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1. INLEDNING 

1.1 Förord 

Under den år 1979 pågående projekteringen av ny 

mellanstadieskola och sporthall vid Klämmestorp i 

Mantorp väcktes inom projektgruppen förslag om att 

utreda alternativa möjligheter att värma byggnader

na. 

Utredningen genomfördes av Bengt Dahlgren AB med 

anslag från BFR. 

Utredningen resulterade i BFR-rapport R43: 1980, 

Ytjordvärmepump för skola och sporthall i Mjölby, 

förstudie. 

Förstudien behandlade två principiellt olika yt

jordvärmesystem. 

Av dessa två system, med värmepumpar dimensionerade 

för anläggningens hela effektbehov respektive olje

panna för spetslast och värmepumpar dimensionerade 

att täcka anläggningens effektbehov vid en utetem

peratur av -1s0 c, valde Mjölby kommun alternativet 

med värmepumpar för hela effektbehovet. I detta 

alternativ producerar värmepumparna all värme till 

respektive byggnad, dvs spets- och reservvärme 

saknas. 

Byggforskningsrådet beviljade experimentbyggnadslån 

för detta alternativ. 

SGI Varia 315



5 

Anslagsmottagare för experimentbyggnadslånet var 

Mjölby kommun. 

Anslag för uppföljning och utvärdering beviljades 

Bengt Dahlgren AB. 

Anläggningen togs i drift hösten 1981. 

1.2 Sammanfattning 

Det primära målet med Mantorpprojektet var att 

tekniskt och ekonomiskt studera en stor ytjord

värmeanläggning. 

Projektet avser en skola och sporthall i Klämmes

torp, Mantorp, Mjölby kommun och är beläget mellan 

Linköping och Mjölby ca 4 mil öster om Vättern. 

Byggnadsytan är 2345 m2 för skolan och 1930 m2 för 

sporthallen. 

All värmeförsörjning sker via en värmepumpanlägg

ning i vardera byggnaden. Värmepumparna hämtar 

värme från en gemensam ytjordvärmekollektor med en 

total yta av ca 20 000 m2 innehållande ca 17 000 m 

slang. Som komplement till kollektorn har värme

återvinning till brinesystemet anordnats från 

duschavloppsvattnet i sporthallen. 

Slangarna i kollektorn är förlagda på 1,1 m djup 

och med 1 m delning. 

Den brine som cirkuleras i kollektorslangarna ut

görs av vatten och propylenglykol. 
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Värmepumparna, som arbetar med köldmedium R22, 

höjer temperaturen från köldbärarens -2oc till 

maximalt 470c på värmebärarsidan. 

Under driftperioden har ett antal kompressor

haverier inträffat, främst beroende på att värme

pumparnas interna reglersystem tillät drift med 

lågt effektuttag vid höga värmebärartemperaturer. 

Efter byte av aggregatens reglersystem, montage av 

modifierade ventilplattor i kompressorerna samt 

viss ombyggnad av systemet för värmning av tapp

varmvatten har aggregatens driftsäkerhet för

bättrats. 

Byggnadernas totala värmeförbrukning har varit 360 

MWh per år, vilket motsvarar 84 kWh per kvadrat

meter och år. Den uppmätta energiförbrukningen ut

gör 61% av i förstudien kalkylerade värden. Den 

låga energiförbrukningen beror främst på lågt ut

nyttjande av sporthallen och därigenom lägre tapp

varmvattenförbrukning än beräknat samt stor intern 

värmeavgivning. 

Värmepumpanläggningarnas årsmedelvärmefaktor, 

inklusive drivenergi till hjälputrustningen, har 

uppmätts till 2,05 i sporthallen och 2,6 i skolan. 

De låga värmefaktorerna kan till stor del antas 

bero på aggregatens korta drifttider, ca 1600 

timmar per år för båda kompressorerna tillsammans i 

sporthallen och ca 3000 timmar sammanlagt för båda 

kompressorerna i skolan. 
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Drift- och underhållskostnaderna för anläggningen 

har under de första sex åren hållit sig inom den i 

förstudien bedömda ramen av 27300 kr per år i 1980 

års kostnadsläge. 

Det ekonomiska utfallet av värmepumpanläggningen 

jämfört med en oljeeldad pannanläggning visar på 

ett årligt driftkostnadsöverskott på ca 30 000 kr. 

Merkostnaden för värmepumpanläggningen utgjorde 

1 030 000 kr. Driftkostnadsöverskottet täcker där

för endast en ringa del av kapitalkostnaden för 

anläggningen. 

