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Abstract
The report is a master thesis about energy efficient measures for an underground facility Hemsö for-
tress. Several proposals are evaluated economically.

Statistics of the electricity used and measurements of several heat pumps are analyzed to find energy 
savings potentials.

The results indicate that several units of a dehumidification system are responsible for over 70 % of the 
yearly electricity cost. The air that is being dehumidified by these units can otherwise cause damage of 
culturally important interior designs.

The proposal with highest profit suggests an alternative method for dehumidification. The cooler in the 
air handling units in Hemsö fortress have capacity to dehumidify the air. However complementary fans 
need to be installed to circulate humid air towards the air handling units. The solution can be imple-
mented in three different locations within the facility. LCC for one installation shows a profit of 180 000 
SEK and for three 540 000 SEK, which is equivalent to an annual reduction of electricity consumption by 
10%.
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Sammanfattning
Rapporten beskriver flera förslag på åtgärder för att på ett ekonomiskt lönsamt sätt minska energian-
vändningen i Hemsö fästning. Statistik över elanvändningen och mätningar på flera värmepumpar ligger 
som grund till de föreslagna åtgärderna. 

Analys av statistisk data visade att flera Muntersavfuktare, med syfte att torka luften, årligen använder
över 70 % av all el som tillförs anläggningen.  Torkarna är essentiella för att förhindra fuktskador på kul-
turellt viktiga interiörer.

Den mest lönsamma metoden att minska på elanvändningen visades vara att ersätta flertalet av Mun-
tersavfuktarna med en annan systemlösning. De redan befintliga ventilationsaggregaten har kapacitet 
nog att kondensavfukta luften med kylenergi från en värmepump. Dock krävs kompletterande fläktin-
stallationer för att återföra fuktig luft till ventilationsaggregaten. Besparingsåtgärden kan tillämpas på 
tre ställen i anläggningen. LCC för en installation pekar på en besparing på 180 000 kr på 20 år och för 
tre installationer 540 000 kr, vilket motsvarar en årlig sänkning av elanvändningen med 10 % i Hemsö 
fästning. 
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1 Introduktion

1.1 Bakgrund
Hemsö fästning byggdes mellan 1953-1968 på Hemsö utanför Härnösand som ett försvarsverk mot an-
grepp från Östersjön. Byggnadsverken är insprängda i Storråberget på upp till 40 meters djup och består 
av tre bergrum separerade från varandra och belägna på olika delar av ön. Den största av de tre berg-
rummen är Storråberget och benämns HÖ1, den något mindre är Havstoudd (HÖ2) och den minsta he-
ter Kläffsö mätstation. Tillsammans utgör de tre bergrummen en golvyta på 7000 m2 varav den största i 
Storråberget (HÖ1) är ca 5000 m2 stor(Hemsö_fästning, 2013).

Hemsö fästning hade en betydande roll under det kalla kriget då den var konstant bemannad och hade 
som syfte att försvara Härnösands hamn och Ångermanälvens inlopp. År 1989 muckade de sista värn-
pliktiga och sedan dess har Hemsö fästning tjänat sitt syfte som ett militärt försvarsverk dock användes 
den som militärt övningsområde fram till 1992(Hemsö_fästning, 2013).  

År 2006 öppnades dörrarna till fästningen på nytt fast den här gången som museum för allmänheten 
under sommarmånaderna juni till augusti. Samtlig utrustning från beredskapstiden är intakt såsom kök, 
matsal, logement och sjukhus samt även de tekniska installationerna som värmepannor, dieseldrivet
elkraftverk, ventilation – och avloppssystem m.m. Alla dessa utrymmen är inspränga i berget och belä-
get under jord, flera 100 meter av gångar förbinder de olika rummen med varandra(Hemsö_fästning, 
2013). 

Anläggningen övertogs av Statens fastighetsverk (SFV) 2006. Det konstaterades snabbt att de tekniska 
systemen i bergrummen konsumerade stora mängder el och kostade för mycket att ha drift. Sedan dess 
har SFV arbetat med att minska elkostnaderna genom att bl.a. modernisera delar av klimatanläggning-
arna.

Då det numera pågår museiverksamhet ställs höga krav på att befintliga interiörerna bibehålls i bästa 
möjliga skick så att besökarna får en sån verklighetstrogen upplevelse som möjligt.

1.2 Mål och syfte 
Examensarbetets huvudsakliga syfte är att undersöka möjligheten till energioptimering av de tekniska 
installationer för anläggningen HÖ1. Med tekniska installationer menas klimatanläggningar, värmepum-
par och alla övriga tekniska system som på något sätt inverkar på energianvändningen avseende värme-, 
kyl- eller elenergi.

Föreslagna åtgärder för minskad energianvändning skall vara ekonomiskt försvarbara och kommer där-
för utvärderas med en livscykelkostnadsanalys (LCC). 

Särskilt skall även prestandan på de nyinstallerade värmepumparna beräknas.
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1.3 Metod
För att uppnå målet och ge förlag på åtgärder för minskad energianvändningen måste först energian-
vändningen kartläggas. På så vis fås en bild om hur och var energin används och vilka system som kostar 
mest i drift.

Elanvändningen kommer kartläggas utifrån den historiska data som finns tillgänglig.

Med hjälp av energikartläggningen utarbetas förslag på åtgärder för att anläggningen ska bli mer energi-
effektiv. Dessa förslag ska innefatta små justeringar av de befintliga systemlösningarna men även större 
ingrepp i byggnaden, så som nyinstallationer. Förslagen ska vara ekonomiskt rimliga och därför redovi-
sas lönsamheten för varje åtgärd med en livscykelkostnadsanalys (LCC).

För att beräkna prestandan på värmepumparna monteras temperatur- och tryckgivare på varje värme-
pump. Mätresultaten kommer att loggas över en längre tid. Med hjälp av informationen från mätning-
arna och beräknade resultat föreslås eventuella åtgärder för att effektivisera värmepumparna. 

Ytterligare två punkter om val av köldmedium samt värmefaktor (COP1) och köldfaktor (COP2) i förhål-
lande till kompressorenas frekvens redovisas i bilaga I och bilaga II.

1.4 Begränsningar
Hemsö fästning består av tre olika bergrum. Rapporten kommer enbart att analysera anläggningen HÖ1 
(Storråberget). Resterande två bergrum lämnas utanför den här rapporten och kommer inte omnämnas 
något mer framöver. 

Eftersom anläggningen numera tjänar som museum måste den inre miljön bevaras i originalskick. In-
grepp i samband med nyinstallationer av teknisk utrustning måste därför ske diskret och medföra så 
små visuella förändringar av anläggningen som möjligt. Dock så kommer ingen tyngd att läggas på att 
diskutera dem estetiska aspekterna av eventuella nyinstallationer.
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2 Systembeskrivning
HÖ1 har flera olika tekniska system installerade för att uppnå de krav som ställs på inneklimatet i an-
läggningen. Sedan 2010 har två av tre befintliga ventilationsaggregat bytts ut mot nya. I samband med 
moderniseringen installerades även sex nya värmepumpar med syfte att betjäna kyl- och värmebatteri-
erna i de nya ventilationsaggregaten. Viss äldre utrustning behölls och är i skrivande stund fortfarande i 
bruk. Dessa innefattas av flera Muntersavfuktare, ett gammalt ventilationsaggregat samt en hjälpfläkt.
Även kvarvarande dieselgeneratorer är fullt funktionsdugliga men används inte längre.

HÖ1 har totalt tre ventilationsaggregat som var och en betjänar en zon av bergrummet. Zonerna be-
nämns TA01, TA02 och TA03 och deras läge i HÖ1 visas i Figur 1. Ventilationskanalerna är de ursprungli-
ga i hela anläggningen. Det är delarna TA01 och TA02 som har moderniserats med helt nya fläktar, filter 
värme- och kylbatteri samt nyinstallerade bergvärmepumpar kopplade till batterierna. Ingenting har 
gjorts åt energisystemen i TA03. Zonerna går in i varandra och ingen exakt systemgräns kan dras, dock 
kan zon 1 och 2 avgränsas genom att stänga den dörr som sitter ungefär på mitten mellan dessa två
delar.

Hela bergrummet förses inte av tilluft från ventilationssystemen. Vardera del har ett kanontorn med 
trappgång upp till marknivå till en kanonpjäs. Detta utrymme är avgränsat med en dörr som hålls stängd 
och det finns ingen passage för tilluften.

Figur 1 Ritning av HÖ1 och zonerna 1, 2 och 3

2.1 Ventilationsaggregat 1
I ventilationsaggregatet för del 1 (TA01) behandlas tilluften först i ett kylbatteri som vid behov avfuktar 
luften till rätt fukthalt. Kylbatteriet kyls av en köldbärare från fyra stycken 200 m djupa borrhål. Köldbä-
raren värmeväxlas därefter med förångarna på tre likadana parallellkopplade värmepumpar. När det 
inte finns behov för avfuktning är ventilen till kylbatteriet stängd och köldbäraren pumpas direkt till 
förångarna. Värmepumparna är även indirekta på kondensorsidan där en värmebärare är kopplad till 
värmebatteriet som är beläget strax efter kylbatteriet vilket illustreras i Figur 2. 

Del 1

Del 2

Del 3
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Parallellkopplingen på värmepumparna fungerar så att tillförd värmeeffekt till tilluften stegvis kan öka 
från att en värmepump är drift vid låga belastningar till att två eller tre är i drift samtidigt.

En axiell fläkt distribuerar tilluften ut i kanalsystemet med ett konstant flöde på 1100 l/s. Sammankopp-
lat med kanalsystemet sitter mot slutet av korridoren i del 1 en hjälpfläkt som behövs för att luften skall 
nå ut till den yttersta delen av del 1.

Figur 2 Ventilationsaggregatet för del 1

2.2 Ventilationsaggregat 2
Ventilationsaggregatet som betjänar del 2, också benämnt TA02, har även den en axialfläkt fast med ett
konstant flöde på 1500 l/sek. Som i del 1 är behandlad luft antingen uteluft, recirkulerad luft eller en 
blandning av båda delarna. Kylbatteriet är placerat omedelbar efter fläkten och kyls av köldmedium från 
en värmepump som vid behov avfuktar tilluften. Kondenseringssidan av värmepumpen förser första 
värmebatteriet med värme och är såklart enbart igång när luften avfuktas. Det finns ytterligare två vär-
mebatterier placerade i slutet av ventilationsaggregatet vilket också kan ses i Figur 3. Dessa två värms av 
köldmedium från varsin bergvärmepump. Dessa är direkta på kondensorsidan, d.v.s. att värmebatteriet i 
princip fungerar som luftkyld kondensor och köldmedium cirkulerar i dessa. Alla värmebatterierna är 
sällan i drift samtidigt men det inträffar och framförallt när luften måste avfuktas. Två värmepumpar för 
att eftervärma luften har valts för att stegvis kunna öka värmeeffekten, vilket är användbart då driftför-
hållandena varierar över året.
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Figur 3 Ventilationsaggregat för del 2

2.3 Ventilationsaggregat 3
Ventilationsaggregatet som betjänar del 3 består av en fläkt samt fyra stycken Muntersavfuktare sam-
mankopplade med fläkten. Fläkten recirkulerar enbart luften som avfuktas av muntrarna, ingen uteluft 
tillförs. Det finns dock möjlighet att ta in uteluft genom kanaler i anslutning till ventilationsaggregat 3. 
Det finns häller ingen styrning av temperatur på tillförd luft dock så värms den något av avfuktarna. 

