formaterad enligt exempelfil 

för massflöde. "Temp Ambient Air" hämstas också från AIRMUX G21-1 i "AHU

Supply Air 1"

I detta makro väljer 

användaren börvärde till 

PI-regulatorn som styr 

pumpen till motsvarande 

tilluftsaggregat. Börvärdet 

kan anpassas på fyra olika

sätt enligt användarens 

önskemål och användaren 

kan även välja vid vilken 

uteluftstemperatur pumpen

ska stanna. 

T

Temp Ambient Air

 17

Konstant 

massflöde  1.177

Massflöde 

enligt schema

Information

Note

Styrmakro AHU Supply Air 1 (Massflow)

LinkRef

Massflöde 

enligt f il

Användaren väljer 

nedan vilken setpoint 

som ska användas.

On/Off Temp Setpoint

Den här sektionen ger möjligheten att 

låta pumparna stanna då 

utomhustemperaturen passerar en viss 

gräns.

Temp. gräns

I den här sektionen går signalen genom en 

PI-regulator som också läser av det aktuella 

massflödet genom aggregatet och därefter 

anpassar sin utsignal efter detta.
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I ovanstående makro väljer användaren ett börvärde som baseras på antingen en konstant, ett 

schema, en länkad variabel som bearbetas i ett diagram eller ett värde från en importerad fil. 

Detta val görs i en drop-down meny i samma sektion som de olika alternativen finns. Förutom 

detta väljer användaren också om dessa börvärden bara ska gälla till en viss temperatur. Beroende 

på inställningar i den termostat som finns till höger i Figur 28 kan användaren ställa in att 

börvärdena ska vara aktuella då utomhustemperaturen är högre eller lägre än den temperatur som 

angetts. Börvärdet skickas sedan till en PI-regulator som i detta fall mäter massflödet på en 

bestämd givare och därefter skickar ut en kontrollsignal. Beroende på vilket styralternativ som 

används mäts antingen massflöde eller temperatur på de olika givarna i systemet. Om användaren 

önskar kan denna länkas om till att hämta värden från andra givare i systemet men också till att 

hämta värden från andra variabler än massflöde och temperatur. Dessutom finns det två olika 

inställningar för PI-regulatorn där den ena innebär att regulatorn är i ”Heating-mode” och arbetar 

för att öka temperatur eller massflöde till ett visst värde medan den andra inställningen, ”Cooling-

mode”, innebär att regulatorn arbetar för att sänka massflödet eller temperaturen till ett visst 

värde. Om ”Heating-mode” är påslaget kommer alla värden över det börvärde som är valt att 

vara godkänt och regulatorn kommer inte arbeta för att sänka ett för högt värde. Det omvända 

gäller om ”Cooling-mode” är inställt. 

De allra flesta makron där inställningar anges för respektive aggregat är utformade enligt Figur 

28. Det som skiljer är om börvärdet är ett massflöde eller en temperatur och detsamma gäller för 

den länk som är kopplad till PI-regulatorn.  

De flesta makron i verktyget där inställningar sker för ett specifikt aggregat är utformade enligt 

Figur 28. Undantaget är de makron som ger användaren möjligheten att styra massflödet genom 

att mäta värmekapacitetsmassflödet i ventilationen. Denna vy visas i Figur 29. 
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Alla makron som innehåller styrning vilken bygger på värmekapacitetsmassflöde är utformade 

enligt makrot i Figur 29. I makrot finns länkar som hämtar massflöde för ventilationsluften och 

köldbäraren i respektive aggregat för att sedan multiplicera dessa värden med respektive mediers 

värmekapacitet. PI-regulatorn arbetar sedan för att värmekapacitetsflödet mellan dessa ska 

överensstämma. Förutom detta finns även samma möjlighet att stänga av styrningen vid en viss 

utomhustemperatur som förekommer i den andra sortens styrmakro, se Figur 28. 

Det andra makrot som styr massflödet i frånluften visas i Figur 30. Det är i det stora hela likadant 

som det makro som styr massflödet i tilluftsaggregaten frånsett två undantag. Dels finns det fler 

alternativ för att styra hur massflödet ska fördelas och regleras efter och dels finns det ett makro i 

detta makro som inte förekommer i de andra styrenheterna. 

 

Figur 29. Den andra varianten av makro som styr respektive aggregat. Samma möjlighet att stänga av styrningen då 
utomhustemperaturen når en viss nivå finns även i detta makro. Skillnaden är att användaren endast kan ställa inte 
vilka värmekapaciteter som ska användas för luften respektive köldbäraren. 

 

Brine Massflow (G21-7)

PI

Setpoint for Heatcapacitymassflow in each HX

PI-Ctrl and Link for Measurement

Air Massflow (G21-2)

 1010

 3747

Styrmakro AHU Supply Air 1 (HeatcapacityMassflow)

Information

I detta makro väljer 

användaren börvärde till 

PI-regulatorn som styr 

pumpen till motsvarande 

tilluftsaggregat. Börvärdet 

utgår från 

värmekapaciteten på 

luftflödet multiplicerat med 

massflödet. Detsamma 

gäller PI-regulatorns 

mät-länk.

I denna styrmetod beräknas värmekapacitetsflödet för luften i 

respektive aggregat varefter detta värde skickas till PI-regulatorn. 

Mätlänken för PI-regulatorn beräknar istället värmekapacitetsflödet på 

köldbärarsidan och anpassar sin utsignal så att dessa ska bli lika. 

Användaren kan också välja att stänga av systemet vid en viss 

temperatur. Länkar kan kopplas om och konstanter kan ändras av 

användaren om denne så önskar.

Note

Temp. gräns

Den här sektionen ger möjligheten att 

låta pumparna stanna då 

utomhustemperaturen passerar en viss 

gräns.

On/Off Temp Setpoint

 12

Temp Ambient Air

T

PI regulator och beräkning för mätning av 

värmekapacitetsflödet för köldbäraren.

Sektion där värmekapacitetsflödet 

för luftsidan beräknas. Till höger 

finns en sektion som skapar 

möjligheten att att stänga av flödet 

vid en viss utomhustemperatur.
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Makrot längst ner till höger i Figur 30, ”Limitation of massflow”, har som uppgift att omvandla 

signalerna från respektive PI-regulator i de olika styralternativen så att de signalerna som skickas 

till pumparna inte leder till ett högre flöde i frånluftsaggregaten än vad som finns att tillgå i krets 

B. Detta är nödvändigt för att förhindra ett negativt flöde i den bypass som finns i systemet innan 

frånluftsaggregaten, se Figur 14.  

I Figur 31 visas makrot där massflödet till de vätskekopplade värmeväxlarna regleras. Utseendet 

är lite annorlunda än övriga enheter men bygger på samma typ av val av användaren. I denna 

enhet förekommer endast två olika alternativ för att styra massflödet. Ett där användaren väljer 

massflöde och ett där användaren väljer en viss temperatur som ska uppnås. 

 

Figur 30. Kontrollenheten för massflödet i frånluftsaggregaten fungerar på liknande sätt som enheten för 
tilluftsaggregaten. Användaren väljer vilket alternativ som ska användas i drop-down menyer till höger och gör sedan 
inställningar i makrot för det alternativ som har valt. Längst ner till höger återfinns ett makro som förhindrar att det 
blir ett högre massflöde i frånluftsaggregaten än vad som finns i övriga delar av krets B. 

 

ICE-MACRO

Massflow

 Massflow

ICE-MACRO

Brine Temp to B2B_HX (Warm side)

 Brine Temp to B2B_HX

 (Warm side)

ICE-MACRO

Brine Temperature after each AHU Return Air

 Brine Temperature after

 each AHU Return Air

ICE-MACRO

Brine Temperature after all AHUs Return Air

 Brine Temperature after all

 AHUs Return Air

ICE-MACRO

Brine Temp to SupplyAgg (after B2B_HX)

 Brine Temp to SupplyAgg

 (after B2B_HX)

Controll-modes

 MASSFLOW

 MASSFLOW

 MASSFLOW

 MASSFLOW

 MASSFLOW

I den här delen gör användaren 

ett val beroende på vilken av de 

olika styrmodellerna som ska 

användas. Detta val måste göras

för varje aggregat.

Tillgängliga val:

- 1: Massflöde

- 2: Massflöde baserat på 

önskad temperatur för 

köldbäraren efter respektive 

aggregat

- 3: Massflöde baserat på 

önskad temperatur för 

köldbäraren efter alla aggregat

- 4: Massflöde baserat på 

önskad temperatur för 

köldbäraren innan B2B 

värmeväxlaren

- 5: Massflöde baserat på 

önskad temperatur för 

köldbäraren innan 

tilluftsaggregaten

- 6: Värmekapacitetsmassflöde

AHU RtnAir 1

AHU RtnAir 2

AHU RtnAir 3

AHU RtnAir 5

AHU RtnAir 4

ICE-MACRO

Limitation of massflow

Limitation of massflow

Choosing controll-mode

I denna vy kan användaren välja 

mellan flera olika typer av 

styrning för köldbärarens 

massflöde genom 

frånluftsaggregaten.

Varje styrmakro är kopplat till en

"switch" där användaren själv får 

välja vilken typ av styrning som 

ska användas för respektive 

aggregat och det specifika fallet.

Då användaren har valt en metod

för att styra massflödet måste 

metoden specificeras. I valt 

styrmakro anger användaren 

därför de parametrar som anses 

lämpligt. Om ett nollflöde 

önskas i något aggregat väljs 

"Constant massflow" där 

massflödet sätts till noll för det 

aktuella aggregatet.

När programmet körs kommer 

signalerna, efter de gått genom 

respektive "switch", att gå 

genom ett makro som begränsar

massflödet. Detta för att det inte

ska gå att ha ett större 

massflöde genom 

frånluftsaggregaten än vad som 

finns i resterande delar av 

systemet. 

Information about this macro

Val av massflödeskontroll i frånluftsaggregaten

Note

Notera att signalerna från PI-regulatorerna arbetar i ett intervall mellan 0 och 1. Detta 

innebär att det högsta värdet som kan fås från en regulator är 1. Om alla regulatorer 

skickar in en signal med värde 1 till "Limitation of massflow " kommer de också att få lika 

stort massflöde och ingen hänsyn tas till det faktum att luftf löden, temperaturer e.d. kan 

vara annorlunda i de olika aggregaten. För att uppnå en reglering som fördelas enligt detta 

bör användaren antingen använda sig av "Heatcapacityflow " (tar ej hänsyn till 

temperaturer) eller öka börvärdet (temperatur eller massflöde) för de aggregat som har en 

större potential.

ICE-MACRO

Heatcapacitymassflow

 Heatcapacitymassflow
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Den fjärde kontrollenheten som styr den bypass som finns innan tilluftsaggregaten är den minst 

avancerade enheten. I denna finns det ingen undernivå som i de tidigare tre styrenheterna då 

denna fjärde enhet endast används för att styra en pump. Enheten visas i Figur 32. Denna enhet 

är förinställd för att användaren ska kunna ange ett massflöde enligt samma fyra alternativ som i 

Figur 28. PI-regulatorn är kopplad till en länk som mäter massflödet i kretsen för att kunna ge 

rätt utsignal så att valt börvärde uppnås. Om användaren skulle vilja styra massflödet med den typ 

av reglering så att en viss temperatur uppnås kan användaren koppla om den länk som mäter 

massflödet till att istället mäta temperaturen på valfri givare i systemet. 

 

Figur 31. Enheten där användaren väljer hur massflödet ska styras för de båda vätskekopplade värmeväxlarna. Detta 
makro har endast två olika förinställda val för respektive värmeväxlare. Användare väljer alternativ via drop-down 
menyerna och inställningar görs i makron som motsvarar valda alternativ. Makron för de olika valbara alternativen 
ser likadana ut som makrot i Figur 28. 

 

ICE-MACRO

B2B HX2 (Cold side)

 B2B HX2 (Cold side)

ICE-MACRO

B2B HX (Warm side)

 B2B HX (Warm side)

Controll By Massflow

I denna sektion f inns styrenheterna för 

att kontrollera pumparna till B2B 

värmeväxlarna via massflödet.

I denna sektion f inns styrenheterna för 

att kontrollera pumparna till B2B 

värmeväxlarna via temperatur.

Controll By Temperature

ICE-MACRO

B2B HX (Warm side)1

 B2B HX (Warm side)1

ICE-MACRO

B2B HX2 (Cold side)1

 B2B HX2 (Cold side)1

 MASSFLöDESKONTROLL

 MASSFLöDESKONTROLL

Choice for B2B_HX2 (Cold side)

Choice for B2B_HX (Warm side)

I denna sektion väljer användaren 

vilken styrmetod som ska användas för

B2B_HX2 (Cold side). Samma val måste

göras även för B2B_HX (Warm side).

I denna sektion väljer användaren vilken 

styrmetod som ska användas för 

B2B_HX (Warm side). Samma val måste 

göras även för B2B_HX2 (Cold side).

Information

I detta makro 

bestämmer 

användaren 

vilken typ av 

styrning som 

ska användas till

respektive B2B 

värmeväxlare. 

Till höger 

återfinns del 

styrenheterna för

respektive 

styrmetod samt 

de drop-down 

menyer där 

användaren gör 

själva valet.

I styrenheterna 

hittar 

användarna 

inställningar för 

respektive 

styrmetod och 

pump. 

Note

Två val är tillgängliga för respektive 

värmeväxlare. Direkt massflödeskontroll 

samt massflödeskontroll via temperatur. 

Detta ställer användaren själv in med 

hjälp av sw itchen.

Valenhet för pumpar till B2B värmeväxlare
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Den femte och sista kontrolleneheten är den som reglerar massflödet i krets A, se Figur 33. 

 

 

Figur 32. Den fjärde styrenheten reglerar massflödet genom den bypass som återfinns innan tilluftsaggregaten. Detta 
makro är identiskt med övriga makron där massflöde anges, se Figur 28.  

Setpoint for Massflow in Bypass

PI-Ctrl and Link for Measurement

De fyra valen som är tillgängliga är konstant massflöde, massflöde enligt 

schema, massflöde enligt graf samt massflöde enligt f il. Grafen är kopplad till 

utomhustemperaturen (Temperaturen i AIRMUX G21-1) som standard. Om en 

annan variabel önskas får användaren ändra denna koppling. Filen som 

laddas måste vara formaterad som exempelfilen för massflöden.

Kontrollenhet för pump till Bypass

Detta makro 

kontrollerar pumpen till

den undre bypass 

som finns i systemet. 

Användaren kan välja 

mellan fyra olika 

metoder för att styra 

massflödet. Pumpen 

används bara då 

pumparna till 

tilluftsaggregaten är av.

PI
Brine Massflow (G1-9)

Massflöde 

enligt f il

Konstant 

massflöde
 4.708

Massflöde 

enligt schema

ICE-MACRO

Automatic on/off

Användaren väljer 

nedan vilken setpoint 

som ska användas.

Automatic on/off

I denna sektion skapas en 

automatisk på/av signal som

beror på användarens 

inställningar och f löden i 

systemet. Mer information i 

makrot.

Information

Note

LinkRef

 

Figur 33. Vyn för den femte och sista kontrollenheten. Denna enhet inhyser massflödeskontroll 
för de båda pumparna i krets A. För pump 1 finns endast alternativet att styra på massflöde 
(även om detta kan kopplas om till att styra på temperatur) och för pump 2 finns både 
massflöde och temperatur vid en bestämd givare som förinställda alternativ. 

 

Pump Massflow Controlls

Val av massflöde i kretsen för värme- och kylkälla

Information about this macro

I dessa makron bestäms endast massflödet genom respektive pump. 

Temperaturer och övriga inställningar anges i makrot för kyl- respektive 

värmekälla. Se till att massflödet i Pump 2 inte blir större än massflödet i Pump 1 

då det i sådana fall kommer att leda till ett tillbakaflöde i den bypass som finns i 

kretsen.

Note

I denna vy visas de makron 

som används för att ställa in 

pumparna i kretsen för värme- 

och kylkällan.

För att ställa in önskade 

börvärden dubbelklickar 

användaren det makro som hör 

till respektive pump.

ICE-MACRO

Pump 1 - Circuit for Heating/Cooling source

 Pump 1 - Circuit for

 Heating/Cooling source

ICE-MACRO

Pump 2 - Circuit for B2B Heatexchangers1

 Pump 2 - Circuit for B2B

 Heatexchangers1
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Pump 1 styr massflödet genom kyl- och värmecentral samt det makro som skapar ett överskott 

av värme eller kyla. Det enda förinställda alternativet för denna är pump är massflödeskontroll 

enligt Figur 28. Kontrollenheten för pump 2 har däremot tre förinställda alternativ fördelat på två 

makron. Då användaren öppnar enheten för pump 2 möts denne av en vy enligt Figur 34. 

 

Användaren väljer här ett av två alternativ. Det ena alternativet innebär att användaren anger 

massflöde eller en temperatur som ska uppnås vid en bestämd givare. Det andra alternativet 

innebär att massflödet är reglerat med hänsyn till det värmekapacitetsmassflöde som går finns i 

krets B. Styrenheten för massflöde eller temperatur visas i Figur 35 och styrenheten för 

massflödeskontroll enligt värmekapacitetsmassflöde visas i Figur 36. 

 

 

Figur 34. Det finns två makron som används för att ställa in hur pump 2 ska styras. Ett där 
användaren väljer antingen massflöde eller temperatur som ska uppnås vid en förutbestämd 
givare i systemet och ett där ett värmekapacitetsmassflöde baserat på krets B används. 

 

Styrmakro Pump 2 - Kretsen för B2B Värmeväxlare

ICE-MACRO

Temperature or Massf low

 Temperature or Massflow

ICE-MACRO

Heatcapacityflow

 Heatcapacityflow

Information

I detta makro väljer 

användaren vilken metod som 

ska användas för att styra 

massflödet i kretsen för de 

vätskekopplade 

värmeväxlarna. Användaren gör

valet i drop-down menyn till 

höger. Förutom detta måste 

användaren även ställa in rätt 

värden i styrenheten för den 

valda metoden.

Det övre makrot ska användas om användaren vill styra massflödet genom att ange massflödet eller om användaren 

önskar styra massflödet genom att mäta en temperatur i systemet. Det undre makrot används om användaren önskar en

styrning som baserar på värmekapacitetsflödet genom de två vätskekopplade värmeväxlarna. Om 

värmekapacitetsflödet är olika i dessa väljer verktyget det högsta av dessa två värden.