Projektets utvärdering har byggt på ett dator

baserat system för insamling av mätvärden. Detta 

system har dragits med ständiga problem och endast 

under enstaka korta perioder gett användbara 

värden. Den ekonomiska bedömningen av anläggningen 

har därför baserats på konventionella el- och 

värmemängdsmätare, vilka monterades under hösten 

1984. 
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2. BESKRIVNING AV PROJEKTPLATSEN 

2.1 Läge och omgivning 

Projektet är lokaliserat till Klämmestorp i Mantorp 

som tillhör Mjölby kommun. Mantorp ligger ungefär 

mitt emellan Linköping och Mjölby, ca 4 mil öster 

om Vättern. 

Omgivningen domineras av stora flacka skogstäckta 

ytor. Själva byggområdet ligger på före detta åker

mark. 

0Klämmestorpskolan som ligger i norra delen av omra-

det är en mellanstadieskola uppförd i ett plan 

omfattande 2345 m2. 

Sporthallen ligger i södra delen av området, mitt 

emellan två fotbollsplaner. Den rymmer förutom 

sporthallen även omklädningsrum, duschrum, vakt

mästarlokaler samt verkstads- och förrådslokaler. 

Sporthallens totala byggnadsyta är 1930 m2. 

Markkollektorerna är förlagda runt sporthallen. 

Detta har medfört minimal kulvertdragning vilket är 

väsentligt ur bl a ekonomisk synpunkt. Området 

utnyttjas för bl a parkering, tennisbanor och en 

bollplan, vilka har belagts med asfalt. Även en 

fotbollsplan och ishockeyplan med ytskikt av grus 

har anlagts, samt en minigolfbana som är täckt av 

gräs/asfalt. 

Figur 2.a visar en situationsplan över området. 
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gräs 

Bollplan, asfalt 

3. Ishockeybana, grus 

4. Tennisbanor, asfalt 

5. Fotbollsplan, grus 

6. Golfbana, grMs+asfalt

-0 . 7. Parkering, asfalt 
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-.....-

Figur 2.a Situationsplan 
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Total kollektoryta utgör ca 20 000 m2, vilka inne

håller ca 17 000 m rör. 

Området mellan sporthall och skolbyggnad utgörs av 

en fotbollsplan med ytskikt av gräs. För att ej 

riskera att försena säsongstarten på gräsplanen 

beslöt kommunen under projekteringen att denna yta 

ej skulle utnyttjas som kollektor. 

Exteriör, SPORTHALL. 
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Exteriör, SKOLA 

2.2 Klimat 

Klimatet i Mantorp, med dess läge i en svacka norr 

om Småländska höglandet mellan Vättern och Öster

sjön präglas av kustklimat med milda vintrar och 

svala somrar. Närheten till Linköping (ca 3 mil) 

gör att klimatdata för Linköping även bör gälla för 

Mantorp. 
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Följande klimatdata gäller för Linköping. 

(Källa: VVS-handbok): 

Ärsmedeltemperatur (se figur 2.b): +6,s0 c 

Relativ fuktighet (normalår): 79 % 

Nederbörd (normalår): 543 mm 

Snödjup (medelvärde för januari): 9 cm 

Tjäldjup (maximalt för mo): 1, 7 m 

LUT 1 (dim lägsta utetemp): -2ooc 

+20 

+15 

+10 

+S 

-s 

Mlnad 

J F M A M JJA SO NP 

Figur 2.b Normal utetemperatur under året 

0 
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3. BESKRIVNING AV VÄRMESYSTEMET 

3.1 Energiförbrukare, skolan 

Skolan som har en byggnadsyta på 2345 m2 är uppförd 

i ett plan. Den är uppförd av lätta byggnads

material med träreglar och mineralullsisolering 

motsvarande krav enligt SBN-75. Fasadskikt i väggar 

består av tegel. Fönstren är av tvåglastyp. Grund

läggningen utgörs av en isolerad betongsplatta på 

mark gjuten på ett kapillärbrytande skikt. 

Inom byggnaden ryms förutom lärosalar även admi

nistration, skolmåltidskök med matsal, slöjdsalar 

och apparatrum för värmepump och ackumulatorer för 

tappvarmvatten. 

Transmissionsförlusterna täcks via ett tvårörs 

värmesystem med termostatförsedda radiatorer dimen

sionerade för 450 framledningstemperatur samt ett 

temperaturfall på 100c vid DUT. 

Ventilationssystemet utgörs av sex separata aggre

gat som försörjer olika delar av byggnaderna. Agg

regaten är försedda med värmeväxlare. Luften för

värms i aggregaten och eftervärms lokalt. Värme

batterierna är kopplade till radiatorkretsen och är 

dimensionerade för 45/35°c systemtemperatur. 

