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FÖRORD 

I föreliggande rapport redovisas projektering av en forsknings- och 

demonstrationsanläggning med uteluftvärmepump och värmelager. Värme

pumpcentralen och lager byggs vid en planerad sporthall och värmesyste

met samkörs med panncentralen i en befintlig skola. Syftet med projek

teringen har främst varit att ta fram ett sk förfrågningsunderlag 

för en totalentreprenad. Det ska också utgöra beslutsunderlag vid låne

ansökningar för projektets finansiering. Projekteringen har bekostats 

genom medel från BFR och Söderköpings kommun. 

Projektledare har varit Bengt Rydell, Statens geotekniska institut, 

Linköping. Arbetet har bedrivits i en tvärfacklig konsult/forskargrupp 

bestående av följande personer: 

Peder Dahlöf RNK Installationskonsult AB 

Caroline Magnusson SGI, Linköping 

Från Söderköpings kommun har dessutom deltagit kommunalrådet Bengt 

Almkvist och byggnadschef Åke Olofsson. Kommunens övriga förvaltningar 
har varit informerade bl a genom byggnadslovsprövning. 

Rapporten ska ses som en fortsättning och precisering av den genomförda 

BFR-förstudien 830538-2, som dokumenterats i BFR-rapporten R 181:1984. 

Intresserade läsare hänvisas till denna skrift för en fullständigare 

bakgrund och för alternativa lösningar som analyserats. 

Redovisningen av den genomförda projekteringen är huvudsakligen baserad 
på rambeskrivning och ritningar, som alltså utgör stora delar av denna 

rapport. Till detta har fogats kommentarer till projekteringsarbetets 

olika delar. 

Efter det att entreprenaden upphandlats har Byggforskningsrådet bevil

jat lånemedel på 2,7 Mkr för riskdelar av projektet. Efter samordning 

med nybyggenskapen för sporthallen kunde byggstart för värmelagret 

ske i september 1986. Anläggningen beräknas komma i drift i augusti 

1987. Inom ett särskilt anslag 860805-5 stöder BFR också en mätning 

och utvärdering av projektet under 2 år. 

Linköping i november 1986 

STATENS GEOTEKNISKA INSTITUT 

Bengt Rydell 
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SAMMANFATTNING 

Ramunderskolan i Söderköping har tidigare enbart uppvärmts med olja 
i egen panncentral. I samband med byggandet av en närliggande sporthall 

har värmeförsörjningen samordnats och skall baseras på användning av 

uteluftvärmepump och värmelager i lera. Årsvärmebehovet är 2200 MWh, 

motsvarande ca 275 m3 E0 1. Med säsongslagring avs k naturvärme kan 

bättre värmekällor erhållas för värmepumparna. Systemen blir dock dyra

re att bygga men spar mer energi än med enbart direkta värmepumpar. 

Värme tas från uteluften till en värmepump med effekten 400 kW då tem

peraturen är högre än 0°C. Det överskott som uppstår då skolan och 

sporthallens behov tillgodosetts tillförs lagret. Då utelufttemperatu

ren understiger 0°C tas värmen från lagret. Under mycket kalla perio

der, då lagret ej klarar att leverera erforderlig effekt, utnyttjas 

den befintliga oljepannan. 

Uteluften svarar för ca 34% av årsenergibehovet, säsongsvärmelager 

för ca 27%, el till drift av värmepump, fläktar, cirkulationspumpar 

mm för 34% och olja för ca 15%. Energiförlusterna från lagret beräknas 

till 4% och för övriga delar av energisystemet till 6% av den totala 

energiproduktionen. 

Lagret utgörs av ca 36 000 m3 lera. Värmeväxlingen sker genom att varm

/kall vätska cirkuleras i plastslangar som pressas ner i leran till 

18 m djup. Under laddningsperioden är vätskan maximalt +40°C (värme 

från värmepumpens underkylare). När lagret är färdigladdat har leran 

en medeltemperatur på +28°C. Under uttagsperioden är den cirkulerande 

vätskan kallare än omgivande mark. Vätskans temperatur får dock aldrig 

understiga +l°C för att undvika frysning av leran. 

En ny typ av markvärmeväxlare har utvecklats i detta projekt. Värmeväx

lartypen kallas dubbelt U-rör, vilket innebär att två U-rörsformade 

slingor av polyetenslang ligger vinkelrätt mot varandra. Avståndet 

mellan skänklarna är 0,5 m och mellan varje värmeväxlare 2,40 m. Lagret 

består av 382 st dubbla U-rör och yttermåtten är 
LxBxD = 55x36x18 m. Lagret laddas/urladdas med en medeleffekt på ca 

225 kW. Årsmedelvärmefaktorn uppgår till ca 2,2. 
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Anläggningskostnaderna uppgår till totalt ca 5,5 Mkr. Drift (el-olja) 

och underhåll har beräknats till 430 tkr/år och kapitalkostnaderna 

till 405 tkr/år (4% real ränta, 20 års avskrivningstid). Värmekostna

den blir därmed 0,38 kr/kWh medan oljeersättningen uppgår till 234 m3/år 

(85%). 

Projektet genomförs med riskstöd för värmelagret genom BFR:s experi
mentbyggnadslån. Anläggningen beräknas vara i drift i augusti 1987. 
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1 BAKGRUND OCH SYFTE 

I flertalet av Sveriges kommuner för~kommer avgränsade områden inom 
tätorterna med relativt hög värmetäthet. Mellan dessa områden kan 

värmetätheten dock vara låg, vilket försvårar möjligheterna för en 

central värmeförsörjning av hela tätorten. 

Lokala värmecentraler utanför fjärrvärmeområden svarar för ca 30-40% 

av bostadsuppvärmningen i Sverige. Idag finns 6000-8000 sådana grupp

centraler, huvudsakligen oljeeldade, varför potentialen för konverter

ing till andra energikällor är betydande. En sådan lösning kan vara 

basvärme från värmepump och med den generella värmekällan uteluft. 

Denna teknik är väl utvecklad och använd på marknaden som oljeersätt

ning. På senare år har utvecklingen med värmepumpsystemen gått mot 

att öka tillgängligheten under vinterperioden genom förbättringar 

av de olika värmekällorna. Tekniker för säsongsvärmelagring har tagits 

fram och används nu i olika tillämpningar beroende på de lokala mark

tekniska förhållandena. 

I en BFR-förstudie (830538-2) har studerats möjligheterna att värmeför
sörja en befintlig skola (Ramunderskolan) och planerad sporthall i 

Söderköping med luftvärmepump och värmelagring i lera (BFR rapport 
R 181:1984), se figur 1.1. Skolan uppvärms f n med egen oljeeldad 

panncentral och kommunen har inga planer på att bygga ut någon stor 

central värmeproduktion typ fjärrvärmenät. 

Värmelagring i lera har länge ansetts som en lovande teknik för säsongs

lagring av lågtempererade värmekällor. Större projekt finns i Kungsbac

ka och Kullavik, men tekniken behöver provas med fler systemlösningar 

och byggmetoder för värmelagret. Vid skolan och sporthallen finns 

fria ytor och en undergrund av mäktiga lerlager. Dessa är också av 

en annan geologisk typ än vid tidigare provanläggningar, varför platsen 

har ansetts intressant och representativ för stora delar av Sverige. 

Systemlösningen med lagring i stor skala av uteluftvärme är tidigare 

ej heller provad i landet. 
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2 ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR OCH SYFTE 

Den genomförda förstudien visade på flera systemvarianter för att 

utnyttja värmekällor som uteluft och spillvärme till en värmepump. 

Dessutom studerades olika anläggningstekniker för markvärmeväxlaren 

och de geotekniska konsekvenserna av att värma upp leran. 

Projekteringen har inriktats på den mest lovande principlösningen 

som innebär laddning av markvärmelagret med uteluftvärme och värmepump 

till ca +30°C. Värmepumpen använder sedan lerlagren som värmekälla 

på vintern och uteluften under perioder med temperaturer över 0°C. 
Genom den ovanliga effektvariationen från skolan och sporthallen 

måste optimeringen av värmepumpens storlek och täckningsgrad utföras 

med stor omsorg. I förutsättningarna har också ingått att skolans 

panncentral ska användas för spetsproduktion av värme och att värmepum

pen av utrymmesskäl måste placeras i den nya sporthallen. 

Huvudsyftet med projektet har varit att anordna en kompletterande 

värmekälla till uteluftvärmepumpen för att göra denna effektivare 

och ge den en längre drifttid. Avsikten har också varit att utveckla 

och optimera nya typer av markvärmeväxlare vad gäller byggsätt, rörty
per, skänkelavstånd mm. 

Målet för projekteringen har främst varit att ta fram ett förfrågnings
underlag för en totalentreprenad. Med tanke på projektets karaktär 

av utvecklingsarbete har projekteringen gjorts relativt detaljerad 

men ändå med möjligheter för entreprenörer att kunna föreslå egna 

lösningar. Projekteringen har också varit ett beslutsunderlag vid 

ansökningar om finansiering hos BFR och för kommunen. 

Förfrågningsunderlaget utgörs i huvudsak av ritningar, rambeskrivning 

och en geoteknisk undersökning. Projektets mera detaljerade förutsätt

ningar framgår av dessa handlingar, vars delar anges i kapitel 3 

nedan. De ursprungliga förutsättningarna finns redovisade i förstudiens 

avsnitt 2. 
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RITNINGAR 

Totalt har 14 ritningar upprättats för projektet enligt bifogad 11 Rit

ningsförteckning''. De flesta ritningarna är upprättade i Al-format 

(841 x 420 mm). För presentation i denna rapport har de förminskats 

till A4-format. Ritningarna kompletterar anvisningarna och rambeskriv

ningen. Till redovisningen har också fogats ett sk varaktighetsdiagram 

och tabell för anläggningens effekt-energibehov (bilaga 8-9 i FU). 

Dessutom visas layout för värmepumprum och el-inkopplingar i bilaga 

6-7. 
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S1 

S2 

S3 

V1 

V2 

V3 

V4 

V5 

V6 

G1-G5 

'-

IIITNINQENS BENAMNINQ 

uversiktskarta (bil 10 i beskrivn) 

Situationspldn, befintliga 
anlä'ggningar 

Situationsplan, befintliga 
ledningar 

Principschema, värmepumpanläggning 
och markvärmelager 

Principschema, Ramunderskolan 

Situationsplan, markvärmelager 
alternativ 1 

Situationsplan, markvärmelager 
alternativ 2 

Principlösnin0, markvärmela~er, 
plan och detaljer, alt 1A och 1B 

Principlösning, ~arkvär~elaser, 
plan och detaljer, alt 2A och 2B 

Tillhör geoteknisk undersökning 
(Bilaga 5) 

IllrTNINQS
DATUM 

1:5000 85-04-26 

1 :500 85-04-26 

1:500 35-04-26 

35-04-26 

85-04-26 

1:500 85-04-26 

1:500 85-04-26 

1:200,1:20 85-04-26 

1:200,1:20 85-04-26 

IIIEV1DEIIINQS
DATUM 

SöDERKöPINGS KOMMUN 

Värmelagring i lera med värmepump!!Ii~t!,~ 
aox 14046 - .0020 GOTE!OIG - TEL 031-810460 
0IOTTNINGG. 23 - 461 J2 TIOllH.I.TTAN - TEl. 0520-311120 RITNINGSFORTECKNING 

SIQNATUII IAIISITBNUMMIII DATUM lBINASTI IIIV.DAT.j ANTAL lSLAD 
NIIPD 701930 85-04-2'.: I BLAD 
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4 SYSTEMVAL 

Utförande och funktion hos systemdelar och värmeanläggningen som 

helhet framgår av förfrågningsunderlagets kapitel 50. Här ges därför 

endast några kommentarer till systemvalen. För alternativ som övervägts 
i tidigare projekteringsfaser hänvisas till BFR-rapport R 181:1984 

(Förstudie). 

I förstudien undersöktes olika tänkbara värmekällor. Det visade sig 

att alternativ som spillvärme från närliggande industri ej ekonomiskt 
kunde motiveras. Alternativ med el- och oljepannor ansågs ej realis

tiskt med tanke på att anläggningen skulle vara energisnål och utrustad 

med modern teknik för förnybara energikällor . 

Valet blev värmepump med uteluft som värmekälla. Värmepumpen består 
av två stycken skruvkompressorer som pga sin konstruktion har mycket 

bra kapacitetsregleringsförmåga. 

Värmepumpens utformning är konventionell med ett avsteg och det är 

att den har kompletterats med underkylare för att få en så ekonomisk 

drift som möjligt vid laddning och urladdning. 

Värmepumpens relativt låga effekt (ca 400 kW värmeeffekt vid 0°C 

utetemperatur) har valts med tanke på 

att skolans och sporthallens effektbehov varierar kraftigt under 

dag och natt, 

att få god balans mellan inlagrad energi sommartid i lager i 

förhållande till lagrets storlek, 

att åstadkomma den mest gynnsamma och ekonomiska driften vid 

samtliga driftsfall. 

Värmepumpens utgående temperatur valdes till maximalt 70°C för att 

få en god energitäckningsgrad. Befintlig skolas värmesystem byggs 

om så att en låg returtemperatur erhålls. Systemet har utformats 

för samkörning mellan värmepump och befintliga oljepannor som utgör 

spets- och reservkapacitet. Värmepumpen dimensioneras att klara ca 

30% av maxeffekten, vilket utgör ca 80% av energibehovet. 
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Rörsystemets utformning är konventionellt med ledningar, armatur 

och kringutrustning enligt normal standard. Lagrets slangar av PEM-

typ är utformade så att turbulent strömning uppstår vid in- och urladd

ning, vilket är nödvändigt för rätt värmeöverföringsförmåga ska erhål

las mellan lera och slangar. 

Styrutrustningen är av konventionell elektronisk typ. Viktiga styrprin

ciper är 

att laddning prioriteras sommartid, 

att laddning ej prioriteras övrig tid om värmebehovet är större 

än angiven effekt från värmepumpar, 

att underkylarnas värmeavgivning prioriteras vid laddning, 

att undvika pendlingar mellan olika driftsfall, 

att så länge som möjligt undvika tillsatsvärme från befintliga 

oljepannor, 

att energi i första hand hämtas ur uteluften om dess temperatur 

överstiger cirka 0°C. 
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DIMENSIONERING AV MARKVÄRMELAGER 

Vid projekteringen har utgåtts från de förutsättningar och prelimi

nära beräkningar som utfördes i förstudien. Dessa har förfinats genom 

att noggrannare undersökningar av jordens egenskaper genomförts och 

den slutliga utformingen av lagret bestämts genom tekniska-ekonomiska 

optimeringar. Bakgrund, principiella överväganden och beräkningsmo

deller framgår av rapporten över förstudien. 

Markvärmelagret utgörs av ca 36 000 m3 (LxBxH = 55x36x18 m) lera. 

Värmeväxlingen sker genom att varm/kall vätska cirkuleras i plast

slangar som pressats ner i leran till 18 m djup. Under laddningsperio

den är vätskan maximalt +40°C. När lagret är färdigladdat har leran 

en medeltemperatur på +28°C. Under uttagsperioden är den cirkulerande 
vätskan kallare än omgivande mark. Vätskans temperatur får dock aldrig 

understiga +l°C för att undvika frysning av leran. Medeltemperaturen 

i leran är ca +6°C då lagret är urladdat. 

Jorden består av något siltig lera, där mängden silt ökar med djupet. 

Leran är vattenmättad och har en vattenkvot av 50-90%. Värmelednings

förmågan har bedömts till 1,1 W/m, K och värmekapaciteten till 
3,4 MJ/m3, K. 

I projekteringen har fyra typer av värmeväxlare beaktats, nämligen 

enkelt U-rör och dubbelt U-rör, vardera med och utan sand mellan 

skänklarna. Den principiella utformningen framgår av figur 6.1. Dimen

sioneringen har utförts på så sätt att med de angivna avstånden och 

dimensionerna för de olika värmeväxlartyperna är dessa likvärdiga 

ur värmeteknisk synvinkel. I förfrågningsunderlaget redovisas dessa 

fyra olika typer och anbud har infordrats för samtliga typer. 
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HORISONTALSEKTION 

P1asts1ang~-- ~ / ,, 
(L-=. == ::JJ"" ~ 25mm ===~ 

11 

~ 
Enkelt U- rör Dubbelt U- rör 

P1asts1ang ----<1:1 

J6 25mm 

Dubbelt U-rör ;Enkelt U-rör i 
sandpe la resandpe 1 a re 

VERTIKALSEKTION 
I· 
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värme bä rarf1 ui d 

i fi 25mm 

05m 

Lera Lera Lera 

Enkelt U-rör Enkelt U-rör i 
sandpelare 

2.4m för dubbelt u-rör 

Figur 6.1 Utformning av värmeväxlare i massa. 
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För att pröva värmeteknisk funktion och anläggningstekniken har dubbelt 
U-rör med ett avstånd mellan skänklarna av 0,5 m valts. Avståndet 

mellan varje enskild värmeväxlare är 2,40 m. Lagret består av 382 st 

markvärmeväxlare (dubbla U-rör) med en total slanglängd av 28 000 m 

PEM 25. 

Lagret hade i förstudien placerats väster om sporthallen men i ett 

senare skede, då sporthallen flyttades, kunde lagret i stället placeras 

öster om sporthallen under en befintlig parkeringsplats. Parkeringsplat

sens överyta består av grus för att även kunna användas som bollplan. 

Lermäktigheten är mäktigare här än där värmelagret skulle ha placerats 
urprungligen, vilket är fördelaktigt då värmeförlusterna minskar 

om större lerdjup utnyttjas vid lagringen. 