Note

Users choice
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Makrot i Figur 35 är likadant som tidigare redovisade makron där massflöde bestäms av 

användaren med skillnaden att användaren här får välja vad PI-regulatorn ska använda för 

mätvärde. Förinställt finns två olika temperaturgivare och en givare för massflöde. Användaren 

gör detta val i en drop-down meny enligt samma princip som redovisats tidigare. 

Den andra styrenheten för pump 2 visas i Figur 36. Denna styrenhet skapar ett massflöde genom 

att jämföra värmekapacitetsmassflödet på båda sidorna av de vätskekopplade värmeväxlarna. Det 

som skiljer denna styrenhet från enheten i Figur 29 (som fungerade på liknande sätt) är att 

börvärdet mäts över respektive värmeväxlare i krets B men bara det största 

värmekapacitetsmassflödet blir det aktuella börvärdet. Detta finns för att verktyget ska kunna 

använda sig av denna styrning även när bara en av värmeväxlarna används. Om det dubbla 

massflödet önskas kan användaren själv ange en värmekapacitet som är dubbelt så stor för att på 

så sätt anpassa styrningen efter önskemål. 

 

Figur 35. Det makro som styr pump 2 om denna ska styras enligt ett bestämt massflöde eller temperatur. Till skillnad 
från tidigare makron av denna typ (se Figur 28) förekommer de båda alternativen i samma makro. Här kan 
användaren välja om PI-regulatorn ska få data från massflöde eller temperatur.  

Styrmakro Pump 2 - Kretsen för B2B Värmeväxlare

Note

Information

Enligt schema

 0.95Konstant
I detta makro väljer 

användaren börvärde till 

PI-regulatorn som styr 

pumpen i kretsen för B2B 

värmeväxlarna.  Börvärdet 

kan anpassas på fyra 

olika sätt enligt 

användarens önskemål. 

Användaren måste välja 

metod i dropdown-menyn 

till höger.

Konstant massflöde, massflöde enligt schema, massflöde enligt graf eller 

massflöde från en source-file är tillgängliga för att skapa ett börvärde. Om 

graf väljs utgår denna från en variabel, exempelvis uteluftstemperatur, för att

på så sätt skapa ett anpassat börvärde. Om annan variabel än temperaturen 

för utomhusluften (tagen från Airmux G21-1 i AHU Supply Air 1) önskas 

måste användaren själv koppla denna. Filen som laddas måste vara i samma 

format som exempelfil.

PI-Ctrl and Link for Measurement

Setpoint for Massflow or Temperature

PI

Brine Massflow (G1-5)

Enligt 

Source-file

Användaren väljer 

nedan vilken setpoint 

som ska användas.

ICE-MACRO

Automatic on/off
LinkRef

Brine Temp (G1-5)

Brine Temp (G1-7)

ICE-MACRO

Limitation of

massflow

On/Off and On/Off Temp Setpoint

Den här sektionen ger möjligheten att låta pumparna 

stanna då utomhustemperaturen passerar en viss 

gräns. I sektionen finns också ett makro som stänger

av massflödet om vissa kriterier inte är uppfyllda.

T
 100Temp. gräns

Temp Ambient Air
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9.1.5 Komponenterna 

Förutom de makron och system som har redovisats ovan innehåller verktyget också flera 

komponenter som har en mängd olika inställningsmöjligheter. Pumpar, fläktar, 

återvinningsbatterier, värmebatterier, kylbatterier, PI-regulatorer samt kyl-och värmecentral är de 

viktigaste i detta sammanhang. 

För de allra flesta komponenter kan användaren ändra parametrar så att komponenterna 

motsvarar riktiga produkter. Exempelvis kan användaren ange dimensionerande värden för 

värmebatterier för att skapa ett batteri som uppfyller kraven som ställs på ett värmebatteri vid 

projektering av ett nytt system. Användaren kan också välja vilken typ av vätska (alternativ 

värmekapacitet för vätskan) som används i systemet genom att ange detta i köldbärarkretsens 

komponenter.  

 

Figur 36. Det andra alternativet för att styra massflödet i pump 2 baseras på det värmekapacitetsmassflöde som 
finns i krets B. Värmekapacitetsmassflödet beräknas på samma sätt som i Figur 29. 

 

Brine M (G1-2)

PI

Setpoint for Heatcapacitymassflow

PI-Ctrl and Link for Measurement

Brine M (G1-19)

 3747

 4187

Styrmakro B2B HXs (HeatcapacityMassflow)

Information

I detta makro väljer 

användaren börvärde till 

PI-regulatorn som styr 

pumpen till motsvarande 

de vätskekopplade 

värmeväxlarna på A-sidan. 

Börvärdet utgår från 

värmekapaciteten på 

B-sidan multiplicerat med 

massflödet. Detsamma 

gäller PI-regulatorns 

mät-länk.

I denna styrmetod beräknas värmekapacitetsflödet för köldbäraren på 

B-sidan varefter detta värde skickas till PI-regulatorn. Mätlänken för 

PI-regulatorn beräknar istället värmekapacitetsflödet för köldbäraren 

på A-sidan och anpassar sin utsignal så att dessa blir lika. 

Användaren kan också välja att stänga av systemet vid en viss 

temperatur. Länkar kan kopplas om och konstanter kan ändras av 

användaren om denne så önskar.

Note

Temp. gräns

Den här sektionen ger möjligheten att låta pumparna stanna 

då utomhustemperaturen passerar en viss gräns. I 

sektionen finns också ett makro som stänger av massflödet 

om vissa kriterier inte är uppfyllda.

On/Off and On/Off Temp Setpoint

 100

Temp Ambient Air

T

PI regulator och beräkning för mätning av 

värmekapacitetsflödet för köldbäraren.

Sektion där värmekapacitetsflödet  

för B-sidan till de båda B2B 

värmeväxlarna beräknas. Den 

högsta av de två väljs som 

börvärde. 

ICE-MACRO

Limitation of

massflow

MAX

 3747

Brine M (G1-11) ICE-MACRO

Automatic on/off



71 
 

 

Figur 37 visar den vy som möter användaren då återvinningsbatterierna ska ställas in. För att 

kunna simulera ett verkligt system krävs att användaren anger de flesta av värdena om batterierna 

ska motsvara verkliga produkter. Övriga värmeväxlare i verktyget har liknande 

inställningsmöjligheter även om vissa parametrar skiljer sig åt.  

9.1.6 Resultat 

Verktyget levererar resultat i form av diagram där olika variabler kan loggas. T.ex. kan användaren 

logga flöden, temperaturer, tryck och effekter. Dessa diagram kan sedan användas för att utläsa 

hur förhållandena i systemet har förändrats beroende på årstid och användarens egna 

inställningar. I diagrammen kan användaren välja vilka tidsperioder som ska studeras. Från en 

specifik timme upp till ett helt år. Dessutom kan användaren välja att se resultatet som 

varaktighetsdiagram eller jämföra resultatet med en variabel som loggats i ett annat diagram. Då 

energi loggas visas resultatet ackumulerat över önskad tidsperiod.  

 

Figur 37. I figuren syns alla inställningsmöjligheter för de återvinningsbatterier som används i programmet. 
Parametrarna som slutar på ”-RAT” motsvarar de dimensionerande värdena som anges för riktiga produkter. 
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I Diagram 1 visas loggade resultat över ett helt år. Om användaren vill studera en specifik vecka 

av den utförda simuleringen kan detta anges och Diagram 2 visas för användaren. 

 

Alla resultat som loggats kan exporteras till Excel där användaren får en tabell med samma tidssteg 

som använts av programmet under simulering. 

 

Diagram 1. I detta diagram har ett massflöde och fyra temperaturer loggats över ett helt år.  X-axeln visar antalet 
timmar samt vilket månad detta innebär med y-axeln visar det aktuella värdet. 
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Diagram 2. Resultaten i detta diagram kommer från Diagram 1 men tidsperioden för redovisning är endast angedd till 
en specifik vecka.  
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10 Verifikation av verktyget 
För att kontrollera att verktyget fungerar korrekt genomfördes en verifikation av verktyget i 

enlighet med målen i avsnitt 5.3. Verifikationen gick ut på att säkerställa att verktyget inom 

rimliga gränser (med felkällor och osäkerheter i indata) skulle motsvara de temperaturer som 

fanns vid ett driftfalls av en anläggning med komplicerad värmeväxling. Anläggningen som 

undersökts är fastigheten Ångströmslaboratoriet (se beskrivning i avsnitt 7.3) eftersom det finns 

tillgång till en värmekälla som genom seriekopplade värmeväxlare överför värme till den kalla och 

varma sidan av den vätskekopplade till- och frånluftsvärmeväxlingen. 

De indata som har anpassats i verktyget för att kontrollera rimlighet mot driftsfall: 

 Massflöde för till- och frånluft 

 Utomhustemperatur  

 Frånluftstemperatur 

 Massflöde KB1 (från serverhallen till B2B_HX och B2B_HX2) 

 Massflöde KB2 

 Ratingvärden i värmeväxlarna (värmeväxlarens UA värde) 

10.1 Standardfall 
Verifikationen genomfördes på Akademiska Hus byggnad Ångströmslaboratoriet. 

Kontaktpersoner har varit driftingenjör Mats Wieselblad samt drifttekniker Jonas Andersson på 

Akademiska Hus. Tillgång till driftprogrammet, där arkiverade och aktuella temperaturer mäts, 

har beviljats och används. 

Tre stycken driftsfall från olika datum har undersökts. Den 2013-01-21 klockan 11.00 samt 2013-

01-25 klockan 08.00 och 2013-01-30 klockan 11.00 med respektive -4°C, -14°C och 2,5°C i 

utomhustemperaturer. 

Temperaturgivare innan och efter varje värmeväxlare har undersökts. Det har inte funnits 

möjlighet att mäta varken luftflöden eller massflöden för vätska. Alla temperaturer för 

anläggningen har hämtats från driftövervakningsprogrammets arkiverade mätdata.  

En förutsättning för att verifiering skall vara uppfyllt är att ingen temperaturgivare skall vara 
utanför toleransnivån ± 10 % eller ± 1,0°C , se Tabell 10, utifrån det första kontrollerade 
driftfallet och att all indata skall ligga inom rimliga gränser för antaganden. 

Det första driftsfallet används för att ställa in rimliga värden på värmeväxlare och luftflöden. Att 
välja ett luftflöde är komplicerat då det både ger upphov till stora fel, se Tabell 13, samt kan 
variera mycket under ett dygn, beroende på vilka variabla luftflöden som är igång vid t.ex. 
laborationssalars dragskåp och föreläsningssalar. Särskilt då aggregatet betjänar dragskåp i 
laborationssalar, föreläsningssalar, renrum samt kontor med både ett CAV och ett VAV system.  

Enligt drifttekniker Jonas Andersson är alla vätskeflöden konstanta i systemet. 

Vid inställt driftförhållande undersöks två andra driftsfall för ytterligare verifikation för att 

bekräfta att rimliga antaganden har gjorts. Vid dessa driftsfall är verktyget verifierat om alla 

temperaturgivare är inom ± 10 % eller ± 1,0°C. 



74 
 

10.2 Parametrar 

10.2.1 Luftflöde 

Det maximala luftflödet i tilluftsfläktarna för luftbehandlingsaggregatet LB300 är 6 m3/s per fläkt 

och aggregatet består av 8 fläktar som totalt ger ett maximalt flöde på 57,6 kg/s enligt 

bygghandling. De 8 fläktarna är parallellkopplade två och två i 4 tilluftskanaler. I verktyget 

simuleras detta med 4 kanaler med totalt 4 fläktar. 

 Luftbehandlingsaggregatet försörjer både ett CAV (Consant Air Volume) och ett VAV (Variable 

Air Volume) system. Enligt VVS-konstruktör Dmytro dimensioneras fläktarnas maximala 

luftflöde så att det minsta luftflödet är ca 10 % av det totala luftflödet, vilket innebär att minsta 

möjliga luftflöde är 5,76 kg/s för detta aggregat (Kolisnichenko, 2013). 

Det luftflöde verktyget använder för simulering av det aktuella driftsfallet är 15,6 kg/s. Detta ger 

en god anpassning då inget annat värde på luftflöde finns att tillgå. Luftflödet faller inom ramen 

för maximalt värde 57,6 kg/s och minimum 5,76 kg/s.  

Enligt driftstekniker Jonas Andersson är byggnaden i balans mellan frånluft och tilluft, inget över 

eller undertryck råder i märkbar bemärkelse varför frånluftsflöde sätts till det samma som 

tilluftsflöde.  

10.2.2 Vätskeflöden 

Serverhallen genererar en konstant effekt på 100 000 W enligt drifttekniker Jonas Andersson 

samtidigt som vätsketemperaturen (vatten) in är konstant på 7°C och vid driftsfall 1 är 

temperaturen ut på 27,7°C. Detta medför att massflödet är 1,156 kg/s enligt (17.5). 

Ingen flödesmätare är installerade vid någon komponent på hela systemet varvid inga massflöden 

har kunnat läsas av. Däremot har differentialtrycket (pumphuvudtrycket) mätts på A-sidan. Med 

pumptrycket och korrekt pumpkurva har ett vätskeflöde tagits fram enligt bilaga 17.2 som visar 

att flödet är mellan 0,8 och 1,2 kg/s.  

Det massflöde verktyget använder för KB1 är 0,95 kg/s och serverhallen anpassades till att 

leverera en effekt på 100 000 W. 

Massflödet som används för KB2 beräknades med hjälp av en temperaturvärden vid driftfall 1 

och är enligt beräkningar i Tabell 12 på 4,71 kg/s på den undre och 3,50 kg/s på den övre 

värmeväxlarkretsen. I IDA kommer vätskeflödet skapas i pumparna för värmeväxlarna till 

tilluftsbatterierna och fördelas lika på frånluftsvärmeväxlarna. 

10.2.3 Frånluftstemperaturer 

Frånluftstemperaturer vid driftsfall 1 ses i nedanstående Tabell 3. 

Fem stycken frånluftsfläktar med varierande frånlufts- och avluftstemperaturer. 

Lufttemperaturerna som GT41 och GT43 visar är märkbart högre än övriga temperaturer. Dessa 

ses som extremtemperaturer och är troligen från någon speciell del av byggnaden där rådande 

temperaturförhållande påverkar mätdata. Genomsnittlig frånluftstemperatur från GT45, GT47 

och GT49 är 18,3°C grader vilket används i verktyget. Genomsnittlig avluftstemperatur från 

GT46, GT48 och GT50 är 10,5°C.  
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Givare från driftsdata Från-/avluftstemperatur [°C]

LB300-GT41 Frånluftstemperatur 21,0

LB300-GT42 Avluftstemperatur 10,0

LB300-GT43 Frånluftstemperatur 21,4

LB300-GT44 Avluftstemperatur 10,0

LB300-GT45 Frånluftstemperatur 17,8

LB300-GT46 Avluftstemperatur 10,4

LB300-GT47 Frånlufstemperatur 19,3

LB300-GT48 Avluftstemperatur 10,0

LB300-GT49 Frånluftstemperatur 17,9

LB300-GT50 Avluftstemperatur 11,1  

Tabell 3. Mätdata från driftsfall 1 på från- och avluftstemperaturer. 

10.3 Resultat av verifikation 
I den här delen presenteras resultatet vid verifikation av driftsfallen. Standardfallet är driftsfall 

nummer ett. Fall 2 och 3 har samma indata som fall 1 förutom att luftens massflöde har ändrats 

vilket ses vid respektive fall. 

Indata för fall 1 visas i Tabell 5 och Tabell 4. 

Luftflöde 15,6 kg/s

Massflöde KB1 0,95 kg/s

Massflöde KB2 undre B2B_HX 4,71 kg/s

Massflöde KB2 övre B2B_HX2 3,53 kg/s

Servereffekt 100 000 W

Frånluftstemperatur 18,3 [°C]

Utomhustemperatur 4 [°C]

Cp liquid 3747 [J/Kg K]

Config 1.0

Qtot 94000 [W]

M liquid 2,355 [kg/s]

T in liquid 11,5 [°C]

M air 8,4 [kg/s]

T in air  -20 [°C]

W air 0,07 [kg/kg]

Dprate 306 [Pa]

DP0 0,1 [Pa]

DPliq0 50 [Pa]

Indata för standardfallet

Generellt

Tilluftsvärmeväxlare

  

A in 21 [°C]

A out 13,5 [°C]

B in 10,5 [°C]

B out 18 [°C]

Qtot 251000 W

A in 13 [°C]

A out 4,5 [°C]

B in 2,3 [°C]

B out 8,8 [°C]

Qtot 287 000 W

Cp liquid 3747 [J/Kg K]

Qtot 88000 [W]

Q sensible 66000 [W]

M liquid 3,45 [kg/s]

T in liquid  -7,5 [°C]

M air 11,52 [kg/s]

T in air 21 [°C]

W air 0,0112 [kg/kg]

Dprate 45 [Pa]

DP0 0,1 [Pa]

Frånluftsvärmeväxlare

B2B_HX (Warm side)

B2B_HX2 (Cold side)

 

Tabell 5. Generell indata för standardfallet (driftsfall 1) 
 samt indata för tilluftsvärmeväxlare. 

Tabell 4. Indata till B2B_HX, B2B_HX2 samt 
frånluftsvärmeväxlare vid standardfallet. 
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Felmarginal beräknas med nedanstående formel. 

 

Differens beräknas enligt nedanstående formel.  

 

10.3.1 Driftsfall 1 

I detta avsnitt undersöks hur väl verktyget är anpassat till driftsfall 1. Vid aktuellt driftsfall var 

utomhustemperaturen -4,0°C. Data är hämtat från måndagen den 21:a januari 2013 klockan 

11.00. Vid detta datum borde aktivitet i universitetsbyggnaden pågå. 

Ingen temperaturgivare har en felmarginal större än ± 10 % eller en differens större än ± 1,0°C 

vid driftsfall 1, se Tabell 6. 
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Tilluftsaggregat Driftsfall [°C] Verktyget [°C] Felmarginal [%] Diff [-]

G21-1 -4,0 -4,0 0,0% 0,00

G21-2 7,3 6,8 -6,3% 0,46

Frånluftsaggregat

G31-1 18,3 18,3 0,0% 0,00

G31-2 10,5 11,5 9,0% -0,95

Vätskesystem

G1-1 27,6 27,7 0,4% -0,1

G1-2 27,7 27,7 0,0% 0,0

G1-3 12,0 12,2 1,4% -0,17

G1-4 5,0 5,0 0,0% 0,00

G1-19 15,0 15,6 4,0% -0,60

G1-11 7,3 7,1 -2,9% 0,21

G1-10 5,2 4,9 -6,2% 0,32

G1-18 11,5 12,0 4,7% -0,54

G1-8 6,3 6,0 -5,6% 0,35

Driftsfall 1

 

Tabell 6. Resultat från verifikation med driftsfall 1. Temperaturer och felmarginal med differens redovisas. 