2.4 Drift och reglering
Det finns två olika driftfall som använts sedan de nya ventilationssystemen togs i drift. Det rör sig om 
magasindrift eller normaldrift. Normaldriften används under sommarmånaderna juni till augusti då mu-
seiverksamhet pågår. Vid normaldrift tar ventilationsaggregaten in uteluft som avfuktas och värms till 
rätt nivå, se Tabell 1.

Under magasindrift stängs spjällen för uteluft och istället för att avfukta och värma uteluft recirkuleras 
luften i berget som då får avfuktas vid behov dock krävs alltid en viss uppvärmning då luften kyls kraftigt 
av bergväggarna. Anläggningen körs på magasindrift all övrig tid utanför museiverksamheten vilket inne-
fattar resterande 9 månader om året, september-maj. Kraven på tilluften under magasindrift är något 
annorlunda och redovisas i Tabell 1.

Tabell 1 Klimatkrav i HÖ1 

Det finns inga returkanaler för frånluften i hela HÖ1. Istället fungerar berggångarna i sig som frånlufts-
kanaler som leder tillbaka luften till ventilationsaggregaten vid magasindrift och vid normaldrift leder ut 
luften från bergrummet genom de ytterdörrar som hålls uppställda. Man kan anta att ingen infiltration 
äger rum under magasindrift eller så länge alla entrédörrar hålls stängda. Bergrummet är konstruerat för 
att vara helt lufttätt.

Normaldrift Magasindrift
Temperatur °C RF % Fukthalt g/kg Temperatur °C RF % Fukthalt g/kg
18 60 7,7292 16 50 5,6550
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Under skrivandet av rapporten provades även ett tredje driftfall som ersätter magasindriften. Det gick ut 
på att ta in kall men torr uteluft och enbart värma denna till en temperatur kring 23-24 grader. Dörrarna 
till kanontornen ställdes upp och luckor i kanontornen hölls öppna som utlopp för luften. Anledningen 
var att försöka minska drifttiden för de Muntersavfuktare som finns i kanontornen och istället låta den 
varma torra luften ta med sig fukt ut ur berget.

Ventilationsaggregat 1 och 2 är övervakat av ett fjärrstyrningsprogram ”Honeywell”. Programvaran ger 
en onlinevy som visar alla aktuella värdena som mäts av en mängd olika givare. Värdena loggas och det 
är även möjligt att ändra på inställningar för driften via programmet.

2.5 Muntersavfuktare
Inneklimatet i HÖ1 är något annorlunda än för byggnader ovan jord. Särskilt när det gäller fukthalten i 
luften. Då fukt rinner till i de sprickor som finns i berget riskerar interiörer att ta skada om den relativa 
fukthalten blir för hög. Då ventilationsaggregaten 1 och 2 inte distribuerar luft till alla utrymmen av 
bergrummet finns det även totalt 28 stycken Muntersavfuktare av typen M120 utplacerade i olika delar 
av HÖ1. Fem stycken är placerade i vardera kanontorn, sju stycken i del 3, fem stycken i olika svårtill-
gängliga utrymmen i del 1 samt en i del 2. I många av utrymmena är avfuktarna i drift nästintill 
konstant(Karlsson, 2013, Energi & driftkvalite AB).

Fukttillskottet via berget är väldigt oförutsägbart men generellt har det märkts att avfuktningsbehovet i 
HÖ1 är som lägst under de kalla månaderna av året. Troligtvis för att tjälen stryper vattenflödet från 
marknivån. 

Varje avfuktare har en maxeffekt på 1,3 kW och avfuktningskapaciteten (Kg/s) är såklart beroende av 
lufttemperatur och fuktinnehåll. Tillverkaren Munter tillhandahåller diagram om hur avfuktninskapacite-
ten beror av lufttemperatur och relativ luftfuktighet vilket visas i Figur 4 (Munters, 2013). Munters AB 
beskriver M120 som en av de mest energieffektiva sorptionsavfuktarna i deras sortiment.
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Figur 4 Avfuktningskapacitet för M120 (Munters, 2013)

Avfuktaren beskrivs av tillverkaren som en sorptionsavfuktare vilket innebär att fukten i luften överförs 
till ett annat luftflöde (processluft) som skall ventileras ut ur byggnaden. Där avfuktarna sitter i HÖ1 
finns inget sådant flöde ut ur dessa utrymmen. Ytterligare en komponent har installerats för att konden-
sera ut vattnet och det syns tydligt ett avrinningshål vid varje avfuktare. Detta innebär också att effekten 
kan skilja sig från tillverkarens uppgifter. Muntliga referenser indikerar en effekt på 1,4 kW per Mun-
tersavfuktare(Karlsson, 2013, Energi & driftkvalite AB).

Muntersavfuktarna måste årligen underhållas och reservdelar kostar per år mellan 20000 - 25000 kr. 
Tillkommer gör också kostnaden för arbetet att byta delarna. Uppskattningsvis kostar torkarna 1000 kr 
per styck och år i underhållskostnader (Wessling, 2013).

2.6 Värmepumpar
Det finns totalt sex värmepumpar installerade tre tillhörande ventilationsaggregaten i del 1 och tre till-
hörande del 2, som tidigare beskrivet används dessa till att förse värme- och kylbatteri med värme re-
spektive kyla.

Värmepumparna i del 1 är alla bergvärmepumpar och identiska enheter med lika kompressor och kom-
ponenter. Köldmediet som används är R407C och värmepumparna är indirekta på både förångnings- och 
kondenseringssidan. Varje värmepump är fylld med 2,8 kg av köldmedium R407C. Kompressorn är en
hermetisk scrollkompresor tillverkad av Copeland av typen ZR48K3E-TFD. Kompressorn är varvtalsstyrd.
Figur 5 och Figur 6 visar kopplingsschemat för förångningssidan respektive kondenseringssidan.
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Figur 5 Kopplingsschema för del 1, förångningssidan.

Figur 6 Kopplingsschema för del 1, kondensorsidan.

I del 2 är också alla tre värmepumparna identiska enheter men inte av samma typ som i del 1. I del 2 
fungerar en med syfte att enbart avfukta luften och två som bergvärmepumpar. Köldmediet är även här 
R407C och kompressorerna en hermetisk scrollkompresor från Copeland av typen ZR81KCE-TFD. I berg-
värmepumparna sitter elektroniska expansionsventiler medan avfuktaren har kapillärrör av koppar och 
direkt expansion på förångningssidan. Mängden köldmedium varierar något då enheterna har olika av-
stånd till kyl respektive värmebatterierna i ventilationsaggregatet. Bergvärmepumparna är fyllda med 10 
respektive 12 kg R407C medan värmepumpen för att avfukta luften har 15 kg R407C. Varje enhet har en 
inbygg receiver tank och mängden köldmedium har därför ingen inverkan på driften. Figur 7 visar kopp-
lingsschemat över förångningssidan på bergvärmepumparna. 
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Figur 7 Kopplingsschemat del 2, förångningssidan.

Det finns ingen information om förångnings- och kondenseringstryck för någon värmepump i varken del 
1 eller 2. Det mäts heller ingen tillförd eleffekt per värmepump eller någon temperatur i cykeln. Det 
finns dock givare på sekundära sidan som gör det möjligt att beräkna kyl- och värmeeffekt. En massflö-
desmätare ger flödet av fluiden från borrhålet och temperaturgivare temperaturskillnaden före och 
efter förångaren. Fluiden består av 25 wt% etylglykol vars CP är 3,93 kJ/kgK(Granryd, Ekroth, Lundqvist, 
Melinder, Palm, & Rohlin, 2011). Temperaturgivare sitter även innan och efter värmebatterierna och 
luftflödet är som tidigare nämnt känt. 

Dock kan inget sägas om hur värmepumparnas prestanda utifrån information från sekundärsidan.

2.7 Elanvändning
Det finns ett flertal elmätare som tillsammans mäter hela elanvändningen i HÖ1. Elen som ventilations-
system i del 1 och 2 förbrukar mäts separat, dessa värden inkluderar fläkt, pumpar och kompressorerna 
på värmepumparna. Förutom dessa finns ytterligare sex elmätare. En av dessa sex mäter el som används
i byggnader runt omkring HÖ1 och är därmed ointressant. Ytterligare en annan mäter elen som restau-
rangen i anslutning till bergrummet använder. Mätaren för restaurangen är dock relevant då den även 
utgör en del av en annan mätares förbrukning och måste räknas av från denna.

Övriga fyra elmätare mäter den resterande el-effekten i del 1, del 2 och del 3 vilket inkluderar 28 mun-
etersavfuktare, belysning och två större fläktar. Samtliga mätare loggar värden i perioder om månader.

2.8 Reservkraft
Det finns två dieselgeneratorer som tidigare använts som reservkraft för HÖ1 när anläggningen fortfa-
rande var ett militärt objekt. Anläggningen har dock alltid varit kopplad till det kommunala elnätet som 
numera är den enda kraftkällan. Dieselgeneratorerna är fortfarande driftdugliga och går med ett 
knapptryck att strata upp vid t.ex. ett långvarigt strömavbrott. Dieseltankarna fylls inte heller längre och 
därmed finns ingen kostnad med systemet. 
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3 Teoretisk bakgrund om energieffektivisering
Energieffektivisering i byggnader handlar om att minska byggnadens energianvändning utan att störa de 
aktiviteter som försiggår i byggnaden. Med energi menas tillförsel av värme- och kylenergi samt elener-
gi. De tekniska system som tillför värme- och kylenergi är ofta mekaniska installationer såsom ventila-
tionsaggregat, centralvärmesystem, värmepumpar m.m. Utvärdering av dessa installationer är nödvän-
digt för att kunna föreslå energibesparingsåtgärder för en fastighet. För att utvärdera elanvändningen i 
en fastighet involveras fler kategorier i utvärderingen t.ex. belysning och övrig elektronik.