Dimensionering har utförts med hjälp av ett datorprogram framtaget 

på SGI. Programmet, som kallas "VVX 11 
, bygger på teorier och beräknings

modeller som utvecklats vid Lunds tekniska högskola. Med detta program 
kan olika typer av värmeväxlare beräknas, såsom koncentriska rör, 

enkla, dubbla och tredubbla U-rör samt motsvarande U-rör med sand 

mellan skänklarna. Programmet är mycket lätthanterligt och snabbt 

att använda för överslagsberäkningar och för jämförelser mellan olika 

värmeväxlarutformning. Som ingångsdata ges markens värmetekniska 

data, värmeväxlartyp, slangens dimension, avstånd mellan skänklarna, 

utelufttemperaturer och månadsvisa inlagrade och uttagna effekter. 

De resultat som erhålls är bl a centrumavstånd mellan värmeväxlarna, 

fluidtemperaturer och marktemperaturer. Ett exempel på resultat efter 

en beräkning redovisas i figur 6.2. 

Den totala energimängd som hämtas ur lagret är 650 MWh/år. De beräknade 
stationära värmeförlusterna efter "insvängning 11 av lagret är ca 20% 

av den inlagrade värmemängden. Värmeutbytet är 12 W/m slang, dvs 

24 W/m värmeväxlare. 
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N [AMBDA 1.10 W/M,K 2 350000. W 2 17.7 C = värmetekniska egenskaper

Q) ~AMBD1 0.00 W/M,K 3 300000. W 3 16.4 C3 rn 
ro >< 3.40 MJ/M3,K 4 100000. W 4 12.2 C = lagervolymo.. ro 

3 Cl 0.00 MJ/M3,K 5 50000. W 5 7.1 C
)::,,-c:J 
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-0 -0 

0 
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t.O C: @~FMAX 40.00 K 9 -250000. W 9 -3.0 C-s ,:-1-
PJ (/) FMIN 0.00 K 10 -150000. W 10 -0.1 C = max och min tillåten fluidtsnperatur
37-

11 5.3 C3 -s TDASSU 14.50 K 11 o. wro ..... 
,:-1- -t, 6) K2 0.030 K 12 50000. W 12 11.0 C = växmeförlustkonstant 

,:-1-
< @ MP 0.100 K/(W/M)
< ro 
>< -t, G) TEARTH 6.80 C = övergångsmotstånd fluid-slang-mark

,:-1-
ro 
-s 

RESULT = naturlig marktsnperaturer 
ro 
-s 
p,: R= 0.00 M R1= 1.34 M LSQR= 1.44 @GC= 2.56 = månadsvisa effekter +=laddning -=uttag
7-
::::, 

~- @ TMEANV 1 15.4 DT 1 8.6 DTLOSS 1 -o.o @ro 1 14.5 @)rF 1 29.9 {1" = månadsvisa utelufttsnperaturer 
t.0 TMEANV 2 22.8 DT 2 7.5 DTLOSS 2 
PJ 
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< TMEANV 3 28.8 DT 3 6.4 DTLOSS 3 0.4 TD 3 10.9 TF 3 39. 7 = månadsvisa lagermedeltemperaturer 
3 TMEANV 4 30.4 DT 4 2.1 DTLOSS 4 0.5 TD 4 3.6 TF 4 34.1
PJ 

1. 8 TF 5-s TMEANV 5 30.8 DT 5 1.1 DTLOSS 5 0.7 TD 5 32.6 = centrumavstånd mellan vänneväxlare 
7- TMEANV 6 29.6 DT 6 -0.4 DTLOSS 6 0.8 TD 6 -0.7<
p,: TF 6 28.8 
-s TMEANV 7 22.4 DT 7 -6.4 DTLOSS 7 0.7 TD 7 -10.9 TF 7 11. 6 = månadsvisa drivtemperatur (TF-TMEANV)
3 

TD 8 -10.9 TF 8 4.6ro TMEANV 8 15.4 DT 8 -6.4 DTLOSS 8 0.6 ....... 
PJ TMEANV 9 9.7 DT 9 -5.4 DTLOSS 9 0.4 TD 9 -9.1 TF 9 0.6 = månadsvisa fluidtsnperaturer

t.O 
TF10 0.8ro TMEANV10 6.3 DT10 -3.2 DTLOSS10 0.2 TD10 -5.4 

-s TMEANV11 6.3 DT11 0.0 DTLOSS11 0.0 TD11 0.0 TF11 6.3 
TMEANV12 7.4 DT12 1. 1 DTLOSS12 -0.1 TD12 1.8 TF12 9.2 

! .:~ 
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GEOTEKNISK UTREDNING 

Utredningen ingår som bilaga 5 i förfrågningsunderlaget och redovisas 

där med utlåtande. Ritning Gl-5 återfinns under kapitel 4. 

Markförhållandena vid värmelagret har dokumenterats liksom jordlager
följd och mäktighet. Tekniska data för leran har bestämts på laborato
rium liksom parametrar för sättningsberäkningar . 
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TIDPLAN 

Byggstart för projektet var ursprungligen planerat till 1985-10-01 

och med igångkörning av värmesystemen ca 1986-08-01. Genom omdispone

ring av sporthallen och nya övergripande tidplaner för denna kom 

energiprojektet att förskjutas framåt ca 1 år. Byggnation påbörjades 

under september 1986 och anläggningen ska vara i drift 1987-06-01. 
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KOSTNADER 

Projektet har upphandlats som sk totalentreprenad och kostnadernas 

fördelning baserade på anbudssumman kan därför bara anges översiktligt. 

Kostnadsläget avser juni 1986 . 

Denna entreprenad kan ses som en utvecklingsupphandling, där beställaren 

angett vissa specificerade funktionskrav. Entreprenörens åtagande 

är att uppfylla funktionskraven till fast pris oavsett egna verkliga 

kostnader för att utveckla och tillämpa delvis ny teknik för att 

bygga värmelager i mark. Detta medför att anbudssumman rymmer kostnader 

för de risker och osäkerhetsmoment, som entreprenören i ett senare 

skede inte kan få ersättning för vid eventuella merkostnader. 

Möjligheterna till låga anläggningskostnader har dessutom försvårats 

av att beställaren i praktiken endast haft en anbudsgivare att förhandla 

med. 

INVESTERINGAR 

1. Anläggningskostnader (tkr) 

- Värmepump 400 kW med uteluftvärmekylare, 
kringutrustning, el-styr-regler och inre 
rörledningar 2 650 

Markvärmelager (36.000 m3) inkl isolering, 
rörledningar, kulvertar och överbyggnader 1 900 

Extra utrymme i sporthall för värmepumpcentral 250 

Del 1 summa 4 800 tkr 

Anm: 

Specifik investering energi 4 800/2 200 = 2:18 kr/kWh 
Il Il effekt 4 800/400 = 12 000 kr/kW 

2. Administrativa kostnader (tkr) 

- Utvärdering av anbud, upphandling, uppföljning 
byggande 100 

- Kontroll och besiktningar 150 

Del 2 summa 250 tkr 

3. Mervärdesskatt (tkr) 

- Bygg, VVS och elarbeten 370 

- Markarbeten 

Del 3 summa 430 tkr 

Total kostnad 5 480 tkr 

60 
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ENERGIKOSTNADER/LÖNSAMHET (1986 års kostnader) (tkr) 

Ars kostnader 

Olja till panncentral 330 MWh (EOl) 41 m3x2 000 = 82 
El till värmepump 616 MWh X 300 = 185 

Övrig el (cirk.pumpar, ute-
luftkyla re) 132 MWh X 300 = 40 
Underhåll 1,5% på 4,8 Mkr = 73 
Personal , skötsel (1/4 tjänst) = 50 

Kapital kostnad (4%-20 år) 7,4%X 5 480 = 405 

Total årskostnad 835 

Resultat 

Värme kostnad 835 000/2 200 000 = 0,38 kr/kWh 

01 jebespa ring 234 m3 (85 %) 

ENERGIBALANS 

Producerad energi 

Uteluftvärme 34% 

Värmelager 27 % 

El till värmepump 28 % 

El till cirkulationspumpar och 
l u f t kyl a re 6 % 

Olje-spetsvärme 15% 

Energiförluster 

Lager 4% 

Övrigt 6% 

Totalt 100% 

31 

748 MWh 
594 Il 

616 Il 

132 Il 

110% 330 11 2420 MWh 

88 MWh 

132 11 220 MWh 

2200 MWh (275 m3 EOl) 
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ENTREPRENAD 

En av avsikterna med projektering och framtagande av förfrågningsunderlaget 

har varit att kunna utlysa projektet påsk totalentreprenad. Den 

blivande entreprenören har då möjligheter att påverka projektet med 

egna lösningar och metodutveckling. 

Figur 10.1 Utrustning för installation av markvärmeväxlare i 
lera, dubbla U-rör. Metoden är utvecklad av BPA. 

Funktionsansvaret kan vara ett problem i dessa typer av FoU-projekt 

i full skala. Om reservationer erhålls från anbudsgivare får dessa 

bli föremål för förhandlingar vid upphandlingstillfället. 
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Entreprenaden är utlyst i lokala pressen i maj 1985 och den är under 

våren 1986 upphandlad av BPA-VVS, Norrköping. 

ENTREPRENAD 
SÖDERKÖPINGS KOMMUN 

infordrar harmed anbud på varmepumpsa nlaggning med varme
lager i lera for Ramunderskolan och blivande sport- och kulturhall. 
Arbetet ska ll utföras som totalentreprenad och under fö rutsättning 
att erforderliga kommunala beslut erhålles. 
Skriftligt anbud på omslaget märkt "Anbud Ramundervärme" 
skall vara Tekniska nämnden, Box 80, 614 00 Söderköping, 
tillhanda senast 1985-06-03. 
Anbudsunderlag erhålles från RNK lnstallationskonsult AB, Box 
14046, 408 20 Göteborg, tel 031-81 04 60. 
Fri prövningsratt förbehålles beställaren. 
TEKNISKA NÄMNDEN 

Figur 10.2 Annonsering av entreprenaden. 
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10 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG FÖR TOTALENTREPRENAD 

Handlingarna som ingår i förfrågningsunderlaget framgår av dess inne

hållsförteckning. De är upprättade med AMA 83 som underlag. Där finns 

bl a administrativa föreskrifter (AF) om upphandling, anbudsgivning, 

entreprenadbestämmelser och allmänna arbeten kring projektet. Förutsätt

ningarna klarläggs i kapitel 50.2 med beskrivning av befintliga byggna

der, värmesystem och panncentral. Dimensionerande data ges för värmepum

par och värrnelager. 

Entreprenaden omfattar en nyckelfärdig anläggning och omfattningen 

av ingående arbeten preciseras i kapitel 50.4. 

Arbetena skall utföras som en totalentreprenad. Den är dock till 
vissa delar styrd genom de utförandekrav som anges i kapitel 50.6. 

I övrigt är det en funktion som eftersträvas för värrnekällor, värme
pumpar, VVS-installationer, rnarkvärrnelager, styr- och reglersystem 

rn rn. Krav på material, miljö och ljudnivåer ställs också på anlägg

ningen. 

I kapitel 50.7-9 anges sedan hur de olika systerndelarna med värmepump, 

värrnelager, laddning och oljepannor ska fungera tillsammans. Flera 
driftfall är aktuella under året beroende av värrnebehov och värrnekällor

nas tillgänglighet. 

Tekniska föreskrifter för projektet ges i AMA-kapitel A-V för arbeten 

med Hus - Mark - VVS - Kyl - El. Där kan bl a noteras att entreprenören 

ska ombesörja service av anläggningen i 2 år, som också är garantitid 

för arbetena. Driftsinstruktioner ska upprättas med tanke på anläggning

ens karaktär av experimentprojekt. För att kunna bedöma föreslagna 
arbetsmetoder och konstruktion av rnarkvärrneväxlarrören ska provinstalla

tioner göras av entreprenören. U-rörslingorna i mark täthetsprovas 

innan hopkoppling sker och systemet fylls med köldbärarvätska. 
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FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 

0 

0 

Varberg den 26 april 1985 
RNK INSTALLATIONSKONSULT AB 

701930-81 1985-04-26 

SÖDERKÖPINGS KOMMUN 

Vännelagring i lera med 
värmepump 

Rambeskrivning 

Totalentreprenad 

Handläggare 

Peder Dahlöf 
Bengt Rydell 

Linköping den 26 april 1985 
STATENS GEOTEKNISKA INSTITUT 
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I N N E H Å L L S F O R T E C K N I N G 

AF 

50 

A 

B( 

C 

D 

I 

K 

L5 

R 

u 

V 
u 

Bilagor: 

bilaga 1 
2 
3 
4 
5 

6 
7 
8 
9 
10 

ADMINISTRATIVA FORESKRIFTER 

MARK, VVS, KYL- OCH EL (KOMPLEX) 

MARKNING, PROVNING, DOKUMENTATION MM 

FORARBETEN, HJALPARBETEN, SCHAKTER MM 

FYLLNINGAR, FÖRSTÄRKNINGAR, PÄLVERK MM 

MARKOVERBYGGNADER, MARKKOMPLETTERINGAR MM 

RORLEDNINGAR MM 

KONSTRUKTIONER AV TERMOISOLERVAROR MM 

ÄNGSPÄRR, AV PAPP, DUK, FOLIE MM 

APPARATER I VARME- OCH KYLSYSTEM MM 

STYR- OCH OVERVAKNINGSENHETER I TEKNISKA SYSTEM 

APPARATER, MASKINER MM I ELEKTRISKA SYSTEM 

Ritningsförteckning
Anbudsfonnul är · 
Teknisk specifikation av värmepump 
Teknisk specifikation av markvärmelager
Rapport avseende geoteknisk undersökning, med 
underbilagor
Layout värmepumprum. 
El linjeschema
Varaktighetsdiagram - skola och sporthall 
~nergitabell - skola och sporthall
Oversiktskarta 1:5000 
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1985-04-26 

SÖDERKÖPINGS KOMMJN 

Vännelagring i lera med vännepump 

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 
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701930-81 

AF 

AFO 

AFO.l 

AFO .12 

AF0.121 

AF0.122 

u 

AFO .13 

Administrativa föreskrifter AF/1 

Dessa Administrativa föreskrifter ansluter till AMA 83 

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 

För entreprenaden gäller Allmänna bestämmelser för totalentrepre
nader avsedda för byggnads-, anläggnings- och installationsar
beten, ~BT 74 och Allmänna Bestämmelser för byggnads-, anlägg
nings- och installationsentreprenader, AB 72. 

ALLMAN ORIENTERING 

Personuppgifter 

Beställare, byggherre 

Söderköpings kommun 
Tekniska nämnden 
Box 80 
614 00 SÖDERKÖPING 

Beställarens ombud under anbudstiden 

Byggnadschef Äke Olofsson 
Tekniska kontoret 
Box 80 .. .. 
614 00 SODERKOPING 

Beställarens kontaktman för visning av arbetsområdena 

Fastighetsintendent Leif Siverklev 
Box 80 
614 00 SÖDERKÖPING 
Tfn: 0121-18 100 

Projektörer 

VYS-konstruktör (inkl el, styr) 

RNK Installationskonsult AB 
Kungsgatan 9 B 
432 00 VARBERG 
Tfn: 0340-87075 
Handläggare: Peder Dahlöf 

Markprojektör 

Statens Geotekniska Institut (SGI)
581 01 LINKÖPING 
Tfn: 013-115100 
Handläggare: Bengt Rydell 
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AF0.151 

AF0.154 

AF0.2 

AF0.21 

AF0.22 
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Administrativa föreskrifter AF/2 

VA-leverantör 

Söderköpings kommun 
Tekniska kontoret 
Box 80 
614 00 SÖDERKÖPING 
Tfn: 0121-18100 

El-leverantör 

AB Söderköpings Elverk 
Box .. .. 
614 00 SODERKOPING 
Tfn: 0121-10 955 

Orientering om objektet 

Objektets art 

Anläggningen består av värmepump med uteluftskylare och värme
lager i lera. Värmelagret skall laddas/urladdas med värmepumpen. 

Värmepumpen hämtar energi ur uteluften eller ur lagret beroende 
av årstid och temperaturer. 

Lagret laddas i första hand med energi från värmepumpens under- . 
kylare och i andra hand med kondensorenergi. 

Värmepumpanläggningen försörjer Ramunderskolan och planerad 
sporthall (under projektering). 

Panncentral i Ramunderskolan byggs om och anpassas till värme
pumpsdrift. 

Värmepump med kringutrustning placeras i utrymme i sporthall. 

Redovisade principritningar anger tänkt lösning. 

Byggnationen avser experimentbyggnation (BFR). 

Projektet kommer att följas upp under en 2-årig utvärderings
period. 

Objektets 1äge 

Objektet är beläget i Söderköpings tätort i anslutning till 
Ringvägen. Läget framgår av översiktskarta, bilaga 10. 
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701930-B1 

AFl 

n 

AFl.1 

AFl.2u 
AFl.21 

u 

Administrativa föreskrifter AF/3 

UPPHANDLINGSFORESKRIFTER 

För upphandlingen tillämpas kommunalt upphandlingsreglemente. 

Objektet avser ett BFR-finansierat projekt, varför definitiv 
upphandling ej kan genomföras förrän BFR fattat beslut angäende 
finansiering. En förutsättning för projektets genomförande är att 
BFR beviljar experimentsbyggnadslän. Beställaren förbehäller sig 
rätten att förkasta samtliga anbud. 

Ersättning för anbudsräkning utgär ej. 

Före avgivande av anbud förutsätts att anbudsgivare orienterat 
sig pä platsen och genom egen besiktning skaffat sig noggrannare 
kännedom om arbetsförhällanden, tillfartsvägar, angränsande bygg
nader och övriga detaljer som kan inverka pä anbudssumman. 

Entreprenören äger ingen rätt till extra ersättning för sädana 
arbeten som kunnat förutses genom besiktning pä platsen. 

Entreprenadform och ersättningsfonn 

Entrggrgoggfgrn~ 

Totalentreprenad 

Ersättnings form: 

Fast pris utan indexreglering 

Förfrägningsunderlag 

Tillhandahällande av förfrägningsunderlag 

Beställaren tillhandahäller under anbudstiden 1 omgäng av för
frägningsunderlaget. 