 

Att G1-8 visar 6,3°C och G1-10 visar 5,2°C skulle kunna bero på att köldmediet i fråga kyls av i 

ett schakt under transport från tilluftsvärmeväxlaren till B2B_HX2 (Cold side). Detta har 

simulerats i verktyget genom att subtrahera 1,1 grader från G1-8 för att direkt efterlikna 

driftsdatan och de aktuellt rådande förhållandena. 

Temperaturverkningsgraden har också undersökts och beräknas enligt formler nedan. 

Driftsfallet ger temperaturverkningsgraden          
         

         
      

Verktyget ger temperaturverkningsgraden            
         

         
      

Differensen är 4,2 % vilket är inom felmarginalen på ± 10 %. 

10.3.2 Driftsfall 2 

Här redovisas resultatet från driftsfall 2. Rådande utomhustemperatur är 2,5°C vid driftsfallet. 

Data är hämtat från onsdagen den 30:e januari 2013 klockan 11.00. Ingen förändring i indata från 

driftsfall 1 har skett. Temperaturerna antas vara inom rimligt värde om differensen mellan 

verktyget och driftsfallet är ±10 % eller ± 1,0°C. Lufttemperaturerna, GT16 och GT42 skiljer sig 

med -7 % respektive +10%. Liknande värden erhölls från driftsfall 1 då GT16 och GT 42 skiljer 

sig med −6% respektive 9 % . Det bör indikera att massflödet för luften är på liknande nivå vid 

båda driftsfallen. 
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Tilluftsaggregat Driftsfall [°C] Verktyget [°C] Felmarginal[%] Diff [-]

G21-1 2,5 2,5 0,0% 0,00

G21-2 11,6 10,9 -6,6% 0,77

Frånluftsaggregat

G31-1 18,8 18,8 0,2% -0,03

G31-2 13,0 14,3 9,9% -1,28

Vätskesystem

G1-1 27,7 27,7 0,0% 0,0

G1-2 27,6 27,6 0,0% 0,0

G1-3 13,4 14,7 9,9% -1,32

G1-4 10,1 10,3 1,7% -0,17

G1-19 17,4 17,7 1,7% -0,30

G1-11 11,4 11,6 2,0% -0,23

G1-10 10,3 10,2 -0,9% 0,09

G1-18 14,4 14,8 2,7% -0,39

G1-8 10,6 10,2 -3,7% 0,39

Driftsfall 2

 

Tabell 7. Resultat från verifikation med driftsfall 2. Temperaturer och felmarginal med differens redovisas. 

Enligt Tabell 7 syns att driftsfall 2 klarar gränsen för ± 1,0°C vid samtliga temperaturgivare 

förutom G1-3 och G31-2. Vid dessa givare klarar driftsfallet dock kriteriet på ± 10 % felmarginal. 

10.3.3 Driftsfall 3 

I detta avsnitt redovisas resultatet från driftsfall 3. Rådande utomhustemperatur var minus 14°C. 

Data är insamlat från torsdag den 24:e januari 2013 kl 08.00. Temperaturerna antas ligga inom ett 

rimligt intervall om differensen från verktyget och driftsfallet är ± 10 % eller ± 1,0°C. 

Det är överlag låga temperaturer i systemet jämfört med driftsfall 1 och driftsfall 2. 

Lufttemperaturer efter värmeväxling är endast 2,4°C, se Tabell 8. Vätsketemperaturen efter 

värmeväxlaren vid tilluften är 0,5 vid driftsfallet och -0,1 i verktyget. Detta ger en differens på 

hela -110 % men värt att notera är att temperaturavvikelsen kan uppgå till ± 1,0°C vilket ger ett 

stort procentuellt fel vid låga temperaturer. Vid höga temperaturer när temperaturavvikelsen från 

temperaturgivarna påverkar mindre, som vid G1-19 är kvoten 1,5 % och differensen -0,18. 
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Tilluftsaggregat Driftsfall [°C] Verktyget [-15% luftflöde] Kvot [%] Diff [-]

G21-1 -14,0 -14,0 0,0% 0,00

G21-2 2,6 2,4 -8,1% 0,21

Frånluftsaggregat

G31-1 18,0 18,0 0,0% 0,00

G31-2 7,4 6,7 -10,0% 0,74

Vätskesystem

G1-1 27,2 27,3 0,6% -0,2

G1-2 27,3 27,3 0,0% 0,0

G1-3 7,6 8,4 10,9% -0,83

G1-4 -1,5 -1,6 8,0% 0,12

G1-19 12,4 12,6 1,5% -0,18

G1-11 1,6 1,3 -20,4% 0,33

G1-10 -1,5 -1,9 23,3% 0,35

G1-18 7,2 8,2 13,9% -1,00

G1-8 0,5 -0,1 -110,0% 0,55

Driftsfall 3

 

Tabell 8. Resultat från verifikation med driftsfall 3. Temperaturer och felmarginal med differens redovisas. 

För detta driftsfall sänktes luftflödet med 15 % och allt annat lika jämfört med driftsfall 2. Det är 

rimligt att luftflödet är 15 % lägre kl 08.00 än kl 11.00 då inte lika mycket aktivitet sker i 

byggnaden. Luftflödet kan variera under dagen på grund av att dragskåp i laborationssalar öppnas 

och stängs. Det är därför ingen säkerhet att det antagna luftflödet vid driftsfall 1 gäller för alla 

driftsfall. En korrigering med 15 % på massflödet av luften kan därför anses vara rimlig. Ett 

antagande om kallt schakt har används i det aktuella driftsfallet då G1-8 går från 0,5 till -1,5 för 

G1-10. Detta kan vara en mätavvikelse eller ett kallt schakt. Det är troligen ett för stort fel för att 

vara ett mätfel och därför antas att det är ett kallt schakt. 

10.4 Känslighetsanalys 
Känslighetsanalysen syftar till att ge en uppfattning om vilken parameter som påverkar resultaten 

av verifikationen till störst del. Vid en känslighetsanalys varieras en parameter åt gången medan 

resterande hålls konstanta för att illustrera just hur denna parameter påverkar slutresultatet. 
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I Tabell 9 visas en sammanställning för vilka parametrar som har varierats och mellan vilka 

intervall. 

Fall Förändringar Innan Efter Enhet

1 1. Massflöde serverhall (-10%) 1,0 0,9 Kg/s

2 2. Vätskeflöde tilluftsbatterier (+10%) 1,8 1,3 Kg/s

3 3. Tilluftsflöde&Frånluftsflöde [+10%] 3,9 4,3 Kg/s

4 4. Fördelning övre/undre [+30%] 0,8 1,0 [-]

5 5. Qtotrat tilluftvvx [-10%] 9400 84600 W

6 6. Qtotrat frånluftvvx [-10%] 88000 79200 W

7 7. Qtotrat B2B vvx undre [-10%] 251000 225900 W

8 8. Qtotrat B2B vvx  övre [-10%] 287000 258300 W

9 9. Utomhustemperatur (sjunker med 10%) -4,0 -4,4 °C

10 10. Frånluftstemperatur (-10%) 18,3 16,5 °C  

Tabell 9. I tabellen redovisas de olika parametrar som varierats i känslighetsanalysen samt värdet innan och efter 
förändring. 

Utförligare resultat från känslighetsanalysen presenteras i Tabell 13 och Tabell 14 i bilaga 17.3 

tabellen avser känslighetskoefficienten IC. Ett högt värde innebär större känslighet och större 

påverkan vid t.ex. osäker indata. De parametrar i systemet som påverkar mest är ”Qtotrat 

tilluftvvx” och ”Qtotrat frånluftvvx” vilka är inställningar för den dimensionerande totala 

effekten på återvinningsbatteriet i tilluften respektive frånluften. Dessa parameter är också de 

parametrar som det råder en större osäkerhet för vad gäller indata vilket bör beaktas vid tolkning 

av resultaten från verifikationen. Övriga resultat redovisas i bilaga 17.3. Andra faktorer att beakta 

förutom känsligheten av indata vid tolkning av resultatet är möjliga felkällor. 
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11 Felkällor 
Felkällor finns i många olika former och system. Här listas de felkällor som antas vara viktigast att 

beakta vid verifikationen av verktyget.  

11.1 Temperaturgivare 
I energisimuleringsprogrammet IDA ICE beräknas temperaturer i alla delar av systemet och det 

finns inga temperaturgivare med mätfel. Det beräknade värdet på temperaturer i EVÅS innehåller 

alltså inget mätfel.  

I det befintliga luftbehandlingsaggregat och rörsystemet måste däremot temperaturen mätas för 

att ett värde ska erhållas och detta leder till mätfel i viss mån. Det finns i huvudsak två olika 

industriella temperaturgivare som beskrivs nedan. 

11.1.1 Termoelement 

Två metaller i olika material förbundna med varandra i en punkt genererar en elektrisk spänning 

som är proportionell mot differenstemperaturen över metallerna. Termoelementens olika 

metaller isoleras runt varandra och har endast kontakt med varandra på en punkt. I den andra 

änden kopplas sedan ett kontaktdon in för att föra informationen vidare. Det finns ett stort antal 

olika termoelement som är tillverkade av olika metaller och har olika 

temperaturverksamhetsområden. Mätnoggrannheten är måttlig och som bäst i praktiken ger den 

mätvärden med säkerheten ± 1°C. Det finns en stor källa till mätfel när referenspunkten (kalla 

lödstället) skall mätas av mätinstrumentet. (FläktWoods, 2009) 

11.1.2 Resistansgivare 

Resistansgivare fungerar genom att vara ett motstånd för elektrisk ström där resistansen ändras 

proportionellt mot temperaturen. Givaren är uppbyggd genom att en metalltråd är lindad runt en 

glas- eller keramikkropp. De metaller som oftast förekommer är platina (Pt) samt nickel (Ni). 

Givaren bestäms av dess material samt dess resistans vid 0°C. T.ex. en givare av platina som har 

en resistans, R=1000 ohm vid 0°C kallas Pt1000. En mycket vanlig givare vid industriella 

applikationer är Pt100. Den är välanvänd och välbeprövad. En nackdel är den låga resistansen på 

utsignalen, 0.39 ohm/°C vilket bidrar till mätfel på grund av ändrad resistans i mätkabeln 

(FläktWoods, 2009). 

Beroende på vilken toleransklass temperaturgivarna har kan känsligheten variera mellan klass AA 

på ± 0,10°C och klass C med ± 0,6°C (Electronic Sensor GmbH, 2011). Temperaturområdet är 

runt 0°C. Det råder alltså en stor osäkerhet avseende temperaturgivarna. 

°C Ohm Ohm/K Ohm °C Ohm °C Ohm °C Ohm °C

-50,0 80,3 0,4 ± 0,05 ± 0,19 ± 0,10 ± 0,25 ± 0,22 ± 0,55 ± 0,44 ± 1,10

0,0 100,00 0,39 ± 0,04 ± 0,10 ± 0,06 ± 0,15 ± 0,12 ± 0,30 ± 0,23 ± 0,60

100,0 138,50 0,39 ± 0,11 ± 0,27 ± 0,13 ± 0,35 ± 0,30 ± 0,80 ± 0,61 ± 1,60

Temperaturområde
Tabellvärde

n för DIN EN 

Toleranser för DIN EN 60751 för Pt100

Klass AA Klass A Klass B Klass C

 

Tabell 10. Visar mättoleranser för olika klasser av temperaturgivaren Pt100. 
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11.2 Vätskeflöden 
Vid mätning av differentialtryck över pumpen på A-sidan i systemet och kännedom enligt Jonas 

Andersson om att pumpen var verksam på den lägsta varvtalsinställningen kunde detta 

tillsammans med en pumpkurva ge en uppfattning om vilket vätskeflöde som råder. Storleken av 

felet vid mätning av differentialtrycket är okänd men existerar. Ytterligare osäkerhet råder vid 

användning av pumpkurvan för att beräkna flödet, se Figur 43. Detta leder till felaktigheter för 

valt vätskeflöde som i sin tur kommer att fortplanta sig i systemet. 

11.3 Luftflöden 
Det nämndes i förutsättningarna att endast ett max och minvärde har funnits att tillgodota vid 

verifikationen av ångströmslaboratoriet. Eftersom att det är ett CAV och VAV system och ingen 

flödesmätare finns är det i princip omöjligt att säga exakt vad rådande luftflöde är – eftersom 

inget känt vätskeflöde finns tillgängligt heller. Det går således inte att beräkna heller. Vid 

verifikationen av driftsfall 1, 2 och 3 har ett luftflöde anpassats för att temperaturerna i systemet 

skall vara korrekta (samt en del andra parametrar) det visar ändå på att inom given toleransnivå 

att luftflödet är korrekt. Däremot är toleransnivån ± 10 % vilket borde ge ungefär lika stor 

felmarginal på luftflödet. 

11.4 Värmeväxlare 
Vid anpassning av befintliga värmeväxlare till värmeväxlare i IDA finns upphov till felkällor. 

Detta på grund av att de ratingvärden för värmeväxlare som funnits i utredningar och matats in i 

IDA inte har verkat i enlighet med driftsdata. När stor temperaturavvikelse över värmeväxlare i 

driftsfallet skett har indata i form av ratingvärden till värmeväxlare i IDA ändrats för att minimera 

avvikelsen. Dessa ratingvärden används för att beräkna ett UA-värde. UA-värdet är ett specifikt 

värde per värmeväxlare som tillsammans med flödesgeometrin och kapacitetsflöden beskriver hur 

många utbytesenheter värmeväxlaren har (Number transfer units på engelska). 
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12 Driftstrategi och energianvändning 
Förutom verifikationen i enlighet med syftet av examensarbetet har en utredning utförts för att 

undersöka förutsättningarna att minska energianvändningen med hjälp av det utvecklade 

verktyget. 

Kommande avsnitt redovisar resultaten för de simuleringar som utförts gällande nuvarande 

förutsättningar för serverhallen Uppmax och hus 3 på Ångströmslaboratoriet i Uppsala. Först 

redovisas förutsättningar och resultat för det aktuella driftläget och därefter möjliga förändringar 

och de energibesparingar detta skulle medföra. 

I framtiden kommer serverhallen att utökas vilket kommer innebära en ökad effekt. I detta 

avsnitt kommer bara nuvarande förhållanden att beaktas då verktyget endast är inställt för detta 

enligt tidigare avsnitt om verifikation. Simuleringar och resultat för framtida serverhallseffekter 

återfinns i bilaga 17.5. 

12.1 Förutsättningar och effektbehov 
Styr- och reglerkapaciteten vad gäller Uppmax är i dagsläget begränsad då systemet inte har 

tillräckligt med installerade komponenter för att kunna använda sig av mer avancerad styrning. 

Dock ska effekten utökas i etapper för att så småningom komma upp till 1 000 kW varför 

strategierna förutsätter att nya komponenter installeras som innebär att systemet kan styras enligt 

de valda driftstrategierna. Då det finns en potential att spara mycket energi vid dessa effekter 

borde detta inte vara något problem. 

Då Ångströmslaboratoriet har tillgång till billig kyla (Andersson, 2013) har fokus främst varit att 

få ner mängden köpt energi som används för uppvärmning.  

Effektbehovet för hus 3 samt serverhallen Uppmax är beräknat genom en simulering där ingen 

energiåtervinning sker. Effektbehoven över året för värmebatteriet samt kylbatteriet i 

tilluftsaggregat 1 har loggats och sedan multiplicerats med fyra då alla aggregat har samma behov 

i dessa simuleringar. Kylbehovet för datorhallen är i dagsläget konstant 100 kW över året. I 

Diagram 3 visas effektbehovet för de fyra värmebatterierna över ett års tid. I Diagram 4 visas 

samma data i ett varaktighetsdiagram. 

 

 

Diagram 3. Totalt effektbehov över året för de fyra 
värmebatterierna. 
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Diagram 4. Varaktighetsdiagram över effektbehovet för 
de fyra värmebatterierna. 
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Effektbehovet är lägre på sommaren och högre på vintern vilket lätt kan utläsas i Diagram 3. I 

Diagram 4 syns det också tydligt att det inte föreligger något värmebehov under knappt 1 000 

timmar per år. Då serverhallen har en effekt på 100 kW kan det utläsas i diagrammen att denna 

inte kommer räcka till för att täcka hela det värmebehov som föreligger. 

I Diagram 5 och Diagram 6 visas motsvarande värden för de fyra kylbatterierna i aggregaten. Det 

syns tydligt att kylbehovet bara förekommer en kortare tid på året. Då ett år är 8760 timmar kan 

det läsas ut att det behövs kylning under ca 760 timmar varje år. Då detta fall utgår från att ingen 

värme- eller kylåtervinning används föreligger ett behov för serverhallen på att kyla en effekt på 

100 kW året runt. 

 

12.1.1 Utredning 

För att hitta en driftstrategi som ger en stor minskning av energianvändningen har en form av 

regressionsanalys använts. En regressionsanalys innebär att en parameter ändras i ett visst 

intervall och en formel söks för att kunna förklara den variation i slutresultat som uppstår. Det 

som skiljer denna utredning från en regressionsanalys är att syftet inte är att skapa en formel för 

det bästa parametervärdet utan istället få en vägledning i hur systemet bör varieras för att minska 

energiförbrukningen. Det resultat som analyseras är den totala energianvändningen där vinsten 

för besparad kylning i kylcentral ingår då köldbäraren till denna har en temperatur under 7 ºC. 

Detta eftersom kylcentral kyler köldbäraren till 7 ºC i framledningen. Denna typ av utredning är 

utförd för respektive serverhallseffekt och hittas i bilaga 17.4. 