Tappvarmvattnet bereds i apparatrummet med hjälp av 

värmepump eller elpatroner till en temperatur av 

40-450C och lagras i tre ackumulatorer om vardera 

1,2 m3 volym. 
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3.2 Energiförbrukare, sporthallen 

Sporthallen består, liksom skolbyggnaden, av lätta 

byggnadsmaterial med mineralullsisolering i väggar 

och yttertak. 

Fasadytskiktet är en kombination av trä och tegel. 

Grundläggningen utgörs av isolerad betongplatta på 

mark. 

Byggnaden innefattar en idrottshall med inter

nationellt godkända mått (ca 43 x 22 x 8 m) samt 

omklädningsrum, klubbrum, vaktmästarlokaler, verk

stads- och förrådslokaler samt apparatrum för 

värmepump och ackumulatorer. 

Ett tvårörs värmesystem med radiatorer dimen

sionerade för systemtemperaturen 45/35oc täcker 

transmissionsbehovet. 

Ventilationssystemet är uppbyggt kring ett aggregat 

där energiåtervinning sker med värmeväxlare. Där

efter förvärms luften vid behov ytterligare för 

vidare distribution till hallen. 

Ventilationsluften till hallen eftervärms i separat 

värmebatteri, medan ventilationsluften till övriga 

utrymmen såsom klubbrum och omklädningsrum efter

värms i gemensamt batteri. 

Tappvarmvatten bereds med hjälp av värmepump eller 

elpatroner i apparatrummet och ackumuleras i 3 st 

tankar om vardera 1,2 m3 volym. 

Efter blandning distribueras tappvarmvattnet med en 

temperatur av 40-450C. 
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3.3 Energiproduktionssystemet 

Principen för anläggningen är att tillvarata till 

jordytan instrålad solenergi med markkollektorer 

för att täcka skolans och sporthallens hela energi

behov. 

Energiupptagning sker med hjälp av en köldbärare 

som cirkulerar inuti plaströr, förlagda ca 1,1 m 

under jordytan. Dessa plaströr bildar tillsammans 

ett flertal parallellkopplade markkollektorer. 

(Dessa beskrivs mer ingående i ett separat avsnitt). 

Sporthall och skola är genom en kulvert anslutna 

till samma köldbärarsystem. Detta sammanbinder även 

fördelningsbrunnarna, varifrån markslingorna utgår. 

Då värmebehov föreligger pumpas köldbärare från 

markkollektorerna genom kulverten in till skolans 

resp sporthallens värmepump. Köldbärarpumparna är 

försedda med 2-hastighetsmotorer. Vid köldbärar

temperaturer under ca -40C kopplas det högre varv

talet in. 

Värmepumparna är av fabrikat STAL Refrigeration typ 

VMP-112 och avger nominellt vid värmefaktor 3,0 en 

värmeeffekt av 202 kW vardera. 

Om varmt avloppsvatten finns tillgängligt från 

sporthallens duschar höjs köldbärarens temperatur 

genom en värmeväxlare innan den når sporthallens 

värmepump. 

Temperaturen på köldbäraren före förångaren be

dömdes i förstudien att som lägst nå -2oc under 

året. 
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Med köldbärarpumparna i drift på halvt varvtal har 

köldbärarens temperatur varierat mellan -2oc och 

+1soc under året. 

Sporthallen är till skillnad från skolan försedd 

med utrustning för värmeåtervinning ur avlopps

vattnet från duscharna. Beskrivningen är i övrigt 

applicerbar på både sporthall och skola, då 

avloppsåtervinningsanläggningen är det enda som 

skiljer de både byggnadernas energiproduktions

system. 

Energiavgivningen från värmepumpen sker i två 

steg. 

Det första steget är en hetgasvärmeväxlare som gör 

det möjligt att även sommartid eftervärma tappvarm

vatten till so-ssoc temperatur. 

Det andra steget är kondensorn. Den i kondensorn 

till värmebäraren avgivna värmen fördelas till 

radiatorer och luftvärmare samt utnyttjas för för

värmning av tappvarmvatten. 

Tappvarmvatten lagras i tre stycken seriekopplade 

ackumulatorer om vardera 1,2 m3. Avtappning sker 

från toppen av ackumulator 3 och påfyllning i 

botten på ackumulator 1. På så vis erhålls en 

effektiv temperaturskiktning. 

Temperaturen på tappvarmvattnet är ca 45°c när det, 

efter blandning med kallvatten i en temperaturbe

gränsare distribueras till förbrukningsställena. 