Önskas ytterligare omgängar av förfrägningsunderlaget eller delar 
därav fär dessa rekvireras frän VVS-konstruktör mot självkost
nad. 
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AFl.22 Förteckning över förfrägningsunderlag 

01. Svenska Teknologföreningens formulär nr 18/72 för 
entreprenadkontrakt (bifogas ej). 

02. ABT 74 (bifogas ej) 

03. AB. 72 (bifogas ej) 

10. Dessa administrativa föreskrifter, kapitel A, daterad 
1985-04-26, upprättade av RNK Installationskonsult AB, 
Varberg och Statens Geotekniska Institut, Linköping. (SGI) 

13. Rambeskrivning avseende Värmelagring i lera med värmepump 
daterad 1985-04-26, upprättad av RNK Installationskonsult 
AB, Varberg och SGI. 

n 
14. Ritningar enligt ritningsförteckning daterad 1985-04-26, 

upprättad av RNK Installatonskonsult AB, Varberg och SGI. 

17. Övriga handlingar (bilagor) 

.1 Ritningsförteckning 

.2 Anbudsformulär 

.3 Teknisk specifikation av värmepump 

.4 Teknisk specifikation av markvärmelager 

.5 Rapport avseende geoteknisk undersökning, utförd av 
SGI, Linköping, daterad 1985-04-18 med underbilagor 

.6 Lay-out värmepumprum 

.7 Ellinjeschema 

.8 Varaktighetsdiagram - skola och sporthall 
() .9 Energitabell - skola och sporthall 

.10 Översiktskarta 1:5000 

AFl.23 Kompletterande förfrägningsunderlag 

Finner anbudsgivare att förfrägningsunderlaget i nägot avseende 
är oklart skall härav föranledd förfrägan framställas till be
ställaren under anbudstiden. 

AFl.24 Återställande av förfrägningsunderlag 

Förfrägningsunderlaget ätersändes senast 14 dagar efter det att 
meddelande om beslut vid anbudsprövning kommit anbudsgivare till
handa. Om ej kommer anbudsgivare att debiteras självkostnadspris 
för erhällna ritningskopior och beskrivningar. 

AFl.3 Anbudsgivning 

Anbud skall avgivas skriftligt och i tillslutet omslag. 
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701930-Bl Administrativa föreskrifter AF/5 

AFl.31 Anbuds form och innehåll 

Anbud skall innehålla följande uppgifter: 

1. Anbudsgivare ska fylla i bilaga 2, 3 och 4 och ange samtliga 
data. 

2..Anbudssumma totalt, fast pris, inrymmande samtliga arbeten 
som erfordras för komplett färdigställande av entreprenaden 
enligt förfrågningsunderlag. 

3. Tekniska data, beskrivningar, fabrikat och typbeteckning för 
offererat material i den utsträckning som erfordras för en 
fackmässig bedömning av anbudet, bland annat med avseende på 
driftsäkerhet, underhåll och utrymmesbehov. 

4. Anbudsgivare skall lämna förslag till serviceavtal. 

() 5. Placering av uteluftsförångare på aktuell situationsplan. 

6. Principschemor för värmepumpanläggning, markvärmelager mm 
som redovisar utförande. 

7. Uppgifter om avfrostning. 

8. Uppgifter om tänkta larm. 

9. Detaljerad tidplan. 

AFl.311 Huvudanbud 

Med huvudanbud avses anbud helt enligt förfrågningsunderlaget. 

u AFl .32 Anbudstidens utgång 

Anbud skall vara beställaren tillhanda senast den 3 juni 1985, 
senast kl 12.00. 

u 
AFl .33 Anbuds giltighetstid 

Anbudsgivare är bunden av sitt anbud till dess beslut erhållits 
från BFR angående finansiering, dock längst 6 månader efter an
budstidens utgång. 

AFl.34 Adressering 

Anbud märkt: 

11 Anbud Ramundervärme 11 

sändes til 1: 

Tekniska nämnden 
Box 80 
614 00 SÖDERKÖPING 

SGI Varia 186



43 

701930-Bl 

AFl.4 

AFl.51 

Administrativa föreskrifter AF/6 

Anbudsöppning 

Sluten anbudsöppning tillämpas 

Anbudsprövning 

Beställaren förbehåller sig fri prövningsrätt av inkomna anbud. 

Vid anbudsprövning kommer stor hänsyn att tas till förslagens 
funktion. Stor vikt kommer också att läggas vid anläggningens 
driftekonomi liksom vid teknisk kvalitet samt materialens livs
längd och därmed framtida underhällskostnader. 

Beträffande upphandling se även AFl 

u 

u 
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AF2 .11 

AF2.12 

u AF2.13 

AF2 . 131 
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Administrativa föreskrifter AF/7 

ENTREPRENADFORESKRIFTER 

Omfattning 

Entreprenaden omfattar : 

A I entreprenaden ingår dimensionering, konstruktion, leverans, 
hjälpmedel, montering, provning, injustering, i gångkörning 
och inreglering till en driftklar och funktionsduglig anlägg
ning. 

Omfattning i detalj framgår av förfrågningsunderlaget i dess 
helhet. 

Förfrågningsunderlaget beskriver en principiell utformning av 
värmepumpanläggning och markvärmelager. Entreprenören 
ansvarar för valda anläggningsdelars dimensionering och funk 
tion. 

B I entreprenaden ingår samtliga bygg- och markarbeten. 

Kontraktshandlingar 

Kontrakt kommer att upprättas på STF:s formulär 24/74. 

Tillhandahållande av handlingar och uppgifter från beställaren 
under entreprenadt1den 

Beställaren tillhandahåller ritningar och beskrivningar på sport
ha11 • 

Beställaren tillhandahåller de för genomförandet av entreprenaden 
erforderliga antal bygghandlingar och beskrivningar enligt redo
visning AFl.22, dock högst 5 omgångar. 

Tillhandahållande av handlingar och upp~ifter från entreprenören 
under entreprenadtiden 

Inn~n arbetet får igångsättas skall entreprenören till beställa
ren överlämna kompletta bygghandlingar (ritningar, beskrivningar 
etc) för granskning och godkännande. 

Entreprenören skall i god tid redovisa ritningar för beställarens 
granskning av att ställda funktionskrav är uppfyllda och ge be
ställaren skälig granskningstid, normalt 4 veckor. 

Ansökningshandlingar 

Entreprenören ombesörjer alla erforderliga anmälningar och ansök 
ningar till berörda myndigheter. 
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701930-Bl Administrativa föreskrifter AF/8 

A2.133 Relationshandlingar till beställaren 

Relationshandlingar skall levereras senast i samband med slutbe- · 
siktningen. 

AF2.134 Instruktioner för drift och underhåll 

Drift- och underhållsinstruktioner sammanställs och överlämnas 
senast vid slutbesiktning. 

AF2.135 Intyg och protokoll 

Entreprenören skall till beställaren senast vid slutbesiktingen 
överlämna protokoll och intyg i tre exemplar. 

Följande skall ingå: 

Obligatoriska registreringshandlingar enligt SA och andra 
kommunala eller statliga officiella bestämmelser 

Intyg över att värmeinstallationen är injusterad 

Protokoll över injustering av styrutrustningar 

Protokoll över funktionsprovning av anläggningar 

Provningsintyg över apparater 

AF2.15 Förutsättningar 

Arbetena skall planeras så att avbrotten i värme- och varmvatten 
försörjningen ej vållar olägenheter för brukare. 

AF2.151 Uppgifter om övriga pågående avarbeten 

Sporthall kommer att uppföras under entreprenaden, läge se 
situationsplan. 

AF2.152 Syn före påbörjande av arbeten 

Syn skall förrättas inom arbetsområdet av representanter för 
beställaren och entreprenören före arbetets påbörjande. Iakt
tagelser dokumenteras i protokoll. Entreprenören kallar till 
syn. 
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701930-Bl 

AF2.162 

AF2.171 

AF2.172 

AF2.18 

AF2.181 

u 
AF2. 182 

Administrativa föreskrifter AF/9 

Överenskommelser mm 

Anmålningar till myndigheter 

Entreprenör skall uppfylla av myndighet ställda villkor. 

Anmälningar till beställaren 

Innan byggnadsdel, installationsdel eller dylikt görs oätkomlig 
för besiktning eller kontroll genom inbyggnad skall beställaren 
underrättas så att besiktning eller kontroll kan ske. 

I de fall myndigheter ålagt beställaren skyldighet att prova 
eller besiktiga anläggningen före idrifttagande anmäler entrepre
nör skriftligt till beställarens ombud när anläggningen är färdig
för provning eller besiktning. 

Särskilda föreskrifter 

Vibrationsmätningar konnner att utföras av beställaren i närlig
gande byggnader och utebad. Tillätna vibrationsniväer framgår av 
kapitel C. 

Föreskrifter i anslutning till medbestämmandelagen 

Med tillägg till AB 72 kap 3 föreskrivs att: 

Entreprenören fär inte vidtaga sädana ätgärder som kan med
föra att lag och kollektivavtal äsidosätts. 
Entreprenör skall ha tecknat arbetsmarknadsförsäkring. 

Detta tillägg kommer att införas i kontraktet. 

Gällande förutsättningar 

Gällande lagar, normer och anvisningar, liksom lokala föreskrif 
ter och bestämmelser skall följas även där detta ej särskilt 
angetts på ritningar eller i beskrivning. 
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AF2.23 

AF2.252 

AF2.27 

AF2.3 

AF2.31 

AF2.311 

AF2.32 

AF2.34 
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Administrativa föreskrifter AF/10 

-Andringar och tilläggsarbeten 
-Andring eller tilläggsarbete skall anses beordrat först sedan det 
beställts skriftligt. Har detta ej skett skall entreprenören i 
god tid före arbetenas utförande göra anmälan till beställaren 
om arbetet enligt entreprenörens mening kommer att medföra kost
nader utöver kontraktssumman. Har entreprenören icke gjort sådan 
anmälan skall kostnaderna för arb~tet anses ingä i kontraktssum
man. 

Tillvarataget material, överblivna massor 

Beställaren avgör på platsen vilka demonterade material och varor 
denne vill tillvarataga för till exempel reservändamål på andra 
anläggningar. 

Ovrigt demonterat material bortskaffas av entreprenören på dennes 
bekostnad. 

Provning 

Innan provning utförs skall beställarens ombud skriftligen under
rättas och beredas tillfälle att närvara. 

Kostnader för all provning inkl myndighetsprovning som krävs 
enligt gällande normer och bestämmelser, liksom provningskost
nader för material som ej uppfyller angivna krav i entreprenad
handlingarna, erläggs av entreprenören. 

Bestyrkta provningsprotokoll lämnas till beställarens ombud 
senast vid anmälan om slutbesiktning. 

Organisation 

Ombud under entreprenadtiden 

Beställarens ombud 

Fastighetsintendent Leif Siverklev 
Tekniska kontoret 
Box 80 
614 00 SÖDERKÖPING 

Ansvarig arbetsledare 

Kontroll 

Handräckning till kontroll~nt skall tillhandahållas av 
entreprenören utan extra ersättning. 
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AF2.362 

AF2.363 

AF2.364 

n 
AF2.365 

AF2.367 

AF2.3671 

p 

AF2.4 

u 
AF2.41 

AF2.42 

AF2.44 

Administrativa föreskrifter AF/11 

Disponering av arbetsomrädet 

Trafikering, parkering, uppläggning av material inom och i an
slutning till objekten skall ske i samräd med beställaren. 
Entreprenören skall dock se till att anläggningens person- och 
varutransporter kan ske utan störningar. 

Entreprenören ska beakta att det kommer att bedrivas verksamhet i 
normal omfattning i anläggningarna. 

Dagbok 

Projekteringsmöten 

Projekteringsmöten skall hällas varannan vecka under pägäende 
projektering. Entreprenören kallar beställaren till dessa möten 
och upprättar protokoll. 

Byggmöten 

Byggmöten hälls på kallelse av beställarens ombud i lokal som 
beställaren tillhandahäller. Entreprenörens ombud och ansvarig 
arbetsledare skall närvara. Byggmöte hälles var 3:e vecka. 

Samordning av arbetarskydd 

Arbetarskydd 

Vid rivning av asbest eller asbesthaltigt material beaktas 
Arbetarskyddsstyrelsens anvisningar nr 52 / 1975 och meddelande 
1978:36. 

Tider 

Tidplan 

Anbudsgivare föreslär i anbud egen tidplan. Tidplanen skall där
efter godkännas av beställaren. 

Igängsättningstid 

Entreprenaden fär påbörjas sedan entreprenören mottagit beställ
ningsskrivelse. 

Färdigställandetider 

Entreprenaden skall vara färdigställd och anmäld till slutbesikt
ning senast 1986-04-30. 
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701930-Bl 

AF2.461 

AF2.462 

AF2.5 

AF2.51 

AF2.55 

AF2.551 

AF2.58 

AF2.6 

AF2.61 

AF2.611 

AF2.613 

AF2.614 

Administrativa föreskrifter 

Garantitid för entreprenaden 

Garantitiden skall vara tvä är. 

Särskild varugaranti 

Bevis om särskilda varugarantier överläts på 
öand med garantibesiktning. 

Ansvar 

Vite 

AF/12 

beställaren i sam

Vid försening skall entreprenören betala vite med ett belopp av 
0,5 % av kontraktssumman för varj~ päbörjad vecka som entreprena
den i sin helhet försenas. 

Ansvar mot tredje man 

Entreprenören skall teckna fullständig ansvar i ghetsförsäkring 
avseende by~gherrens strikta ansvar enligt lag och AB 72 kap 5 
§ 16. 

Syn inom närliggande omräde 

Försäkring 

Entreprenören skall utöver vad som föreskrives i AB 72 svara 
för fulltäckande försäkringsansvar inberäknat ansvarsförsäkring 
för byggnader och verksamheter som kan beröras av arbetena. 

Ekonomi 

Ersättning 

Ersättning för ändringar och tilläggsarbeten 

Anbud ska lämnas pä ändrings- eller tilläggsarbeten. 

Reglering av rese- och traktamentskostnader 

Rese- och traktamentskostnader skall vara inkalkylerade i anbu
det. 

Reglering på grund av kostnadsändring (indexreglering) 

Kostnadsreglering medges ej. 
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AF2.622 

AF2.623 

AF2.624 

AF2.63 

AF2.631 

AF2.7 
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Administrativa föreskrifter AF/13 

Betalningsplan 

Entreprenören upprättar betalningsplan i samråd med beställaren. 
Betalningsplanen skall upprättas på månatligt bestämda betalnin
gar och följa tidplanens aktivitet. Justeras tidplanen kofT111ler 
även betalningsplanen att justeras. 

Förskott 

Förskott beviljas ej. 

Fakturering 

Innan fakturering sker skall säkerhet enligt AF2.631 ha avlämnats 
och försäkringar enligt AF2.55 och AF2.58 tecknats. 

Fakturering får ske först sedan i betalningsplan eller på faktura 
angivet arbete utförts. 

Fakturering avseende tillkommande arbeten skall utställas på 
särskild faktura för varje sådant arbete som slutförts. 

Oavsett bokföringsmetod skall mervärdesskatt debiteras i slutfak
turan. 

Fakturor skall inlämnas i original och två kopior. På samtliga 
fakturor skall entreprenadens objektsnamn åberopas, dessutom 
skall faktureringsbeloppet tom faktureringsdagen anges. 

Betalningsvillkor skall vara 30 dagar. 

Säkerhet för åligganden 

Säkerhet till beställaren 

Blivande entreprenör skall -ställa säkerhet i form av bankgaranti,
utfärdad av svensk bank eller kreditinstitut. 

Besiktning 

Brist och fel som påtalas vid myndighetsbesiktningar skall åtgär
das av entreprenören även om de ej finns påtalade i slutbesikt
ningsprotokollet, i den mån de ingår i det kontraktsenliga ar
betet. 
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AF2.712 

AF2.713 

AF2.715 

AF2.72 

AF2.79u 

Administrativa föreskrifter AF/14 

Slutbesikting 

Senast i samband med anmälan till dock senast 2 veckor före 
slutbesiktning överlämnas all dokumentation som beställaren 
enligt kontraktshandlingarna skall erhälla säsom · 

provtryckningsprotokoll 

drift- och underhällsinstruktioner 

kopplingsscheman 

injusteringsprotokoll 

relationshandlingar 

intyg och protokoll 

Garantibesiktning 

Beställaren stär för besiktningskostnader. Eventuell 
efterbesiktning i detta avseende skall dock bestridas av 
entreprenör. 

Efterbesiktning 

Entreprenör stär för besiktningskostnader. 

Besiktningsförrättare 

Besiktningsförrättare utses av beställaren enligt AB kapitel 
7 § 7. 

Normbesiktning 

Erforderlig normbesiktning bestrides av beställare. Eventuell 
efterbesiktning i detta avseende skall dock bestridas av 
entreprenör. 

SGI Varia 186



52 

701930-81 

AF3 

AF3.1 

AF3.3 

AF3.410 

AF3.42 

AF3.433 

AF3.51 

0 
AF3.52 

AF3.53 

AF3.55 

AF3.56 

Administrativa föreskrifter AF/15 

.. .. 
ALLMANNA HJALPMEDEL 

Entreprenören skall anskaffa och bekosta samtliga erforderliga 
allmänna hjälpmedel för entreprenaden. 

Placering av allmänna hjälpmedel 

Placering av bodar, upplagsplaner o d utförs i samråd.med 
beställaren. 

Tillfällig väg och plan 

Entreprenör rengör efter nedskräpande transporter. 

Tillfällig elförsörjning 

Dragning av ledningen ska ske i samråd med beställaren. 

Tillfällig VA-försörjning 

Inkoppling ska ske i samråd med beställaren. 

Telefon för beställaren 

Skydd av arbete 

Här innefattas även befintliga installationer som berörs av 
entreprenaden. 

Skydd av ledningar, mätpunkter mm 

Det åligger entreprenören att hos respektive huvudman kontrollera 
omfattning och lägen av befintliga ledningar. 

Skydd av vegetation 

Skydd av egendom 

Entreprenören ansvarar för skydd av befintliga byggnader och 
anläggningar som berörs av arbetena. 