Efter analysen används de parametervärden som gett den lägsta totala energiförbrukningen i en 

ny simulering och resterande optimering utgår ifrån denna. Detta tillvägagångssätt gäller för 

samtliga serverhallseffekter. Förutom detta utförs en simulering för varje serverhallseffekt där 

massflödet för köldbärare 2 anpassas till att alltid ha samma värmekapacitetsmassflöde som 

tilluften. Denna typ av styrning är något som Helenius Ingenjörsbyrå utreder varför de önskat att 

detta undersöks. En styrning baserad på värmekapacitetsmassflöde har därför applicerats på den 

strategi som gett bäst resultat för respektive serverhallseffekt. 

12.2 Driftstrategi och energianvändning för serverhallseffekt på 100 kW 
Enligt beräkningar och antaganden gällde följande förutsättningar 2013-01-21 för 

Ångströmslaboratoriet Hus 3 samt serverhallen Uppmax vilket också verktyget efterliknar.  

 

Diagram 5. Totalt effektbehov för de fyra kylbatterierna 
under året. 
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Diagram 6. Effektbehovet för de fyra kylbatterierna 
redovisat i ett varaktighetsdiagram. 
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Vid en jämförelse mellan de olika driftstrategierna är energianvändningen fördelad på systemets 

olika komponenter enligt Tabell 11.  

Simulering Referens Analys Driftstrategi VKM

Värmebatterier [MWh] 373 235 223 222

Kylbatterier [MWh] 38 108 35 107

Kylcentral [MWh] 493 231 229 215

Gratis kyla [MWh] 0 -19 -27 -33

Total energianvändning [MWh] 904 555 460 510

Besparing [MWh] - 349 444 394

Besparing [%] - 38.6% 49.2% 43.6%

Sammanfattning för servherhallseffekt på 100 kW

 

Tabell 11. Resultat av simuleringarna och fördelningen av den använda energin på systetmets olika komponenter. 

De olika simuleringarna redovisas utförligt nedan tillsammans med en kort sammanfattning av 

den driftstrategi som har valts. 

12.2.1 Nuvarande driftstrategi 

Den nuvarande strategin är: 

Den installerade effekten i serverhallen är 100 kW vilket genererar en temperatur på ca 27,1 ºC 

för utgående köldbärare. Detta innebär ett massflöde för köldbäraren på 1,191 kg/s.  

Massflödet för köldbäraren till de vätskekopplade värmeväxlarna är antagen till 0,95 kg/s vilket 

ger ett massflöde i krets B på 4,708 kg/s. 

Massflödet till den undre av de två vätskekopplade värmeväxlarna är detsamma som i krets B, 

dvs. 4,708 kg/s medan massflödet i den övre värmeväxlaren är 75 % av detta, dvs. 3,531 kg/s. 

Massflödet för ventilationen är 15,6 kg/s och halveras 18.00-06.00 måndag, onsdag, torsdag och 

fredag. På tisdagar är ventilationens massflöde halverat 20.00-06.00. Detta då det är troligt att 

personal jobbar övertid en dag i veckan. På helger samt helgdagar är ventilation halverad dygnet 

runt. Temperaturen på frånluften uppgår till 18,3 ºC. Värmeåtervinningen stängs av manuellt då 

utomhustemperaturen är över 12 ºC, vilket i verktyget efterliknas med hjälp av ett schema som 

stängs av den 22/5 och slås på igen den 9/9. Ingen bypass används för att återvinna kylan ur 

frånluften då uppvärmningen har slagits av för sommaren. 

Med dagens förutsättningar och driftstrategi använder hus 3 och Uppmax totalt 904 MWh för 

uppvärmning och kylning. Av dessa används 373 MWh till värmebatterier, 38 MWh till 

kylbatterier och resterande 492 MWh används då returen från serverhallen kyls av till 7 ºC. 

Systemet kan endast tillgodogöra sig 32 kWh i gratiskyla. Energianvändningen för systemets olika 

komponenter redovisas i Diagram 7. 
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I diagrammet kan avläsas att värmebatterierna främst används på vintern men även är aktiva på 

sommaren samt att kylbatterierna bara används en kortare tid på sommarhalvåret. 

12.2.2 Vald driftstrategi 

Den simulering som totalt fick det lägsta resultatet för en serverhallseffekt på 100 kW redovisas 

nedan.  

Styrstrategin innebär att massflödet i krets B regleras via en PI-regulator så att 17 ºC ska uppnås i 

ventilationsluften efter återvinningsbatterierna. Om 17 ºC inte kan uppnås regleras massflödet till 

totalt 2,4 kg/s i krets B. Detta massflöde bibehålls genom de båda vätskekopplade värmeväxlarna 

och fördelas på de fem återvinningsaggregaten i frånluften. Systemet stänger av 

värmeåtervinningen då utomhustemperaturen blir 17 ºC eller högre samt slår på densamma om 

utomhustemperaturen sjunker under 17 ºC. Då värmeåtervinningen är avstängd sker 

kylåtervinning mellan frånluften och datorhallen med ett totalt konstant massflöde i krets B på 6 

kg/s. 

För detta styralternativ uppgick energianvändning till 460 MWh för uppvärmning och kylning 

vilket kan jämföras med 904 MWh för den nuvarande driftstrategin. Köldbäraren i krets A hade 

en returtemperatur under 7 ºC i sådan utsträckning att den bidrog till kylning av köldbärare i 

resterande system (se principschema Ångström) med 27 MWh. Resultatet innebär en minskning 

med 444 MWh från den nuvarande driftstrategin. I procent blir denna besparing 49,2 %. 

I Diagram 8 syns energiförbrukningen för systemets olika komponenter. I Diagram 9 visas den 

energi systemet sparar för att returtemperaturen på köldbärare 1 är lägre än de 7 ºC i 

framledningstemperatur som systemet behöver. 

 

Diagram 7. Energianvändning för effekt på 100 kW och dagens driftstrategi. Systemets olika komponenter redovisas 
ackumulerat över året. 
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Diagrammet visar tydligt att nästan ingen energi används av värmebatterierna under 

sommarhalvåret vilket direkt innebär en besparing från det nuvarande driftfallet. 

Värmebatterierna behöver fortfarande användas då det blir kallare precis som kylbatterierna 

fortfarande behöver användas på sommaren. Enligt Diagram 8 använder kylbatterierna i 

luftbehandlingsaggregaten ca 35 MWh, värmebatterierna ca 223 MWh och kylmaskinen ca 229 

MWh. 

I Diagram 9 redovisas hur mycket energi systemet sparar då returtemperaturen till kylcentralen är 

lägre än 7 ºC. Under de kallare månaderna förekommer detta frekvent medan det inte alls 

förekommer under sommaren. 

 

Diagram 8. Energianvändning för effekt på 100 kW och vald driftstrategi. Systemets olika komponenter redovisas 
ackumulerat över året. 
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12.2.3 Förändring av massflödesreglering till Värmekapacitetsmassflöde 

Den totala energianvändningen då massflödet regleras via värmekapacitetsmassflöde på 

ventilationen blev totalt 510 MWh jämfört med 460 MWh för den valda driftstrategin. Den gratis 

kyla som den centrala kylaren kan tillgodogöra sig uppgick till 33 MWh. Detta motsvarar en 

besparing på 394 MWh eller 43,6 %. 

I Diagram 10 visas energiförbrukningen för systemets olika komponenter ackumulerat över året. 

 

Diagram 9. Kylbidraget till den centrala kylmaskinen ackumulerat över året. Detta kan systemet tillgodogöra sig varför 
det dras av på energiförbrukningen. 
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Enligt Diagram 10 använder kylbatterierna i luftbehandlingsaggregaten ca 107 MWh, 

värmebatterierna ca 222 MWh och kylmaskinen ca 215 MWh. Detta resultat innebar en högre 

energianvändning eftersom massflödet i köldbäraren endast anpassas efter massflödet för 

ventilationsluften och inte efter vilken utomhustemperatur som råder. 

  

 

Diagram 10. Energianvändning för effekt på 100 kW och värmekapacitetsmassflöde. Systemets olika komponenter 
redovisas ackumulerat över året. 
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13 Diskussion 

13.1 Verifikation 
Verifikation utfördes först vid driftsfall 1 och då antogs en felmarginal på ± 1,0 ºC grader och ± 

10 %. En strikt felmarginal på ± 10 % hade varit orimligt. Däremot hade en felmarginal på ± 15 

% inte varit totalt orimligt och det hade antagligen gett annorlunda indata och annorlunda värden 

för resultatet på helårssimuleringen därefter. En verifikation av ett sommarfall hade varit 

önskvärt. Detta var tyvärr inte möjligt då anläggningen stängdes av vid +12ºC grader samtidigt 

som värden från mars och april inte fanns sparade i arkiv ännu. Verifikationen bekräftade dock 

att tre olika driftsfall fungerade inom rimliga felmarginaler för verktyget. 

13.1.1 Värmeväxlare 

Tyvärr fanns inga UA värden att hämta från de befintliga värmeväxlarna vid 

Ångströmslaboratoriet. Detta hade varit det bästa värdet att använda för att specificera 

värmeöverföringen hos en viss värmeväxlare. Istället fick produkten anpassas genom att variera 

ett antal parametrar mot driftsdata för att motsvara tre olika temperaturfall. Dessa parametrar 

användes i IDA för att beräkna ett UA-värde med en okänd formel som är inbakad i programmet 

IDA ICE och inte redovisad med ekvationer. Detta var synd då det hade underlättat arbetet med 

att dimensionera värmeväxlare om ekvationen hade redovisats. Det hade också varit väldigt 

flexibelt om en värmeväxlare från leverantörer hade redovisat ett visst UA värde.  

Värmeväxlarna anpassades i alla fall till att motsvara tre stycken driftsfall och får anses vara 

fullvärdiga och korrekta men det är fortfarande osäkert om de skulle fungera lika bra som de 

befintliga i olika massflöde och temperatursituationer. Det kan tänkas att både en stor och en 

liten värmeväxlare fungerar bra vid låga flöden men vid höga flöden fungerar den stora kanske 

bättre och den lilla sämre. De två vätskekopplade värmeväxlarna B2B_HX och B2B_HX2 

påverkades inte i någon märkbar omfattning då dess parametrar ändrades i känslighetsanalysen 

(se avsnitt 10.4 och 13.3.1) och dessa säkerligen är dimensionerade för 1000 kW och klarar 

således 100 kW även med försämrade inställningar.  

Däremot har känslighetsanalysen (se avsnitt 10.4 och 13.3.1) visat att förändring av parametrarna 

för återvinningsbatterier i frånluft och tilluft påverkat resultatet mycket mer. Detta på grund av 

att de inte är överdimensionerade utan kommer att arbeta med liknande effekter för 

uppvärmning av tilluft även när serverhallen i framtiden utökas. Vid utökad serverhallseffekt och 

sommarfall kan dock tänkas att mer kylåtervinning kan ske med större frånluftsvärmeväxlare för 

enbart återvinning med bypass. Förutom osäkerheten vid dimensionering av värmeväxlare 

förekommer osäkerhet vid val av luftflöde. 

13.1.2 Luftflöden 

Varken Mats Wieselblad eller Jonas Andersson har kunnat bistå med uppgifter om luftflöden för 

luftbehandlingsaggregatet LB300 som betjänade lokalerna. Detta på grund av att ingen visste 

exakt vilka rum (för att mäta flöden per rum) som luftbehandlingsaggregatet försörjde samt att 

ingen luftflödesmätare fanns installerad. Detta har gett upphov till grova uppskattningar då 

endast maximal fläktkapacitet har funnits som grund att utgå ifrån. Det minsta luftflödet är 

uppskattat i diskussion med VVS-konstruktören Dmytro (Kolisnichenko, 2013). I och med att 

det är uppskattat bör ingen större vikt läggas vid luftflödens variation i den faktiska byggnaden då 
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detta bygger på stora antaganden om operationell tid för byggnaden samt storleken på flödena. 

Beräkningar enligt verifikationsavsnittet bekräftar dock att temperaturgivarna ligger inom rimliga 

gränser vid tre olika driftsfall vilket antyder att luftflöden för dessa tre driftsfall är rimliga. 

Däremot är det svårare att säga huruvida antaganden om sänkning under kvällar, helger etc. 

stämmer. Denna information har kommit från driftingenjör Mats Wieselblad och kan endast ses 

som ett antagande. 

Vid Ångströmslaboratoriet är det 8 fläktar i aggregatet LB300 som är parallellkopplade två och 

två i 4 tilluftskanaler. I verktyget simuleras detta med 4 kanaler med totalt 4 fläktar vilket kan ge 

upphov till vissa felaktigheter i uppvärmning av luften. 

13.1.3 Vätskeflöden 

Inga flödesmätare har funnits för erhållande av massflöden i köldbärarkretsarna. Huvudpumpen 

på A-sidan verkar på den absolut lägsta varvtalsinställningen vilket ger en indikation på vilken 

pumpkurva som kan användas för avläsning men ger också stora osäkerheter vid mätning i 

diagram då skalan är så pass liten att uppskattning för hand blir svårt. Se bilaga 17.2 för 

pumpkurva. Det maximala vätskeflödet har däremot varit bättre förankrat med 

massflödesberäkningar med kända parametrar.  

I IDA kommer vätskeflödet att skapas i pumparna för värmeväxlarna till tilluftsbatterierna och 

fördelas lika på frånluftsvärmeväxlarna. Detta är inte fallet i verkligheten då det är strypventiler 

som fördelar flödet till tilluftsbatterierna och pumpar som fördelar till frånluftsbatterierna. Detta 

bör inte påverka resultaten nämnbart men huruvida flödesfördelningen exakt motsvarar de 

verkliga proportionerna till aggregaten är dessvärre okänt. 

13.1.4 Temperaturer 

I frånluftsaggregatet var det en temperaturgivare (GT44) som varje gång inloggning skedde i 

driftsprogrammet alltid stod på samma värde, 10,0ºC och detta bör indikera att denna 

temperaturgivare var felaktig. Det bör rimligtvis inte vara exakt samma (± 0,1) temperatur vid de 

olika tillfällen då inloggning har skett. Alla andra temperaturgivare har varierat. Detta är en 

indikator på felaktigheter vid temperaturgivaren. En annan felaktighet vid temperaturgivare är 

den faktiska felmätningen som sker vid alla temperaturgivare. Det uppskattas att 

temperaturgivarna har en felaktighet på ± 0,5ºC men enligt avsnitt 11 finns det temperaturgivare 

med större mätfel än ± 0,5ºC. Förutom mätfel kan temperaturgivare vara fördröjda pga. att det 

tar tid för information och värmeflöden att nå fram (se avsnitt 6.5 om styr och regler) vilket kan 

ge upphov till mindre avvikelser i energiberäkningar som utgår från anläggningens driftsfall. Om 

utomhusgivare är belägen på en annan plats än faktiskt intag till aggregatet skulle detta kunna ge 

upphov till felkällor. 

13.2 Möjliga system 
De tre möjliga system för att återvinna överskottsvärme från serverhallar, som beskrevs i avsnitt 

7, visar på den stora potential som finns inom området. Lösningen vid serverhallen på KTH visar 

på att det är möjligt att transportera energi på ett fungerande sätt mellan byggnader. 

Ångströmslaboratoriets lösning upplyser om de problem som finns i verkligheten. Det är inga 

skolboksexempel där alla variabler är kända. I detta fall saknades t.ex. möjligheter att mäta 

luftflöden och vätskeflöden vilket ger svårigheter vid beräkningar. Facebooks gigantiska 
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serverhallar i Luleå visar på att detta område är något att verkligen lägga kraft på då det inte är 

otroligt att flera IT-giganter i framtiden går i Facebooks spår och anlägger serverhallar utanför 

stora städer där klimatet ger en låg årsmedeltemperatur och därmed ger förutsättningar för 

frikyla. Att inte ta tillvara på dessa enorma mängder värme som släpps ut känns slösaktigt. 

13.2.1 Serverhallen i Uppsala 

Uppmax serverhallseffekt kommer att utökas kontinuerligt. Det kommer att bli ännu viktigare att 

välja en styrstrategi när serverhallseffekten ökar i framtiden. I dagsläget finns energi att spara 

genom att förändrar driftstrategin. Det är en intressant och effektiv lösning med två 

seriekopplade värmeväxlare. 

13.2.2 Serverhallen på KTH 

Lösningen med att värmeväxla serverhallen med kemihuset genererar stora besparingar för kyla 

och värme. 

Det har dock visat sig att det är en svårstyrd lösning då det lokala fjärrvärmenätet behöver byta 

riktning på en stor massa bestående av den köldbärare som finns i systemet. Detta inträffar då 

systemet slås på vid 0°C utomhustemperatur. Det är däremot en lösning på problemet med 

överskottsvärme i ena byggnaden och värmebehov i den andra. Detta system visar att detta är 

möjligt och effektivt. 

13.2.3 Serverhallen i Luleå 

Det kommer att produceras 553 337 MWh värme i Facebooks serverhallar i Luleå som inte 

kommer att tillvaratas. Det är en mycket stor mängd värme som borde göra nytta istället för att 

släppas ut i naturen. Den lägsta avluftstemperaturer förväntas vara 30°C vilket är lägre än den 

normala fjärrvärmetemperaturen. Vi har dock inte kunnat få tag på några uppgifter om den 

högsta temperaturen vilken kanske skulle kunna vara tillräcklig för fjärrvärmenätet. Däremot är 

det en sådan stor energikälla att det alltid går att använda till förvärmning av luft i 

luftbehandlingsaggregat eller förvärmning av varmvatten. Om det inte är lämpligt att leda värmen 

i fjärrvärmenätet eller bygga ett nytt rörsystem med lägre temperatur så bör det gå att använda 

värmen till någon speciell bebyggelse som kan byggas i närhet till serverhallen. Information om 

Facebooks byggnation har skett via email-kontakt med Lars Olof Matsson på Sweco varvid ingen 

ingående information har tillkännagivits om systemets utformning. 

13.3 Känslighetsanalyser 
Känslighetsanalyser är ett bra sätt att redovisa hur ingående parametrar påverkar resultatet. Det 

har gett intressant data och pekat på parametrar som är extra noggranna att beakta vid 

simuleringar och beräkningar. 