3.1 Ventilationssystem 
De flesta byggnadstyper behöver i regel ett ventilationsaggregat som behandlar tillförd luft till rätt kvali-
té för att uppnå de krav som ställs på inomhusklimatet i byggnaden. Vanligast är att reglera temperatu-
ren och fuktinnehållet i den tillförda luften. Det är inte enbart av komfortabla skäl som ventilationssy-
stemen installeras, det finns även bestämmelser och rekommendationer som styr över minsta luftflöde, 
och lägsta tillåtna temperatur i olika typer av byggnader. De flesta riktlinjerna hittas i BBR medan ar-
betsmiljöverket har kompletterande rekommendationer.

När mekaniska ventilationssystem är i drift konsumeras såklart energi vilket utgör en kostnad för fastig-
hetsägaren. Det finns dock åtgärder som kan minska på energianvändningen men för att dessa ska till-
lämpas krävs det oftast att installationen är ekonomisk lönsam. För en viss typ av energioptimeringsåt-
gärd kan lönsamheten variera mycket mellan olika ventilationssystem och denna måste beräknas för 
varje enskilt system. 

3.1.1 Fläkt
Fläkten skall transportera tilluften via kanalsystemet i byggnaden eller föra bort frånluften. Det är hu-
vudsak tryckförlusterna ,(߂) volymflödet ( ሶܸ ) och verkningsgraden som ger effekten på fläkten (ߟ) som 
förhåller sig enligt Ekv. 1 (McQuiston, Parker, & Spitler, 2005). Tillsammans med drifttiden för fläkten fås 
energianvändningen för en period. Det är alltså bara genom att minska på någon av ovannämnda fakto-
rer, bortsett från verkningsgraden, som kan ge en minskad energianvändning (Arbetsmiljöverket, 2009)
(Boverket, 2011).

ிܲä௧ =
ሶܸ ∗ ߂
ߟ

Ekv. 1

Drifttiden kan minskas genom att införa scheman som styr när ventilationen skall vara igång. Schemat 
kan vara fasta klockslag eller variera och bero på egenskaper i luften såsom CO2-koncentration, tempe-
ratur eller fuktinnehåll.

Ventilationssystemen kan delas in i två huvudgrupper de med konstant luftflöde (CAV) eller varierande 
luftflöde (VAV). Beroende på vilka krav som ställs på klimatet i byggnaden kan det vara möjligt att vissa 
perioder minska på luftflödet. Under perioder med lägre behov av tilluft är det onödigt ur energisyn-
punkt att fläkten går på maxeffekt och tillför ett överskott av behandlad luft. Under dessa omständighe-
ter kan ett VAV-system minska på energikostnaderna. VAV-system varierar luftflödet genom att anting-
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en reglera spjällen eller hastigheten på fläkten medan ett CAV-system varierar temperaturen på den 
tillförda luften.

3.1.2 Tryckförluster
Tryckförlusterna utgör det tryck som fläkten måste överkomma för att distribuera ventilationsluften, de
går såklart inte att frånkomma men kan minskas. Tryckförlusterna styr storleken på fläkten och som 
tidigare nämnt påverkar den tillförda eleffekten till fläkten. 

Tryckförlusterna kan delas in i två grupper, dynamiska förluster och förluster p.g.a. friktion. Friktionsför-
lusterna beräknas enligt Ekv. 2 och beror främst av lufthastigheten ,(ݒ) rörlängd (݈) och rördiameter (ܦ) 
samt en friktionsfaktor på rören (݂). Även gravitationen (݃) tas i beaktning för att bestämma friktions-
förlusten (∆)

∆ = ݂ ∗ ݈ ∗ ଶݒ
2 ∗ ݃ ∗ ܦ Ekv. 2

Att minska tryckförlusterna p.g.a. friktion går bara genom att byta ut luftkanalerna mot andra med bätt-
re friktionsvärden eller andra dimensioner, alternativt genom att justera hastigheten på flödet. Det se-
nare alternativet är svårt att tillämpa i någon större omfattning vilket gör att friktionsförlusterna kräver
omfattande ingrepp för att de skall minskas nämnvärt.

De dynamiska förlusterna orsakas däremot av engångsförluster såsom rörkrökar eller böjar som ändrar 
flödesriktningen på luften eller utav en ökning eller minskning av rördiametern. De förhåller sig enligt 

Ekv. 2 och beror av en förlustfaktor C0 samt det dynamiska trycket ଵଶݒߩ
ଶ, där ߩ är densiteten och ݒ är 

hastigheten.

ௗ∆ = ܥ ∗ 1
2 ݒߩ

ଶ Ekv. 3

Engångsförlusterna uppstår också i värmeväxlare så som kyl och värmebatterier och i filter. Särskilt högt 
kan förlusten bli i ett kylbatteri då smuts kan fastna i kondenserat vatten och med tiden täppa igen öpp-
ningarna(Jayamaha, 2007). 

3.1.3 Värmeåtervinning
Ett effektivt sätt att spara energi är med hjälp av värmeåtervinning. Den varma frånluften kan värmeväx-
las med tilluften och på så sätt förvärma den innan den värms ytterligare i ventilationsaggregatet. Rote-
rande värmeväxlare ger ofta en hög värmeåtervinning medan run-around coil är bättre alternativ om till-
och frånluftskanalerna är placerade en bit ifrån varandra.

För luft som behöver avfuktas behövs ett kylbatteri för kondensavfuktning eller ett absorptionsmedel 
som torkar luften. 

För kondensavfuktning måste luften sänkas till daggpunkten för att vattnet skall fällas ut. Daggpunkten 
beror av relativa luftfuktigheten och luftens temperatur. Vattnets mättnadstryck för en temperatur kan 
beräknas med Ekv. 4 (Granryd E. , 2005). Mättnadstrycket gånger relativa luftfuktigheten ger partialt-
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rycket av vattenångan i luften och på så vis kan daggpunken sedan bestämmas med hjälp av Ekv. 4. Där 
´´ är partialtrycket för vattenångan i luften i mbar.

´´ = 1000 ∗ ݁(ଵଶ,ଷି ସଶହ
(ଶଷହା்)) Ekv. 4

Vid absorptions avfuktning används i stället en absorbent som torkar luften. Absorbenten måste bli av 
med vattnet för att återigen kunna torka ny luft. Munters AB har en pattenterat lösning av en sorptions-
rotor som roterar mellan till- och frånluftskanalerna. Tilluften torkas av sorptionsrotorn som i sin tur 
torkas av frånluften. För att frånluften skall kunna torka rotorn måste den värmas innan. 

3.2 Värmepumpar
En värmepump har som uppgift att transportera värmeenergi från en värmekälla till en värmesänka. En 
värmepump kan användas för att tillföra kylenergi likväl som värmeenergi och för vissa systemlösningar 
båda två samtidigt. Kondensorn betraktas som den värma sidan där värmeenergi från kondensorn avges
till värmesystemet medan förångaren är den kalla sidan av värmepumpen. De grundläggande kompo-
nenterna i kompressordriven kylcykel är förångare, kondensor, kompressor, expansionsventil samt ett 
arbetsmedium.

Kylcykeln börjar i förångaren där arbetsmediet tillförs värmeenergi från en värmekälla. Arbetsmediet, 
även benämnt köldmedium, övergår från vätskefas till gasfas. Efter förångaren komprimeras gasen till 
ett högre tryck i en kompressor, till följd av kompressionen stiger även temperaturen på köldmediet. 
Köldmediet leds vidare in i kondensorn där det återgår till vätskefas. I kondensorn överförs värmeener-
gin som tillförts fluiden i förångaren och kompressorn till en värmesänka. Efter kondensorn strömmar 
köldmediet genom en expansionsventil och expanderar till ett lägre tryck, temperaturen på köldmediet 
sjunker till följd av expansionen. Efter expansionsventilen leds köldmediet åter in i förångaren och ång-
kompressionscykeln är fullbordad.

Den traditionella kylcykeln beskrivs enklast med ett tryck- entalpidiagram. Figur 8 visar ett exempel på 
en godtycklig kylcykel inritat i ett tryck- entalpidiagram. För en värmepump hämtas värmeenergin från 
förångaren vilken är entalpiskillnaden för det lägre trycket multiplicerat med massflödet på köldmediet i 
kylcykeln, även benämnt kyleffekt. Värmeenergin som överförs från kondensorn utgörs av energin från 
förångaren och arbetet uträttat av kompressorn eller entalpiskillnad för det högre trycket multiplicerat 
med massflödet, även benämnt värmeeffekt. Benämningen på entalpierna visas i Figur 8 där syns även
hur trycken är konstanta i förångaren och kondensorn. Vilka tryck en värmepump ska arbeta mellan 
styrs av temperaturen på värmekällan och värmesänkan.
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Figur 8 Godtycklig kylcykel med köldmediet R407C

För en god prestanda på värmepumpen önskas stor del som möjligt värmeenergi per tillför elenergi. För 
tillse detta finns ett par variabler att ändra på. Minskas tryckdifferensen i kylcykeln behöver kompres-
sorn inte arbeta lika hårt och använder mindre el. Dock påverkas förångnings- och kondenseringstempe-
raturerna när trycken ändras. 

En annan lösning är att låta köldmediet underkylas efter kondensorn för att få ett bättre värmeutbyte. 
På samma sätt kan köldmediet också överhettas efter förångaren för att transportera mer energi till 
högtryck sidan. 

3.2.1 COP 
COP coefficent of performance är måttet på hur bra en värmepump presterar.COP1 är den värmeeffekt 
som alstras per tillför eleffekt medan COP2 är kvoten mellan användbar kyleffekt och tillförd eleffekt. 
COP beror av förångnings- och kondenseringstrycket och ett systems COP variera mycket om trycken
ändras. COP kan också ändras om köldmediet överhettas eller underkyls. Dessa variationer ger inte lika 
stora förändringar som om tryckdifferensen minskas. En faktor som tar hänsyn till variationer i COP är 
SPF (seasonal performance factor) vilket är medelvärdet för en värmepumps COP under ett helt år. 

COPC eller COP Carnot är den teoretiskt högsta möjliga verkningsgrad ett system kan uppnå. Även COPC

varierar såklart för olika fårångnings- och kondenseringstemperaturer i en kylcykel. I verkligheten går 
det aldrig att uppnå COPC p.g.a. värmeförluster. En grov uppskattning är att en väl fungerande värme-
pump bör ha ett COP omkring halva COPC. I Ekv. 5 åskådliggörs de förluster som är nödvändiga att ta i 
beaktning (Granryd, Ekroth, Lundqvist, Melinder, Palm, & Rohlin, 2011). 