Tillfällig inhägnad 

Arbetsområdet skall inhägnas med stängsel som förhindrar 
obehöriga att komma in på området. Speciellt skall beaktas 
arbeten i anslutning till skolområdet. 

När arbetsområdet är obemannat skall arbetsområdet hållas låst. 
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AF3.81 

AF3.91 

u 

u 

Administrativa föreskrifter AF/16 

Mätutrustning 

Skyltställning. Orienteringstavla 

Skyltställning utförs enligt godkänt förslag. I entreprenörens 
ätagande ingär att utföra och underhälla erforderlig regel- och 
rör.ställning och att inskaffa och uppsätta skylt med texten 
"SODERKOPINGS KOMMUN BYGGER •... ''. För övriga skyltar fär 
överenskommelse träffas mellan entreprenören och respektive 
konsult. 
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AF4 

AF4.32 

AF4.33 

AF4.34. 

AF4.41 

AF4.51 

AF4.53 

AF4.61 

AF4.63 

u 

AF4.71 

AF4.72 

AF4.74 

AF4.75 

Administrativa föreskrifter AF/17 

ALLMANNA ARBETEN 

Entreprenören skall utföra och bekosta samtliga erforderliga 
allmänna arbeten för entreprenaden. 

Håltagning vid nybyggnad 

Håltagning vid ombyggnad 

Transportöppningar 

Brandbevakning 

Uppvärmning och utttorkning 

Skötsel av permanent värmeanläggning 

Efterlagning 

Här innefattas även befintliga installationer som berörs 
av entreprenaden. Aven målningsarbeten ingår. 

Slutjustering 

Funktionsprovning av i respektive beskrivning angivna 
installationer skall utföras före slutbesiktning av 
beställaren godkänd person. 

Protokoll skall bifogas anmälan till slutbesiktning. 

Entreprenören underrättar i god tid beställaren om tid
punkten för sådana provningar och mätning på utförd an
läggningar som föreskrivs i handlingarna. 

Funktionsprovning skall ske med permanenta kompletta 
anläggningar och utföras på sådant sätt att normalt 
samverkande funktioner provas samtidigt. 

Länshållning 

Renhållning och snöröjning 

Sl utjusteri ng 

Aterställande av mark 
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SÖDERKÖPINGS KOMMUN 

Vännelagring i lera med vännepump 

MARK, VVS, KYL OCH EL 
ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR MM 
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KOD POS TEXT M;ti;NGD 

50.1 

50.2 

MÅLSÄTTNING 

- Projektet är delvis ett forskningsprojekt för Bygg
forskningsrädet (BFR). En utvärdering av resultatet 
kommer att ske under en 2-ärs period. 

Värmepumpen skall dimensioneras för att passa in i 
systemet där lagret är utslagsgivande. 

- Avsikten är att studera värmelagrin'g i lera. Speciellt 
studeras värmepumpsystemets utformning och användning 
av underkylare på värmepump för laddning av lager samt 
markvärmeväxlarnas (U-rör) utformning. 

- Värmepump ska samköras med skolans befintliga uppvärm
ningssystem och nytt uppvärmningssystem för sporthall. 

ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR/ENTREPRENADOMFATTNING 

MARK, VVS, KYL OCH EL (KOMPLEX) 

- För samtliga i entreprenaden ingående delar gäller
tillämpliga delar av AMA, SBN-80, kylnormer och övriga
myndighetskrav. 

- För entreprenaden gäller även: 

Svenska Elverksföreningens normalbestämmelser av är 
1977. 
Installationsbestämmelser för lågspänningsanläggningar 
( IBL 77). 

- Värmepump med kringutrustning skall installeras. 
Värmeupptagande medium är uteluft respektive lagrad 
energi ur lerlager. 

- Värmepump skall vara typ modifierat vätskekylaggregat 
med vätskekyld förängare, kondensor och underkylare 

- Värmepump skall placeras i planerad sporthall. 

- Markvärmelager med vertikala U-rörslingor i lera samt 
samlingsledningar med tillhörande armatur. 

- Schaktning och äterfyllning för överbyggnad samt mark
isolering. 
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KOD POS TEXT MÄNGD 

- Det ~ligger entreprenör att framschakta, eventuellt 
provisoriskt flytta och återställa befintliga el-, 
tele- och VA-ledningar i mark. 

- Återställning av marköverbyggnader och markkomplette
ringar. 

- Samtliga shuntgrupper i Ramunderskolan ändras till 2-
vägs funktion. 

- Entreprenör skall undersöka placering av uteluftsför
ångare. 

- Entreprenör skall undersöka lämplig kulvertdragning, 
där hänsyn tages till befintliga ledningar och vägar. 

- Entreprenör ska vidta erforderliga åtgärder för ljud
störningar (kompressorbuller, fläktljud) 

- Elmätning ska installeras så att total levererad och 
upptagen energi kan mätas. 

- Det åligger entreprenör att i anläggningen kontrollera 
driftstemperaturer och driftstryck. Nyinstallerad 
enhet ihop med befintlig anläggning ska minst uppfylla 
tidigare kapacitet avseende flöden, temperatur, tryck 
mm. 

- Det åligger entreprenör att se över befintlig 
anläggnings expansions- och säkerhetssystem, samt att 
om så erfordras ändra utförandet, och utöka exempelvis 
expansionskapaciteten. 

- Eftersom systemtemperaturen i respektive anläggning ska 
sänkas får några "okontrollerade'' ledningar ej finnas. 
Med andra ord ska samtliga ledningar ha en efter 
utetemperaturen anpassad returtemperatur. 

- Saknas möjlighet till inreglering, ska reglerventiler 
sättas in i erforderlig omfattning. 

- Verksamhet i respektive fastighet får ej störas. Krävs 
några provisoriska installationer för att klara 
varmvattenproduktion ll1TI ska detta räknas in i anbud. 

- Befintliga yttre vatten- och avloppsledningar skall 
vara i drift under entreprenadtiden. Speciellt skall 
vatten- och avloppsledningar (huvudledningar) öster om 
föreslaget markvärmelager beaktas. 

- Entreprenör ska uppfylla erforderliga krav för att 
tillgodose värmebehovet i sporthall om värmepump skulle 
bli stillastående pga driftsavbrott. 

- Entreprenör skall i samråd med beställare komma överens , 
om omfattning av larmer och eventuella summalarm till 
övervakningscentral eller dylikt. i 
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KOD POS TEXT MÄNGD ! 

Grundläggande_data_ ! 
; 
I 

Eldata: kraft 3-fas, 380 V, 50 Hz ! 
I 

'1-fas, 220 V, 50 Hz 

Värmebärare / vatten: 

driftstryck: undersöks av entreprenör 

konstruktionstryck: undersöks av entre
prenör 

Köldbärare/vatten med frostskyddsmedel 

n fryspunkt: -15°C 
driftstryck: enligt entreprenör 

konstruktionstryck 60 kPa (6 kg) 

temperatur: max 43°C, min ±0°C 
(lager). 

Dimensionerande_data 

- Värmepump ska dimensionerats för ca 400 kW (avgiven 
kondensoreffekt) och en utgäende temperatur av +70°C 
vid 0°C ute. Värmepump arbetar ned till en utetempera- , 
tur av ca ±0°C eller en lagertemperatur av lägst ±0°C. i 

- Nägra temperaturökningar eller temperatursänkningar över 
kondensorer eller förängare är ej angivna. Det är vik
tigt att läga .6.t och stora flöden väljs så att värme
pumpen kan nyttjas optimalt. 

- Markvärmelagret har dimensionerats för flödet ca 20 1/su frän värmepump och förutsätter turbulent strömning i U
rörsslingorna. Flödet i U-rörsslingorna uppgär till ca 
0,23 1/s. Lerans termiska egenskaper har bestämts med I 
utgängspunkt frän en geoteknisk utredning. I 

- -Beräkningar för markvärmelagret förutsätter att angivna 
skänkelavständ som är minimiavstånd för U-rören noga 
ästakommes. 

- Lerans värmekonduktiviteten up~gär till 1,0 W/mK och 
värmekapaciteten till 3,4 MJ/m K. Köldbärare hgr i 
beräkningarna antagits ha viskositeten 3,5 x 10- m2/s
vid 0°C. 
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KOD POS TEXT 

Beskrivning_av_befintlig_anläggning 

- Ramunderskolans värmeförsörjning tillgodoses med 3 st 
oljepannor, 2 st a 550 Mcal/h och 1 st a 350 Mcal/h. 

- Planritning som visar pannrummets utformning i skola är 
ej med i förfrägningsunderlaget. Inkoppling av värme
bärarledning mm, se principschema V2. 

- Värmeförbrukare är radiatorer, vannvaten och ventila
tionsaggregat. 

- Effekt- och energibehov i Ramunderskolan enligt bilaga
8. 

- Maximal framledningstemperatur är idag 80-90°C. 

- Returtemperaturen är ca 80-70°C. Den måste sänkas för 
värmepumpdrift. 

Det är nödvändigt att sätta sig in i anläggningens utseen
de och specifika förutsättningar på plats. I övrigt se 
principschema, ritning V2. 

Beskrivning av planerad (under projektering) sporthall 

- Osäkerhet råder angående exakt effektpehov, varför tvä 
alternativa lösningar föreligger i skrivande stund. 

~11~-~= - sporthallens totala effektbehov understiger
vad värmepumpanläggning ger. 

Alternativet innebär att någon extra värmekälla ej behö 
ver installeras i sporthall för att eftervärma vid hög 
belastning. (Se även 50.2) 

~11~-~= - sporthallens totala effektbehov överstiger vad 
värmepumpanläggning ger . 

Alternativet innebär att extra effekt mäste tillsättas i 
fonn av olja och eleftervärmning för vannvattenbered
ning. 

I båda fallen utförs sporthallen som lägtemperaturan
lä~gnin~. Dvs tillopps - resp. returtemp. primärt=
60 C/50 C, sekundärt 55/40°C. 

Lösningar på de båda alternativen - se ritning Vl och 
V2 . 

Reserverat utrymme i sporthall för värmepump med kring-
utrustning, framgår av bilaga 6. : 

1 
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KOD POS TEXT MÄNGD 

Naturvlrdsverkets anvisnignar avseende ljud och buller · har 
beaktats vid väggval, isolering mm. 

Utrymmet är försett med erforderlig belysning, golvbrunn 
och tappventi 1. 

50.3 ALTERNATIVA LÖSNINGAR 
i 

- Anbudsgivare kan lämna alternativ på dimensionerings I · 

punkt och avgiven effekt för vännepump. 

- Anbudsgiv-are ska lämna alternativ på lösning av värme 
till skola och sporthall (alt A och B). 

- Anbudsgivare ska lämna alternativ på lösning (alt 1-2) 
av markvännelager. 

- Anbudsgivare kan lämna alternativ på lösning av av
frostning. 

- Anbudsgivare kan lämna alternativ till vald fryspunkt. 
Se ritning - streckad lösning med elpanna. Angiven 
lösning med fryspunkt -15°C förutsätter att förångare
dräneras under tid då de ej används, eller när utetempe
raturen understiger ca -l0°C. 

50.4 FÖLJANDE INGÄR I ENTREPRENADEN 

VVS-_och_kyl~stem~_kyl-_och_vännegumQsystem 

- Leverans och montage av värmepump med kringutrustning, 
till funktions- och driftfärdig anläggning. 

u - Samtl1ga erforderliga rörledningar, inkopplingar, 
proppningar, pumpar, ventiler, fyllningar (glykol o 
köldmedium), stativ, upphängningar, beredare, ackumula
torer 11111. 

- Apparater slsom vännepump, pumparm m ska förses med 
erforderliga vibrationsdämpare si att vibrationer ej kan 
överföras till byggnadsstomme. 

- Erforderliga säkerhetsutrustningar enligt gällande nor
mer. 

- Erforderlig isolering för rör, ventiler, apparater,
kärl mm . 

- Uppstartning, iglngkörning, provtryckning , renspolning
och nedtappning. 
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KOD POS TEXT MÄNGD 

- Erforderliga myndighetsbesiktningar. 

- Erforderliga åtgärder för ljuddämpning. 

- Erforderliga skyddsåtgärder runt utomhusplacerade för-
ängare, avseende äverkan mn. 

- Hylsor skall monteras vid genomföringar i väggar och 
bjälklag av betong, tegel, lättbetong etc. 

- Erforderliga avtappningsventiler insätts. 

- Erforderliga dykrör för kommande och nuvarande tempera-
turmätare och givare. 

- Erforderliga luftningsanordningar utförs. 

- Påfyllningsutrustning för frostskyddsmedel med pump,
kärr, automatik mm 

- Utrustning för ventilering av värmepumprum ingår. 
Hygieniska krav och för värmepump skadliga driftstempe
raturer skall beaktas. 

El§ol~ggning~-~t1r=_Q~b_§~~r~§~niog~gol~ggoiog 

- Servicecentral enligt bilaga 7 samt huvudledning och 
inkoppling av innanför husliv avslutad huvud-elledning 
och inkoppling till apparatskåp. 

- Leverans och montage av el, styr- och övervakningsan
läggning till funktions- och driftfärdig anläggning. 

- Apparatskäp innehällande samtliga i värmepumpsanläggning
ingäende styrfunktioner. 

- Erforderliga larm förutom i handlingen angivna, avseende 
temperatur, tryck, driftsavbrott rrm. 

- Styr- och startutrustningar 

- Komplett installation för kanalisation, ledningar, 
säkerhetsbrytare mn. 

- Elhuvudbrytare samt förstärkningsätgärder på elsidan 

- Erforderliga tranformatorer 

- Anslutning av all VVS-utrustning 

- Erforderliga myndighetsbesiktningar 
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Markarbeten 

- Markvärmeväxlare (U-rör) och eventuell sandfyllning
(värmedräner) 

- Samtliga erforderliga rörledningar, inkopplingar, venti
ler, köldbärarvätska, nedstigningsbrunnar, ventilkammare ! 
mm 

- Schaktning och återställning av befintliga överbyggnader 
samt återställning av markbeläggningar och vegetations
ytor 

- Erforderlig termisk isolering under hårdgjorda ytor0 
I 

- Värmekulvertledningar inklusive armatur samt schaktning
och återfyllning. 

r _ 
I I 50.5 ENTREPRENADGRANSER 

- Värmebärarledningar till sporthall proppas och avslutas 
i värmepumprum. 

- Elhuvudkabel indragen i hus tillhandahålles av beställa
re. 

50.6 UTFORANDEKRAV 

VVS-_och_k1ls1stem~_ktl-_och_värmegumgss1stem 

Speciellt påpekas följande: 

- Ledningar skall monteras så att inga slag kan uppstå i 
rörledningssystemen. 

- Ej varmförzinkade upphängningar ska levereras målade med 
rostskyddsgrundfärg. Alla skador som uppstår på skydds
målade ytor skall bättringsmålas med samma grundfärg. 

- Samtliga upphängningsdetaljer som ska ingjutas eller 
fastsättas i betong, tegel , plåt, trä etc ska vara i 
varmförzinkat utförande. 

- Dimensionsförändring av rör utförs med konisk övergång. 
Detta gäller även vid anslutning av ventil med annan 
dimension än anslutande rör. 
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- Vid brandväggsgenomgång skall genomföringen tätas med 
obrännbart material. 

- Isolerad rörledning förses med rörhylsa med sådan diame
ter att rörledning med obruten totalisolering och even-
tuell diffusionsspärr kan expandera fritt. I 

- Muff för montering av temperaturmätare, givare, avtapp- I 
ningsdon, luftningsdon och dylikt fogas till rörledning · 
rakt eller snett, så att lämpligaste placering erhålls. 

- Där så är möjligt placeras muff innanför avstängnings
ventil för att underlätta borttagandet av i muffen pla
cerat don. 

- Samtliga kulvertledningar skall vara isolerade. 

- Samtliga ventilkammare för lager och ledningsgravar för 
kulvertar skall vara dränerade om så erfordras. 

- Material i armatur som placeras utomhus skall uppfylla
kraven rör markförlagda anordningar. 

- Muff ges sådan längd att däri placerat don kan tas bort 
utan att rörisoleringen skadas. 

- Muff placeras så att eventuellt kondensat . inte rinner in 
i isoleringen. 

- Där givare och termometrar inmonteras i rörledningar,
mindre än ansl 50, skall rörledningarna förstoras. 

- Samtliga ingående apparater, pumpar, VVB mm ska vara 
avstängningsbara. 

- Innan anläggning tas i drift skall samtliga rörledningar 
renspolas. 

- Pumpar och styrventiler och andra känsliga apparater får 
ej vara inkopplade förrän renspolning slutförs. 

- Erforderliga mätdon eller mätuttag som krävs för fast
ställande av givna funktionskrav. 

- Mätuttag, skall finnas på båda sidor om reglerventiler
och apparater, även om det ej ingår i ventil eller 
apparat. 
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- Ljudkravet är 40 dB(A) vid närmsta husfasad eller vid 
uteplats, gångstråk, entre eller liknande med 5dB(A):s
skärpning för smalbandigt buller. I övrigt gäller SBN-
80 och naturvårdsverkets anvisningar -1978:5. I 

- Ljudnivån inom och utom byggnad gäller vad som 
föreskrivs i Svensk Byggnorm, SBN 1980. 

- Värmepump, pumparm m förses med erforderlig utrustning
för att förhindra stomljud. 

Markvärmelager 

Förutom ritningar V5 och V6 gäller: 

- Flödena genom samtliga U-rörsslingor ska vara lika 
stora. 

- Samlingsledningar ovan lagret utförs oisolerade. 

Som framgår av ritningar på lagret har köldbärarvätska 
olika riktning beroende av laddning eller uttag. Detta 
måste observeras vid val av reglerventiler i ventilkannna
re. 

Lagar, normer och anvisningar skall följas beträffande 
frostskyddsmedel och köldmedium. 

Elanläggning~_Styr-_och_övervakningssystem 

- Samtlig styrutrustning skall vara av enhetliga fabrikat 
samt av elektronisk typ. 