13.3.1 Känslighetsanalys avseende temperaturer i systemet 

Känslighetsanalysen visar på att frånluftstemperaturen påverkar resultatet av verifikationen mest 

av alla ingående parametrar. Det är möjligt att det finns parametrar som påverkar resultatet mer 

och som inte har ingått i känslighetsanalysen. Känslighetsanalysen belyser att parametrars värden 

har en stor inverkan på slutresultatet. 
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13.3.2 Känslighetsanalys avseende slutresultat för simulering 

Den utförda känslighetsanalysen visar att det finns vissa områden som användaren ska lägga 

energi på vad gäller att ställa in verktyget från start. De inställningar som påverkar mest är 

effekterna hos värme- och kylbatterierna samt de luftflöden som anges i verktyget. Detta är i sig 

logiskt då en ökad ventilation medför en ökad luftmassa som behöver värmas upp. Dock medför 

detta vissa svårigheter, särskilt då ett befintligt system ska utredas eftersom det är svårt att mäta 

luftflöden och dessa mätningar ofta har stora felmarginaler. Dock finns det en del metoder som 

skulle kunna användas för detta ändamål. Exempelvis kan en spårgasmätning utföras för att få 

fram luftflöden eller så kan mätutrustning installeras som består av flera olika mätställen vilka ger 

ett medelvärde på ventilationsluftens flöde. 

13.4 Driftstrategier 
Då det system som idag är installerat i hus 3 är projekterat för en serverhallseffekt som är mycket 

större än den som används idag finns svårigheter med att anpassa systemet i dagens läge. Dock 

finns det som denna rapport visat en hel del att förbättra trots de begränsade förutsättningarna. 

De valda driftstrategierna kräver installation av en del nya komponenter vilket känns självklart 

om resultaten studeras då det finns väldigt mycket pengar att spara.  

Som tidigare diskuterats finns det dock en del felkällor både i mätutrustningen och i det befintliga 

systemet liksom i de inställningar som gjorts i det utvecklade verktyget varför de simulerade 

resultaten inte på något sätt kan anses exakta. Dessutom utökas effekten i serverhallen det år som 

denna rapport skrivs varför den serverhallseffekt som verktyget varit inställd för snart inte är 

aktuell längre. Detta medför såklart ett ännu större fel då vi inte har haft tillgång till någon 

driftdata för att kunna verifiera inställningarna för större serverhallseffekter. Något som är helt 

klart är att effekter över 500 kW borde räcka att värma hus 3 året runt men i resultaten används 

ändå värmebatterierna. Detta beror på att återvinningsbatterierna inte är inställda för att exakt 

motsvara de som finns i det befintliga systemet utan endast för att överensstämma med de 

driftdata som hämtats. Tyvärr har detta varit en faktor som inte kunnat åtgärdas då det funnits 

oklarheter med vilka aggregat som varit aktiva. Detta i kombination med att luftflöden inte gått 

att läsa av samt att de utredningar som undersökts inte överenstämt till 100 % har gjort att denna 

lösning ändå varit den bästa möjliga i rådande situation. 

13.5 Verktyget och dess användningsområden 
Verktyget som har skapats har visat sig vara väldigt effektivt och ge en möjlighet att dels 

undersöka vilken typ av återvinningsbatterier som ska användas för bästa systemeffektivitet och 

dels utvärdera hur ett system ska förändras för att så mycket energi som möjligt ska kunna sparas. 

Att dessutom kunna utföra denna typ av utredningar med hjälp av dynamiska helårssimuleringar 

som endast tar ca 5 min, från att tidigare inte haft denna möjlighet över huvud taget, är en stor 

positiv skillnad i utredningsarbetet. 

Detta verktyg kan alltså spara en hel del tid i framtida utredningar av detta slag. Dessutom 

kommer resultaten att bli mer exakta då en klimatfil kan användas och ett antagande om 

medeltemperatur för orten (som var tvunget att användas i tidigare utredningar) inte längre 

behöver göras. Eftersom ansvarig för energigruppen på Helenius Ingenjörsbyrå, Tobias Bergman, 

kommit med synpunkter på verktygets utformning under utvecklingsskedet har verktyget de 
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funktioner och anpassningsmöjligheter som krävs för att det ska kunna användas i framtida 

utredningar.  

Ytterligar en aspekt som gör verktyget kraftfullt är att det också utvecklats för att användare av 

IDA ICE som inte innehar en avancerad licens (och därför inte kan förändra verktyget) ändå kan 

välja att koppla om länkar för att på så sätt skapa större flexibilitet. Detta gör att verktyget har 

blivit lika funktionellt för användare som innehar en avancerad licens som för användare som inte 

har det, vilket det senare är fallet med Helenius Ingenjörsbyrå. 

Att verktyget har blivit så pass flexibelt och funktionellt har inte varit helt enkelt. 

Utvecklingsarbetet har visat sig mycket mer tidsödande än vad från början räknats med då det 

fanns begränsad kunskap om den avancerade nivån inom företaget. Detta gäller också 

institutionen på Kungliga Tekniska Högskolan vilket inneburit att vi varit tvungna att skaffa all 

kunskap genom att studera IDA ICE och olika simuleringar som programmet utfört. En stor del 

av den inhämtade kunskapen om IDA ICE är byggt på felsökningar i programmet då 

simuleringar lett till felmeddelanden eller helt enkelt inte fungerat alls. Dessutom har nya problem 

uppstått frekvent då nya funktioner lagts till i verktyget. Denna typ av kunskapsinhämtning och 

utvecklingsarbete tar tid och har gjort att många fler timmar än planerat använts till att utveckla 

verktyget.  

13.5.1 Vätskekopplade värme- och kylåtervinningssystem inom byggnader 

Verktyget har som tidigare nämnts byggts upp utifrån det system som idag finns i hus 3 i 

Ångströmslaboratoriet, Figur 9. Detta föll sig naturligt då detta system innehåller alla de delar 

som Helenius Ingenjörsbyrå vill kunna efterlikna.  

Dessutom är de båda vätskekopplade värmeväxlarna anslutna till olika delar av 

återvinningskretsen mellan tillufts- och frånluftsbatterier vilket ger ytterligare flexibilitet då andra 

system ska simuleras. Vill användaren simulera system med endast en värmeväxlare är det lätt att 

sätta effekten på den ena till noll och på så sätt få ett system med endast en värmeväxlare mellan 

krets A och krets B, se Figur 14. 

En aspekt som begränsar användningen något är antalet luftbehandlingsaggregat som finns i 

verktyget. Valet av fem tillufts- och frånluftsaggregat är dels baserat på hur systemet i 

Ångströmslaboratoriet ser ut och dels diskussion med handledare på Helenius Ingenjörsbyrå. 

Även om det ibland förekommer att Helenius Ingenjörsbyrå projekterar system med fler tillufts- 

och frånluftsaggregat än fem får detta antal anses vara tillräckligt då luftflöden från olika aggregat 

kan adderas och istället läggas samman på ett aggregat i verktyget. Detta är en förenkling som 

leder till ett fel i det slutliga resultatet, hur stort felet blir beror på hur stor skillnad det är på 

temperaturer, luftflöden och värmeväxlare i verkligheten jämfört med verktyget. 

Förutom anledningarna i ovanstående stycke skulle komplexiteten av verktyget öka om det skulle 

bestå av fler aggregat. En ökning av komplexiteten skulle leda till att arbetstiden för att ställa in 

verktyget skulle öka samtidigt som simuleringarna också skulle ta längre tid. Verktyget skulle 

heller inte vara lika lätt att överblicka och eftersom användarvänligheten är viktig är detta också 

en aspekt som ledde till att verktyget begränsades på detta sätt. 
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13.5.2 Vätskekopplade värme- och kylåtervinningssystem mellan byggnader 

Detta verktyg skulle även kunna ha fler användningsområden än att simulera energianvändningen 

inom byggnader. Varje aggregat kan tänkas ge luftflödet för en hel byggnad vilket skulle innebära 

att systemet inte längre är begränsat till att simulera energianvändning inom en specifik byggnad 

utan även kan användas för att simulera detta mellan byggnader. Exempelvis skulle verktyget 

kunna simulera ett system som är uppbyggt mellan fem byggnaders till- och frånluftsaggregat där 

dessa också är kopplade till en process i en närliggande industri.  

Då det är lätt att beräkna och avläsa effekter för återvinningsbatterier samt förändra luftflöden 

och dess temperaturer skulle användaren lätt kunna skapa en viss effekt i varje 

återvinningsbatteri. Dessa effekter skulle kunna tänkas motsvara olika kyl- eller värmeprocesser i 

olika byggnadsdelar eller byggnader istället för att endast motsvara luftflöden. I och med detta 

öppnas även möjligheter att koordinera återvinningen mellan processer i en industribyggnad eller 

mellan byggnader i ett industriområde.  

Förutsättningarna i de två ovanstående styckena är väldigt spännande då projektering av system 

som utgick från hela områden skulle kunna spara stora mängder energi. Särskilt om det i dessa 

områden fanns en variation av olika byggnadstyper, exempelvis bostäder, industri och kontor 

inom rimliga avstånd. Att direkt kunna återvinna kyla från en närliggande process i en industri 

skulle spara mycket energi, och pengar, jämfört med att köpa samma mängd kyla i form av till 

exempel fjärrkyla.  Om stadsdelar och detaljplaner skulle utformas och projekteras för att 

gemensamt använda så lite energi som möjligt skulle detta troligtvis ge en stor minskning av 

energianvändningen för samhället i stort. 

Argumentet att planera för hela områden istället för byggnader kan till exempel användas då stora 

serverhallar ska byggas. Ett exempel är Facebooks serverhallar som placerats i Luleå (se avsnitt 

7.2). Den överskottsvärme som produceras används inte till något förutom uppvärmning av en 

lokal kontorsdel som hör till dessa serverhallar. Ifall serverhallarna placerats i ett område där 

närliggande byggnader kunde använda överskottsvärmen, eller i en stad där fjärrvärmen inte var 

lika billig som i Luleå kanske denna överskottsvärme kunde värmt upp kontor eller bostäder och 

på så sätt sparat stora mängder energi. För att minska energianvändningen kanske det inte skulle 

vara fritt att bygga industrier eller andra former av byggnader med värme- eller kylöverskott var 

som helst utan endast på platser där hela, eller delar av, detta överskott kan tas tillvara. 

13.5.3 Temperaturverkningsgrad och exergiverkningsgrad 

I verktyget är det tillagt ett makro där beräkning av temperaturverkningsgrad utförs. Detta kan 

användaren välja att logga för att visa variationerna över året eller exportera till Excel för att till 

exempel kunna beräkna medelvärden över ett år. Temperaturverkningsgraden för ett system är 

lätt att beräkna och ger ett lättförståeligt mått på hur effektivt systemet är. Om ett system 

däremot ska kontrolleras avseende hur väl det är anpassat till att utnyttja det tillgängliga 

energislaget skulle exergiverkningsgraden kunna användas. 

Resultaten från simuleringar i det utvecklade verktyget kan användas för att beräkna 

exergiverkningsgrad för ett projekterat system (se bilaga 17.1 för närmare förklaring av exergi och 

formler för beräkning). I diskussioner med handledare har det under detta examensarbete flera 

gånger väckt tankar om hur vi använder den energi och de energislag som finns tillgängligt. 

Beroendet av el ökar hela tiden i samhället och detta energislag används till en oändlig mängd av 
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processer. En del processer kräver att just el används för att fungera medan andra ofta skulle 

kunna försörjas med en annan typ av energi. En sådan process är uppvärmning där el i vissa fall 

används direkt till uppvärmning, till exempel via elradiator, eller indirekt, till exempel via 

värmepump. Hur väl utnyttjas energin egentligen när reglerna bygger på att använda så lite energi 

som möjligt utan att ta speciellt mycket hänsyn till vilken typ av energi som används? För att 

kunna använda rätt typ av energi krävs det att det finns möjlighet att utvärdera vilken energityp 

som är lämpligast. Att beräkna exergiverkningsgraden skulle vara lämpligt för detta ändamål då 

detta är ett mått på precis det som söks. 

Det finns dock problem med begreppet exergiverkningsgrad och framförallt ordet exergi. 

Exergibegreppet är inte helt lätt att förstå för någon som inte är djupare insatt i ämnet. När det 

finns begränsade kunskaper om något kan resultaten oftast heller inte utnyttjas på bästa sätt och 

budskapet kanske inte alltid når fram till projektörer, beställare etc. Dock är detta något som vi 

tror att samhället kommer att bli mer och mer tvunget att anpassa sig till i framtiden.  

13.6 Uppfyllande av syftet 
Enligt syftet med examensarbetet har ett verktyg skapats för energiberäkningar av vätskekopplade 

värme- och kylåtervinningssystem i lokal- och industribyggnader. Förutsättningar för att minska 

energianvändningen på en lokalbyggnad med värme- eller kylåtervinningssystem har undersökts 

med det utvecklade verktyget vilket också ingick i syftet. Verktyget har också verifierats med gott 

resultat.  

Verktygets användningsområden är inte begränsat till att innefatta endast lokalbyggnader eller det 

undersökta systemet. Det går att använda på många olika sorters system och byggnader där 

komplicerad värmeväxling sker. Det går att använda på vanliga system med till- och 

frånluftsvärmeväxling i bostadsfastigheter och på system med mer avancerad till- och 

frånluftsvärmeväxling med en serverhall som är ansluten via två seriekopplade 

vätskevärmeväxlare. Det beräknar med god noggrannhet och är flexibelt samtidigt som det kan 

utföra helårssimuleringar på väldigt kort tid. I avsnitt 9 redovisas tydligt att funktionskraven på 

verktyget har blivit uppfyllda. 
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14 Slutsats 
Ett mycket kraftfullt verktyg har skapats och detta kommer att underlätta beräkningar avseende 

energianvändning för vätskekopplade värme- och kylåtervinningssystem. Tidigare har Helenius 

Ingenjörsbyrå inte kunnat utföra dessa beräkningar dynamiskt och systemen har inte kunnat 

beräknas med olika driftstrategier vilket nu är möjligt. 

De system som har undersökts inom examensarbetets gränser har visat på att det finns stora 

möjligheter att ta till vara på mer energin för den aktuella systemtypen. Även i de fall då 

återvinning redan ingår i systemet. Detta på grund av begränsade möjligheter att undersöka vilken 

effekt olika driftstrategier och förändringar i systemen ger. I många system undersöks detta på 

plats då systemet är installerat vilket ger begränsade möjligheter.  

Med tanke på ovanstående är utvecklingen av detta verktyg välbehövligt i branschen. Särskilt med 

tanke på att dessa typer av system behöver bli än mer effektiva i framtiden då 

energianvändningen troligtvis behöver bli lägre än de energimål som är aktuella idag.  

Då det skapade verktyget även kan användas till att simulera hur byggnader kan integreras med 

varandra skapas helt nya möjligheter att spara energi. Möjligheter som dessutom skulle kunna 

spara stora mängder då det handlar om att använda värmeöverskott och kylöverskott i 

närområdet istället för att tillverka denna energi på annat håll och transportera den dit den 

behövs. 
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15 Framtida utveckling av detta examensarbete 

15.1 Utökning till flera byggnader 
Även om det redan går att simulera hur energianvändningen mellan byggnader skulle kunna 

koordineras borde det kunna göras mycket mer exakt än vad som är möjligt med detta verktyg i 

dagsläget.   

Verktyget skulle kunna utökas till att innehålla en mängd av likadana system som det idag består 

av och sammankoppla dessa på ett sätt som ger möjlighet att fördela överskottsvärme och 

överskottskyla mellan byggnader på ett fördelaktigt sätt. Det enklaste skulle vara att helt enkelt 

spegla verktyget som då ger möjligheten att växla värme eller kyla med en annan huskropp eller 

byggnad med ett liknande system. Om verktyget istället skulle utvecklas för att bestå av flera olika 

byggnader skulle det i princip kunna fungera på samma sätt som ett fjärrvärme- och fjärrkylenät 

fast systemet är lokalt för ett område.  

Denna aspekt har tidigare tagits upp i diskussionsavsnittet och är troligtvis något som kommer att 

bli vanligare i framtiden då det kan ge stora besparingar i områden som består av både kontor, 

industri samt bostäder vilket gör att det känns som en naturlig inriktning om verktyget ska 

vidareutvecklas. Kan idéen dessutom utvecklas till att innehålla något form av lager för värme 

respektive kyla finns ännu större förutsättningar för stora energibesparingar. 

15.2 Livscykelkostnadsanalys 
Det är möjligt att vid sidan av verktyget komplettera med ett dokument innehållande kostnader 

för den utrustning som skulle behövas i ett projekt. Elpris och elförbrukning går att logga under 

en årssimulering vilket gör det möjligt att beräkna kostnader för installationer och drift/underhåll 

för en hel livslängd med en livscykelkostnadsanalys (LCA). 

Att jämföra olika alternativ för styrning och systemuppbyggnad med en LCA beräkning är ett 

kraftfullt sätt att utvärdera system. LCA beräkningar utförs ofta vid upphandling och projektering 

men med detta verktyg i grunden skulle driftskostnaderna kunna beräknas mer exakt än i 

dagsläget vilket skulle innebära besparingar då ett systemval görs. 
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17 Bilagor 

17.1 Exergi – en förklaring 
I denna bilaga återfinns en mer utförlig förklaring av begreppet exergi. 

Enligt termodynamikens andra huvudsats ökar hela tiden oordningen i universum. Oordning 

innebär i detta fall entropi. Detta gäller uteslutande för alla termodynamiska processer som inte är 

reversibla och det kan kallas för att entropi genereras. Med andra ord innebär detta att det för 

varje naturlig process (varje omvandling av energi) kommer entropi att skapas (Atkins, 1984). 

För att illustrera detta visas ett isolerat system (ett system där ingen energi kan tillföras eller 

bortföras) som innehåller en massiv kub av metall. För enkelhetens skull kan systemet sägas 

motsvara ett rum fyllt med luft där denna kub är varmare än sin omgivning. Att kuben är 

placerad i ett rum är egentligen oväsentligt då kuben lika gärna skulle kunna vara placerad i en 

omgivning där hela systemet motsvarar universum. Kuben och rummet visas i Figur 38.  

 

Då systemet i Figur 38 är isolerat kommer inte mängden energi att ändras när kuben värmer 

omgivningen. Men då uppvärmningen av omgivningen är en termodynamisk process omvandlas 

energin enligt termodynamikens andra huvudsats och entropi genereras, se Figur 39. Stadie B och 

stadie C kan enligt termodynamikens andra huvudsats naturligt uppstå från stadie A endast om 

den totala entropin är större i dessa stadier än i stadie A. Enligt termodynamikens första 

huvudsats är den totala energin i respektive stadie dock fortfarande densamma. 