ܱܲܥ ൌ ߟ כ ߟ כ ߟ כ ௧ߟ כ ܱܥ ܲ Ekv. 5
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Arbetet som kompressorn uträttat är inte helt ideal vilket medför en isentropisk verkningsgrad ηk. För 
scrollkompressorer ligger ηk kring 0,6-0,7. För kompressorer med en remtransmission mellan motorn 
och kompressorn uppstår ytterligare en förlust ηmt. Ett typiskt värde på ηmt är mellan 0,95-1. För kom-
pressorer utan en remtransmisson t.ex. hermetiska kompressorer är ηmt=1, vilket är fallet för samtliga 
kompressorer i HÖ1. Även faktorn ηelm, verkningsgraden på den elektriska motorn måste tas i beaktning. 
Av tillförd eleffekt kan inte allt omvandlas till arbete utan en viss del går förlorad som värme. Ett värde 
på ηelm på 0,93 innebär en värmeförlust på 7 %. Sju procentig värmeförlust är tillämpbart för de flesta 
kompressorer och ger en felmarginal kring ± 4 % (ClimaCheck, 2013).

Även val av köldmedium har inverkan på COP. Hur bra köldmediet presterar i en kylcykel beror av ηCD. 
Som övriga verkningsgrader är ηCD alltid lägre än 1 men så högt värde som möjligt bidrar till bästa möjli-
ga COP, ηCD ligger vanligen mellan 0,8-0,9 (Granryd, Ekroth, Lundqvist, Melinder, Palm, & Rohlin, 2011).

3.2.2 Köldmedium
Köldmedium är den fluid som cirkulerar i kylcykeln. Alla vätskor är inte lämpliga kandidater som köld-
medium då de måste uppfylla en rad egenskaper. Utöver de termodynamiska egenskaperna såsom låg 
viskositet, hög konduktivitet och lågt ångbildningsvärme bör den häller inte vara giftig eller brandfarlig 
(Granryd, Ekroth, Lundqvist, Melinder, Palm, & Rohlin, 2011). 

Köldmedium delas in i 4- 5 grupper utefter kemiska strukturen. Grupperna är HFC (freoner), CFC (klor-
fluorkarboner), HCFC (klorfluorkolväten) och den nyare kategorin olefiner samt naturliga köldmedier. 
Användningen av HFC är begränsad och delvis förbjuden p.g.a. de är ozonnedbrytande (Granryd, Ekroth, 
Lundqvist, Melinder, Palm, & Rohlin, 2011). 

Några av de vanligaste naturliga köldmedierna är CO2, Ammoniak och Propen samt isotoper till propen. 
För dessa naturliga vätskor gäller det användbara sambandet att tryck och temperatur följs åt tills all
vätska fårångats eller kondenserats. 

Vanligt är att köldmediet är en blandning av olika vätskor som t.ex. R410A och R407C. Fördelen med 
dessa är främst att kunna skräddarsy en fluid med rätt egenskaper. När t.ex. CFC fluiderna ersätts av ett 
lagligt alternativ är det för dyrt och opraktiskt att byta hela kylsystemet kontra att byta vätskan inuti.

En annan egenskap för köldmedieblandningar är att bladningen kan bli zeotropisk. Det innebär att tem-
peratur och tryck inte längre följs åt och vätskan kan uppvisa olika temperaturer för samma tryck. Det 
kallas att vätskan har en glide. Glide uppstår då de olika vätskorna i blandningen inte förångas i samma 
takt. Kompositionen av köldmediet ändras och så gör även förångnings och kondenseringstemperatu-
ren. 

Teoretiskt sätt kan ett köldmedium med glide användas för att optimera en värmeöverföringen i en 
värmeväxlare med motflöde.

3.3 Belysning
Att dra ner på effekten för belysningen kan generera stora årliga besparingar. 
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Effekten kan minskas på flera vis. Enklaste åtgärden, om illuminansen är tillräkligt god, är att helt enkelt 
att plocka bort överflödiga lampor. En del av taklampor kan också ersättas med lokal belysning som 
skrivborrslampor och dylikt. 

Beroende på vilka sorts lampor som är installerad kan de successivt bytas ut mot ett energisnålare alter-
nativ när brinntiden tagit slut. 

LED lampor är ett energieffektivt alternativ och klart överlägset volframlampan men också bättre än 
kompakt fluorescerande lampor, halogenlampor samt T5- och T8-lysrör(Jayamaha, 2007).

T5 är den nyare typen av lysrör och är något bättre än sin föregångare T8. Dock skiljer sig diametern på 
rören och även armaturen måste bytas om ett T5 ska ersätta ett T8.

3.4 Solenergi
Alternativ till elenergi utöver kommunala elnätet är små. Än mindre om de skall vara miljövänliga vilket 
då utesluter fossila kraftkällor. Ett miljövänligt alternativ är egenproducerad el från solceller. 

Solceller är i alla högsta grad beroende av solstrålningen som varierar kraftigt för olika breddgrader.

Verkningsgraden för solceller är låg 8-20 % och de flesta aktörer på marknaden erbjuder i skrivande 
stund kiselsolceller med en verkningsgrad på 15 % (S-Solar, 2013).

Livslängden för solceller är 25-30 år och många tillverkare lämnar effektgarantier upp mot 20 år. Under-
hållskostnaderna är näst intill obefintliga. Det som kan orsaka underhåll är haveri på växelriktare 
(SvenskSolenergi, 2013). 

Från och med 1 februari 2013 till 2016 erbjuder Energimyndigheten ekonomiskt stöd för solpanelsinstal-
lationer till alla typer av aktörer. Stödet uppgår till 35 % av investeringskostnaden eller maximalt 1,2 
miljoner kronor (Energimyndigheten, 2013).
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4 Modell 
Projektet innefattar flera specifika punkter som ska undersökas det blir därför också flera olika modeller
som måste användas för att besvara frågeställningarna. Det är i huvudsak två modeller som ligger till 
grund för vidare utredningar i rapporten. En modell om hur energikartläggningen upprättas samt en 
modell om hur värmepumpsmätningarna är tänkt att genomföras.

Resultaten i de båda modellerna kommer besvara en del av de särskilda frågeställningarna så som pres-
tandan på värmepumparna.

Resultaten från energikartläggningen och värmepumpsmätningarna kommer också användas vidare som 
grund för att utarbeta förslag till energibesparings åtgärder. Ekvationer och samband från den teoretiska 
bakgrunden om energieffektivisering kommer vid behov användas vid eventuella beräkningar. 

Förslag som är genomförbara kommer slutligen att analyseras ur ett ekonomiskt perspektiv med livscy-
kelkostnadsanalys. 

4.1 Modell energikartläggning
För att veta vart energibesparings åtgärder gör mest nytta görs en kartläggning över elanvändningen. 
Elanvändningen mäts noggrant av alla de elmätare som omnämnts i avsnitt 2.7. Kortfattat kan nämnas 
att elen som används av ventilationsaggregat mäts av separata elmätare. Med ventilationsaggregat me-
nas fläkt, cirkulationspumpar samt kompressorena på värmepumparna. Övriga elmätare mäter tillsam-
mans belysningen, de 28 stycken Muntersavfuktarna, fläkten tillhörande ventilationsaggregat 3 samt en 
hjälpfläkt i del 1. 

Elkartläggningen kommer redovisas månadsvis för de månader bakåt i tiden som det finns tillgänglig
data för. Ett medelvärde för antal kWh/m2 kommer att beräknas för att jämföras med liknande anlägg-
ningar.

Eleffekten på de tekniska systemen har noterats vid platsbesök och drifttiden är för många fall given då 
de alltid är i drift. För belysningen har ett antal lystimmar antagits. Installerad effekt för belysningen är 
uppskattad utifrån antalet lysrör och lampor i anläggningen. För ledlamporna är effekten satt till 15 W 
och för lysrören till 45 W. En komplett bild av vilka värden som ändvänds i energikartläggningen visas i
Tabell 2.

Tabell 2 Eleffekt och drifttid per månad för övriga tekniska system

System Antal Effekt [kW]
(totalt)

Drifttid per månad (tim-
mar vid magasindrift)

Drifttid per månad
(timmar vid normaldrift)

Fläkten i del 3 1 0,55 720 720
Hjälpfläkt i del 1 1 0,55 720 720
Belysning lampor
(del 1 & 2)

54 lampor
78 lysrör

4,32 48 372

Avfuktare del 1 12 15,6
Avfuktare del 2 & 3 16 20,8
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Drifttiden för Muntersavfuktarna är oklar men utgör den resterande delen av elanvändningen när allt 
annat räknats av. 

4.2 Modell värmepumpsmätning
För att mäta prestandan på värmepumparna behöver ett antal givare installeras då samtliga värmepum-
par helt saknar mätinstrument. För varje värmepump behöver det minst mätas förångnings- och kon-
denseringstryck, temperaturerna strax innan och omedelbart efter kompressorena samt temperaturen 
strax innan expansionsventilen, se Figur 9. Även elmätare för varje enskild kompressor är nödvändigt 
och ger information om tillförd eleffekt. 

Alla värden från samtliga givare loggas i en driftdator på plats men dessa finns tillgängliga från distans 
via en fjärrinloggning. Nya värden är programmerade att sparas var 5.e minut.

Figur 9 Plasering av givare på värmepumpen

Tillsammans ger ovannämnda givare tillräckligt med information för att bestämma entalpin vid respekti-
ve mätpunkt. Entalpierna är essentiella för att kunna räkna fram prestandan (COP).

För att räkna på systemet behövs även massflödet t.ex. för att bestämma kyleffekten enligt Ekv. 6.

ሶܳଶ ൌ ሶ݉ כ ሺ݄ଶ െ ݄௦ሻ Ekv. 6

Om förångnings- och kondenseringstryck hålls konstanta samt även kyl- och värmeeffekten så är även 
massflödet detsamma överallt i kylcykeln och kan även användas för att räkna ut arbetet som uträttas 
av kompressorn, se Ekv. 7. Arbetet kompressorn uträttar går också att räkna fram om värmeförlusten är 
känd enligt Ekv. 8. Tillsammans resulterar Ekv. 7 och Ekv. 8 i Ekv. 9 om hur massflödet förhåller sig bero-
ende av tillförd eleffekt.

ሶܧ ൌ ሶ݉ כ ሺ ଵ݄ െ ݄ଶሻ Ekv. 7

ሶܲ כ ߟ ൌ ሶܧ Ekv. 8

ሶ݉ ൌ � ߟ �כ ሶܲ
ሺ ଵ݄ െ ݄ଶሻ

Ekv. 9

GP, GT

GP, GT

GT
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Värmeförlusten är en okänd parameter men som beskrivet i avsnitt 3.2.1 kan ett värde på η sättas till 
0,93. 

Ovan beskrivna beräkningarna måste göras för varje ny serie av mätdata. Det går så klart att komplette-
ra modellen med fler beräkningar eftersom alla entalpier och massflödet är kända. Resultaten kan t.ex. 
styrkas genom att jämföra COP med COPC eller beräkna den isentropiska verkningsgraden för att se om 
värdet ligger mellan 0,6-0,7.