- Givarna placeras på ur regler- och funktionssynpunkt 
representativ plats. De skall dessutom ha inställbara 
områden och vara lättillgängliga för service. 

- Känselkroppen skall anpassas till medium, temperatur och 
tryck samt montageförhållande. Tidskonstant och 
mätområde skall anpassas till angivna funktionskrav. 

- Reglerutrustningens verkningssätt (P, Pl eller PID) 
skall väljas med hänsyn till angivna funktionskrav. 

- Reglercentraler skall ha börvärdesinställning med 
skalratt. Skalan skall graderas för aktuellt 
inställningsområde. 

- Reglercentraler skall ha inställbara områden, ca (~20°c) 
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50.7 

50.8 

- Ställdonens ställkraft och gångtid anpassas till 
tryckfall över styrventil respektive spjäll samt angivna
funktionskrav. 

- Ställdonen stannar i befintligt läge vid energibortfall 1 

där ej annat erfordras. 

- Stäl ldonen utförs för kl enspänni ng. 

- Myndighetskrav tillgodoses. 

Mätutrustning_för_utvärdering 

På ritningar redovisade värmemängdsmätare med tillhörande 
givare ingår ej i denna entreprenad. Mätarnas lägen har 
redovisats för att vid utformning av rörledningssystemet 
skall hänsyn tas till nödvändiga avstånd mellan mätare 
och intilliggande. ventiler, rörkrökar o dyl. 

För markvärmelager korrmer givare och mätutrustning att 
specificeras och upphandlas vid ett senare tillfälle. 

FUNKTIONSBESKRIVNING - VÄRMEPUMP MM 

Befintlig uppvärmningsanläggning styrs, regleras och över
vakas ihop med värmepump med lämplig reglerutrustning. 

- Anläggning utförs så att värmepump skyddas mot för täta 
, starter. 

- Anläggning utföres med automatik för avfrostning. 

- Shuntgrupper för radiatorer och ventilationsaggregat: 

Framledningstemperaturen ska vara anpassad till utetem
peraturen. 

.. .. .. 
DRIFTSFUNKTION - VARMEPUMPANLAGGNING OCH MARKVARMELAGER 

Värmegumg_-_lager 

Överstiger utetemperaturen +Q°C skall värmepump hämta 
energi ur uteluften, ventil SYS öppen, ventil ~V4 stängd, 
fläktar på kylmedelskylare i drift, pump P2 i drift och 
värmepump i drift. Vid start skall denna ordning gälla. 

När värmepump hämtar energi ur uteluft skall pump P3 vara 
i drift för laddning av lager via underkylare och eventu
ell värmeväxlare (VVX). Ventil SV4 stängd och SV3 öppen. 
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KOD POS TEXT MÄNGD 

Om värmepump arbetar med uteluftskylare, dvs SV5 öppen och 
utetemperatur + 1O°C och framledningstemperaturen (GT2) 
överstiger 68°C öppnar ventil SVl mot VVX för eftervärm
ning. Oppningsgraden anpassas så att värmepump kan 
leverera 7O°C (GTl), samt att temperaturen efter VVX ej 
överstiger 45°C (GT4). 

För att kunna ladda lagret maximalt skall möjlighet till 
shuntni~g (SVlO) av värmelagringsvattnet finnas, givare
GT6 max 45°C styr detta. 

Erforderlig avfrostning av batterier (kylmedelskylare) 
sker i sekvens, en i taget. Styrning av avfrostning sker 
med tryckdifferensgivare över kylmedelskylare. Pump P4n startar och ventil SV7 eller SV8 öppnar och ventil SV6 
eller SV9 stänger. 

Om utetemperaturen understiger ±O°C skall lager nyttjas 
som värmekäll a. Pump P3 ej i drift, ven.til SV3 stängd, 
ventil SV4 öppen, ventil SV5 stängd, luftkylare ej i 
drift. Pump P2 i drift. Då denna utetemperatur ±O°C 
uppstår skall denna växlingsordning gälla. 

Om tilloppstemperaturen från lager är under +5°C (GT5) 
skall värmepump ~tergå till uteluftsdrift, under förut
sättning att utetemperaturen översitger ±O°C. Efter detta 1 
kan lagret ej utnyttjas mer förrän uppladdning skett. I 
Larm utgår vid +5°C till driftpersonal, som då gör 1 

manuella omkopplingar för reservdrift för oljepannor ! 
(gäller alt A). Alt B kräver ej denna manuella omkoppling, 
eftersom pannor startar automatiskt. 

Värmepump arbetar med konstant kondenseringstemperatur 
(GTl) +7O°C. Överstiger returtemperaturen i värmesystemt 
ca +68°C skall ventil, SV2 stänga och pump Pl A/B stoppa. 
Värmepump förreglas över pump Pl A/B och P2 samt över 
fl ödesvak t. 

Pump PS A/B startas/stoppas manuellt. 

Tvillingpumpar ska ha automatik för växeldrift. 

Pump Pli skola förses med erforderlig utrustning för att 
pumpen ej går mot dämda punkten. 

Alternativ_-_komglettering 

Streckat alternativ med elpanna, motorventil och tempera
turgivare utgör tänkbart alternativ till dränering av 
förångare, då utetemperatur < köldbärarens fryspunkt. 

Funktion : 

Då utetemperatur<-lO°C startas pump P4, motorventil öpp- ! 

nas, blockering av elpanna hävs. Temperaturgivare efter
strävar med hjälp av elpannan att köldbäraretemperaturen 
är högre än fryspunktsnivån. 
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Panncentral_-_skola 

Framledningstemperaturen styrs proportionellt av regler
central (RC), givare (GTl) och utomhusgivare (GT ute) 
efter inställd kurva. Om temperaturen understiger in
ställt värde skall signal ges till tidrelä (0-60 min) och I 
efter inställd tid sker följande. I 

' 
Oljepanna OPl startar, pump P2 startar ·och efter intälld 
tid (0-2 min) öppnar SV2:1 och ventil SVl börjar öppna mot : 
oljepannor. Krävs ytterligare effekt startar oljepanna,
OP2 osv. 

När ventil SVl haft porten stängd mot oljepanna i mer än 
(0-30 min) stannar oljepanna, stoppar pump P2 och SV2 I 
stänger. 

Varmvattnet styrs av GT2 och SV3 i returledning. Vid 50-
600C stänger SV3. Befintliga elkassetter är endast i 
drift sommartid. 

~~Qrlbgll 

Alt A (Effektbehov sporthall < vad värmepump ger) 

Värmevattnet från värmepumpen fördelas mellan sporthall 
och skola. Om utgående temperatur på sekundärsidan i 
sporthall ej är tillräcklig trots att VVX:s motorventil är 
fullt öppen, skall värmebärarvattnet till skola succesivt 
minskas genom strypning av motorventilen i frägavarande 
ledning, varvid mer värmevatten tvingas till sporthall. 

Vid driftsavbrott pä värmepumpanläggning, kan värme 
levereras från befintliga oljepannor i skola till sport
hallen genom manuell omställning av ventiler (avstäng0 ning). 

Alt B (Effektbehov sporthall :S:- vad värmepump ger) 

I detta alternativ är skola och sporthall seriekopplade. 
Värmebärarvattnet leds först till skola och restvärmen 
utnyttjas i sporthallens värmeväxlare. Och motorventil 
till värmeväxlare, radiatorer och ventilation är fullt 
öppen och utgäende temperatur på sekundärsidan understiger 
bärvärdet höjs temperaturnivån genom inshuntning av pann
vatten. Motorventiler under värmeväxlare och pannor 
arbetar i sekvens. 

Vid luftavbrott pä värmepumpanläggning kan sporthallen 
försörjas från skolans panncentral automatiskt, utan 
manuella insatser. 
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50.9 

n 

u 

STYRUTRUSTNING OCH UTFORANDEKRAV - VARMEPUMP 

- Fabrikskopplad och funktionsprovad elutrustning för 
start och skydd av aggregat. 

- Utrustning för kyleffektreglering 

- Anpassad oljeavskiljare, oljekylare och oljesystem 

- Anpassad oljevärmare 

- Säkerhetsvakter som skyddar aggregat mot skadliga tryck, 
temperaturer och flöden 

- Säkerhetsventiler enligt Kylnormer skall vara dubblerade 
och försedda med växelventil 

- Tryckuttag för kontrollmanometer 

- Flödesvakter med felsignalkontakt 

- Skydd mot för hög ingående temperatur till aggregat 

Kontrollpanel med: 

- Manöveromställare 

- Tryckmätare för förångnings-, kondenserings- och 
oljetryck. Graderade i Pa och °C för köldmediet. 

Drift-_och_felindikeringsutrustning 

- Felindikering skall erhållas från samtliga utlösta vak
ter. Felindikering skall kvarstå för kvittering medan 
signal kvarstår tills felet avhjälpts. 

- Utrustning för kyleffektreglering 

- Utrustning för begränsning och indikering av inkopplad
kompressoreffekt 

- Drifttidsmätare 

- Amperemätare 

- Erforderliga reläer 

Utrustning_för 

- Temperaturmätning 

- Styrning av kompressorns kapacitet 

- Skydd mot för täta starter 

- Avlastad start 
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SÖDERKÖPINGS KOMMUN 

Vännelagring i lera med vännepump 

BESKRIVNING KAPA-V 
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KOD POS 

A 

A7 

A7.2 

A7.24 ,25 

' Sida 
Komplex 14 

TEXT MÄNGD 

MARKNING, PROVNING, DOKUMENTATION MM 

MARKNING, PROVNING MM 

Märkning 

Märkning - VVS, KYL 

Märkning skall utf6ras enligt SMS 741 och AMA. 

Hela installationen skall märkas. 

Installation ovan demonterbart undertak skall märkas lika 
synlig igstallation. Dold installation skall märkas där 
inspektionslucka är monterad. 

Texth6jd ska vara 12 mm. 

Skyltar och märkbrickor 

Skyltar och märkbrickor skall vara utf6rda av laminerad 
plast med graverad svart beständig text på vit botten om 
annat ej angives. 

Huvudkomponent 

Huvudkomponent såsom värmepump, pump märks med skylt som 
anger systembeteckning och betjäningsområde. 

Aggregatrum, undercentral 

D6rr till aggregatrum och undercentral märks med ändamål, 
beteckning på i rummet placerade huvudkomponenter samt 
rumsnunmer. 

R6rledning 

R6rledning märks med ringformigt monterat märkband. 

Vid märkning av isolerad ledning, vid ventil och dylikt 
placeras märkningen på sådant avstånd från ventilen att 
ventilbyte är m6jligt utan att märkningen f6rst6rs. 
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A7.26 

A7.261 

A7.2613 

A7.2642 

A7.2643 

i 

I A7 .2666 

Sida 

Komplex 15 

TEXT MÄNGD 

Placering av rörmärkning 

Märkning placeras 

vid alla huvud- och gruppavstängningsventiler 

vid apparatanslutningar I 

på vertikala rör minst en gång per våning och på 
! 

horisontella rör med minsta avstånd 25 meter, dock minst 
vid genomgång av vägg eller bjälklag inom samtliga rum 

vid avgrening 

vid shuntenheter och övriga kopplingsalternativ 

<· • 

Huvudkomponent 

· Huvudkomponent såsom värmepump, pump märks med skylt som 
anger systembeteckning och betjäningsområde. 

Märkning - el 

Märkning av kopplingsutrustningar 

MärkDing av lådkapslade centraler 

Märkning av huvud- och gruppledningar 

Märkning av ledningar och ledare i hjälpströmkrets, mät
krets o d 

Översiktsscheman mm - belysning, elvärme, motordrift 
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A7.4 

A?.44,45 

A7.46 

Injustering och provning 

Innan besiktning påbörjas skall provning och injustering 
vara utförd och verifieras med maskinskrivna intyg och 
protokoll som skall vara signerade av entreprenören. 

Tid för injusteringarnas utförande skall redovisas i tid
plan. 

Injustering och provning - Kyl, VVS (gäller även anlägg
ningar 1 mark) 

Tryck- och täthetsprovning skall utföras enligt Il.8 i AMA. 

Provning och funktionskontroll av installationer vars funk
tion är ~rstidsberoende beträffande temperatur och 
verkningsgrader etc, skall utföras under närmast kommande 
lämplig ärstid. 

Kontroll och injustering av flöden pä köldbärare, kylmedel 
och värmebärare med notering av tryckfall över förängare, 
kondensorer och strypventiler. 

Mätning av in- och utgående temperaturer pä köldbärare, 
kylmedel och värmebärare samt utetemperatur. 

Mätning av förängnings- och kondenseringstryck. 

Inreglering och injustering av temperatur och tryck i 
samtliga system. 

Provning och erf injustering av säkerhetsventiler och annan 
säkerhetsutrustning 

Provning 

Samtliga ledningar skall provtryckas. Provtryckningen 
skall visa att ledningarna är täta. 

Systemen provas och injusteras frän drift- och säkerhets
synpunkt. 

Erforderliga proppningar, demonteringar etc skall ingä. 

Injustering och provning - el 

Provning 

Anläggningen skall kunna provas enligt SS 436 15 03 klass 

Utöver vad som anges i SIND-FS 1980:2 skall entreprenören
i förekommande fall utföra följande provning och 
mätningar 
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1n A7.462 

A7.4621 

A7.463 

A7.48 

u 

- isolationsmätning
matarledningar 

av samtliga huvudledningar och 

- uppmätning av jordtagens avledningsresistans 

- utlösningprov av reläskydd, brytare och automatsäkrin-
gar 

- reläprovning 

- funktionsprovning avseende funktioner och funktionssambind. 
Provning skall genomföras på sådant sätt att hela 
funktionskedjan blir genomprovad i ett sammanhang. 

Anläggningar för systemspänningar över 60 V skall kunna 
stötprovas med 5 kV på ledningar, centraler, apparatskåp 
o d. 

Injustering och provning - kraftförsörjning 

Injustering och provning av ställverk, instrumentskåp o d 

Injustering och provning - belysning, elvärme, motordrift 

Provning av motorer utförs. 

Kontroll av motorers rotationsriktning 

- Utlösningsprov av överlastskydd (motorskyddsbryta
re) och dvärgbrytare 

För motor uppmäts under drift ström vid 2-fasdrift 
och utlösningstid för överlastskydd vid 2-fasdrift 

Injustering och provning - styrning och övervakning 

Injustering 

Injusteringen utförs vid min 30 % belastning av den 
beräknade tex värmegrupper provas vid kall väderlek. 

Provning 

Provningen skall även innefatta 

- Funktionsprovning avseende funktioner och funk
tionssamband 

Styrutrustningars insvängningsförlopp 
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A7.5 

A7.54,55 

n 

I~ 
n i 

A7.6 

A7.64,65 

u 

u 

A7.68 

Kontroll av inställda värden för givare, tiddon, 
reglercentraler, reläer mm 

Kontroll av larm 

Information till drift- och underhållspersonal 

Information till drift- och underhållspersonal - KYL, VVS 
(gäller även anläggningar i mark} 

Tidsåtgång för information ca 2 dagar. 
Entreprenören informerar beställarens drift- och underhål
lspersonal om funktionssätt samt drift- och underhåll av i 
entreprenaden ingående utrustning. 

Information till personalen görs med för anläggninen 
upprättad driftinstruktion som grund och består av två 
huvuddelar: 

1 Teoretisk genomgång 

2 Genomgång på platsen 

Tillsyn, underhåll 

Tillsyn, underhåll - KYL,VVS (gäller även anläggningar i 
mark} 

Service under två år för anläggningen omfattande all den 
service som fabrikanter fordrar för i anläggningen ingående 
apparater och delar. 

För att erhålla en god funktion hos anläggningen krävs att 
injusteringen som gjordes före slutbesiktningen följs upp 
under garantitiden vid olika klimatförhållanden och att 
erforderliga efterjusteringar utförs. 

I servicen ingår ~rbeten, resor, smörjmedel etc samt sådana 
delar som skall bytas vid normal service. 

Antal servicebesök skall vara 8 stycken. 

Beställarens representant skall beredas tillfälle att när
vara samt medverka vid tidernas fastställande. 

Entreprenören skall upprätta förslag till tidplan för 
servicebesök och överlämna denna vid anmälan till slutbe
siktning. 

Varje besök skall verifieras med servicerapport som under- j 

tecknats av både entreprenör och driftsansvarig. : 

Tillsyn, underhåll - styrning och övervakning 

Lika A7.64 65 
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KOD POS 

A8 

A8.2 

A8.24,25 

.. 

A8.26 

A8.263 

A8.2633 

Komplex 

TEXT 

TEKNISK DOKUMENTATION 

Bygghandl i ngar 

Bygghandlingar - KYL, VVS (gäller i tillämpliga delar även 
anlaggningar i mark) 

Entreprenör ska lämna följande: 

1 Montageritningar 

2 Uppställningsritningar 

3 Intyg och svetsritningar för tryckkärl 

Ovanstäende handlingar översändes till beställaren för 
godkännande innan montering. 

Bygghandlingar - el 

Bygghandlingar - belysning, elvärme, motordrift 

Bygghandlingar - motordrift 

Entreprenören skall tillhandahälla sammanställning över 
motordata och överlastskydd för granskning. I samman
ställningen skall upptas de motorer vilka entreprenören 
skall ansluta samt sammanställningen skall omfatta data 
enligt följande: 

1 motordata (fabrikat, typ spänning, märkeffekt, varv
tal, märk- och startström, maximalt tilläten starttid 
vid varm motor, skyddsform) 

2 beräknade data för det aktuella fallet (driftström, 
starttid, startsätt) 

3 valt överlastskydd (fabrikat, typ och strömomräde) 
samt tidströmkurvor för de aktuella skydden. 

I sammanställningen skall finnas plats för senare komplet
tering av uppmätta och inställda värden (driftström,
starttid, ströminställning). 