  

 

Figur 38. Ett isolerat system utgörs av en kub och en omgivning (i detta fall ett rum) där kuben har en högre 
temperatur än sin omgivning. Röd färg motsvarar en högre temperatur och blå färg motsvarar en lägre. 

 

 

 

 

Figur 39. En kub med en temperatur högre än sin omgivning befinner sig i ett isolerat system. Kuben värmer 
omgivningen och blir på så sätt avkyld.  
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En ökning av entropin i Figur 39 är ett naturligt scenario som är lätt att förstå om 

uppvärmningen ses som en energiomvandling och termodynamikens andra huvudsats has i 

åtanke. Uppvärmningen av omgivningen innebär att energi tillförs omgivningen i form av värme. 

Om denna energi inte antas utföra något arbete kan tillförseln av energi i form av värme även ses 

som en ren ökning av entropin. Samtidigt som omgivningen värms upp kyls kuben av och blir 

kallare. I och med att en uppvärmning kan ses som en entropiökning kan en avkylning ses som 

en entropiminskning. Samma mängd värme som tillförs omgivningen i Figur 39 lämnar därmed 

även kuben.  

Om entropi endast kunde förklaras med att en viss mängd värme överförs borde det motsvara att 

entropimängden minskar lika mycket i kuben som den ökar i omgivningen. Enligt 

termodynamikens andra lag är detta inte möjligt då entropin hela tiden ökar. Resonemanget leder 

till att entropiförändringar måste bero på något annat än bara en viss mängd bort- och tillförd 

värme. Denna variabel är temperaturen i respektive delsystem. 

För att entropin ska öka för systemet i Figur 39 måste entropiökningen i omgivningen vara högre 

än minskningen i kuben. Detta ger en formel för beräkning av entropiändringen enligt: 

 

Temperaturen avser det delsystem som entropiförändringen ska beräknas för och anges i Kelvin. 

Definitionen förutsätter att temperaturen är konstant under hela överföringen av värme och att 

ingen extra värme tillförs omgivningen som ett resultat av det arbete som utförs (Atkins, 1984).  

Formel (17.1) anger att förändringen i entropi blir högre ju lägre temperatur delsystemet har och 

tvärtom lägre desto högre temperatur delsystemet har. Om definitionen används på systemet i 

Figur 39 blir minskningen av entropi i kuben mindre än ökningen av entropin i omgivningen 

eftersom kuben har en högre temperatur än omgivningen. Den totala entropin ökar alltså i 

systemet. Om systemet i sin tur inte skulle vara isolerat skulle värme kunna läcka ut vilket skulle 

innebära en minskning av entropin i systemet. För att värmen ska kunna läcka ut måste dock det 

som finns utanför systemet vara kallare vilket innebär att entropin ökar mer där än vad den 

samtidigt minskar i systemet och en total ökning av entropin har därmed uppnåtts. 

17.1.1 Uppvärmning av ett rum 

Då ett rum värms upp av exempelvis en radiator kan radiatorn ses som en värmekälla och 

rummet som en reservoar/sänka. En reservoar/sänka innebär att objektet i fråga kan utnyttja 

eller lagra den värme som produceras. Enligt tidigare resonemang kommer värme att avges till 

reservoaren om den har en lägre temperatur än källan och i denna process kommer entropin att 

öka. För att kunna använda energin efter att den spridits i rummet som värme behövs ytterligare 

en reservoar som har en ännu lägre temperatur, se Figur 40.  

                      
              

          
 

 
(17.1) 
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Om processen i Figur 40 skulle röra sig åt motsatt håll skulle entropin minska varför ett sådant 

scenario inte är möjligt utan tillförsel av energi. Den värme som överförs från värmekällan till 

reservoar 1 skulle direkt kunna överföras till reservoar 2 eller 3 då temperaturen i dessa är lägre än 

hos källan. Dock kan inte reservoar 1 tillföras någon värme från någon av de andra reservoarerna 

vilket innebär att värmeöverföringen från värmekällan kan användas till fler alternativ än de 

övriga. På grund av detta kan slutsatsen dras att värme som håller en högre temperatur är mer 

värd då denna har fler användningsområden än värme med låg temperatur. 

Om reservoarerna ersätts med rum som har olika värmebov kan detta förtydligas. I det fall 

värmen från värmekällan används för att direkt värma reservoar 2 krävs en annan värmekälla för 

att värma reservoar 1 och energi måste tillföras från en annan källa om detta ”rum” ska kunna 

värmas. Ökningen av entropi blir dessutom större då temperaturen är lägre i rum 2 än i rum 1, se 

Figur 41.  

 

 

Figur 40. En värmekälla kan bara avge värme om ett annat medie eller material med en lägre temperatur finns 
tillgänglig, en så kallad reservoar eller sänka. Om det finns ytterligare en tillgänglig reservoar med en ännu lägre 
temperatur kan den första reservoaren i sin tur avge värme till denna.  

 

Figur 41. Om samma mängd värme överförs från värmekällan direkt till respektive rum blir entropiökningen större 
desto lägre temperatur rummet har. 
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I Figur 41 syns tydligt att entropiökningen är större ju högre temperaturdifferensen är mellan 

källan och sänkan. Som tidigare nämndes måste extra energi (i form av värme) tillföras till rum 1 

och rum 2 ifall värmekällan används för att direkt värma rum 3. Att använda energin på ett sådant 

sätt kan inte anses vara ett optimalt utnyttjande.  

17.1.2 Exergi 

Eftersom en del av energin bidrar till ökad oordning i varje process omgivning, dvs. ökad entropi, 

måste det finnas en annan del av energin som inte leder till denna ökning. Detta är en del av 

energin som direkt används till sitt syfte. Exempelvis el som ger ljus i en glödlampa, 

radiatorvärme som värmer luften under fönster eller den del av elen i en motor som leder till en 

mekanisk rörelse. Denna del av energin, oavsett dess form, kallas för exergi.  

För att åskådliggöra hur energi, entropi och exergi hänger ihop studeras en process där energi 

omvandlas. På systemets vänstra sida tas energin in och densamma avges på systemets högra sida.  

 

Enligt Figur 42 gäller att: 

                    

                                        

                                      

Till skillnad från energi kan alltså exergi förbrukas i en process, vilket i sin tur medför att entropin 

ökar. Det som inte får glömmas bort i detta sammanhang är att energi som kommer ut från 

processen bara kan sägas innehålla exergi i förhållande till ytterligare en process. Om detta inte är 

fallet förbrukas all exergi och endast entropi finns kvar (Shukuya & Hammache, 2002). Detta kan 

liknas med förloppet i Figur 40 där värmekällan kan användas för att värma reservoar ett. I 

förhållande till reservoar ett innehåller inte energin som kommer ut någon exergi då denna inte 

kan användas till samma process ytterligare en gång. Däremot innehåller energin exergi i 

 

Figur 42. Fördelning av energi, entropi och exergi, före respektive efter en process. Lika mycket energin som tas in 
för att driva processen avges efteråt men med en annan sammansättning. En del kan ha använts till arbete, en 
annan till uppvärmning, och en tredje till kylning men den sammanlagda mängden är lika stor före som efter. 
Detsamma gäller inte för Entropi och Exergi då dessa ökar respektive minskar under processens gång. 
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förhållande till reservoar 2 eftersom denna har en lägre temperatur än reservoar 1 och värmen 

således kan göra nytta i denna. 

Enligt tidigare definition av entropi kan en mängd energi med låg andel entropi ha fler 

användningsområden än samma mängd energi som innehåller en hög andel entropi. När detta 

uttrycks i form av exergi gäller det omvända. En mängd energi som innehåller en hög andel 

exergi kan ha fler potentiella användningsområden än samma mängd energi som innehåller en låg 

andel exergi. Ett tydligt exempel är elenergi som ur termodynamisk synvinkel anses kunna 

omvandlas helt till mekaniskt arbete. Pga. detta faktum anses elenergi vara en energiform som 

består av 100 % exergi. Detta medför att elenergi har en hög potential och är mycket värt i 

förhållande till andra energiformer. Då exergiandelen beräknas för en mängd energi beräknas 

egentligen hur hög kvalitet en viss energiform har (Ekroth & Granryd, 1999).  

17.1.3 Exergiverkningsgrad 

Att beräkna Exergi är inte speciellt annorlunda från att beräkna energi. Andelen mekaniskt arbete 

som kan utvinnas ur en viss (ideal) process kan beräknas enligt formel (17.2). 

     
  

 
 

 
(17.2) 

 

där 

T = Energiformens temperatur [K] 

T0 = Omgivningens temperatur [K] 

Detta värde ger ett mått på andelen exergi som finns tillgänglig i den aktuella processen varefter 

exergi-innehållet kan beräknas enligt formeln 

        (17.3) 

 

där  

E = Exergi-innehållet [J] 

Q = Värmemängd [J] 

(Shukuya & Hammache, 2002) 

För att ta reda på hur väl en process utnyttjar den tillgängliga exergin kan begreppet 

exergiverkningsgrad användas enligt formel (17.4). 
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(17.4) 

(Björk & Molinari, 2009) 

Exergiverkningsgraden anger hur mycket av den tillgängliga exergin som faktiskt används och 

därmed indirekt hur mycket som inte utnyttjas. Detta värde ger ett bra mått på hur väl anpassad 

energiformen är till den process som den försörjer. Då en process använder elektricitet är 

               

eftersom 100 % av elektricitet antas kunna omvandlas till mekaniskt arbete. Detta innebär att 

exergiandelen i hela processen (         i ett sådant fall bestäms av vilken exergiverkningsgrad 

delprocessen har (         . 

17.1.4 Exergiverkningsgrad i projektering 

Det som är viktigt i sammanhanget är att uppvärmningsprocesser oftast inte kräver en 

energiform som innehåller en hög andel exergi. Teoretiskt krävs bara ett medie med högre 

temperatur än det medie som ska värmas. Andra faktorer som läckage, massflöden 

värmekapacitet etc. är självklart avgörande för om uppvärmning ska kunna ske men för att värma 

ett rum till 20 grader krävs egentligen inte mer än ett medie som håller 20,1 grader om massflödet 

är obegränsat. 

Då alla processer omvandlar energi och ger ifrån sig densamma med lägre andel exergi borde 

energiformer med hög andel användas till processer som kräver detta istället för att värma en 

byggnad som egentligen inte kräver en energiform med högt exergi-innehåll. System som 

använder sig av låga temperaturer som ligger nära den temperatur som ska uppnås utnyttjar alltså 

en hög andel av den exergi som finns tillgänglig, dvs. systemet har en hög exergiverkningsgrad. 

Att använda resurser där de gör mest nytta är ett steg mot en smartare energianvändning och ett 

bättre klimat varför begreppet Exergi troligtvis kommer att bli allt viktigare i framtiden. Värme- 

och kylåtervinningssystem har ofta en hög exergiverkningsgrad även om detta inte är något som 

anges eller diskuteras i projekteringsskedet. Med verktyget som skapats i detta examensarbete 

skulle även exergiverkningsgraden kunna undersökas. 
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17.2 Beräkningar och pumpkurva 
Ekvationen för massflödesberäkning beroende på värmekapacitet, effekt samt temperatur in och 

ut ur systemet redovisas i formel (17.5). Med denna beräkning är det möjligt att beräkna maximalt 

vätskeflöde för serverhallen då serverhallseffekten, värmekapaciteten och temperaturen in/ut alla 

är kända. 

Beräkning för maximalt vätskeflöden på sida A. 

Beräkningar med (17.5) där ger   ̇  
      

             
            

 

Den lägsta varvtalsinställningen och uppmätt pumphuvudtryck på A-sidan är 9 kPa vilket ger ett 

flöde på 0,8 till 1,1 l/s enligt pumpkurva (se Figur 43) och med densitet för 20 gradigt vatten på 

1,0 kg/m3 blir detta 0,8 kg/s till 1,1 kg/s (Larsson M. , 2013).  

Följande massflödesberäkningar gäller B2B_HX och B2B_HX2 vid driftsfall 1 (se avsnitt 10.3.1) 

och sker med ekvation (17.5). Med antaget massflöde på 0,95 kg/s (efter justeringar vid 

verifikationen) blir det beräknade värdet för massflödet på övre värmeväxlarens B-sida 3,5 kg/s 

respektive 4,71 kg/s för den undre värmeväxlaren. Fördelningen mellan den undre/övre 

värmeväxlaren är 74 %. 

 

B2B_HX2 (Cold side)

G1-3 G1-4 m [kg/s] Cp [J/Kg*K] Q [W]

12,0 5,0 0,95 4179 27790

G1-11 G1-10 Q [W] Cp [J/Kg*K] m [kg/s]

7,3 5,2 27790 3780 3,50

B2B_HX (Warm side)

G1-2 G1-3 m [kg/s] Cp [J/Kg*K] Q [W]

27,7 12,0 0,95 4179 62330

G1-19 G1-18 Q [W] Cp [J/Kg*K] m [kg/s]

15,0 11,5 62330 3780 4,71

Fördelning HX2/HX 74%

Massflödesberäkning Vätskeflöden B2B

 

Tabell 12. Massflödesberäkning för vätskeflöden till B2B_HX och B2B_HX2. 

 ̇  
 

            
   

 
[kg/s] 

 
(17.5) 

   
  = Effekt [W]  

    = Temperatur ut 
 
    = Temperatur in 
 
   = Värmekapacitet 

 

[°C] 
 
[°C] 
 
[J/kgK] 
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Figur 43. Pumpkurva för pumpen på A-sidan i systemet. Här visas pumphuvudtrycket på Y-axeln samt vätskeflödet i 
l/s på X-axeln. Varvtalsinställningen är inom det blåa verksamhetsområdet. 
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17.3 Känslighetsanalys avseende givartemperaturer 
I avsnittet som följer redovisas resultat av känslighetsanalysen avseende givartemperaturer i 

systemet då ett antal parametrar ändras. 

17.3.1 Verifikation 

Nedanstående tabeller redovisar den känslighetskoefficient som beräknats enligt formel (10.3) i 

avsnitt 10.4. Vad de olika fallen innebär visas i Tabell 9 i samma avsnitt. 

Tilluftsaggregat Fall 1: IC Fall 2: IC Fall 3: IC Fall 4: IC Fall 5: IC

G21-1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

G21-2 0,41 -0,16 -1,01 0,00 1,00

Frånluftsaggregat

G31-1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

G31-2 0,19 -0,11 0,33 0,00 -0,31

Vätskesystem

G1-1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

G1-2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

G1-3 0,19 -0,31 0,08 0,00 -0,26

G1-4 0,48 0,43 -0,35 -0,03 -1,28

G1-19 0,33 -0,36 0,05 0,00 -0,17

G1-11 0,60 -0,14 -0,13 -0,23 -0,83

G1-10 0,43 0,49 -0,36 0,00 -1,44

G1-18 0,17 -0,30 0,08 0,00 -0,27

G1-8 0,18 0,49 -0,30 0,00 -1,44

IC Känslighetsanalys verifikation

 

Tabell 13. Visar resultatet av känslighetsanalysen med känslighetskoefficienten IC för fall 1-5 per temperaturgivare i 
systemet. 
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Tilluftsaggregat Fall 6: IC Fall 7: IC Fall 8: IC Fall 9: IC Fall 10: IC

G21-1 0,00 0,00 -1,00 0,00 0,00

G21-2 0,21 0,04 0,00 -0,32 0,72

Frånluftsaggregat

G31-1 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00

G31-2 -0,20 0,01 0,00 -0,08 1,00

Vätskesystem

G1-1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

G1-2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

G1-3 0,28 0,05 0,00 -0,07 1,13

G1-4 0,23 0,05 -0,01 -0,38 1,20

G1-19 0,17 0,03 0,00 -0,04 0,57

G1-11 0,25 0,04 0,00 -0,22 1,00

G1-10 0,23 -0,01 0,00 -0,39 0,99

G1-18 0,28 0,06 0,00 -0,07 1,00

G1-8 0,23 0,05 0,00 -0,39 0,77  

Tabell 14. Visar resultatet av känslighetsanalysen med känslighetskoefficienten IC för fall 6-10 per temperaturgivare i 
systemet. 

Nedan följer kommentarer om de olika parametrarnas förändringar och dess inverkningar på 

resultatet. 

1. En minskning av massflödet från serverhallen påverkar temperaturerna på krets B negativt. 

Det växlas mindre värme när massflödet i krets A sjunker och temperaturerna faller 

genomgående i krets B.  

2. En ökning av vätskeflödet till tilluftsbatterierna med 10 % minskar temperaturen efter 

kylåtervinning vilket syns på mätare G21-2 som har ett IC värde på -0,16. Detta är inte en 

uppenbar slutsats då ett ökat massflöde bör ge upphov till ökat energiutbyte och en högre 

temperatur efter värmeåtervinning på luftsidan dock kan konstateras att även temperaturen efter 

nedre värmeväxlaren, G1-19 på B-sidan har en IC på -0,36 vilket betyder att temperaturer på 

vätskan sjunker när flödet ökar och den totala påverkan på tilluften blir slutligen negativ.  

Vätsketemperaturen sjunker innan värmebatteriet för tilluften, G1-19, och temperaturen efter 

värmebatteriet på vätskesidan, G1-8, ökar. Vilket för med sig en högre temperatur i systemet och 

således blir G1-10 också högre och påverkas med känslighetskoefficienten 0,49. 

3. En ökning av massflöden på tilluften och frånluften ger ett större effektbehov vid 

uppvärmning av tilluften och möjlighet till större effektutbyte vid frånluftsaggregatet.  

Lufttemperaturen efter värmeåtervinning G21-2 påverkas med faktorn -1,01 och temperaturen på 

vätskesidan efter värmeväxlaren G1-8 sjunker vilket medför en lägre temperatur till G1-10 och 

G1-4 samt G1-11. Även fast G1-11 sjunker så är G1-18 positiv då en större mängd värme nu har 

kunnat växlas vid frånluftsvärmeväxlaren då frånluftsflödet har ökat. 
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4. En fördelning mellan massflödet på övre och undre värmeväxlare påverkar endast den övre 

värmeväxlarens effektutbyte vilket under dessa situationer tydligen endast märkbart påverkar G1-

11. Att G1-11 sjunker förklaras av ett ökat flöde vilket minskar temperaturen men ökar 

värmeenergin totalt utbytt genom värmeväxlaren. 