Via WC-slingan cirkuleras tappvarmvattnet i syste

met och återförs till ackumulator 2. 
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Då temperaturen i ackumulator 2 underskrider 4QOC 

påbörjas laddning av ackumulatorerna. En laddnings

pump suger kallt vatten ur bottenskiktet på ackumu

lator 1, låter det passera en värmeväxlare 

(VVX-VV-1), kopplad till kondensorkretsen. Härefter 

passerar tappvarmvattnet en värmeväxlare 

(VVX-VV-2), kopplad till hetgasväxlarens värme

bärarkrets. 

Värmebärarvattnet för radiatorer och luftvärmare 

värms i värmepumpens kondensor. 

Framledningstemperaturen till radiatorerna regleras 

i förhållande till utetemperaturen. 
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3.4 Markkollektor 

Markkollektorn består av ett stort antal parallell

kopplade slingor utlagda i ett enkelt lager i mar

ken. Kollektorn består av ca 17000 m polyetenslang 

PEL 40x3,7 tryckklass NT6 och täcker en markyta av 

ca 23000 m2. 

Slingorna matas via en stamledning som sträcker sig 

i huvudsak nord-sydlig riktning genom kollektor

området. 

Längs stamledningen finns 7 st kopplingsbrunnar. 

Till var och en av dessa är 5-6 markslingor inkopp

lade via avstängnings- och inregleringsventiler. 

Ungefär på mitten av stamledningen finns en av

grening till sporthallen. I stamledningens norra 

ände anslutes LM-skolan på motsvarande sätt. (Se 

figur 3.b sida 22). 

Kollektorområdet visar en rik provkarta på olika 

typer av markanvändning. Längst i söder ligger en 

asfalterad parkeringsplats följt av en grusad fot

bollsplan. Vid sidan av denna en minigolfbana med 

gräs- och asfaltytor och asfalterade tennisbanor. 

Den norra delen av kollektorområdet utgörs av dels 

en grusad ishockeyplan, dels en asfalterad boll

plan. Kravet på goda odlingsbetingelser växlar 

mellan måttliga för golfbanan till inga som helst 

krav för grusade och asfalterade ytor. 

Kollektorn sträcker sig i många fall in under an

gränsande kantzoner som har gräs eller buskar. 

Toleransen för tjälhävning varierar från hög för 

den grusade bollplanen till mycket låg för de 

asfalterade ytorna på golfbanan, tennisbanan och 

bollplanen. 
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Markområdet är i stort sett plant och sluttar något 

mot norr. Jordarten består av något varierande 

sediment, från finsand till lera. 

Upp till 50% ler har påträffats vid provborrningar. 

Grundvattenytan påträffades vid provborrning på ca 

1 m djup och bedömdes då ligga ovanligt nära mark

ytan. De grovkorniga marklagren (sandig mo, sand) 

kan förlora mycket vatten om grundvattenytan 

sjunker mer än 0,5-1,0 m under dessa. Marken be

dömdes såsom mycket tjälfarlig. 

Vid anläggningen av parkeringsplatsen, bollplaner m 

m har ytliga marklager bytts ut mot bärigare lager 

av sten och makadam i varierande omfattning. Slang

arna ligger dock alltid i ursprungliga marklager. 

Markkollektorns dimensionering utfördes med hänsyn 

till följande kriterier: 

* Energileverans under uppvärmningssäsongen 

* Effekttålighet 

* Naturlig regenerering 

* Obetydlig tjälhävning 

Pga markens tjälfarlighet måste det årliga ener

giuttaget per ytenhet begränsas. Marken har i 

övrigt gynnsamma egenskaper för markvärmeändamål. 
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Vid markvärmeuttag kommer tjälen att tränga ned 

djupare än normalt och kommer dessutom att få 

större utbredning närmast under varje slang. För 

att erhålla låg (och jämn) tjälhävning bör slangen 

läggas djupt, slangdelningen hållas liten och det 

årliga värmeuttaget per ytenhet begränsas. Slang

djupet har därför valts till 1,1 m. 

Vid stora slangdjup försvåras visserligen regenere

ringen men i detta fall är det årliga energiuttaget 

så pass begränsat att det inte innebär några prob

lem. 

Slangdelningen har valts till 1,0 malt. 1,5 m i 

vissa ytor, varvid dock föreskrivs att avståndet 

mellan slang och dräneringsledningar (mellan varje 

slinga i grusade ytor) skall vara minst 1,5 m. På 

så sätt minskas tjäldjupet kring dräneringsledning

arna, vilket gör att dessa snabbare kan komma i 

funktion under våren. 

Trots att marken har goda värmetekniska egenskaper, 

begränsades det årliga värmeuttaget till 18 kWh/m2 

pga tjälfarligheten och de höga kraven på frihet 

från tjälhävningar. Maximalt effektuttag beräknades 

till 14 W/m kollektorslang och det årliga energiut

taget till 405 MWh. 