'Sida 
19 

MÄNGD 

I 
i 

I I 
Ii 

I 

I 

I 
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A8.28 

() 
"A8.3 

i 

A8.31 

A8.311 

A8 .3111 

u _, I
( 8.312 

:A8.3121 

A8.342 
A8.352 
A8.382 

A8.4 

A8.449 

A8.459 
A8.481 

Bygghandlingar - styrning och övervakning 

Entreprenören skall upprätta och tillhandahälla bygghand
lingar med omfattning lika A8.382 och A8.3821. 

Bygghandlingarna skall förutom ovan nämnda även omfatta 

Ritningar och mättuppgifter för apparatskäp 
- Placeringsdokument (uppställningsritning) 
- Dokumentlista, skyltlista 

Om i nägon av entreprenörens handlingar hänvisning görs 
till annan handling än svensk standard och som kan vara av 
intresse för beställaren skall även denna levereras. 

Underlag för relationshandlingar samt relationshandlingar 

Underlag för relationshandlingar samt relationshandlingar -
mark 

Beställaren tillhandahåller utgängspunkter för mätning i 
plan och höjd. 

Underlag för relationshandlingar - mark 

Underlag för relationshandlingar - rörledningssystem i 
mark 

Koordinater skall anges för brytpunkter och anordningar. 

Relationshandlingar - mark 

Relationshandlingar - rörledningssystem i mark 

Relationshandlingar upprättas i skala 1:500. 

Relationshandlingar - Kyla, VVS, Styrning och övervakning 

Entreprenör tillhandahäller underlag för relationshandlin
gar. 

Underlag för driftsinstruktioner samt driftsinstruktioner 

Underlag för driftsinstruktioner - Kyl, VVS (gäller även 
anläggningar i mark) 

Styrning och övervakning 

Entreprenören skall upprätta underlag för driftsinstruk
tioner i 3 exemplar insatta i pärmar med register som över
lämnas vid besiktning. 
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KOD POS TEXT 

Instruktioner skall vara skriven på svenska till alla delar 
och omfatta i tillämpliga delar följande: 

- A4-pärm med anläggningsbestämmelser 

Innehållsförteckning 

- Adress- och telefonförteckning för påkallande av 
service 

- Funktionsbeskrivning innefattande samtliga styr-,
regler- och säkerhetsfunktioner inklusive styr- och 
reglerfunktioner. 

Tillverkares instruktioner för apparater, givare 
och styrutrustning. 

f Reservdelsförteckningn 
Flödesschema för alla kretsar 

Elkretsscheman för manöver och yttre förbindningar 

Elapparatlista för apparatskåp 

Monteringsritning för utrustning i apparatskåp 

Föreskrifter för underhåll och periodisk tillsyn 

Instruktioner för felsökning 

Instruktioner för avställning och idrifttagning 

Inställningsvärden för styr- och säkerhetsorgan
0 

Förteckning över förbrukningsmateriel och uppgft om 
var den kan anskaffas 

- Protokoll över injustering och provningu 
- Instruktioner som erfordras enligt Kylnormer 

A8.55 Underlag för underhållsinstruktioner samt underhållsintruk
t1oner 

A8.542 Underhållsinstruktioner - Kyla, VVS, styr- och övervakning
A8.552 {gäller även anläggningar i mark)
A8.581 

Instruktioner för fortlöpande underhåll utöver vad som 
inte innehålles under A8.542, 552 och 582. 

Instruktioner insättes i samma pärmar som under A8.451. 
. ! 
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B 

B1.1 

.,B1.11 

n 

Bl.13 

0 
'· 

Bl.14 

81.151 

FORARBETEN, HJALPARBETEN, SCHAKTER MM 

Utförd undersökning av markförhålanden mm 

Topografiska förhållanden har bestämts i samband med 
geoteknisk undersökning. 

Befintliga markförlagda el-, tele- och VA-ledningar har 
angetts av respektive ledningsägare. 

Geoteknisk undersökning har utförts av SGI, Linköping och 
resultaten redovisas i "Rapport avseende geoteknisk under
sökning", bilaga 5. 

Topografiska förhållanden 

Befintliga markhöjder vid förslaget markvärmelager framgår 
av ritning S2. 

Geotekniska förhållanden 

Jordlagerföljden vid planerat markvärmelager består överst ! 
av ca 0,6 m fyllning av sand och grus. Fyllningen är 
utlagd 1984 och utgör överbuggnad för parkeringsytor, 
jämför kapitel D. 

Därunder förekolTITier ca 18 m lera varav ca 1-2 m utgörs av 
torrskorpelera. Leran innehåller siltskikt och övergår sä 
småningom i ca 2 m varvig silt med ler- och sandskikt. 
Silten underlagras av fastare jordlager såsom finare och 
grövre sediment. Skjuvhållfqstheten ökar med djupet frän 
ca 10 kPa till ca 20 kPa. Vattenkvoten varierar mellan 70-
90% i leran samt sjunker till ca 50% i torrskorpeleran och 
i den varviga silten. 

Geohydrologiska förhållanden 

Grundvattennivån har vid korttidsobservationer observerats 
+2,0 och +2,4, dvs ca 3-4 m under markytan. Ytvattnet i 

• östra delen av undersökningsomrädet avrinner via ett 
dagvattendike i nordväst-sydostlig riktning. Dagvattnet 
frän omkringliggande områden avledes till befintliga
ledningar. 

Befintliga ledningar 

Befintliga el-, tele- och VA-ledningar exkl Ramunderskolan 
framgår av ritning S3. Redovisningen av ledningarna är 
inte fullständig. Före arbetets påbörjande skall entre
prenör inhämta uppgifter om samtliga ledningar och begära
utsättning av respektive ledningsägare. 
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B1.255 Provinstallation av markvärmeväxlare 

Entreprenör skall utföra provinstallation av vald 
markvärmeväxlare. Provinstallation utförs i två punkter 
till avsett djup för färdig värmeväxlare. Beställaren 
skall kallas till provinstallationer. 

B1.3 Inmatning, utsättning, avvägning 

Det åligger entreprenören att i god tid göra utsättningar 
mm för kulvertarbeten, samt att undersöka befintliga
ledningslägen. 

B2 HJALPARBETEN 
~ 

B2.2 Ätgärd för allmän trafik 
~ 

B2.23 Tillfälliga trafikanordningar 

B2.3 Ätgärd för ledning 

B2.5 Avledning av vatten 

B2.6 Tillfälligt skydd av mark och vegetation 

B2.7 Åtgärder vid skada på vegetation 

u 
1 B3 FLYTTNING, RIVNING, DEMONTERNG MM 

I 
; B3 .12 Flyttning av ledning - mark 

Erf~rderlig flyttning av befintliga ledningar
(el- och rörledningar) 

B3 . 141 Flyttning av träd och buskar 

B3 . 15 Flyttning av aggregat, apparatrum ~m i VVS- och kylsystem 

B3 .2 Rivning, demontering mm 
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701930-81 

KOD POS 

83.214 

85 

85 .313 

n 

Q 

' Sida 
Komplex 24 

TEXT MÄNGD 

Rivning av beläggning och stabiliserande bärlager 

Befintligt slitlager av stenmjöl, bärlager, förstärknings
lager och tätningslager pä parkeringsytor som berörs av 
markvärmelagret skall avschaktas var för sig och läggas 
upplag för att sedan ~teranvändas. 

JORDSCHAKT 

Overblivan massor skall avlägsnas av entreprenören. 

Jordschakt för värmekulvertledning 

Jordschakt för härdgjord yta 
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81:· 

Sida 
701930-81 Komplex 

KOD POS TEXT MÄNGD 

C FYLLNINGAR, FORSTARKNINGAR, PÄLVERK MM 

Med hänsyn till risken för skador på omgivande byggnader
får svängningshastigheten högst uppgå till 5 mm/si 
närliggande byggnader och utebad. Enstaka värden får 
uppgå till 8 mm/s. 

Vid val av arbetsmetod för utförande av markvärmelager 
s~all även beaktas närliggande huvudvatten- _och 
avloppsledningar. 

. ..
C2 FYLLNINGAR MM FOR LEDNING 

C2 .213 Ledningsbädd för värmekulvertledning 

( 1 
C2.21 Ledningsbädd för rörledning 

Ledningsbädd för köldbärarledningar utförs med tjocklek
enligt ritningar. 

C2.22 Ledningsbädd för elledning 

C2. 413 Kringfyllning för värmekulvertledning 

C2.43 Kringfyllning för avstängningsanordning, nedstigningsbrunn 
rmn 

C2.42 Kringfyllning för elledning 

C2.5 Resterande fyllning 

,..J C3.5 Materialskiljande lager 

Befintligt avschaktat material med ca 150 mm tjocklek
återanvänds. 
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701930-Bl 

KOD POS 

0 

Dl 

01.11 

01.2 

01.3 

02 

02.22 

06 

06 .112 

06.2121 

06 .3411 

06.342 

07 

Komplex 
Sida 

26 

TEXT MÄNGD 

MARKOVERBYGGNAD, MARKKOMPLETERINGAR MM 

MATERIALSKILJANOE LAGER, FORSTARKNINGSLAGER, BARLAGER MM 

Materialskiljande lager av jordmaterial eller kross
mater,al pä terrassyta 

Befintligt avschaktat material med 150 nm tjocklek återan- 1 
vänds. 

Förstärkningslager 

Befintligt avschaktat material med ca 250 nm tjocklek
återanvänds. 

Bärlager 

Befintligt avschaktat material med ca 100 mn tjocklek
återanvänds. 

MARKBELÄGGNINGAR MM 

Slitlager av stenmjöl 

Befintligt avschaktat material med ca 50 nm tjocklek åter
används. 

Befintliga markhöjder skall bibehållas. 

MARKKOMPLETTERING 

Fundament för stolpe för skylt till rörledingssystem 

Stolpe för skylt för brunn, avstängningsanordning mm 

Skylt för brunn, avstängningsanordning mm 

Skylt för värmekulvertsanläggning 

Samtliga ventilkammare och eventuella brunnar för värme
kulvertar förses med skylt enligt 06.3411. 

ÅTERSTÄLLANDE 

Samtliga befintliga markhöjder skall bibehållas. 
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Sida 
701930-81 Komplex 27 

KOD POS TEXT MMGD 

I 
I

07.1 Äterställande av härdgjord yta 
I 

! 
! 
I 

07 .11 Äterställande av materialskiljande 1 ager, förstärknings-
lager och bärlager 

I 
I 
;07.2 Återställande av vegetationsyta i 

I 

I 

i 
I07.21 Återställande av gräsyta i 

07.22 Återställande av planteringsytorn 
07.23 Återställ ande av naturmarkyta 

() I 07 .4 Ätersställande av terrängtrappor, murar, markkomplett-
er,ngar mm 

0 

u 

I 
I 

' 
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84 

' Sida 
701930-81 Komplex 

KOD POS TEXT MÄNGD 

RORLEDNING MM 

Il RORLEDNINGAR, ENKLA 

Il.2111 Ledning av gängade handelsrör, normal godstjocklek,
skyddsmälas 

Värme - köldbärarrör DN 50 

Il.212 Ledning av handelstuber o d 

Värme - köldbärarrör DN 65 

Il .32 Ledning av kopparrör, raka, med snäva diametertoleranser, 
härdbearbetade, tunnvaggiga () 
Kall-, varmvatten inkl VVC, dräneringsledningar 

I 1. 5211 Ledning av PE-rör, tryckrör enligt svensk standard 

Köldbärarledningar (i lager) i 

I
Rör skall vara av PEM-material enligt SMS 1775 och provade 1 
enligt SMS 1878, tryckklass PN6.3. I 

I 

Rördetaljer skall monteras enligt fabrikantens 
anvisningar. 

Markvärmeväxlare (U-rör) skall drivas till ett djup av ca 
18 m. 

Il .821 Täthetsprovning av tryckledning 

Köldbärarledning 

Varje U-rörsskänkel i markvärmelagret skall provas separat 
innan äterfyllning och innan inkoppling fär utföras till 
samlingsledningar. 

Il.86 Provning av rörledningar - hus 

Il.861 Provning av rörlending för tappvatten 

I 1.866 Provning av rörledning med vatten som värme- eller 
köldbarare 
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Sida 
701930-81 Komplex 29 

KOD POS TEXT MÄNGD 

12 RORLEDN HJGAR, SAMMANSATTA 

12 .211 Värmekulvertledning, typ 2, medierör av stäl, isolering av 
po1yuretan 

Kulvert förlägges och provas enligt fabrikantens 
anvisningar. 

12.822 Provning av värmek·ul vertl edni ng, typ 2 

Rörledning provas i hela sin längd. 

13.22 Köldmedieledningar av kylkopparrör 

Käldmedieledningar - isolerade. 
() I 

13.222 Käldmedieledningar av kylkopparrär, färtenta 
I 

Käldmedieledningar - oisolerade. 

I 
I 

I 
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701930-81 Komplex 30 

KOD POS TEXT MÄNGD 

IS ANORDNINGAR FOR FORANKRING, EXPANSION, SKYDD MM AV
RÖRLEDNING 

IS.212 Fästdon, fixeringar, styrningar mm för värmekulvertled
ning, typ 2 

I5.2125 Genomföringar för värmekulvertledning, typ 2 

IS.225 Genomföringar med rörhylsor - hus 

n 
I5.3122 Expansionsböjar för värmekulvertledning, typ 2 

I5.322 Expansionsböjar för rörledning - hus
0 

I5.421 Larmanordning för indikering av fukt i isolering för 
värmekulvertledning, typ 2 

I6 ANORDNINGAR FÖR AVSTÄNGNING, TÖMNING, LUFTNING MM AV
RÖRLEDNINGAR I MARK 

I6.11 Avstängning för tryckrörsledning 

Köldbärarledning 

Avstängningsventiler placeras i ventilkammare och mark. 

D I6.19 Regleringsanordning för tryckrörsledning 

Köldbärarledning 
I 
I Reglerventiler placeras i ventilkammare. µ 

I6.122 Avstängningsanordning pä värmekulvertledning, typ 2 

I6.222 Avtappningsanordning pä värmekulvertledning, typ 2 

Gäller även köldbärarledningar. 

I6.322 Luftningsanordning pä värmekulvertledning, typ 2 

Gäller även köldbärareledningar. 

Luftningsanordning utförs enligt: 

I ledning som ska luftas insätts i högpunkt en förstorad 
ledning eller liknande. Frän denna luftsamlare drages 
luftningsledning med avstängningsventil till lämplig
plats. 
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Sida 
701930-Bl Komplex 31 

KOD POS TEXT MÄNGD 

Il BRUNNAR MM I MARK I 
I 
' I 

17.121 Tillsynsbrunn av betong I 

I 
' 

Avser ventilkammare för markvärmelager. Brunn utförs med I 
öppen botten och makadam 200 mm eller med dränerings- ! 

I 

' 
:anordning. Lock till ventilkammare skall vara avsett för 

trafikbelastning enligt trafikklass 2 enligt tabell nedan. : 
' 

' 
I 

Trafik- Exempel Dimensionerande trafiklast 
klass Totalt antal lastöverfarter (av 

lätta fordon, tunga fordon eller 
industrifordon) per dygn under 
tjällossningsperioden 

Lätta Tunga Industri Industri 
fordon fordon fordon fordon 
(2/3) (10/16) (14/23) (18/30) 

0 Entregäng 0 0 0 0 
uteplats, 
1 ekytor 

1 Plan med lätta 0-50 0 0 0 
fordon. Garage-
infart, gäng-
och cykelväg 

2 Plan med en- 50-100 0-50 0 0 
staka tunga 

. fordon. Entre-I 
I gata, angör-

ingsgataI 
I 
I 3 Gata eller väg 50-100 0-50 0 
I 

I 4 Gata eller väg 100-50 50-100 0-50i 

5 Gata eller väg 500-1500 100-500 50-100 

Lock skall förlägg as ca 50 ITIT1 under färdig yta. 

'; 
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Sida 
701930-81 Komplex 

KOD POS TEXT MÄNGD 
.. .. 

J2 FORLAGGNINGSMATERIAL MM 

J2 .62 Fästdon för ledningar och i nstall ationsrör 

J3 .3 Skyddsrör och skyddsprofiler 

Där ledningar kan tänkas bli utsatta för mekanisk äverkan 
skall förzinkade kabelskyddsprofiler uppsättas. 

J3.51 Genomföringar för elledning i grundmur 

JS.32 Kabeländavslutningar för plastjordkabel 

n ! 

i 
! 

i 
i 
I 

u I 

i 
' I 

i 

! I 

i 
I 

I I 
! 
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701930-81 

KOD POS 

K 

Kl 

Kl.321 

K4 .114 

K4.121 

K4.22 

,____ _ I 

IK4.322 
i 

I 

K8 .111 

Komplex 

TEXT 

KONSTRUKTION AV TERMOISOLERVAROR MM 

Samtliga kalla ytor ska isoleras med diffusionstät 
isolering. 

TERMISK ISOLERING AV MARKBYGGNADSKONSTRUKTIONER 

Horisontell termisk isolering av rörledning i mark med 
isolerskivor 

Isolering utförs enligt ritning VS och V6 och dimen
sioneras för trafikbelastning enligt tabell under I7.121. 

Termisk isolering på rörledning med fogtätade slangar 
eller plattor av mjuk cellplast . 

Köldmedieledningar 

Termisk isolering på rörledning med rörskälar av 
mineral ul 1 

Värme- och köldbärarledning exklusive värmelager 

Kall- och varmvattenledningar inkl VVC 

Termisk isolering på fläns, koppling och ventil med fast 
överisolering 

Reglerventiler förses med löstagbar kåpa. 

Samtliga ledningar exklusive ventilkammare 

Termisk isolering på behållare, apparat, cistern mm med 
nätmattor av mineralull 

Utjämni ngskärl 

YTBEKLÄDNAD PÄ TERMISK ISOLERING AV INSTALLATIONER 

Ytbeklädnad av plan metalliserad stålplåt pä isolerad 
rbrledning 

Synliga värme- och köldbärarledningar (utomhus), 
köldmediumledningar (utomhus) 

Ytbeklädnad ska vara avpassad för montering utomhus. 