5. När parametern Qtotrat sänks för tilluftsvärmeväxlaren kommer vätsketemperaturen att gå 

igenom varmare eftersom mindre effekt utbytes vilket då leder till att utomhustemperaturen inte 

värms upp lika mycket. Denna parameter ger upphov till den största känslighetskoefficienten 

med storleken -1,44 på G1-8 och G1-10. 

6. När parametern Qtotrat sänks för frånluftsbatteriet kommer temperaturen på KB att passera 

kylbatteriet utan att ta upp lika mycket värme från frånluften, därav blir frånluften relativt 

varmare (än innan förändringen). Jämfört med parameterfall 2 så är IC större på vid parameterfall 

6 och parameter Qtotrat för frånluftsbatteriet är alltså mer känsligt att variera för 

avluftstemperaturen G31-2 än vätskeflödet till tilluftsbatterierna. 

7 & 8 ger knappt upphov till några förändrade temperaturer vilket beror på att dessa 

värmeväxlare är dimensionerade för en serverhallseffekt på 1000 kW. En ändring på 

parametrarna med 10 % gör att de är fullt kapabla till att växla de effekterna som behövs då 

serverhallseffekten är 100 kW. 

9. När utomhustemperaturen sjunker kommer temperaturen efter värmeåtervinning också att 

sjunka vilket bidrar till kallare temperaturer i vätskesystemet efter tilluftsvärmeväxlarna. 

10. När frånluftstemperaturer minskar med 10 % påverkar detta samtliga temperaturgivare i 

systemet (förutom de med fasta värden som är G21-1, G31-1, G1-1 och G1-2) med 

genomgående höga känslighetsvärden. 
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17.4 Känslighetsanalys avseende total energianvändning 
För att kunna utvärdera resultatet är det viktigt att veta vilka parametrar som ger den största 

påverkan på slutresultatet. Detta kan åstadkommas genom att göra en känslighetsanalys och ta 

fram känslighetskoefficienter för de ingående parametrarna. Denna känslighetsanalys utförs på 

den simulering som motsvarar den nuvarande driftstrategin för värmeåtervinningen i hus 3 i 

Ångströmslaboratoriet, se avsnitt 12.2.1. 

I denna analys beräknas en känslighetskoefficient för de ingående parametrar som har hämtats 

från utredningar samt drifttekniker på Ångströmslaboratoriet. Parametrarna är av en typ som är 

bestämda för projektet och varieras inte beroende på hur anläggningen drivs.  

Parametrarna utgörs i detta fall av: 

 Massflödet för ventilationsluften 

 Temperaturen hos frånluften 

 Ratingvärden för återvinningsbatterierna i tilluftsaggregaten 

 Ratingvärden för återvinningsbatterierna i frånluftsaggregaten 

 Ratingvärden för de vätskekopplade värmeväxlarna 

Resultatet som analysen bygger på är den totala årliga energianvändningen för den nuvarande 

driftstrategin. Parametrarna förändras och resultatet plottas i ett diagram för respektive 

parameter. Se Diagram 11-Diagram 15. Ratingvärden innebär de värden som ställs in i respektive 

värmeväxlare för att skapa en värmeväxlare som har en viss bestämd effekt. 

 

Diagram 11 visar att den totala energianvändningen ökar med ett ökat massflöde för 

ventilationsluften. Detta är naturligt då en ökad ventilation innebär att mer värme måste tillföras 

för uppvärmning. 

 

Diagram 11. Den totala energianvändningen som en funktion av massflödet. I mitten av intervallet återfinns värdet 
som används för simulering av det nuvarande driftfallet. 
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I Diagram 12 syns det tydligt att den totala energianvändningen minskar med ökad 

frånluftstemperatur. Detta förefaller också naturligt då en högre temperatur innebär en möjlighet 

att få en högre temperatur på köldbäraren i krets B. 

 

Diagram 13 visar att den totala energianvändningen minskar med ökad effekt på 

återvinningsmöjligheterna i tilluftsaggregaten. En ökad effekt innebär en möjlighet att utbyta mer 

värme vilket också sker i dessa simuleringar. 

 

Diagram 12. Den totala energianvändningen som en funktion av frånluftstemperaturen. I mitten av intervallet 
återfinns värdet som används för simulering av det nuvarande driftfallet. 
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Diagram 13. Den totala energianvändningen som en funktion av effekten som återvinningsbatterierna i tilluften kan 
utbyta vid aktuella ratingvärden. I mitten av intervallet återfinns värdet som används för simulering av det 
nuvarande driftfallet. 
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Precis som för återvinningsbatterierna i tilluftsaggregaten visar Diagram 14 att en ökad effekt på 

återvinningsbatterierna i frånluftsaggregaten leder till en minskad energianvändning. 

 

Diagram 15 visar att den totala energianvändningen sjunker med ökad effekt på de båda 

vätskekopplade värmeväxlarna mellan krets A och krets B. Då dessa är dimensionerade för 

mycket större effekter på serverhallen blir skillnaden i energianvändning liten då dessa värden 

förändras. Dock skulle detta ändras mer om serverhallseffekten skulle vara högre. 

För de ovanstående fallen är känslighetskoefficienten beräknad enligt formel (10.3). I Tabell 15 

redovisas känslighetskoefficienterna för de olika parametrarna. Det är tydligt att massflöde för 

 

Diagram 14. Den totala energianvändningen som en funktion av effekten som återvinningsbatterierna i frånluften 
kan utbyta vid aktuella ratingvärden. I mitten av intervallet återfinns värdet som används för simulering av det 
nuvarande driftfallet. 
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Diagram 15. Den totala energianvändningen som en funktion av effekten som de vätskekopplade värmeväxlarna kan 
utbyta vid aktuella ratingvärden. I mitten av intervallet återfinns värdet som används för simulering av det 
nuvarande driftfallet. 
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ventilationsflödet påverkar mest, följt av ratingvärden för återvinningsbatterierna i 

tilluftsaggregaten och vilken temperatur frånluften har.  

Parameter Känslighetskoefficient

Ratingvärdena för återvinningsbatterierna i 

frånluftsaggregaten förändras
-0.06

Ratingvärdena för de vätskekopplade värmeväxlarna 

förändras
0.00

Känslighetskoefficient för respektive parameter

Massflöde för ventilationsluften förändras 0.61

Ratingvärdena för återvinningsbatterierna i 

tilluftsaggregaten förändras
-0.46

Frånluftstemperaturen förändras -0.21

 

Tabell 15. Känslighetskoefficienter för de olika parametrarna och det aktuella driftfallet. 

Detta resultat gäller endast för det fall som simulerats och är inte ett resultat som avser verktyget i 

allmänhet. Som redan nämnts kommer ratingvärden på de vätskekopplade värmeväxlarna att 

spela större och mindre roll om serverhallseffekten höjs respektive sänks. Känsligheten för 

återvinningsbatterierna beror också på effekterna då även dessa är inställda för att klara en viss 

effekt. Om det finns mer värmeeffekt i systemet än vad dessa kan växla kommer inte 

energianvändningen att minska. Det omvända gäller i de fall överskottsvärme skulle vara 

tillgänglig i mindre utsträckning. 
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17.5 Resultat för serverhallseffekter på 200 – 1000 kW 
I detta avsnitt följer resultat för simuleringar då serverhallseffekten är 200, 500 och 1000 kW. Då 

verktyget endast kunnat ställas in för en serverhallseffekt på 100 kW innehåller dessa resultat 

osäkerheter kring antaganden om värmeväxlarnas effektivitet vid högre effekter 

17.5.1 Driftstrategi och energianvändning för serverhallseffekt på 200 kW 

Vid en jämförelse mellan de olika driftstrategierna är energianvändningen fördelad på systemets 

olika komponenter enligt Tabell 16.  

Simulering Referens Analys Driftstrategi VKM

Värmebatterier [MWh] 239 117 115 118

Kylbatterier [MWh] 72 232 35 201

Kylcentral [MWh] 1 094 688 763 673

Gratis kyla [MWh] 0 -4 -3 -2

Total energianvändning [MWh] 1 405 1 033 910 990

Besparing [MWh] - 372 495 415

Besparing [%] - 26.5% 35.3% 29.5%

Sammanfattning för servherhallseffekt på 200 kW

 

Tabell 16. Resultat av simuleringarna och fördelningen av den använda energin på systemets olika komponenter. 

De olika simuleringarna redovisas utförligt i följande avsnitt. 

Energianvändning utifrån referensfall  

Energianvändningen utifrån referensfallet redovisas i Diagram 16. Förutsättningarna är likadana 

som för den nuvarande driftstrategin med den enda skillnaden att massflödet i krets A är högre. 

Massflödet genom datorhallen är 2,38 kg/s och massflödet till de vätskekopplade värmeväxlarna 

är 1,9 kg/s. 
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Enligt Diagram 16 används totalt 1 405 MWh energi varav 239 MWh i värmebatterierna, 72 

MWh i kylbatterierna samt 1 094 MWh i kylcentralen. Ingen gratis kyla kan tillgodogöras i 

simuleringen. Det syns tydligt i diagrammet att värmebatterierna används året runt medan 

kylbatterierna endast används under de varmaste sommardagarna. 

Vald driftstrategi 

Den simulering som totalt fick det lägsta resultatet för en serverhallseffekt på 200 kW redovisas 

nedan.  

Styrstrategin innebär att massflödet i krets B regleras via en PI-regulator så att 17 ºC ska uppnås i 

ventilationsluften efter återvinningsbatterierna. Om 17 ºC inte kan uppnås regleras massflödet till 

3,2 kg/s i krets B. Detta massflöde bibehålls genom de båda vätskekopplade värmeväxlarna och 

fördelas på de fem återvinningsaggregaten i frånluften. Systemet stänger av värmeåtervinningen 

då utomhustemperaturen blir 17 ºC eller högre samt slår på densamma om utomhustemperaturen 

sjunker under 17 ºC. Då värmeåtervinningen är avstängd sker kylåtervinning mellan frånluften 

och datorhallen med ett totalt massflöde i krets B på 9 kg/s.  

För detta styralternativ uppgick energianvändning till 910 MWh. Den gratis kyla som systemet 

kunde tillgodogöra sig uppgick endast till 3 MWh. Resultatet för simuleringen innebär en 

minskning med 495 MWh jämfört med referensfallet. I procent blir minskningen 35,3 %. 

I Diagram 17 syns energiförbrukningen för systemets olika komponenter. 115 MWh används i 

värmebatterierna, 35 MWh används i kylbatterierna och 763 MWh används i kylcentralen. 

Ökningen i kylcentralen beror på att serverhallens effekt nu har ökats. 

 

Diagram 16. Energianvändning för effekt på 200 kW och referensfallet. Systemets olika komponenter redovisas 
ackumulerat över året. 
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Diagrammet visar att energianvändningen har minskat och att värmebatterier inte behöver 

användas lika stor del av året som i referensfallet. 

Förändring av massflödesreglering till  värmekapacitetsmassflöde 

Den totala energianvändningen då massflödet regleras via värmekapacitetsmassflöde på 

ventilationen blev 990 MWh. Den gratis kyla som den centrala kylaren kan tillgodogöra sig 

uppgick till 2 MWh. Resultat motsvarar en besparing på 415 MWh eller 29,5 %. 

I Diagram 18 visas energiförbrukningen för systemets olika komponenter ackumulerat över året. 

 

 

Diagram 17. Energianvändning för effekt på 200 kW och vald driftstrategi. Systemets olika komponenter redovisas 
ackumulerat över året. 
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Enligt Diagram 18 använder värmebatterierna i luftbehandlingsaggregaten ca 118 MWh, 

värmebatterierna ca 201 MWh och kylmaskinen ca 673 MWh. Precis som för fallet med en 

serverhallseffekt på 100 kW blev denna typ av styrning sämre på grund av att köldbärarens 

massflöde endast anpassas efter massflödet i ventilationen och inte utomhustemperaturen.  

17.5.2 Driftstrategi och energianvändning för serverhallseffekt på 500 kW 

Vid en jämförelse mellan de olika driftstrategierna är energianvändningen fördelad på systemets 

olika komponenter enligt Tabell 17.  

Simulering Referens Analys Driftstrategi VKM

Värmebatterier [MWh] 142 48 40 63

Kylbatterier [MWh] 225 363 68 239

Kylcentral [MWh] 3 286 2 869 3 140 2 936

Gratis kyla [MWh] 0 0 0 0

Total energianvändning [MWh] 3 653 3 280 3 248 3 238

Besparing [MWh] - 373 405 415

Besparing [%] - 10.2% 11.1% 11.4%

Sammanfattning för servherhallseffekt på 500 kW

 

Tabell 17. Resultat av simuleringarna och fördelningen av den använda energin på systemets olika komponenter. 

De olika simuleringarna redovisas utförligt i följande avsnitt. 

Energianvändning utifrån referensfall  

Energianvändningen utifrån referensfallet redovisas i Diagram 19. Förutsättningarna är likadana 

 

Diagram 18. Energianvändning för effekt på 200 kW och värmekapacitetsmassflöde. Systemets olika komponenter 
redovisas ackumulerat över året. 
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som för den nuvarande driftstrategin med den enda skillnaden att massflödet i krets A är högre. 

Massflödet genom datorhallen är 5,95 kg/s och massflödet till de vätskekopplade värmeväxlarna 

är 4,76 kg/s. 

 

Enligt Diagram 19 används totalt 3 653 MWh energi varav 142 MWh i värmebatterierna, 225 

MWh i kylbatterierna samt 3 286 MWh i kylcentralen Ökningen för kylcentralen beror på den 

ökade severhallseffekten. Ingen gratis kyla kan tillgodogöras i simuleringen. 

Vald driftstrategi 

Den simulering som totalt fick det lägsta resultatet för en serverhallseffekt på 500 kW redovisas 

nedan.  

Styrstrategin innebär att massflödet i krets B regleras via en PI-regulator så att 17 ºC ska uppnås i 

ventilationsluften efter återvinningsbatterierna. Om 17 ºC inte kan uppnås regleras massflödet till 

6 kg/s i krets B. Detta massflöde bibehålls genom de båda vätskekopplade värmeväxlarna och 

fördelas på de fem återvinningsaggregaten i frånluften. Systemet stänger av värmeåtervinningen 

då utomhustemperaturen blir 17,5 ºC eller högre samt slår på densamma om 

utomhustemperaturen sjunker under 17,5 ºC. Då värmeåtervinningen är avstängd sker 

kylåtervinning mellan frånluften och datorhallen med ett totalt massflöde i krets B på 9 kg/s.  

För detta styralternativ uppgick energianvändning till 3 248 MWh. Ingen gratis kyla kunde 

tillgodogöras kylcentralen. Denna driftstrategi innebär en minskning med 405 MWh från 

referensfallet. I procent blir minskningen 11,1 %. 

 

Diagram 19. Energianvändning för effekt på 500 kW och referensfall. Systemets olika komponenter redovisas 
ackumulerat över året. 
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I Diagram 20 syns energiförbrukningen för systemets olika komponenter. 40 MWh används i 

värmebatterierna, 68 MWh används i kylbatterierna och 3 140 MWh används i kylcentralen. 

 

Skillnaden mot referensfallet är inte lika tydlig som innan men det syns i diagrammen att denna 

typ av styrning ger en lägre energianvändning för alla de ingående komponenterna. 

Förändring av massflödesreglering till värmekapacitetsmassflöde  

Den totala energianvändningen då massflödet regleras via värmekapacitetsmassflöde på 

ventilationen blev 3 238 MWh. Ingen gratis kyla kunde tillgodogöras i kylcentralen. Driftstrategin 

ger en minskning av energianvändningen med 415 MWh eller 11,4 %. 

I Diagram 21 visas energianvändningen för systemets olika komponenter ackumulerat över året. 

 

Diagram 20. Energianvändning för effekt på 500 kW och vald driftstrategi. Systemets olika komponenter redovisas 
ackumulerat över året. 
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Enligt Diagram 21 använder värmebatterierna i luftbehandlingsaggregaten ca 63 MWh, 

värmebatterierna ca 239 MWh och kylmaskinen ca 2 936 MWh. I en jämförelse med den valda 

driftstrategin ger denna typ av styrning faktiskt en lägre energianvändning än innan. Dock 

används mer energi till värmebatterierna för detta driftfall varför det inte är aktuellt att välja. 

Orsaken till att ett värmekapacitetsmassflöde gav en lägre energianvändning totalt är troligtvis att 

det finns så pass mycket värmeeffekt tillgänglig att temperaturen efter återvinningsbatterierna i 

tilluften uppgår till 17 ºC även fast massflödet för köldbäraren endast anpassas efter massflödet 

för tilluften. 

17.5.3 Driftstrategi och energianvändning för serverhallseffekt på 1000 kW 

Vid en jämförelse mellan de olika driftstrategierna är energianvändningen fördelad på systemets 

olika komponenter enligt Tabell 18.  

Simulering Referens Analys Driftstrategi VKM

Värmebatterier [MWh] 136 25 22 63

Kylbatterier [MWh] 237 413 70 239

Kylcentral [MWh] 7 533 7 034 7 341 7 215

Gratis kyla [MWh] 0 0 0 0

Total energianvändning [MWh] 7 906 7 472 7 433 7 517

Besparing [MWh] - 434 473 389

Besparing [%] - 5.5% 6.0% 4.9%

Sammanfattning för servherhallseffekt på 1000 kW

 

Tabell 18. Resultat av simuleringarna och fördelningen av den använda energin på systemets olika komponenter. 

 

Diagram 21. Energianvändning för effekt på 500 kW och värmekapacitetsmassflöde. Systemets olika komponenter 
redovisas ackumulerat över året. 
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De olika simuleringarna redovisas utförligt i följande avsnitt. 

Energianvändning utifrån referensfall  

Energianvändningen utifrån referensfallet redovisas i Diagram 22. Förutsättningarna är likadana 

som för den nuvarande driftstrategin med den enda skillnaden att massflödet i krets A är högre. 

Massflödet genom datorhallen är 11,89 kg/s och massflödet till de vätskekopplade värmeväxlarna 

är 9,52 kg/s. 

 

Enligt Diagram 22 används totalt 7 906 MWh energi varav 136 MWh i värmebatterierna, 237 

MWh i kylbatterierna samt 7 533 MWh i kylcentralen. Den ökade energinanvändningen beror på 

den ökade effekten för serverhallen. Ingen gratis kyla kan tillgodogöras i simuleringen. 