Ytterligare temperaturgivare kommer också att placeras på sekundärsidan av förångaren och konden-
sorn för varje värmepump för att med säkerhet avgöra att framräknad värme- och kyleffekt stämmer.

4.3 Resultat energikartläggning
Elkartläggningen inkluderar elanvändningen från oktober 2012 - april 2013. Att denna ojämna intervall 
om sju månader har valts beror på att komplett data för tidigare månader inte fanns tillgängligt för ven-
tilationsaggregatet i del 1. Resultatet redovisas i Figur 10. 

De totalt 28 Muntersavfuktarna i del 1, 2 och 3 står för merparten av elanvändningen under den här 
tiden, vilket är över 70 %. Ventilationsaggregatet i del 2 inklusive värmepumpar utgör ca 14 % medan 
ventilationsaggregatet i del 1 ligger lite lägre. Övriga kategorier, vilka innefattar belysningen och två 
fläktar, är nästintill försumbara i jämförelse med de större posterna.

Figur 10 Fördelning på var elen förbrukats mellan oktober 2012 till april 2013
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Ovan resultat baseras på värden från både år 2012 och 2013 och visar inte ett helt år. Medelvärdet för 
elanvändningen för hela året 2012 var 86,9 kWh/m2. Medelvärdet för en kontorslokal i Sverige var under 
samma period 108,2 kWh/m2 (Energimyndigheten, 2007)

Muntersavfuktarnas elanvändning varierar för varje månad. Tack vare de många elmätarna var det möj-
ligt att räkna fram hur elanvändningen varierat senaste året, från maj 2012 t.o.m. april 2013, se Figur 11. 

Utifrån Figur 11 går det att se hur avfuktarna varit i drift mer under vår och sommaren för att sedan avta 
fram till oktober. Från oktober och framåt är variationerna små mellan olika månader och avfuktnings-
behovet till synes konstant. 

Figur 11 Elanvändningen för 28 st. Muntersavfuktare för ett år

Hur mycket vatten som avfuktas per månad går att uppskatta då Hemsö fästning, som tidigare nämnt 
har två driftlägen magasindrift och normaldrift. Temperatur och fuktinnehållet i luften skiljer sig åt mel-
lan dessa enligt Tabell 1 Klimatkrav i HÖ1). Avfuktningskapaciteten under dessa två förhållanden finns 
att utläsa ur tillverkaren specifikation för avfuktarna i Figur 4 Avfuktningskapacitet för M120).

I Figur 12 visas mängden vatten som avfuktats per månad under det senaste året. Under perioden okto-
ber till april då avfuktningen varit lägst torkas 8-9 m3 vatten ur luften per månad. Den högsta noteringen 
är från juli 2012 då värdet mer än dubblats till 20 m3.
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Figur 12 Liter vatten som avfuktas i HÖ1 från maj 2012 t.o.m. april 2013I

4.4 Resultat värmepumpsmätningar
För samtliga sex värmepumpar har COP1 beräknats och COP2 för värmepump 1 i del 2 som är den enda 
av värmepumparna som kyler luften. Tidsintervallet för mätningarna skiljer sig mellan de olika värme-
pumpar eftersom de varit i drift vid olika tidpunkter. 

Ventilationsaggregat 1 har under mätperioden enbart recirkulerat luften i HÖ1 vilket innebär att upp-
värmningsbehovet av luften varit lågt och därmed har endast en värmepump varit i drift åt gången. Det 
finns en styrning inlagd så att värmepumparna går jämt antal drifttimmar vilket medför att vilken vär-
mepump som är drift ändras med jämna mellanrum.

Figur 13 visar hur COP1 varierat under en veckas tid mellan 18-25 april för värmepump 1. Värdena är 
tagna med en timmes mellanrum. COP1 ligger samlat på omkring 5,1.

0

5000

10000

15000

20000

25000

m
aj

-1
2

ju
n-

12

ju
l-1

2

au
g-

12

se
p-

12

ok
t-

12

no
v-

12

de
c-

12

ja
n-

13

fe
b-

13

m
ar

-1
3

ap
r-

13

Avfuktarna [Liter vatten/månad]

Avfuktarna [Liter 
vatten/månad]



22

Figur 13 COP1 för värmepump 1 i TA01

För värmepump 2 i del 1 ligger COP1 mellan 5,2–5,4 sett över en veckas tid mellan 5.e och 12.e maj, vil-
ket visas i Figur 14.

Figur 14 COP1 för värmepump 2 i TA01

Värmepump 3 i del 1 har varit i drift avsevärt mindre än de resterande två värmepumparna i del 1. Mät-
punkterna är därför inte särskilt många vilket kan ses i Figur 15. 
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Figur 15 COP1 för värmepump 3 i TA01

I del 2 har värmepumparna varit i drift samtidigt under mätperioden. Värmepump 3 är som bekant den 
som betjänar sista värmebatteriet i ventilationsaggregatet och ger tilluften den definitiva temperaturen 
och är sällan eller aldrig ur drift. Resterande två värmepumpar varierar i drifttid.

Värmepump 3 i del 2 uppvisar en stor variation i COP under mätperioden. Variationen beror troligtvis på 
att börvärderna på luftsidan tillfälligt ändrats och därmed också påverkat driften på värmepumpen. Vid
magasindrift värms tilluften normalt till 24°C medan den mellan 24.e-27.e maj istället värmts till 38°C. 
Värmepumpen har också arbetat på olika tryckdifferenser för att uppnå dessa temperaturer vilket syns 
tydligt i Figur 16. Vid de lägre COP värdena har tryckdifferensen varit på 4,1 medan de högre COP värde-
na återspeglar en tryckdifferens på 2,9 vilka också är då tilluften värmts till normalfallet, 25°C. 

Figur 16 COP1 för värmepump 3 från 24.e maj till 31 maj
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Värmepump 2 i del 2 har under mätperioden haft en tryckdifferens kring 3. COP ligger på mellan 5 och 
5,5 och är mycket nära värdena för värmepump 3 vid samma tryckdifferens vilket inte är konstigt då 
enheterna är identiska.

Figur 17 COP1 för värmepump 2 från 21.a maj till 24.e maj

Värmepump 1 i del 2 visar väldigt höga COP värden. COP2 ligger som oftast mellan 5,5-6.5 vilket är väl-
digt högt för en kylcykel. Att resultatet fortfarande är rimligt går att styrka genom att rita in cykeln i ett 
P-h diagram och räkna fram kylenergin och arbetet som kompressorn uträttar. Att COP är så högt beror 
främst på att tryckdifferansen mellan förångnings- och kondenseringstryck är mycket låg och ligger med 
små variationer på omkring 2 för samtliga punkter i Figur 18. 

Figur 18 COP2 för VMP1 från 21.a maj till 24 maj
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5 Åtgärder för energioptimering
Förslag på rimliga åtgärder för ekonomisk utvärdering grundar sig på såväl resultaten från energikart-
läggningen samt värmepumpsmätningarna men även på hur driften av anläggningen fungerar i dagslä-
get och de energioptimeringsåtgärder beskrivna i kapitel 3.

Resultaten från energikartläggningen visar tydligt att avfuktarna använder störst mängd el och därmed 
också utgör den största kostnaden för HÖ1. Ventilationsaggregat 1 och 2 utgör tillsammans fortfarande 
en betydande del av elanvändningen. 

Resultaten från värmepumpsmätningarna visar att samtliga värmepumpar presterar väldigt bra under 
magasindrift med COP1 som aldrig understiger 5. Då värmepumpen som avfuktar luften i del 2 var i drift,
låg COP2 som oftast mellan 5,5-6,5 vilket också är väldigt högt. Att värmepumparna har så pass höga COP 
medför att även ventilationsaggregaten prestanda är god. 

Det viktigaste rent ekonomiskt är att ge alternativ till att minska avfuktarnas energianvändning. Änd-
ringar avseende ventilationsaggregaten är fortfarande väsentliga. Värmepumparnas prestanda är så 
pass god att det är svårt att optimera dem nämnvärt.

Föreslagna åtgärderna är indelade i tre kategorier utefter omfattningen på en eventuell installation om 
förslaget genomförs. En översikt på förslagen visas i listan nedan och kategorierna är; små justeringar av 
driften, mindre ändringar och tilläggsinstallationer samt större installationsprojekt.

Energioptimeringsåtgärderna utvärderas var för sig och det kommer inte att vara möjligt att tillämpa alla 
på samma gång i HÖ1 då åtgärderna kräver olika förutsättningar. Detta diskuteras vidare framöver i 
rapporten men först kommer de separata fallen att beskrivas.

1) Små justeringar av driften 

a. Driftschema på ventilationsaggregaten

b. Driftschema på hjälpfläkten i del 1

2) Mindre ändringar eller tilläggsinstallationer

a. Byta ut värmepump 1 i del 2 mot borrhålskylning

b. Byta ut axialfläkten i del 1 till en centrifugalfläkt

3) Större installationsprojekt

a. Installera fläktar i kanontornen för att ventilera ut fuktig luft

b. Installera ett nytt ventilationsaggregat i del 3 (TA03)

c. Solpanel för att tillgodose elbehovet hos avfuktarna
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5.1 Förslag 1a, Driftschema på ventilationsaggregaten
Under magasindrift då ventilationsluften enbart recirkuleras finns inget avfuktningsbehov. Det går att se 
historik sedan februari 2013 i fjärrövervakningsprogrammet Inuwell att kylbatteriet i del 1 inte varit i 
drift från februari fram till juni samt att värmepump 1 i del 2 under samma period inte varit i drift utöver 
vad som tidigare nämnts.Alltså är absolutfukten konstant i luften i de ventilerade delarna av HÖ1, vilket 
innebär att så länge temperaturen inte faller under daggpunkten sker ingen kondensation på några ytor.
Ventilationsaggregaten värmer endast den recirkulerade luften under magasindrift. Om driften justeras 
vissa tider så att luftflödet minskas eller att temperaturen på tilluften sänks så sparas energi.

Det går att ge många alternativ på driftscheman dock kommer endast ett förslag att analyseras, vilket 
förklaras vidare nedan. Viktigt att tänka på är att även under magasindrift händer det att personal vistas 
i anläggningen och för att inte påverka deras verksamhet bör driftscheman vara aktiva utanför normala
arbetstider d.v.s. kvällar och helger. Det är också mycket viktigt att inte låta temperaturen nå under
daggpunkten för att undvika kondensation. Daggpunkten vid magasindrift, för 16°C och rH på 60%, är 
strax under 9°C. Ett mer exakt värde går att beräkna med Ekv. 4 till 8,24 °C.

Ventilationsaggregat 2 gränsar till del 3, vars klimat är betydligt fuktigare och kallare. För att undvika 
risken att fukten från del 3 sprider sig vidare bör ventilationsaggregat 2 förbli i drift. 