' Sida 

MÄNGD 
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701930-B1 

KOD POS 

KB.131 

KB.21 

KB.321( 

n 
LS 

LS.513 

T Sida 
Komplex 34 

TEXT MÄNGD 

Ytbeklädnad av plastplåt på isolerad rörledning 

Värme- och köldbärarledningar (inomhus) 

Kall- och varmvattenledningar inkl VVC. 

Ytbeklädnad på isolerad fläns, koppling och ventil med 
fast isolering 

I likhet med KB.111 eller KB.131 

Ytbeklädnad av plan aluminiumplåt på isolerad behållare, 
apparat, cistern mm 

Utjämni ngskärl 

Ängspärr av papp, duk, folie mm 

Ängspärr av plastfolie på isolerad rörledning 

Kall vattenledningar 

SGI Varia 186



35 
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( 

701930-81 

KOD 

Rl 

R3.1 

R4 

R5 

R6.1 

R7.4 

R7 .4132 

R7.4134 

R8 

RB.11 

R8.2 

R8.36 

R8.421 

RB.423 

RB.51 

RB.53 

RB.82 

' Sida 

MÄNGD 

Komplex 

POS TEXT 

KARL OCH 

Pumpar 

PANNOR 

BRANNARE, 

CISTERNER 

ELLEDNINGSUTRUSTNING 

Värmeväxlare 

Värmepumpar 

Värmepump, luft-vätska, typ enhetsaggregat 

Värmepump, vätska-vätska, typ enhetsaggregat 

KOMPONENTER MM I KYL- OCH VARMEPUMPSYSTEM 

Kolvkompressoraggregat 

Kondensor 

Luftberörda kylare för köldbärare 

Vätskeavskiljare för kompressor 

Oljeavskiljare i köldmediesystem 

Ljuddämpare i kyl- och värmepµmpsystem 

Gummikompressorer i kylmedel- och köldbärarledning 

Köldbärare, kylmedel och värmebärare 

r--
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' Sida 
701930-Bl Komplex 

KOD POS TEXT MÄNGD 

u STYR- OCH OVERVAKNINGSENHETER I TEKNISKA SYSTEM 

Se 50.5 11Mätutrustning för utvärdering 11 
• 

Ul.11 Givare för temperatur 

Ul.12 Givare för tryck 

Ul.3 Vakter 

, 
\ 

' U2 STYRFUNKTIONSENHETER 

U3 STYRDON 

U4 VENTILER 

U4.21 Flerlägenhetsventiler, tvä- och flervägsventiler 

U6.67 Elmätare 

Vl.14 Lädkapslade centraler mm 

Vl.141 Kapslade centraler 

Vl.144 Mätarskäp 

Vl.161 Apparatskäp 

Vl.232 Lastbrytare och lastfränskiljare för högst 1 kV 

V2.23 Säkringar för högst 1 kV 

V2.321 Knivsäkringar 

V2.322 Gängsäkringar 

V6.2 Elapparater för vätskevännning 
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1985-04-26 

SÖDERKÖPINGS KOMKJN 

Vännelagring i lera med vännepump 

BILAGOR 
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94 BILAGA 1 
RITNINGS IIIEVIDEIIINGa

IIITNINGSNUMMEII IIEG. IIITNINGENS BENAMNING DATUM DATUM 

S1 översiktskarta (bil 10 i beskrivn) 1:5000 85-04-26 

S2 Situationsplan, befintliga 1:500 85-04-26 
an 1 ä'ggn inga r 

S3 Situationsplan, befintliga 1 :500 85-04-26 
ledningar 

V1 Principschema, värmepumpanläggnin9 35-04-26 
och markvärmelager 

V2 Principschema, Ramunderskolan 85-04-26 

r V3 Situationsplan, mar:<värme 1ager 1: 500 85-04-26 
alterna ti v 1 

V4 Situationsplan, markvärme lager 1: 500 85-04-26 
alternativ 2 

r V5 Principlösnin9, markvärme lager, 1:200,1:20 85-04-26 
plan och detaljer, alt 1A och 1B 

V6 Principlösning, r:;arkvärr.iela~er, 1 :200, 1 :20 85-0~-26 
·plan och detaljer, alt 2A och 2B 

G1-G5 Tillhör geoteknisk undersökning 
(Bilaga 5) 

RITNINGAR· REDOVISAS I KAPITEL 4 

SöDERKöPINGS KOMMUN 
, ,, :a 

Värmelagring i lera med värmepump, 
80X 1.tO 46 - .a:> '20 GOTE801G - TEL 031-81 04 60 
o•OTTN1NGG. 23 - 461 J'2 UOLLH,UTAN - TEL. 0520-381 '20 RITNINGSFORTECKNING 

SIGNATUR IARHTSNUMMH DATUM IHNASTI HV.DAT., ANTAL IBLAD 
.PD 701930 85-04-2;~ I SI.AD 1 NR 
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701930 BILAGA 2 1. 
1985-04-26 

F0RMULAR TILL ANBUD 

Värmelagning i lera med värmepump - Söderköpings korrrnun 

Söderköpings korranun 
Tekniska Nämnden 
Box 80 .. ..( 614 00 S0DERK0PING 

ANBUD 

n Vi erbjuder oss att utföra mark-, vvs-, kyl- och eltekniska installationer 
på totalentreprenad till fixt pris utan indexreglering men exklusive 
gällande mervärdesskatt. 

Arbetena utföres i överensstämmelse med handlingar enligt pkt AFl.22 i 
Administrativa Föreskrifter, daterad 850426 samt under anbudstiden 
utarbetade PM mot ersättning enligt följande. 

Anbudet fördelar sig på följande delposter: 

1 ~~rID~I2Yt1m 

2 Rörledningar (inom- och utomhus) 
inkl all kringutrustning såsom 
värmeväxlare, ackumulatorer, ( ventiler mm men exkl rörledningar
i lerlager 

alt A 

alt B 

3 bgg~r
inkl rörledningar 

alt la 
alt lb 
alt 2a 
alt 2b 

....................... kronor 

............. . • ........ . kronor 

kronor 

kronor 
kronor 
kronor 
kronor 

Utöver anbudssurrrnan tillkomer lagstadgad mervärdeskatt med .............. . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kronor 
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701930 BILAGA 2 2. 
1985-04-26 

Ur mervärdersskattesynpunkt fördel ar sig anbuds summan sälunda. 

.. . . . .. . . . ... . .... kr X 23,46 '.t = ............... kr i moms 

... . . . .... . . . . . . . . kr X 12,87 '.t = ............... kr i moms 

.. . . . . . . . . . .. . . . . . kr X 3,95 '.t = ............... kr i moms 

.. . . .. . ... . . . .. . .. kr X 0,00 '.t = ............... kr i moms 

Anbudets form och innehäll 

( Allmän redovisning och teknisk redovisning enligt vad som krävs under 
AFl.31. 

{ Alternativa lösningar 

Här anges eventuella alternativ och hur anbudssununan päverkas i kr. 

Anbudets giltighet 

Detta anbud förklarar vi frän vär sida bindande i högst 6 mänader efter 
anbudstidens utgäng. 

Säkerhet 

Säkerhet enligt AF2.631 kommer att utgöras av bankgaranti/kreditförsäkring. 

Förfrägningar 

Förfrägningar angäende detta anbud skall för att kunna göras gällande mot 
oss ställ as ti 11 

· • · · · · • • • • • • • • • • • • • • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . t f n ....••...•...•. 

. . . . . . • . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . den ...•.................... 1985 

(Anbudsgivarens firma och underskrift) 
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701930-Bl BILAGA 3 
1985-04-26 

TEKNISK SPECIFIKATION AV VARMEPUMP (för anbudsbedömning) 

Värmepump 

Fabrikat ••••••.••••••••••••••••••••• Typ 

Dimension . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vikt .•.............................. . 

n Värmeeffekt ••••••••••••••••••••••••• kW vid 

förängningstemperatur, t 2 

kondenseringstemperatur,() t 1 

köldbäraretmeperatur ingäende 

köldbäraretemperatur utgäende 

köl dbärarfl öde 

tryckfall, förängare 

försmutsningsmotständ - förängare 

värmebärartemperatur ingäende 

värmebärartemperatur utgäende 

värmebärarfl öde 

tryckfall, kondensor 

försmutsningsmotständ - kondensor 

utetemperatur 

effektbehov, el 

startströrn 

köldmedium typ 

köldmedium, fyllning 

värmefaktor (beräknad vid 50 och 100 % 

av full effekt och angiven t 1/t2 
värmeavgivning till rum (totalt) 

o,-. . . .. . . . .... . ... . ..... ""' 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • o C 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • o C 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • o C 

kPa 

m2°C/W 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • o C 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • o C 

...................... kPa 

m2°C/W 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • o C 

• • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • k W 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • A 

...................... 
• • • • • . . . . . . • • . • • • • • . • • kg 

...................... 
• • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • k W 
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1985-04-26 

Begränsningar: 

Max kondenseringstemperatur °C vid förångningstemperaturen 

Köldbärartemperatur fär max vara in . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . °C 

Köldbärartemperatur fär max vara ut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . °C 

Köl dbärarfl öde får max var~ 

Köl dbärarfl öde får min var~ 

Värmebärartemperatur fär max vara i'l ....................... oc 

Värmebärartemperatur fär min vara ut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . °C 

( ' Värmebärarfl öde fär max vara 

Värmebärarfl öde fär min vara 

n Kapacitetsreglering ned till i av full effekt. 
( 

Ljudnivå enligt 

0vrigt 

Motordata 

Motorfabrikat, typ 

Motorkylning, typ 

Motoreffekt • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • k W 

Maximalt eleffektutt~g • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • k W 

Startmetod 

Startström, maximal • • • • • • .. • • • • • • • • • • • • • • • • A 

Märk ström • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • A 

Kompressor, typ 

E§doggr~ 

Beskrivning av förängare ....................... 
Värmeöverförande yta • • • • . • • • • • • . • • . • • • • . • • • m2 

· Korrosionsbeständighet 

Rensningsmöjlighet och inspektionsmöjlighet 

Förångarens maximala vattentryck kPa 
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Kondensor,A_!YQ 

Beskrivning 

Värmeöverförande yta 

Kondensorns maximala vattentryck 

701930-81 Bilaga 3 3 
1985-04-26 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • m2 

kPa 

Apparatskäp 

Fabrikat 

Dimensioner 

typ 

n 

Styrutrustni ng 

Fabrikat och funktion 

Alternativ enligt angivna förslag 

Beskrivning och specifikation 

Övriga alternativ 

Ovriga kemiska data 

Egna förslag och synpunkter 

0 
Service och underhäll 

Närmast belägna servicestation med kompetent personal 

u 
'· 

Referenslista 

(Anbudsgivarens firmanamn och underskrift) 
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701930 BILAGA 4 
1985-04-26 

TEKNISK SPECIFIKATION AV MARKVARMELAGER (för anbudsbedömning) 

Markvärmelager 

Alternativ lA D � � �18 2A 2B 

Volym ............ m3 

Dimensioner L mxB .............. mxH ............ m 

(: K-värde hos täckande jord+ isolering W/°C 

Markvärmeväxlare 

CC-avstånd . • • . • . . . . • • m 

Skänkel avstånd •••••••• • •• m 

Slang typ . . ......... . 
Sl angdi mens i on Dy ........... m Di ........... m 

Fluid 

Köldbärare koncentration ......... % typ 

Fryspunkt • • • • • • • • • • • • • o C 

Viskositet vid min temp 0°C ...... m2/s och vid max temp 40°C ...... m3/s 

Strömning 

Flöde till värmepump 1/s 

Flöde i en seriekopplad slinga 1/s 

Maximal flödesdiferens mellan olika seriekopplade slingor ......... 1/s 

Minsta Reynolds tal 

Maximalt tryck fall i markvärmel agret ..... . .. . .... mvp 

Varav tryckfall i en slinga ............. mvp 
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101 BILAGA 5 
med underbilagor 
(1.1 - 1.7 och 
2. 1 - 2 .2 och 
blad 3, 4) 

SÖDERKÖPINGS KOMMUN 

GEOTEKNISK UTREDNING FÖR 
VÄRMELAGER I LERA 

Uppdrag: Dnr 1-268/84 
Datum: 1985-04-18 
Projektansvarig: Bengt Rydell 
Handläggare: Caroline Palmgren 
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STATENS GEOTEKNISKA INSTITUT 1985-04-18 1-268/84 
2 

SÖDERKÖPINGS KOMMUN 

GEOTEKNISK UTREDNING FÖR VÄRMELAGER I LERA 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

1. ORIENTERING 

2. UTFÖRDA UNDERSÖKNINGAR 
3. RESULTAT AV UTFÖRDA UNDERSÖKNINGAR 
3.1 Områdesbeskrivning 
3.2 Jordlagerföljd och beskaffenhet 
3.3 Geohydrologiska förhållanden 

BILAGOR 

Laboratorieundersökningar Bilaga 1 

Grundvattenobservationer Bilaga 2 
Beteckningar vid geotekniska 
undersökningar (SGF:s blad 1-4) Bilaga 3 

RITNINGAR Ritn nr 

Plan Gl 
Borrsektioner A, B, C och D G2-5 

IRITNINGAR REDOVISAS I KAPITEL 4 

I 

! ' 

SGI Varia 186



103. 

STATENS GEOTEKNISKA INSTITUT 

1. ORIENTERING 

1-268/84 
3 

På uppdrag av Söderköpings kommun har Statens geotekniska 
institut (SGI) utfört geoteknisk undersökning för planerat 
markvärmelager inom Storängsområdet. 

Utredningen har utförts för att utgöra underlag för 
entreprenad. 

en total

I föreliggande rapport redovisas grundförhållandena. 

Inom området har Hylanders Geobyrå AB tidigare utfört en 
översiktlig grundundersökning och rutavvägning (HGB 1980 
0317) samt en geoteknisk undersökning för utebadanläggning 
(HGB 1982 1208). För en blivande bad- och sporthall inom 
området har Statens geotekniska institut utfört en geoteknisk 
utredning (SGI 1985 0221). Dessa undersökningar och nu utförd 
undersökning redovisas nedan samt på tillhörande ritningar 
och bilagor. 

2. UTFÖRDA UNDERSÖKNINGAR 

Fältarbete har utförts under våren 1985 för att komplettera 
tidigare undersökningar och har o~fattat: 

trycksondering med borrbandvagn typ Geotech i 9 punkter 

provtagning med skruvborr. 

Avvägning har utförts med 
skolan med höjden +5,196. 

utgångspunkt från fix på Ramunder

3. RESULTAT AV UTFÖRDA UNDERSÖKNINGAR 

3.1 Områdesbeskrivning 

Området, som ingår i en vidsträckt sedimentslätt, är tämligen 
horisontellt. Ett fastmarksområde med berg och morän avslutar 
sedimentslätten i väster och sydost. Tidigare har marken 
varit brukad men sedan 1984 finns en nybyggd utomhusbassäng 
med tillhörande maskinhus och omklädning i västra delen av 
området och en grusad parkeringsplats i området där markvärme
lagret avses att placeras. 

3.2 Jordlagerföljd och beskaffenhet 

Överst förekommer 0,5-1,0 m sand och grus. Lerans mäktighet 
varierar kring 18 m varav 1-2 m utgörs av torrskorpelera. 

Fält- och laboratorieundersökningar visar att leran är homo-
gen till ca 4 m och därunder innehåller leran silt- och sandskikt. 
Skikten är mm-tjocka ner till ca 11 m med undantag av 
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ett ca decimetertjockt siltskikt vid ca 8 m. Mellan 11 och 
18 m är cm-tjocka siltskikt tätt förekommande. Den varviga 
leran övergår så småningom i ca 2 m mäktig varvig silt med 
ler- och sandskikt. 

Sonderingarna har avslutats mot block eller fasta jordlager, 
såsom finare och grövre sediment, vilka underlagrar silten. 

Laboratorieundersökningarna visar att leran är något överkon
soliderad, 10-20 kPa, och att skjuvhållfastheten varierar 
mellan 10 och 25 kPa. Sensitiviteten är ca 13. Densiteten 
varierar från 1,5 t/m3 i den homogena leran till ca 1,8 t/m 3 

i silten i den undre-delen av jordlagerprofilen. 

Vattenkvoten uppgår till ca 90% i den homogena leran till 
ca 4 m djup och varierar därunder mellan 70 och 80% i leran. 
I torrskorpeleran samt i den under leran varviga silten är 
vattenkvoten ca 50 %. 

3.3 Geohydrologiska förhållanden 

Slättområdet som markvärmelagret placeras 1 ar omgivet av 
ett höjdområde i väster och ett flackare höjdområde i sydost. 
Dessa höjdområden utgör inströmningsområden för dagvatten. 
Övriga omgivande områden är bebyggda och största delen av 
dagvattnet avleds till befintliga ledningar. Via ett dagvatten
dike i nordväst-sydostlig riktning i östra delen av undersök
ningsområdet avrinner ytvatten från omkringliggande mark. 

Grundvattenförhållandena har genom korttidsobservationer 
studerats i två observationsrör, V2 och S3, under hösten 
1983 resp december 1984. Grundvattennivån har varierat mellan 
+2,0 och +2,4, dvs ca 3-h m under markytan. V.åren 1980 ut
fördes på motsvarande sätt korttidsmätningar i punkten 278 H50 
och grundvattenytan observerades då ligga på +4,8 m. Med led

ning av uppmätta värden bedfms grundvattnet i friktionsjord 
strömma åt nordväst. 

Linköping 1985-04-18 

STATENS GEOTEKNISKA INSTITUT 
Enheten för fysisk planering 

Bengt Rydell Caroline Palmgren 
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Uppdrag wSTATENS 512688434-4 
GEOTEKNISKA Dat.
INSTITUT GRUNDVATTENOBSERVATIONER 1985.01.30 

Bilaga 2: 1 

581 0 1 Linköping Sign.
SÖDERKÖPING

01 3/11 51 00 C.P. 