Anläggningen var ursprungligen planerad med etylen

glykol som köldbärare. Enligt önskemål från Mjölby 

kommun ändrades köldbäraren under projekteringen 

till propylenglykol. Halten propylenglykol är 40%, 

vilket ger en fryspunkt av -2ooc. Valet av pro

pylenglykol som köldbärare innebar att kraftigare 

cirkulationspumpar fick projekteras och som en 

följd av detta även tjockväggigare markkollektor

slang. 
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3.5 Avloppsvärmeväxlare 

Under projekteringstiden framkom att en pumpstation 

för avloppet var nödvändig för att klara anslut

ningspunktens höjdnivå. Samtidigt visade en nog

grann markgeologisk undersökning att man var 

tvungen att sänka effektuttaget per meter mark

slinga från i förstudien angivna 20 W/m till ca 14 

W/m för att ej riskera tjälhävning i kollektor

ytorna. 

För att undvika en utökning av antalet meter mark

slinga för bibehållet effektuttag beslutades i 

detta skede om en anläggning för värmeåtervinning 

ur avloppsvattnet från duscharna i sporthallen. 

Denna var möjlig att genomföra till en rimlig mer

kostnad då pumpstationen till sporthallen kunde 

utnyttjas. 

Principen för återvinningsanläggningen är föl

jande: 

Golvbrunnarna i duschrummen är sammankopplade till 

ett eget avloppssystem. Totalt är 27 st golvbrunnar 

anslutna, vilket ger ett normflöde på 40,5 1/s och 

ett sannolikt spillvattenflöde på 4,2 1/s. 

Avloppsvattnet leds ned i en pumpstation som är 

placerad direkt utanför husväggen i sydöstra hörnet 

av sporthallen. 

Pumpstationen som är cirkulär med en diameter av 

2,9 m, har sin botten 5,0 m under markytan. Den är 

försedd med ett gångbart mellandäck 2,3 m ovan 

botten samt därunder en mellanvägg av 50 mm poly

uretan som delar underliggande utrymme i två sepa

rata kammare. 
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Kamrarna står förbundna med varandra genom en över

strömningsledning som reglerar vattennivån i den 

mindre kammaren vari duschavloppet mynnar. 

Härifrån leder en kontinuerligt arbetande pump 

ytskiktet av duschavloppsvattnet till apparatrummet 

och genom en värmeväxlare som är kopplad till mark

slingornas köldbärarsystem. 

Värmeväxlaren har följande dimensioneringsdata: 

Avlopps sidan temp in: +1ooc 

temp ut: +soc 

Köldbärarsidan temp in: +1oc 

temp ut: +soc 

Detta ger en dimensionerande effekt av ca 75 kW då 

flödet på avloppssidan uppgår till ca 13 m3/h. 

Efter värmeväxlaren återförs duschavloppsvattnet 

till botten på återvinningskammaren. 

En överströmningsledning överför vid hög duschav

loppsnivå det kalla bottenskiktet till utloppskam

maren. På så vis utnyttjas den temperaturskiktning 

som uppstår i återvinningskammaren. 

För att rengöra avloppsvärmeväxlaren är den försedd 

med en backspolningsanordning som utnyttjar kall

vattensystemet. 
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Marknivå 

Bräddavlopp, kopplat 
till regnvattensyst. 

----1,-------- Avloppsledning
från duschar 

Tryckavlopp _____ ,, _ • •, ,~------- Silkorg 

Mellandäck 
Luftningsledning 

fl Ledning till och från
Backspolningsledning avloppsvärmeväxlare 
Larm för hög nivå / I~ I ;,P ' ÅtervinningspumptAvloppsledning från 
övriga enheter 

0Start pump 2 I I I / överströmmnings-
ledning mellan 

Start pump 1 kamrarnaUö 
Tryckavloppspumpar------------~ 
1 och 2 

l D / Mellanvägg, 50mm 
Stopp pump 1 och 2 polyuretan 

Figur 3.c Pumpstation för värmeåtervinning ur duschavloppsvatten 
N 
Ul 
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3.6 Värmepumpar 

Värmepumparna är av fabrikat STAL, typ VMP 112. 

Samma typ är installerad i såväl skola som sport

hall. 

Värmepumpaggregaten har vardera två separata köld

mediekretsar med halvhermetisk kompressor. Vid 

dimensionerande värden på köld- och värmebärare 

avger varje aggregat ca 205 kW. Aggregaten är för

sedda med kapacitetsreglering. 