Om aggregatet i del 1 stängs av helt exempelvis under helger och vardagsnätter vid magasindrift och 
temperaturen på bergväggen då inte understiger 9°C kan elanvändningen minskas markant. Dock bör en 
styrning programmeras så att aggregatet startar upp om temperaturen faller för lågt. 

Ventilationsaggregat 1 har en jämn eleffekt på 3,6 kW under magasindrift. Om aggregatet är avstängt 48 
timmar per helg samt 7 timmar per vardagsnatt under 40 veckor minskas elanvändningen med 11950 
kWh per år.

∆ܹ݇ℎா = 3,6 ∗ ൫48 + ሺ7 ∗ 5ሻ൯ ∗ 40 = 11 950 ܹ݇ℎ

Det är tyvärr också möjligt att temperaturen snabbt faller för lågt när aggregatet stängs av och denna 
variant av driftschema inte lämpar sig för HÖ1. Detta är svårt att räkna fram på förhand utan får visas sig 
vid ett test. Om så vore fallet finns fortfarande möjligheten att införa andra varianter på driftscheman 
t.ex. att istället ändra temperaturen på tilluften kvällar och helger.

5.2 Förslag 1b, Driftschema på hjälpfläkten i del 1
Som nyligen nämnt behöver inte luften avfuktas i del 1 och 2 vid magasindrift utan enbart värmas. Den 
fläkt som sitter i utkanten av del 1 med syfte att få ut tilluften ytterligare en kortare sträcka är i skrivan-
de stund i drift dynget runt, året om. Då ingen fukt behöver cirkuleras tillbaka till ventilationsaggregaten 
kan ett driftschema lämpa sig för hjälpfläkten. 
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Att stänga av fläkten helt skulle innebära att temperaturen kommer att sjunka i den delen av korridoren 
som fläkten betjänar. Hur mycket temperaturen sjunker är svårt att räkna fram exakt och den kan riske-
ra att falla under daggpunkten.

Om en lägre temperatur kan accepteras i ett kortare avsnitt av korridoren kan fläkten stängas av. För att 
inte riskera kondensation kan en temperaturgivare övervaka korridoren och starta upp fläkten om tem-
peraturen faller för lågt. 

Fläkten är märkt med en eleffekt på 0.55 kW vilken motsvarar 4818 kWh per år.

5.3 Förslag 2a, Byta ut värmepump 1 i del 2 mot borrhålskylning
Vid platsbesök noterades att ventilationsaggregat 2 har fyra värmeväxlare placerade efter varandra, 
vilket kan ses i Figur 19. Alla fyra batterierna är sällan i drift samtidigt och vart och ett av dem utgör en 
tryckförlust när luften flödar genom dem. Om en eller flera värmeväxlare kan monteras bort minskas 
tryckförlusterna i systemet vilket gör att fläkten inte behöver arbeta lika hårt och det resulterar i mins-
kad elanvändning. Ett alternativ för att få ner antalet värmeväxlare är att ersätta värmepump 1 med 
borrhålskylning. 

Figur 19 Kyl och värmebatteri i ventilationsaggregat 2

Kylbatteriet i del 2 betjänas som bekant av värmepump 1. Kylenergin kan också tillföras genom att cirku-
lera den kalla köldbäraren från borrhålen genom kylbatteriet på sin väg till eller från bergvärmepumpar-
na. Att låta kylenergi från borrhålen avfukta luften gör att värmepump 1 kan plockas bort helt. Utan 
värmepumpen kan det tillhörande värmebatteriet också monteras bort och på så vis blir tryckskillnaden 
i systemet lägre.

Ur ett termodynamiskt perspektiv är det inte svårt att inse att elen som värmepumparna använder, när 
luften behöver avfuktas, förblir densamma med eller utan värmepump 1. Kyls luften av kylenergi från 
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borrhålen kommer värmepump 2 behöva tillföra den värmeenergi som annars tillförts av kondensorn 
från värmepump 1.

Tryckförlusten över ett kylbatteri kan vara upp mot 250 Pa (Jayamaha, 2007). Plockas ett sådant batteri 
bort ger Ekv. 1 och med en verkningsgrad på fläkten på 0,9 att effekten på fläkten kan minskas med 416 
W eller 3650 kWh per år. Dett värde kan jämföras med att ventilationsaggregat 2 under hela året 2012 
använt 33445 kWh. 

För att förslaget skall vara genomförbart måste dels kyleffekten från borrhålet vara tillräcklig och så får 
inte temperaturen på köldbäraren vara för hög så att luften inte når ner till daggpunkten.

Temperaturen på köldbäraren från borrhålet ligger konstant på 3°C under vinterhalvåret och under 
sommartid på 5°C. Efter att ha värmeväxlats med bergvärmepumparna är temperaturen 3°C lägre, d.v.s. 
2°C vid sommartid. Att låta köldbärarreturen på 2°C värmeväxlas med kylbatteriet är såklart det bästa 
alternativet.

Den befintliga cirkulationspumpen för borrhålen kan nå upp till ett massflöde på 2 kg/s. Om temperatur-
skillnaden på köldbäraren genom kylbatteriet antas vara 3°C erhålls en kyleffekt på 23,6 kW.

ሶܳ = ሶ݉ ∗ ܥ ∗ ∆ܶ

ሶܳ = 2 ∗ 3,93 ∗ 3 = 23,6 ܹ݇

23,6 kW kan antas vara en tillräklig kyleffekt då värmepump 1 under värmepumpsmätningen noterar en 
högsta kyleffekt på 20 kW.

5.4 Förslag 2b, Byta ut axialfläkten i del 1 mot centrifugalfläkt
Fläkten i del 1 är en axialfläkt. Som kan ses i Figur 20 så går rörkanalen i 90° vinkel strax efter fläktens
utlopp. Detta skapar en engångsförlust i rörkanalen som inte hade uppstått om fläkten istället varit en 
centrifugalfläkt. I Figur 20 syns dessutom ytterligare två 90° rörkrökar som ökar tryckförlusterna ytterli-
gare.
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Figur 20 Ventilationsaggregat 1 med axialfläkt

Om axialfläkten byts ut mot en centrifugalfläkt elimineras åtminstone en engångsförlust. Hur stor tryck-
förlusten är beror främst på lufthastigheten och areaförhållandet mellan fläktens utlopp och luftkana-
len. 

Utifrån Figur 20 går areaförhållandet att uppskatta till ca 0,5. Förlustkoefficienten, C0,blir då 5,5 enligt 
ASHRAE.(McQuiston, Parker, & Spitler, 2005). Luftflödet är som tidigare beskrivet konstant och på 1,1 
m3/s vilket ger en ungefärlig hastighet på 1,35 m/s, densiteten är satt till 1,2 kg/m3. Tryckförlusten be-
räknas med hjälp av Ekv. 3 till 6 Pa.

ௗ∆ = 5,5 ∗ 1
2 1,2 ∗ 1,35ଶ = 6 ܲܽ

Ekv. 1 ger att centrifugalfläkten drar 7,35 W mindre el i drift än axialfläkten. 7,35 W motsvarar 64 kWh 
per år.

ிܲä௧ = 1,1 ∗ 6
0,9 = 7,35 ܹ

7,35 ∗ 24 ∗ 365 = 64 ܹ݇ℎ

Den årliga elanvändningen för ventilationsaggregat 1 har tyvärr inte loggats. Dock finns flera månaders 
statistik som visar en elanvändning på 2700 kWh per månad. Den årliga användningen kan därmed upp-
skattas till 32 400 kWh.
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5.5 Förslag 3a, Installera fläktar i kanontornen för att ventilera ut fuktig luft
Istället för att låta Muntersavfuktarna torka luften i kanontornen kan luften istället cirkuleras till ventila-
tionsaggregaten för att där avfuktas. Kanontornen förses i dagsläget inte av luft från något ventilations-
aggregat. För att cirkulera luften till ventilationsaggregaten behövs två fläktar för vardera kanontorn.

Tanken med förslaget är att en fläkt ska placeras uppe i kanontornet och ventilera bort fuktigluft till 
aggregaten för att där avfuktas. Ytterligare en fläkt ska placeras nedanför kanontornet och transporter 
behandlad luft i en luftkanal upp i kanontornen. På så vis kan de 5 torkarna plockas bort helt. Förslaget 
utvärderas för ändringar i ett kanontorn men kommer såklart att kunna tillämpa i alla tre.

Hur mycket el de fem torkarna i kanontornen använder i dagsläget går att uppskatta från Figur 11 Elan-
vändningen för 28 st. Muntersavfuktare . Den årliga elanvändningen för samtliga 28 torkar var senaste 
året 262121 kWh. Om drifttiden för torkarna antas vara samma för alla, kan de fem torkarna per kanon-
torn antas svara för 5/28 av elanvändningen vilket blir 46800 kWh.

262121 ∗ 5
28 = 46807 ܹ݇ℎ

När torkarna plockats bort kommer såklart de nyinstallerade fläktarna istället att använda el och ventila-
tionsaggregatet kommer också använda mer el för att klara av att avfukta luften. Två fläktars eleffekt 
uppskattas till 0,5 kW. Den årliga elanvändningen blir då 4380 kWh per fläktpar då dem antas vara i drift 
alla årets timmar. 

För att uppskatta hur mycket mer el aggregatet kommer att använda behövs mängden vatten som den
förväntas avfukta per år. Vattenmängden har beräknats för alla 28 torkarna i Figur 12 Liter vatten som 
avfuktas i HÖ1 från maj 2012 t.o.m. april 2013). 

Då drifttiden för torkarna antagits vara samma för alla, kan de fem torkarna per kanontorn antas svara 
för 5/28 av vattenmängden. Den totala mängden vatten som avfuktats senaste året var 137,9 m3 och för 
fem torkar motsvarar det 27,58 m3 vatten per år.

Att kondensera 27,58 m3 vatten motsvarar teoretiskt 18770 kWh kylenergi per år, då förångningsvärmet 
för vatten är 2450 kJ/kg (Refprop, 2002).

27580 ∗ 2450
3600 = 18770 ܹ݇ℎ

Det kommer gå åt mer kylenergi då luften också måste sänkas ner till daggpunkten (8°C) för att tillräkligt 
mycket vatten skall kondenseras ut så att tilluften får rätt egenskaper. En temperatur sänkning från 16 
grader till 8 grader för ett luftflöde på 1,5 m3/S. motsvarar en kyleffekt på 14,4 kW. 1,5 m3/S är nuvaran-
de luftflödet i del 2 och ca 8°C har tidigare beräknats vara daggpunkten för 16°C luft och 60% rH. 