Vald driftstrategi 

Den simulering som totalt fick det lägsta resultatet för en serverhallseffekt på 1 000 kW redovisas 

nedan.  

Styrstrategin innebär att massflödet i krets B regleras via en PI-regulator så att 17 ºC ska uppnås i 

ventilationsluften efter återvinningsbatterierna. Om 17 ºC inte kan uppnås regleras massflödet till 

8 kg/s i krets B. Då det är ytterst sällan 17 ºC inte kan uppnås och det finns ett värmeöverskott 

används bypass året runt så att massflödet i krets B alltid är 5 kg/s även om det sammanlagda 

massflödet genom tilluftsaggregaten inte är det. Massflödet i krets B bibehålls genom de båda 

vätskekopplade värmeväxlarna och fördelas på de fem återvinningsaggregaten i frånluften. 

Systemet stänger av värmeåtervinningen då utomhustemperaturen blir 17,5 ºC eller högre samt 

slår på densamma om utomhustemperaturen sjunker under 17,5 ºC. Då värmeåtervinningen är 

 

Diagram 22. Energianvändning för effekt på 1 000 kW och referensfall. Systemets olika komponenter redovisas 
ackumulerat över året. 
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avstängd sker kylåtervinning mellan frånluften och datorhallen med ett totalt massflöde i krets B 

på 5 kg/s.  

För detta styralternativ uppgick energianvändning till 7 433 MWh. Ingen gratis kyla kunde 

tillgodogöras kylcentralen. Denna driftstrategi innebär en minskning med 473 MWh från 

referensfallet. I procent blir minskningen 6 %. 

I Diagram 23 syns energiförbrukningen för systemets olika komponenter. 22 MWh används i 

värmebatterierna, 70 MWh används i kylbatterierna och 7 341 MWh används i kylcentralen. 

 

Om diagrammet jämförs med referensfallet syns det att systemet använder mindre energi i de 

olika komponenterna om det styrs enligt denna metod. 

Förändring av massflödesreglering till värmekapacitetsmassflöde  

Den totala energianvändningen då massflödet regleras via värmekapacitetsmassflöde på 

ventilationen blev 7 517 MWh. Ingen gratis kyla kunde tillgodogöras i kylcentralen. Driftstrategin 

ger en minskning av energianvändningen med 389 MWh eller 4,9 %. 

I Diagram 24 visas energiförbrukningen för systemets olika komponenter ackumulerat över året. 

 

Diagram 23. Energianvändning för effekt på 1 000 kW och vald driftstrategi. Systemets olika komponenter redovisas 
ackumulerat över året. 
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Enligt Diagram 24 använder värmebatterierna i luftbehandlingsaggregaten ca 63 MWh, 

värmebatterierna ca 239 MWh och kylmaskinen ca 7 215 MWh. Den ökade energianvändningen 

beror på att systemet förser tilluftsaggregaten med en för hög temperatur under stora delar av 

året och avkylningen i dessa ökar på grund av detta. 

  

 

Diagram 24. Energianvändning för effekt på 1 000 kW och värmekapacitetsmassflöde. Systemets olika komponenter 
redovisas ackumulerat över året. 
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17.6 Utredning avseende driftstrategi för olika effekter på serverhallen 
Målet med driftstrategin är att den ska vara enkel och samtidigt ge en ökad besparing. Dessutom 

prioriteras minskningen av köpt energi i form av värme då kylan, enligt uppgift, är extra billig för 

Ångströmslaboratoriet.  

Följande parametrar varieras i analyserna: 

 Massflödet till de vätskekopplade värmeväxlarna (krets A). 

 Massflödet i krets B. 

 Massflödet till den övre av de två vätskekopplade värmeväxlarna (krets B). 

 Utomhustemperatur vid vilken värmeåtervinning stängs av. 

 Massflödet i Bypass för att åstadkomma kylåtervinning till serverhallen på sommaren. 

För varje effekt på serverhallen är utgångspunkten det driftfall som gäller i skrivande stund. Dock 

förändras flödet i krets A eftersom effekten för serverhallen ökas men temperaturerna för 

köldbärare 1 bibehålls. Huvudflödet i krets A bestäms alltså utifrån effekten på serverhallen och 

flödet till de vätskekopplade värmeväxlarna motsvarar 80 % av detta flöde då inställningarna för 

de båda pumparna inte är helt kompatibla i dagsläget. 

Resultaten redovisas i ett diagram där en graf plottas för respektive parameter. 

17.6.1 Analys av serverhallseffekt på 100 kW 

Ett ökat massflöde ger en lägre total energianvändning och skillnaden är relativt stort inom 

intervallet 0,8-1,191 kg/s, se Diagram 25. 

 

I diagrammet syns tydligt att den totala energianvändningen minskar då massflödet ökar. Detta är 

logiskt då större del av serverhallseffekten kan användas för att värma upp tilluften samtidigt som 

en större del även kyls av. 

 

Diagram 25. Total energianvändning som funktion av olika massflöden till de vätskekopplade värmeväxlarna för 
köldbärare 1. 
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Enligt Diagram 26 fås den lägsta totala energianvändningen då massflödet i krets B är mellan 1-3 

kg/s. 

 

Detta resultat är inget som hade gått att gissa sig till utan är helt beroende på inställningar i det 

aktuella systemet. 

Massflöden i Diagram 27 motsvarar intervallet 50 - 90 % (10 procentenheters variation) av 

massflödet i krets B. Detta valdes pga. att värmeväxlaren idag förses med 75 % av det massflöde 

som KB 2 har varför det var naturligt att välja olika procentsatser av kretsens huvudflöde. 

 

Resultatet i Diagram 27 är inte heller det självklart och skulle varit svårt att gissa sig till om denna 

analys inte utförts. 

 

Diagram 26. Total energianvändning som funktion av olika massflöden till de vätskekopplade värmeväxlarna för 
köldbärare 2. 
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Diagram 27. Total energianvändning som funktion av olika massflöden till den övre av de två vätskekopplade 
värmeväxlarna (köldbärare 1). 
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Diagram 28 ger en tydlig bild av att värmeåtervinning bör ske till så höga temperaturer som 

möjligt. Gränsen är satt vid 17 grader eftersom detta är börvärdet för tilluftstemperaturen för det 

aktuella fallet. 

 

Enligt Diagram 29 är ett högt flöde att föredra vid kylåtervinning mellan frånluftsaggregat och 

serverhall. Skillnaden i besparing blir dock lägre desto högre massflöde som väljs och eftersom 

pumpenergin inte är inräknad i slutresultatet och denna ökar med ökat massflöde (se avsnitt 6.6) 

begränsas detta massflöde till 6 kg/s. 

 

En simulering med en driftstrategi utifrån de bästa parametrarna från analysen gav en total 

energianvändning på 555 MWh. 

 

 

Diagram 28. Total energianvändning som funktion av olika utomhustemperaturer då värmeåtervinningen slås av och 
slås på. 
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Diagram 29. Total energianvändning som funktion av massflödet för KB 1 då bypass är påslagen för att återvinna 
kyla till serverhallen via frånluftsaggregaten. 
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Av dessa används 235 MWh till värmebatterier 108 MWh till kylbatterier samt 231 MWh för att 

kyla datorhallen. Kylmaskinen kan tillgodogöra sig gratis kyla motsvarande 19 MWh. Detta 

motsvarar en besparing på 349 MWh eller 38,6% jämfört med nuvarande driftfall. 

17.6.2 Analys av serverhallseffekt på 200 kW 

Ett ökat massflöde till de vätskekopplade värmeväxlarna ger en lägre energianvändning enligt 

Diagram 31. Massflödet begränsas vid 2,38 kg/s eftersom det är massflödet i huvudkretsen på A-

sidan. Ett högre massflöde skulle ge ett negativt massflöde i delar av systemet. 

 

Diagram 30. Energianvändningen för systemets olika komponenter ackumulerat över året. 
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Enligt Diagram 32 är det optimalt att använda ett massflöde på 2 kg/s för Köldbärare 2. 

Ökningen i energianvändning är marginell upp till 3 kg/s varför det kan vara intressant att prova 

då övriga parametrar förändras. 

 

Massflöden i Diagram 33 motsvarar intervallet 60 - 100 % (10 procentenheters variation) av 

massflödet i krets B. Det syns tydligt att ett massflöde motsvarande massflödet i krets B ger den 

lägsta energianvändningen. 

 

Diagram 31. Total energianvändning då massflödet i krets A varierar. Ett högre massflöde ger en lägre 
energianvändning. 
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Diagram 32. Ett totalt massflöde på 2 kg/s i krets B ger lägst energianvändning för systemet. 
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Enligt Diagram 34 bör systemet stängas av och slås på vid en temperatur som ligger så nära det 

börvärde som värmebatterierna styrs efter som möjligt. Detta ger en stor besparing jämfört med 

dagens strategi vilket borde vara självklart i sammanhanget. 

 

I Diagram 35 syns tydligt att en höjning av massflödet i bypass-sektionen ger en sänkning av 

energianvändningen. Minskningen blir mindre desto högre massflödet blir och något som ska tas 

i beaktande (men inte är medräknat här) är att pumpeenergin ökar med ökat massflöde. 

 

Diagram 33. Ett massflöde motsvarande massflödet i krets B ger lägst energianvändning. 
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Diagram 34. Systemet använder mindre köpt energi desto högre utomhustemperaturen är då uppvärmningen stängs 
av. 
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En simulering med en driftstrategi utifrån de bästa parametrarna från analysen gav en total 

energianvändning på 1 033 MWh. 

 

Av dessa används 117 MWh till värmebatterier, 232 MWh till kylbatterier samt 688 MWh för att 

kyla datorhallen. Kylmaskinen kunde tillgodogöra sig gratis kyla motsvarande 4 MWh. Detta 

motsvarar en besparing på 372 MWh eller 26,5 %. 

 

 

Diagram 35. Ett högre massflöde för bypass-sektionen ger en lägre energianvändning. 
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Diagram 36. Energianvändningen för systemets olika komponenter ackumulerat över året. 
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17.6.3 Analys av serverhallseffekt på 500 kW 

Ett ökat massflöde till de vätskekopplade värmeväxlarna ger en lägre energianvändning enligt 

Diagram 37. Massflödet begränsas vid 5,95 kg/s eftersom det är massflödet i huvudkretsen på A-

sidan. Ett högre massflöde skulle ge ett negativt massflöde i delar av systemet. 

 

Enligt Diagram 38 är det optimalt att använda ett massflöde på 5 kg/s för Köldbärare 2. Vid 

detta massflöde får köldbäraren sådana temperaturer som är optimala för det aktuella systemet. 

 

Massflöden i Diagram 39 motsvarar intervallet 60 - 100 % (10 procentenheters variation) av 

massflödet i krets B. Det syns tydligt att ett massflöde motsvarande massflödet i krets B ger den 

lägsta energianvändningen. 

 

 

Diagram 37. Ett ökat massflöde ger lägre energianvändning. 
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Diagram 38. Ett massflöde på 5 kg/s i krets B ger den lägsta energianvändningen för systemet. 
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Enligt Diagram 40 bör systemet stängas av och slås på vid en temperatur som ligger så nära det 

börvärde som värmebatterierna styrs efter som möjligt. Detta ger en stor besparing jämfört med 

dagens strategi. 

 

Diagram 41 visar att ett högre massflöde för bypass-sektionen är att föredra då det ger lägre 

energianvändning. Dock gäller detta bara för massflöden över 5 kg/s. 

 

 

Diagram 39. Ett massflöde motsvarande massflödet i krets B ger lägst energianvändning. 
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Diagram 40. Systemet använder mindre köpt energi desto högre utomhustemperaturen är då uppvärmningen stängs 
av. 
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Om Diagram 41 jämförs med Diagram 29 och Diagram 35 syns det tydligt att detta resultat är 

annorlunda än de tidigare. Detta visar på ett bra sätt komplexiteten i det aktuella systemet. 

En simulering med en driftstrategi utifrån de bästa parametrarna från analysen gav en total 

energianvändning på 3 280 MWh. 

 

 

Diagram 41. Ett högre massflöde för bypass-sektionen ger en lägre energianvändning. 
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Diagram 42. Energianvändningen för systemets olika komponenter ackumulerat över året. 
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Av dessa används 48 MWh till värmebatterier, 363 MWh till kylbatterier samt 2 869 MWh för att 

kyla datorhallen. Detta motsvarar en besparing på 373 MWh eller 10,2 %. Ingen gratiskyla 

kommer kylmaskinen till godo enligt denna simulering. 

17.6.4 Analys av serverhallseffekt på 1000 kW 

Ett ökat massflöde till de vätskekopplade värmeväxlarna ger en lägre energianvändning enligt 

Diagram 43. Massflödet begränsas vid 11,89 kg/s eftersom det är massflödet i huvudkretsen på 

A-sidan. Ett högre massflöde skulle ge ett negativt massflöde i delar av systemet. 

 

Enligt Diagram 44 är det optimalt att använda ett massflöde på 8 kg/s för Köldbärare 2. 

 

Massflöden i Diagram 45 motsvarar intervallet 60 - 100 % (10 procentenheters variation) av 

massflödet i krets B. Ett massflöde motsvarande massflödet i krets B ger den lägsta 

energianvändningen. 

 

Diagram 43. Ett ökat massflöde ger lägre energianvändning. 
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Diagram 44. Ett massflöde på 8 kg/s i krets B ger den lägsta energianvändningen för systemet. 
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Enligt Diagram 46 bör systemet stängas av och slås på vid en temperatur som ligger så nära det 

börvärde som värmebatterierna styrs efter som möjligt. Detta ger, precis som i föregående fall, en 

stor besparing jämfört med dagens strategi. 

 

Diagram 47 visar att ett massflöde för bypass-sektionen på 5 kg/s är att föredra. 

 

 

Diagram 45. Ett massflöde motsvarande massflödet i krets B ger lägst energianvändning. 
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Diagram 46. Systemet använder mindre köpt energi desto högre utomhustemperaturen är då uppvärmningen stängs 
av. 
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Även i Diagram 47 syns en tydlig skillnad i jämförelse med tidigare diagram över massflödet 

genom bypassledningen. Beroende på serverhallseffekten ska denna parameter varieras väldigt 

olika för att minsta energianvändning ska nås. 

En simulering med en driftstrategi utifrån de bästa parametrarna från analysen gav en total 

energianvändning på 7 472 MWh, se Diagram 48. 

 

 

Diagram 47. Ett högre massflöde för bypass-sektionen ger en lägre energianvändning. 
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Diagram 48. Energianvändningen för systemets olika komponenter ackumulerat över året. 
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Av dessa 7 472 MWh används 25 MWh till värmebatterier, 413 MWh till kylbatterier samt 7 034 

MWh för att kyla datorhallen. Detta motsvarar en besparing på 434 MWh eller 5,5 %. Ingen 

gratiskyla kommer kylmaskinen till godo enligt denna simulering. 
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17.7 Utvecklingsberättelse gällande verktyget 
Uppdraget från Helenius gick ut på att skapa ett verktyg som kunde utföra energiberäkningar för 

vätskekopplade värme- och kylåtervinningssystem på ett sätt som överträffade de beräkningar 

företaget kunde utföra i dagsläget. Tidigt beslutades att verktyget skulle tillverkas i IDA ICE då 

detta är det program företaget använder sig av för att göra energiberäkningar på projekt där detta 

ingår. 

I och med att just IDA ICE valdes fanns det vissa svårigheter. Bl.a. det faktum att företaget inte 

har någon avancerad licens vilket innebär att IDA bara kan användas på standardnivå och inte för 

att bygga system eller ändra ingående komponenter.  

Det har funnits två stora problem under tiden som verktyget har utvecklats. Det största 

problemet har varit en begränsad kunskap om IDA ICE och då särskilt den avancerade nivån. Då 

Helenius Ingenjörsbyrå inte har någon anställd som arbetar i den avancerade nivån har det också 

varit mycket begränsad tillgång vad gäller hjälp och support avseende utvecklingen. För själva 

utformningen, ingående komponenter och dylikt har det funnits god hjälp att tillgå men inte för 

själva uppbyggnadsfasen. Då IDA ICE inte har speciellt användarvänligt gränssnitt för felsökning 

har utvecklingen under det första skedet skett genom att bygga delar av systemet i etapper och 

fokus har legat på att få varje del att fungera för sig. I denna del av utvecklingen har en kunskap 

om de fel som kan uppkomma i programmet byggts upp och därmed också en kunskap om hur 

verktyget bör utformas för att så få fel som möjligt skulle förekomma under utvecklingen men 

också då verktyget var färdigt. Sammanfattningsvis så har det här problemet inneburit att 

kunskap om programmet och framförallt den avancerade nivån i IDA ICE har varit tvunget att 

inhämtas först innan utvecklingen av själva verktyget har kunnat ta vid. I och med att detta delvis 

har skett genom ”trial and error” har det varit ett tidsödande steg i examensarbetet i stort. 

Det andra stora problemet har redan nämnts ovan. Nämligen att flexibiliteten måste vara hög då 

verktyget ska fungera för så många system som möjligt. Behov kan finnas att variera systemet då 

det exempelvis kan finnas ett kylöverskott eller ett värmeöverskott och varje aggregat kan 

motsvara en egen byggnad. Mätning och loggning av data från simuleringarna ska kunna ske på 

användarens villkor oavsett vilket system som ska undersökas samtidigt som det ska finnas en 

stor variation i hur systemen regleras och styrs. Det sistnämnda har inneburit att verktyget har 

fått en mängd olika styr- och reglermöjligheter som standard men också att alla dessa är länkade 

på ett sådant sätt att de kan länkas om till andra givare eller parametrar om användaren skulle 

önska detta.  

Med ovanstående flexibilitet blev programmet också mer avancerat än vad som hade krävts om 

programmet varit mer specificerat mot en viss typ av system. Dessutom tillkom 

kompatibilitetsproblem mellan olika styr- och regleralternativ som inte kunde förutsägas. Dessa 

problem ledde till utvecklingen av makron i programmet som bara finns för att skapa 

begränsningar eller fördelningar av vissa parametrar och beräknade variabler. Detta har varit 

nödvändigt för att göra verktyget så driftsäkert som möjligt och undvika felmeddelande från 

programmet.  
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17.8 Principschema Ångströmslaboratoriet 

 