Sektion 

Obs.rör nr S3 

Typ Klen Geotech 

Nedsatt den 841220 

Tot. rörl. m 19.16 m 

Nivå ök rör +5.89 

Nivå markyta 
+4.93 

Datum Klock- Sign Avl. Vy Avl. Vy Avl. Vy 
slag m från nivå m nivå m nivå 

rllrtnnn 

841221 Pu -3.70 +2.19 

I 

' 
I' 
' ! 
I 

I I 
! 

-
I 

----- -------- - ------ -- - - ---- - ---- - -- - ---- · -·-7I 

I 

- - ---- - ____... I- - --- - -----·- - --·- ·- - --- •- . - --- - - --- I 
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Bilaga 2: 2 

Uppdrag wSTATENS 512688434-4 
GEOTEKNISKA Dat. 
INSTITUT GRUNDVATTENOBSERVATIONER 1985.01.30 

581 01 Linköping Si(J.
S0DERKÖP ING .P.

01 J/1 l 51 00 

Sektion 

Obs.rör nr V2 

Typ Klen Geotech 

Nedsatt den 830809 
spets fj_ 1ter-

Tot. rörl. m ror opp 16. 72 

Nivå ök rör +5.94 

Nivå markyta +4.92 

Datum Klock- Sign Avl. Vy Avl. Vy Avl. Vy 
slag m från nivå m nivå m nivå

rörtooo 

830810 15.?.9. EVK -3.52 +2.42 

830914 1JlQ EVK -3.85 +2.09 

831115 1450 C.P. -3.90 +2.04 

' I 
I 

' 
I 

i 
i 

I 
i 

11 

-- - --- ---------·-7·-------- I 

I 
I 

___L ~- ----- ---- ____J__ - - - ---- - -· 

I r----~~ -- ~----------1 

SGI Varia 186

http:1985.01.30


' · 

Q. 

./ 

114 Svenska Geotekniska Föreningen Blad 3 

FÖRKORTNINGAR 
(För berg, jord, utrustning och metod) 

Tilläggsord är placerade före huvudord och så, att den kvantitativt större fraktionen står efter den 

Berg och jord Sondering 
Huvudord Tilläggsord Skikt/lager Hf hejarsondering (tex HfAl 
B berg Jb jord-bergsondering 
Bl 
Br 
Dy 
Gy 
Gr 
j 

Le 

blockjord 
rösberg 
dy 
gyttja 
grus 
jord 
lera 

bl 

dy 
gy 
gr 

le 

blockig 

dyig 
gyttjig 
grusig 

lerig 

dy 
gy 

IE 

~ 

dyskikt 
gyttjeskikt 
grusskikt 

lerskikt 

Slb 
Sti 
Tr 
TrP 

TrS 
Vi 

slagsondering 
sticksondering 
trycksondering 
portrycksondering 

spetstrycksondering 
viktsondering 

Mn morän Vim viktsondering, maskinell 

BIMn block- och stenmorän vridning 
StMn stenmorän 
~rMn grusmorän 
SaMn sandmorän 
SiMn siltmorän 
LeMn lermorän (moränlera) 

Mu mulljord (mylla, matjord) mu 

Jfr SGFs Laboratorieanvisningar, 

del2 

mullhaltig mu mullskikt 

Provning in situ 
Pm pressometermätning 
Pp portryckmätning 
Vb vingsondering 

Sa 
Si 

sand 
silt 

sa 
si 

sandig 
siltig 

~ 

fil 
sandskikt 
siltskikt 

Provtagare 
Sk skaljord sk med skal sk skalskikt Fo folieprovtagare 

Skgr skalgrus Js jalusiprovtagare 
Sksa skalsand K kannprovtagare 

St stenjord st stenig fil. stenskikt Kr kärnprovtagare 
Su sulfidjord (svartmocka) 

SuLe sulfidlera 
SuSi sulfidsilt 

T torv 
Tl lågförmultnad torv 

su sulfidjordshaltig ~ 

1 

sulfidjordsskikt 

torvskikt 

Kv 
Ps 
Skr 
Sp 

kolvprovtagare 
provtagningsspets 
skruvprovtagare 
spadprovtagare 

Tm 
(tidigare benämnd filttorv) 
mellantorv Speciella metoder 

Th högförmu!tnad torv lkl inklinometermätning 
(tidigare benämnd dytorv) Pg provgrop 

Pu provpumpning 

F fyllning (jfr blad 21 Rf rör med filter 

Vx växtdelar (trärester) vx med växtdelar vx växtdelskikt Rt rotationsborrning 

Rö öppet rör, foderrör 
Gy / Le kontakt, gyttja överst, 

lera underst 
(efter huvudord) torrskorpa, V 

något, tex (sa)= 
något sandig 
varvig, t ex vLe = 

(_) tunnare skikt Se 
Vfm 

seismik 
vattenförlustmätning 

t ex Let och Sit = torrskorpa 
av lera resp silt 

varvig lera 
(beteckningen 
varvig bör förbe-

Andra förkortningar 
A analys (speciell) 

hållas glaciala av- fb förborrning, med tex spad-

lagringar) eller skruvprovtagare 
GW grundvattennivå (-yta) 

mindre. My markyta 
Skiktangivelsen står efter huvudordet. Exell'lpel: sisaLe ~ = siltig, sandig lera med siltskikt. w vattenyta 
Mineraljordarterna kan indelas i grupperna fin-, mellan- och grov-, resp f, m, och g, tex Saf = finsand. w vattenkvot (tidigare -halt) 

WL flytgräns 
Wp plasticitetsgränsSammanfattande förkortningar 
Övriga förkortningar, se resp

Fr friktionsjord p oorganisk eller organisk 
metod, blad 4 

Ko oorganisk kohesionsjord kohesionsjord 
0 organisk jord Beteckningen används när man ej kan 

Fr, Ko och O används när man genom neddrivnings skilja på dessa jordar. 

motstånd eller hörselintryck (eller av närliggande prov X används när jordart ej be
tagning) ej kunnat ange jordart. Kan även användas som stämts eller jord ej bedömts 
sammanfattande beteckning vid provtagning. 

Anm 

Jord = jordskorpans lösa avlagringar (ej närmare definierade) 
Jordart= klassificerad jord (enligt olika indetningssätt) 

Utrustningar och metoder enligt SGFs standard har använts där ej annat angetts. 

BETECKNINGAR VID GEOTEKNISKA UNDERSÖKNINGAR 
REDOVISNING I PLAN OCH SEKTION SAMT FÖRKORTNINGAR 

Distribution av SGFs blad 1-4 Blad 1 - 3 (1984) 
Jfr SGF Blad 4 Konsultföretagens Servicekontor Copyright SGF 

Kungsholmstorg 1, Box 22076, 104 22 Stockholm 
Telefon 08-54 08 60 SGF 1 m - 3m. 100.000.84.09 
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Jord-bergsondering 115 Svenska Geotekniska Föreningen Blad 4 

Detaljerad Schematiserad 
redovisning redovisning 

® 0 
Jb +12,88 

ir ir 

,,--

!0,05 ml (0,05ml--

h 
+ + 

0 0 

+ +ne 
0 50 100s/0,20 m 0 
Använd utf"l!stning ( exempel) 
Maskintyp BBC 100 

50 100s/0,20m 

Kryss-skär diam 51 mm 

Beteckningar i diagram för 
SkjuvhAllfasthet (r,l och 
sensitivitet (S,) enligt 

~ Konförsök* 

~ Vingsondering 

°'--o Enaxligt tryckförsök 

,,'9 ::~:~:~t !Stl 

-«-,,~ Sensitivitet (Stl 

vingsondering 

( ) Anger att värdet ej är 
helt representativt, t ex 
på grund av viss stör
ning av provet. 

Vattenkvot och densitet 

Naturlig vattenkvot (w) 

~ (vikt-% av torrsubstans) 

'- Konflytgräns (WLkonl 

Stötflytgräns (wLstötl--I 
Plasticitetsgräns (wp) 

1-- ( utrullningsgräns) 

a... 
' 'o Skrymdensitet ( p ) 

Anm 
I vissa fall kan diagram ersättas med 
siffror it ex tabellform. 

* Utvärderad efter SGFs provisoriska rekommendationer till tolkning av 
fallkonprov (jan 1962). 

Ersätts 1982 av utvärderingsmetod enl SGFs Laboratorieanvis
ningar, del 9, Skjuvhållfasthet, som beräknas utkomma hösten 
1982 (avser Hansbos metod, 1957) . 

Gemensamt gäller 

övre delen av hålen (dubbla linjer) anger sondering i jord, undre 
delen (en linje) sondering i berg (bergnivån bedömd). Diagram
men anger sonderingsmotstånd uttryckt i sekunder för varje 
0,20 m sjunkning (s/0,20 m) och är i exemplen begränsade till 
100 s/0,20 m. Observera de grova vertikala strecken i diagram
men, varigenom jord-bergsondering kan skiljas från hejarson
dering. De horisontala linjerna i den detaljerade redovisningen 
tv kan i vissa fall vara utelämnade. 

Använd utrustning och speciella förhållanden vid sonderingen 
är angivna. 
ir sonderingsmotståndet icke registrerat. 

Schematiserad redovisning 

Diagrammet kan vara schematiserat såsom visas i exemplet t h 
enl tabellen nedan 

Uppmätt sonderings- Redovisat med 
motstånd s/0,20 m s/0,20 m 

1- 10 5 
11- 20 15 
21- 50 35 
51-100 75 

>100 100 

Notering av sprickor och slag 
(tv om hålens nedre del mellan nivåmarkeringar på hållinjen) 

+ ej märkbara sprickor; jämn sjunkning av sonden 

0 sprickigt berf); märkbara sprickor (sonden "hugger") 

mycket sprickigt berg; sonden "hugger" hela tiden, 

svårigheter att vrida sonden 

slag i berget (öppet eller lerfyllt); i stort sett fri sjunkning 
av sonden; mått och nivå för slaget har noterats 

ib förekomst av sprickor eller slag har icke bedömts 

Det bör observeras att någon säker bedömning av sprickigheten 
med ledning av enbart jord-bergsondering ej är möjlig. 

Slagsondering (motordriven) Slb 
Diagrammen anger sonderingsmotståndet uttryckt i sekunder 
för varje 0,20 m sjunkning (s/0,20 m) och är uppritade som vid 
jord-bergsondering, men med tunna vertikala linjer. Normalt 
förekommer vidstående skala I 1 1 , 

0 10 20 30 40 s/ 0,20 m 

Använd maskintyp angiven: tex Cobra, Pionjär eller Wacker. 

Diagrammet kan vara schematiserat enl tabellen nedan 
Uppmätt sonderings Redovisat med 
motstånd s/0,20 m s/0,20m 

1- 5 3 
6-15 10 

16-25 20 
26-50 35 

>50 50 

Utrustningar och förfaranden i överensstämmelse med 
SGFs standard har använts resp tillämpats och har angetts 

på ritning och i beskrivande text. 

BETECKNINGAR VID GEOTEKNISKA UNDERSÖKNINGAR 
REDOVISNING I SEKTION AV SONDERING, PROVTAGNING, GRUNDVATTEN
OBSERVATION, VINGSONDERING I FÄLT OCH VISSA LABORATORIERESULTAT 

Blad 4 Jfr SGF Blad 1-3 

Copyright SGF 
Redovisning av spetstrycksondering, se baksidan.SGF nr 4i. 100.000.82.04 
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LAYOUT I VP-RUM BILAGA 6 
7019 30 

OEXP I UTJ 0 
KARLj ~ 

~ 

P1 A/B PA/80 EXP 

· - ·~ 

(;) P4 vvxO 
' 

I
. I 

~ P3 ~ 
P2 VP / I 

'J / : 
APP. 

0 

I SKAP 

__ __J 

UTRYMMESKRAV: 10 x 9 m 
HÖJD 3,5 m 
PORT MIN. 2 ,2 " 3,0 m ( b x h) 
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70 19 30 
1985-04-26 

BILAGA 7 

Cl. 
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Cl. 
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Cl. 
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~ 
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Cl. 0Cl. 0
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HUVUDKONTOR: 
KARLSTAD 054-100040 

FILIALER: 
ARVIKA 0570-16760 TROLLHÄTTAN 0520-30180 
GOTEBORG 031-420670 AMAL 0532-14362 
RITAD AV KONSTRUERAD AV GRA~SKAD AV 

>a: 
u.J 
V') 
u.J 
a: 

ELVERKETS INK . 

REV ANT REVIDERINGEN AVSER SIGN DATUM .. .. 
SODERKOPINGS KOMMUN 
VARMELAGRING I LERA MED 
VARMEPUMP 
SERVICECENTRAL 
ENLINJESCHEMA BILAGA 7 

ANLAGGNINGSNUMMER RITNINGSNUMMER REVGSn Keb 

GÖTEBORG 1985·04·16 .;_~~--~h ..k 
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j 
.... 
w 
u, "' 
> 
m.., 
m... > 

kWm 
X 
u, 
0 

1500 

1400 

1300 

1200 

1100 

700 

600 

500 

400 

300 

200 

100 

0 

kW 

600 

500 

l.00 

300 

100 

DAG 

1000 
I I

00 +10° 

NATT 

70 19 30 
1985-04-26

VARAKTIGHET SO IAGRAM BILAGA 8
FÖR SKOLA OCH SPORTHALL 

Värmepump, kondensoreffekt 400 kW 
vid o·c. 

För klaringar : 

QuF = energi ur uteluft 

QelUF = andel elenergi 

QLF· = energi ur lager 

QelLF = andel elenergi 

QUL = energi till lager 

QelUL = andel elenergi 

2000 3000 4000 5000 6000 h 
I 

+17° 

1000 2000 3000 4000 5000 6000 h
I I 

+Qo +10° +1 
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Förk 1ari ngar se 
varaktighetsdiagram 

Mänad J F M A M J J A s 0 N D Äret 

Utetemp, °C -2.9 -3,0 -0,1 5,3 11,0 15,4 17,7 16,4 12,2 7,1 2,7 0,0 6,8 

Behov MWh 

Skola 
Sporthall 

Summa 

282 
113 

395 

282 
114 

396 

250 
99 

349 

193 
71 

264 

92 
42 

. 134 

18 

18 

11 

11 

11 

11 

80 
35 

115 

140 
61 

201 

185 
84 

269 

250 
98 

348 

1750 
760 

2510 

Uttag ti 11 
förbrukare MWh 

...... 
~ 

QLF 
QelLF 
QUF 
QelUF 

204 
81 

159 
63 

88 
35 

126 
51 

172 
69 

96 
38 

13 
5 

8 
3 

8 
3 

83 
82 

144 
57 

11 
5 

171 
69 

185 
74 

647 
258 
821 
327 

Laddning MWh 

QUL 
QelUL 

18 234 
46 

234 
46 

234 
46 

36 18 774 
138 

Övrigt MWh 

El till fläkt 
El till pumpar 
Q Ti 11 110 174 49 23 13 89 

95 
70 

458 

OJ~--.J 
,_.l.00 
r ex, ~ 
):::, Ul I.D 
G) I W 
):::, C) C)_.,. 
I.D I 

N 
0) 
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1985-04-26 Bilaga 10 

....___ 

10 

Brunnskyrkan
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="o-ol....'9 m~ 

......, BefintligI panncentra 1 

Planerad 
')~:"".~•~rr•;,-~~~V7" .s po rtha 11 ~/·"·) 

:.."'t-:...-'.~.. :r...,, . _...~ 
/ Föreslaget 

<V./~ markvärme lager 

/ ·+ 
0 

riluftsbad 

; 

i-\ 
!-' 

~ -;..----

I 
i 

SöDERKöPINGS KOMMUN 
VÄRMELAGRING I LERA MED VÄRMEPUMP 

,, 
11 
i l 

i i
I· 

översikts karta 

skala 1:5000 

SGI Varia 186



121 

LITTERATUR 

Adolfsson, K., m fl, 1985 . Frysning av lera i jordvärmelager. CTH, 

Jordvärmegruppen. 

Andersson, S., Referensgrupp för värme lagring i mark. Nr 850171-9. 

BFR:s Energilagringsgrupp, 1986. Energilagring. Underlag för BFR:s 

plan 87-90. G26:1986 . 

BFR:s Miljökonsekvensgrupp., 1985. Värmepumpteknikens miljökonsekvenser. 

R28:1985. 

BFR-seminarium december 1982. Lagring av värme i mark vid låg temperatur. 

R105:1983. 

Buresten, R., m fl, 1986. Värmelager i lera för gruppcentral i Göteborg. 

Del I. Projektering för befintlig bebyggelse. Del II . System

och kostnadsstudier. R89:1986 . 

Claesson, J., m fl , 1985. Markvärme del II . Värmelager . T17:1985. 

Engvall, L., 1986. Energilagring i lera. Ny metod för installation 

av värmeväxlarrör. R92:1986. 

Gräslund, J., m fl, 1986. Sunclay-projektet. Utvärdering av Sunclay

systemet. Andra generationens systemlösning. R84:1986. 

Margen, P., 1986. Ekonomin för energilagring i mindre system . 

R3:1986. 

Markvärme - Utvinning och lagring, 1984. Slutrapport från BFR:s marvärme

grupp. G4:1984. 

Modin, B. &Wilen, P., 1985. Värmelagring med vertikala rörsystem 

i lera. Teknik och ekonomi. Inst.rapport 19:85. 

Rydell, B., m fl, 1984. Värmelagring i lera för skola och sporthall 

i Söderköping . Förstudie. R181:1984. 

SGI Varia 186



Sundberg, J., 1982. Metoder för bestämning av värmeöverförande egen

skaper i jord och berg. Jordvärmegruppen CTH. Inst.rapport 
nr 5, 1982. 

Westerlund, R., 1985 . Gruppcentraler i bostadssektorn. Alternativa 

värmeproduktionssystem och oljeersättningspotential. 
Rl4:1985. 

Wilen, P. &Rhen, I., 1986. Metoder och kostnader för anläggande 

av värmelager i mark med vertikala rör. Förstudie. CTH, Jord
värmegruppen. Inst.rapport 21:86. 

SGI Varia 186