1,5 ∗ 1,2 ∗ 8 = 14,4 ܹ݇

Under ett år motsvarar 14,4 kW ca 126100 kWh kylenergi och den totala energin som måste tillföras 
kylbatteriet i ventilationsaggregatet för avfuktning och temperatursänkning blir 144913 kWh.
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14,4 ∗ 24 ∗ 365 = 126144 ܹ݇ℎ

18770 + 126144 = 144913 ܹ݇ℎ

Då COP för alla värmepumparna ligger över fem motsvarar den totala kylenergin 28983 kWh elenergi
per år.

144913
5 = 28983 ܹ݇ℎ

Den totala elenergin som den nya lösningen använder är elenergin för avfuktning adderat med elenergin 
för fläktparet vilket blir 33362 kWh per kanontorn och år.

5.6 Förslag 3b, Installera ett nytt ventilationsaggregat i del 3
I del 3 består ventilationsaggregatet enbart av en fläkt sammankopplat med fyra Muntersavfuktare som 
recirkulerar och torkar luften. Totalt finns sju stycken torkar i del 3. Det finns ingen styrning av tempera-
turen på tilluften. Om ett nytt ventilationsaggregat installeras fås en bättre kontroll över klimatet i del 3 
och torkarna kan plockas bort helt. 

Kanaler för uteluft finns redan, dock måste hål borras för bergvärmepumparna om samma lösning som i 
del 1 och 2 skall tillämpas, d.v.s. att energin till värme- och kylbatterierna förses av bergvärmepumpar. 

Den årliga elanvändningen för det nya ventilationsaggregatet kan antas ligga nära nuvarande värdena 
för del 1 eller 2. Båda har en årlig elanvändning nära 33 000 kWh. 

De sju torkarnas årliga elanvändning kan med samma resonemang som används i tidigare förslag antas 
vara 65530 kWh då 28 torkarna använt 262121 kWh el senaste året.

7
28 ∗ 262121 = 65530 ܹ݇ℎ

Den nuvarande fläkten i del 3 är märkt med en effekt på 0,55 kW vilket motsvarar 4818 kWh per år. 
Totala nuvarande elanvändning blir därmed 70348 kWh per år.

5.7 Förslag 3c, Solpanel för att tillgodose elbehovet hos avfuktarna
Ett annat alternativ för att minska elkostnaderna för avfuktarna är att tillgodose deras elbehov med 
egentillverkad el från solpaneler. Detta är främst användbart sommartid då både solstrålningen är som 
starkast och avfuktarna i drift som mest. Lösningen kan såklart användas året om men kommer generera 
mindre el per månad utanför sommarmånaderna.

Solpanel ger nästintill gratis el men kräver en hög installationskostnad. Förutom själva solpanelsinstalla-
tionen behöver också elledningar dras till kanontornen. För detta måste hål borras genom berget.

Som går att se av resultaten för energikartläggningen har samtliga avfuktarna tillsammans använt
262100 kWh senaste året. I de tre kanontornen sitter 15 av de 28 torkarna. För enkelhetens skull antas 
avfuktarna vara i drift samtidigt, vilket då gör att 140410 kWh förbrukas av avfuktarna i kanontornen. 



32

Att tillgodose hela årsanvändningen med energi från solpanel skulle göra solpanelinstallationen väldigt 
stor. Vidare antas att ca 500 kvm yta kan täckas med solpanel.

SMHI har data för solstrålning i ett par olika svenska orter dock inte för Härnösand. Närmsta mätstation 
ligger i Umeå vars normaliserade värde för solstrålning visas i Tabell 3 (SMHI, 2013). 

Tabell 3 Normal-solstrålningen för Umeå

Period (normaliserad 1961-1990) Solstrålning kWh/m2

Maj 156,8
Juni 180,7
Juli 169,5
Augusti 120,8
År 938,2

Som tidigare nämnt ligger verkningsgraden kring 15 % vilket gör att av de 938 kWh/ m2 kan endast 140 
kWh/m2 och år omvandlas till el. För en yta på 500 kvm ger det en årlig effekt på 70365 kWh d.v.s. ca 
hälften av elbehovet. Huruvida förslaget är ekonomiskt lönsamt redovisas i den ekonomiska kalkylen. 

Ett exempel på solpanelspaket är ett 10 kW 3-fas paket som täcker en yta på 70 kvm och uppges levere-
ra 9500 kWh/år med reservation för variationer om anläggningen installeras i södra eller norra Sverige 
(NordenSolar, 2013).

För den årliga solstrålningen i Umeå och 70 kvm och verkningsgrad på 15 % ger installationen:

70 ∗ 0,15 ∗ 938,2 = 9851 ܹ݇ℎ

7 stycken av detta solpanelspaket täcker upp en yta på 490 kvm och kan leverera 68957 kWh per år.

Ytterligare en aspekt att tänka på är dimensioneringen av batterianläggningen. Eftersom solpanelen 
levererar mindre el än vad som används över ett år behövs inte någon större batteribank för att långsik-
tigt lagra elen. Den momentana effekten från solpanelerna kan dock överskrida effektbehovet vid korta 
perioder under en dag. Ett batteri med 12 V och 75 Ah kan leverera 0,9 kW i en timme. 

15 stycken torkar har tillsammans en maximal eleffekt på 21 kW. Då solstrålningen är som starkas 
(sommartid) är också avfuktarnas elanvändning som störst och nästintill på maxeffekt dygnet runt. In-
stallerad batterieffekt på torkarnas dubbla maxeffekt d.v.s. ett värde på 21 kW under två timmar be-
döms därför vara tillräklig. Antalet batterier blir då 47 stycken.
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6 Ekonomisk analys
Att implementera något av de föreslagna åtgärderna innebära en investeringskostnad. För att förslagen 
skall vara ekonomiskt lönsamma bör investeringskostnaden minst återbetalas under den livstid som 
förväntas av installationen. Åtgärderna skall alltså ha en lägre livscykelkostnad än om inga ändringar 
gjorts över huvud taget, detta redovisas med en LCC.

En LCC skall inte förväxlas med payback-metoden (återbetalningsmetoden) som enbart ger tiden tills 
investeringskostnaden är återbetald. Ytterligare besparingar efter återbetalningstiden tas inte med i 
beräkningarna. 

För att beräkna en LCC behövs dels investeringskostnaden men också de årligt återkommande kostna-
derna i form av drift och underhåll. Det går även att inkludera fler kostnadskategorier som miljökostna-
der eller övriga kostnader om sådana finns (Energimyndigheten, 2011).

௧௧ܥܥܮ = ܸܰܫ + ாܥܥܮ + ௗåܥܥܮ + ெöܥܥܮ + ö௩௧ܥܥܮ Ekv. 10

En årligt återkommande kostnad beräknas med hjälp av Ekv. 11 (Energimyndigheten, 2011).

ܥܴ = ܥܴ ∗ 1 − (1 + (݅ − ି((
(݅ − ( Ekv. 11

Där RCPn är nuvärdet av en årlig kostnad, i är kalkylräntan och p inflation, n antal år 

En engångskostnad såsom t.ex. en reparation beräknas med Ekv. 12 (Energimyndigheten, 2011).

ܥ = ܥ
(1 + ሺ݅ − ሻ) Ekv. 12

Där CPn är nuvärdet av en engångskostnad efter n antal år, i är kalkylräntan och p inflation 

Vidare i beräkningarna används, om inget annat anges, 6 % kalkylränta och en livslängd på 20 år. Elpriser 
är satt till 1 kr per kWh.

Förslag 1a, Driftschema på ventilationsaggregaten

Investeringskostnaden för förslaget går att försumma då det handlar om att ändra styrningen på ventila-
tionsaggregatet, vilket är en ren programmeringsmässig detalj. Ändringen kan genomföras på distans i 
fjärrövervakningsprogramvaran, men arbetet skall självklart utföras och följas upp av någon och måste 
då såklart avlönas. Investeringen är därför satt till 10000 kr. Underhållskostnaden eller reparationskost-
nad påverkas inte av åtgärden. 
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Tabell 4 LCC för förslaget: Driftschema på ventilationsaggregaten

Investering
Energikostnad
(årligt värde)

Underhåll
(årligt värde)

Reparation
LCC

Nuvarande
lösning

0 31 536 kr 0 0 361 715kr

Föreslagen
lösning

10 000 kr 19 584kr 0 0 234 626 kr

Förslag 1b, Driftschema på hjälpfläkten i del 1

Investeringskostnaden för att genomföra förslaget är låg. En temperaturgivare behövs samt installation 
för denna och en styrning hur fläkten skall starta och stanna beroende av värdet på temperaturen. Tem-
peraturgivarna som används vid värmepumpmätningen kostade strax under 400 kr. En installation med 
programmering bedöms kosta 10000 kr. 

Den ekonomiska kalkylen är starkt beroende av drifttiden för fläkten, vilket är svårt att bedöma på för-
hand. Drifttiden är antagen att minskas med hälften.

Tabell 5 LCC för förslaget: Driftschema på hjälpfläkten i del 1

Investering
Energikostnad
(årligt värde)

Underhåll
(årligt värde)

Reparation
LCC

Nuvarande
lösning

0 4818 kr 0 0 55 262 kr

Föreslagen
lösning

10 400 kr 2409 kr 0 0 38 031 kr

Förslag 2a, Byta ut värmepump 1 i del 2 mot borrhålskylning

En minskad tryckförlust i ventilationsaggregatet på 250 Pa ger 3650 kWh per år i minskad elanvändning.
Investeringen avser rördragning av köldbärarkretsen fram till kylbatteriet, montera bort värmepump 1 
och montera bort värmebatteriet för värmepumpen. Kostnaden för detta bedöms till 80000 kr (Karlsson, 
2013, Energi & driftkvalite AB). 

För värmepumpen antas även ett byte av kompressorn efter 10 år. Kostnaden för bytet är i dagsläget 
40000 kr (bytavärmepump, 2013). Vidare antas att årliga underhållskostnaden för värmepumpen är 
mycket låg och försummas. Även underhållet för nya lösningen försummas då den är mycket lågt eller 
ingen alls.
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Tabell 6 LCC för förslaget: Byta ut värmepump 1 i del 2 mot borrhålskylning

Investering
Energikostnad
(årligt värde)

Underhåll
(årligt värde)

Reparation
LCC

Nuvarande
lösning

0 33 445 kr 0 40 000 kr 405 947 kr

Föreslagen
lösning

80 000 kr 29 795 kr 0 0 421 746 kr

Förslag 2b, Byta ut axialfläkten i del 1 till en centrifugalfläkt

Förslaget gäller byte av en fläkt mot en annan och en eventuell årlig underhållskostnad antas vara sam-
ma för båda fläktarna och har därför försummats. Investeringskostnaden bedöms bli 50000 kr (Karlsson, 
2013, Energi & driftkvalite AB). Resultatet redovisas i Tabell 7.