Då man i största möjliga utsträckning direkt ville 

utnyttja de temperaturnivåer som värmepumparna kan 

prestera med köldmedium R22, valdes systemtempe

ratur för radiatorer samt luftvärmare till 

+450C/+350C, vilket ger en maximal kondenserings

temp på ca so0 c. 

Köldbäraren beräknades under vintermånaderna vid 

stora ökningar i värmeeffektbehovet p.g.a exempel

vis start av ventilationsaggregat, under någon 

eller några timmar nå en dimensionerande temperatur 

genom förångaren på -7°c/-10°c för in- resp ut

lopp. 

Hetgasvärmeväxlaren dimensionerades för att värma 

tappvarmvattnet från +43° till +4s0 c. 

Den genomsnittliga värmefaktorn räknat under hela 

året beräknades till 3,1. 
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3.7 Reglerutrustning 

I skola och sporthall förekommer enbart reglerut

rustning av konventionell elektronisk typ i stan

dardutförande. 

Den reglerutrustning som härrör sig till det speci

ella energiproduktionssystemet är följande: 

RC-VB 

RCl-VV 

RC2-VV 

RC-KB 

Tidur 

Reglerutrustningens placering i systemet samt an

slutna givare framgår av figur 3.d. Se vidare 

avsnitt 4.2. 

Framledningstemperaturen till radiatorer och luft

värmare styrs på vanligt sätt genom RC-VS, 
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VV-förbrukare 

TIDUR 

r ~ RC1-Y\1 
I I I 
I, I

I r II 1 I I

r----...lJ I
r----...J ,----

1 I ~ I II 
L- I 

9 r-----..J 
I I 

1.. - 7RC-VB ~ _:--= - -, 
I I I 
I I 

I 
i:.:i I 
~ L _____ ----
t!l 

~ 
p:;
:0 _____•....,,.... ----➔ 

i:,.. I 

Ij - - - - .= ~ RC-KB ~ -- - - - , I 
I ~ _.J 
I 

PUMPSTATION 

MARKKOLLEKTOR 

Figur 3.d Principschema över reglersystemen 
RC-KB finns endast i sporthallen 
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4. DRIFT 

4.1 Driftfall 

Ytjordvärmeanläggningen tillvaratar till markytan 

instrålad solenergi. Någon "aktiv" laddning och 

lagring av energi i marken förekommer ej. 

Då värmepumparna är dimensionerade för att klara 

byggnadernas hela årsenergibehov, förekommer endast 

det huvuddriftfall som innebär energiuttag ur 

marken med hjälp av värmepump. 

Vid driftavbrott för värmepumparna finns dock 

möjlighet att använda elenergi för nöddrift. Se 

figur 4.a. 

Varje tappvarmvattenackumulator är försedd med 

elpatroner med 9 kW effekt. Vid ev driftstopp hos 

värmepumpen utnyttjas dessa för uppvärmning av 

byggnaden via värmeväxlare VVX-VV-1 som då har 

omvänd funktion. 

Efter manuell omkoppling av systemet låter man 

elpatronerna värma tappvarmvatten, som cirkuleras 

med hjälp av laddningspumpen för tappvarmvatten 

genom VVX-VV-1. Här överförs energin till radiator

och luftvärmarkretsen. 
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VV-FÖRBRUKARE 

r-ELPATRONER 
I 

__ ...J 

VVX-VV-2 

~ RAD.+ 
LUFT

! VÄRM. 
0 -----,.., -------t-
r,.... 

PUMPSTATION 

MARKKO!..LEKTOR 

Figur 4.a Principschema vid nöddrift med elpatroner. 
Flöde endast genom de kraftigt markerade 
linjerna. 
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4.2 Reglerutförande 

I skola och sporthall förekommer enbart reglerut

rustning av konventionell elektronisk typ. 

Byggnaderna innehåller följande reglerutrustning 

som hänför sig till det speciella energiproduk

tionssystemet: (se figur 3.d). 

RC-VB: Bevakar värmebärartemperaturer, köldbä

rartemperaturer samt tappvarmvattentem

peraturer och styr värmepumpen efter 

dessa. 

RCl-VV: Styr tappvarmvattenflödet genom värmeväx

laren VVXl-VV 

RC2-VV: Styr vattentemperaturen till ackumulato

rerna vid tappvarmvattenladdning. 

RC-KB: (Enbart i sporthallen) Styr köldbärar

flödet genom avloppsvärmeväxlaren. 

Köldbäraren i markslingorna cirkuleras endast då 
0 •• •• • 0 nagon av varmepumparna ar igang. 

Värmepumpen kan arbeta på två olika sätt: 

Det ena alternativet innebär att värmepumpens 

värmeeffekt styrs så att den utgående värmebärar

temperaturen efter kondensor följer en utekompen

serad reglerkurva. 

I det andra alternativet går värmepumpen med full 

effekt när värmebärartemperaturen efter kondensorn 

understiger utekompenserat börvärde. 
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Värmepumpen stoppas när värmebärartemperaturen 

efter kondensorn överskrider +470C eller när värme

bärartemperaturen före kondensorn överskrider 

+44oc. Därefter blockeras återstart av värmepump 

tills värmebärartemperaturen före kondensorn nått 

+4o 0 c. 

skolbyggnaden installerades tappvarmvattenackumu

latorer för dygnsbehovet av tappvarmvatten. 

Tappvarmvattenackumulatorerna laddas nattetid när 

ventilationsanläggningen ej är i drift. Härigenom 

kunde den installerade värmepumpen väljas mindre än 

vad som annars krävts. 

Den i sporthallen installerade avloppsvärmeåtervin

ningsanläggningen styrs så att köldbäraren från 

markslingorna leds in i värmeväxlaren om dess tem

peratur före förångaren är lägre än duschavlopps

vattnets temperatur före värmeväxlaren. Köldbäraren 

leds förbi värmeväxlaren om frysrisk för avlopps

vattnet föreligger. 
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5. BYGG OCH DRIFTPERIOD 

Ansökan om experimentbyggnadslån inlämnades till 

BFR i augusti 1979, och lån reserverades i november 

1979. 

Byggnadsarbeten för skola och sporthall påbörjades 

1980 och var i stort avslutade under hösten 1981. 

Slutbesiktning av byggnaderna utfördes 810609. 

5.1 Markkollektor 

Ytjordvärmekollektorn anlades under 1980/81. 

Den mark i vilken kollektorn anlades består av 

silt, siltskiktad lera och på vissa ställen fin 

sand. 

Som ytskikt ovanpå markkollektorn ligger ett antal 

olika ytor, som består av grus (fotbollsplan, 

ishockeyplan), gräs (minigolfbana) samt asfalt 

(bilparkering, tennisbanor, lekplan). 

Grundvattennivån ligger mindre än en meter under 

markytan medan slangarna i kollektorn är förlagda 

på 1,1 m djup. 

Figur 5.a visar en sektion av nedlagda kollektor

slangar. 
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Morkyto. 
m-=2 -... 

e 

Kollektorslo.ngo.r : 
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Figur 5.a Sektion av kollektorslangarnas 
förl2ggning i mark. 

Den höga grundvattennivån ger marken goda värme

tekniska egenskaper. Markens tjälfarlighet och de 

höga kraven på liten påverkan på delar av kollek

torns ytskikt medförde dock att det maximala 

effektuttaget per meter slang under projekteringen 

sänktes från 20 W/m till 14 W/m. 

Tjälfarligheten medför en sänkning av energiuttaget 

från 18,5 kWh/m2 (Anders Nilsson) till 17,7 kWh/m2 

(Palne Mogensen). Slangarna lades tätare för att ge 

jämnare tjälhävning och bättre effekttålighet. 

Totalt erforderlig slanglängd ökade härigenom med 

ca 5000 m. 

De ytor som fanns tillgängliga för kollektorn rymde 

inte ytterligare 5000 m slang. Genom att det blev 

erforderligt att anlägga en pumpstation för av

loppsvatten, uppstod möjligheten att återvinna 

värme från duschavloppet i sporthallen och här

igenom ej behöva utöka kollektorn trots det mindre 

effektuttaget. 
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Med hänsyn till den relativt höga grundvattennivån 

i området utfördes kulvertingångar till både skola 

och sporthall vattentäta. Även fördelningsbrunnarna 

utfördes som vad man ansåg skulle vara en vattentät 

konstruktion med bl a extra tätningar i skarvar, 

botten samt rörgenomföringar. Rörledningar i för

delningsbrunnar samt kulvertledningar på ca 1 m 

avstånd på ömse sidor om fördelningsbrunnar isole

rades med Armaflex. 

Tyvärr har man trots kompletterande tätningsförsök 

ej lyckats få fördelningsbrunnarna helt vattentäta. 

Följden har blivit att fördelningsbrunnarna tidvis 

varit vattenfyllda. 

Särskilt under vår och försommar tränger vatten in 

i brunnarna. Det vatten som tränger in i brunnarna 

utgörs troligen av såväl ytvatten som grundvatten. 

Länspumpning av brunnarna utförs när så krävs med 

eldriven dränkbar pump. 

Under driftperioden har endast ett smärre läckage 

inträffat i kollektorn. Läckaget orsakades av en 

brusten koppling i en fördelningsbrunn. 