Tabell 7 LCC för förslaget: Byta ut fläkten i del 1 till en centrifugalfläkt

Investering
Energikostnad
(årligt värde)

Underhåll
(årligt värde)

Reparation
LCC

Nuvarande
lösning

0 32 400 kr 0 0 371 625 kr

Föreslagen
lösning

50 000 kr 32 336 kr 0 0 420 891 kr

Förslag 3a, Installera ett nytt ventilationsaggregat i del 3

Investeringskostnaden för ventilationsaggregat 3 kan antas vara samma som för aggregatet i del 2. Del 2
kostade med färdig funktion 1,8 miljoner kronor. Tillhörande aggregatet är som bekant tre stycken vär-
mepumpar. Kompressorerna förväntas bytas ut till nya efter 10 år, vilket innebär en kostnad på 40000 kr 
styck (bytavärmepump, 2013).

Befintliga elkostnaden innefattar elanvändningen för sju torkar samt fläkten i del 3. Det årliga underhål-
let för Muntersavfuktarna är 1000 kr per styck. Resultatet visas i Tabell 8.

Tabell 8 LCC för förslaget: Installera nytt ventilationsaggregat i del 3

Investering
Energikostnad
(årligt värde)

Underhåll
(årligt värde)

Reparation
LCC

Nuvarande
lösning 0 70 348 kr 7000kr 0 887 175 kr

Föreslagen
lösning

1 800 000 kr 33 445 kr 0 120 000 kr 2 250 618 kr
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Förslag 3b, Installera fläktar i kanontornen för att ventilera ut fuktig luft

LCC har beräknats per kanontorn. Antalet kWh för de olika förslagen har beräknats i avsnitt 5.5 och un-
derhållet för Muntersavfuktarna är satt till 1000 kr per styck och år. Investeringskostnaden inklusive 
installation är 35 000 kr (Karlsson, 2013, Energi & driftkvalite AB). Resultaten visas i Tabell 9.

Tabell 9 LCC för förslaget: Installera fläktar i kanontornen för att ventilera ut fuktig luft

Investering
Energikostnad
(årligt värde)

Underhåll
(årligt värde)

Reparation
LCC

Nuvarande
lösning

0 46 807 kr 5000 kr 0 594 222 kr

Föreslagen
lösning

35 000 kr 33 362 kr 0 0 417 562 kr

Förslag 3c, Solpanel för att tillgodose elbehovet hos avfuktarna

Investeringskostnaden utgörs av flera poster. Solcellspaketen kostar 133000 kr styck och för sju stycken 
blir priset 931000 kr (NordenSolar, 2013). Tre borrningar bedöm kosta 96000 kr (32000 kr per borrning)
(bergvarme-info.se, 2013). 50 stycken batterier på 75 Ah och 12 V kostar 52500 kr och laddningsregula-
tor till dessa 15625 kr(Solarlab, 2013). Installationskostnaden uppskattas till 100000 kr. Energimyndighe-
ten kan betala upp till 35 % av investeringskostnaden för en solcellsinstallation. Med fullt bidrag inräknat 
blir investeringen för ovan nämnda poster 776831 kr.

Batterierna har en livstid på 600-700 urladdningar eller 4-5 år. Att byta 50 batterier vart fjärde år inne-
bär fyra byten under 20 år och 200 nya batterier. Batteribytena räknas in som ett årligt underhåll på 
10500 kr.

Det finns fall där likriktaren havererar efter 20 år och behöver bytas. Då kalkylen görs för 20 år tas denna 
reparationskostnad inte med i beräkningen.

Tabell 10 LCC för förslaget Solpanel för att tillgodose elbehovet hos avfuktarna

Investering
(inkl. bidrag)

Energikostnad
(årligt värde)

Underhåll
(årligt värde)

Reparation
LCC

Nuvarande
lösning

0 140 410 kr 15 000 kr 0 1 782 540 kr

Föreslagen
lösning

776 831 kr 71 453 kr 10 500 kr 0 1 746 933 kr

6.1 Sammanställning av LCC
För en bättre överskådlig bild av de ekonomiska kalkylerna redovisas förslagen i Figur 21.
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Figur 21 Sammanställning av samtliga LCC

De alternativ som är intressanta att implementera ur ett ekonomiskt perspektiv är såklart de som ger en 
kostnadsminskning jämfört med den aktuella lösningen. I Figur 7 syns det att mest lönsamt är alternativ 
3b (Installera fläktar i kanontornen för att ventilera ut fuktig luft). Därefter 1a (Driftscheman på ventila-
tionsaggregaten) men också 1b (Driftscheman på hjälpfläkten i del 1) och eventuellt 3c.  Alternativ 3c 
har beräknats förutsatt att fullt bidragsstöd för solpanel installationen kan erhållas. Dessutom kan avfuk-
tarna ersättas mer lönsamt med alternativ 3b vilket också är ett mindre komplicerat ingrepp i anlägg-
ningen.

Alternativ 2a, att byta ut värmepump 1 i del 2 mot borrhålskylning, ger en marginell förlust. Dock saknas 
andra motiv än de rent ekonomiska för att genomföra ändringen. 

Alternativ 2b, att byta ut axialfläkten mot en centrifugalfläkt visar sig tydligt inte vara lönsamt. Skulle 
den nuvarande fläkten någon gång haverera och därav behöva bytas kan alternativet bli intressant. Dock 
sparas inga stora summor för detta.

Alternativ 3a (Installera ett nytt ventilationsaggregat i del 3) visar sig tydligt vara olönsamt utifrån den 
installation som föreslagits, d.v.s. en likvärdig installations som den befintliga i del 2. Även om förslaget 
inte lönar sig ekonomiskt finns andra fördelar som t.ex. bättre kontroll över inomhusklimatet i del 3.
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7 Diskussion och slutsats
De tekniska systemen som inverkar på värme-, kyl- eller elenergin i HÖ1 presterar redan på en energief-
fektiv nivå. Undantaget kan vara Muntersavfuktarna som använder stora mängder el. Dock måste fukten 
tas om hand med någon metod.

Värmepumpsmätningarna visade att COP var högt för alla värmepumparna. Kartläggningen över elan-
vändningen visade att ventilationsaggregaten elanvändning är låg. 

Tydligt är att HÖ1 största problematik är fukttillskottet i de oventilerade delarna. Bland alternativen som 
utvärderades för att minska elkostnaderna för avfuktarna gav ett förslag en potentiell långsiktig ekono-
misk lönsamhet. Förslaget är att installera fläktar i kanontornen och på så vis ventilera den fuktiga luften 
till aggregaten för avfuktning och detta pekar på en besparing kring 180 000 kr per kanontorn sett över 
20 år.

Små ändringar av driften kan också resultera i större ekonomisk vinning på lång sikt. Förslaget att införa 
en viss typ av driftschema på ventilationsaggregatet kan spara så mycket som 120 000 kr på 20 år. Dock 
bör driftscheman i HÖ1 införas med försiktighet och övervakas en tid efter för att säkerställa att fukten
inte kondenseras. Även om temperaturen hålls över daggpunkten kan köldbryggor ge områden med 
lägre temperaturer.

Tre förslag visade sig inte ge någon kostnadsbesparing för HÖ1, främst för att investeringen blir för dyr i 
förhållande till storleken på besparingen. Dock kan flera av dessa förslag fortfarande vara användbara 
för andra bergrumsobjekt vid uppförande av en ny klimatanläggning. Att låta köldbäraren från borrhålen 
betjäna ett kylbatteri sparar båda investeringskostnaden för en värmepump samt reparation och under-
hållskostnad. Men att montera bort en redan installerad värmepump och ersätta med denna lösning har 
visat sig vara olönsamt. Om ett fläktbyte i del 1 skulle uppstå p.g.a. haveri kan det bli aktuellt att ersätta 
axialfläkten med en centrifugalfläkt.

Att skapa förutsättningar för bättre kontroll på klimatet i del 3 är önskvärt. Att installera samma system-
lösning som i del 2 visades vara långt ifrån ekonomiskt lönsamt. Om ett nytt ventilationsaggregat skall 
installeras bör investeringen vara betydligt lägre alltså måste en annan variant av systemlösning än den i 
del 2 i så fall tillämpas.

Solpanelsinstallation kan vara lönsam att införa om fullt bidragsstöd erhålls. Dock medför installationen 
stor visuell påverkan av omgivningen. 
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8 Framtida arbeten
Denna Rapport kan ses som en förstudie om olika alternativa installationer för att minska HÖ1 årliga 
energikostnad. Mer ingående kalkyler rekommenderas innan ett alternativ väljs för att implementeras.
Rapporten har inte undersökt någon värmepumps prestanda under driftalternativet Normaldrift som 
används under sommarmånaderna.  Detta kan vara intressant att vidare utvärdera för en mer komplett 
bild över hur systemen presterar över ett helt år.

Flera äldre Muntersavfuktare är fortfarande i bruk i HÖ1. Hur pass god prestandan är på dessa är i skri-
vande stund oklart. Att noggrant karlägga deras prestanda kan innebära att flera alternativ till att avfuk-
ta luften kan bli intressant att utvärdera. 
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Bilaga I COP beroende av frekvensen

Kompressorerna kan drivas på olika varvtal vilket också förekommer i HÖ1 då värme och kylbehoven 
varierar. I del 2 beräknades inte bara COP utan också den nuvarande frekvensen för Värmepump 1 och 
2. 

Resultaten visar att COP ökar en aning med minskad frekvens. Dock har inte de lägsta frekvenserna un-
dersökts. Dessa är 30-40 Hz för värmepump 1 och 30-50 Hz för värmepump 2. Det är sannolikt att tren-
den för ökat COP avtar mot de lägre frekvenserna. 

Figur 22 Värmepump 1 i del 2
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Figur 23 Värmepump 2 i del 2

I Figur 23 har de röda punkter en tryckdifferens på ca 4 medan rosa punkterna haft en tryckdifferens på 
ca 3. Dessa återspeglar två olika driftförhållanden.
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Bilaga II Val av köldmedium 

Några representativa mätpunkter valdes för att beräkna verkningsgraden för köldmediet ηCD. Verknings-
graden för R407C beräknades och jämfördes mot vad samma driftförhållande hade gett för verknings-
grad om köldmediet istället varit R134a.

Kompressorena kan använda båda köldmedierna det är därför av intresse att se om driften av värme-
pumparna kan optimeras ytterligare genom ett byte av köldmedium. 

Resultatet visade tydligt att skillnaden var obetydlig och att ett byte av köldmedium inte påverkar drif-
ten över huvudtaget. 

Ett par mätpunkter har sammanställts som exempel på hur lika verkningsgraden är för de båda köldme-
dierna.

Figur 24 Köldmediets verkningsgrad vid olika kondenserings temperaturer.
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