Utöver detta enda "större" läckage förekommer 

kontinuerligt mycket små läckage av köldbärare i 

fördelningsbrunnarna. 

De små mängder propylenglykol som härvid läcker ut 

ger en karakteristisk löklukt i brunnarna och orsa

kar missfärgning av koppar- och mässingsdetaljer i 

brunnarna. 

Under de första årens drift har endast rent vatten 

använts vid behov av efterfyllning av systemet. 
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Efter tre års drift kontrollerades köldbärarens 

fryspunkt och korrosionsskydd, varvid konstaterades 

att ingen justering av köldbäraren krävdes. 

Läckagen har således varit små. 

'. 
! 

- . '-·r i: 
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I •;, () 
' \,f. 
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Bild: 
Fördelningsbrunn för markkollektorslangar. 

Inga markskador eller andra negativa effekter av 

markvärmeuttaget har konstaterats. Den grusade 

bollplanen anses av vaktmästarna vara ovanligt 

lättskött. 

5.2 Avloppsvärmeväxlare 

Avloppsvärmeväxlaren tillkom i projekteringsskedet 

då markens tjälfarlighet ledde till att maximalt 

effektuttag från kollektorn fick sänkas från i 

förstudien antagna 20 W/m till 14 W/m. 
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Då det ej fanns mark disponibel för en utökning av 

kollektorn och då sporthallens energiförbrukning 

till stor del bedömdes utgöras av tappvarmvatten 

till duscharna låg det nära till hands att genom 

värmeväxling återvinna värme ur duscharnas avlopps

vatten. 

De arbeten som krävdes för att anlägga ett separat 

avloppssystem från duscharna till pumpgropen var av 

relativt liten omfattning då pumpgropen låg i 

direkt anslutning till sporthallen. 

Pumpgropen kompletterades med bl a separat pump för 

värmeåtervinning. Utförandet framgår av figur 3.c, 

avsnitt 3.5. 

Ätervinningen har fungerat utan allvarligare drift

störningar. 

Anläggningen kräver regelbunden översyn och ren

göring av pumpgrop, silkorg och värmeväxlare. 

Under driftperioden har anläggningen kompletterats 

med fläkt för tillförsel av friskluft vid arbete i 

pumpgropen. 

5.3 Värmepumpar 

Anläggningen har varit i drift sedan hösten 1981. 

Redan på ett tidigt stadium framkom att de projek

teringsförutsättningar, som angivits vad gäller 

förväntad energiförbrukning, kraftigt skulle under

skridas (se vidare avsnitt 7). 
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Detta har medfört att värmepumparna är överdimen

sionerade med ogynnsamma driftförhållanden som 

följd. Figur 7.i samt 7.j, avsnitt 7.2.3, visar de 

drifttider som värmepumparna haft under ett år. 

Mestadels går de då med nedreglerad effekt. 

Som resultat av de ogynnsamma driftförhållandena 

har värmepumparna drabbats av sju kompressor

haverier, varav sex stycken av dem under garanti

tiden. 

Vidare har man haft problem med värmepumpagg

regatens styr- och reglerutrustning. Vibrationer 

har förorsakat störningar och defekter på vissa i 

dessa system ingående komponenter. 

Följande åtgärder har under driftperioden vidtagits 

för att förbättra driftförhållandena för värmepump

arna: 

den steglösa kapacitetsregleringen har på entre

prenörens initiativ och bekostnad bytts ut mot 

tvåstegs-reglering 50-100%. Detta gjordes på 

samtliga aggregat september 1983. 

reglerskåp, som tidigare var fast monterade på 

värmepumpaggregat, har försetts med vibrations

dämpning. 

styrningen av värmepumparna har ändrats så att 

de i samband med laddning av tappvarmvattenacku

mulatorerna nu får längre drifttider. Ombygg

naden skedde sommaren 1984. (Se vidare avsnitt 

5.4). 
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kompressorernas ventilplattor har av entreprenö

ren bytts till ny typ för att bättre klara 

driften vid höga värmebärar- och köldbärartempe

raturer. 

Efter dessa åtgärder har det visat sig att man fått 

klart förbättrade driftförhållanden. Resultatet har 

bl.a inneburit att det sedan ombyggnaden 1984 

endast inträffat ett kompressorhaveri. 

5.4 Övrig utrustning 

Vid detaljprojektering av kollektorn beräknades 

dimensionerande köldbärartemperatur till -7/-iooc. 

Dessa temperaturer var betydligt lägre än i för

studien antagna dimensionerande temperaturer, var

för större värmepumpaggregat krävdes för att täcka 

anläggningens effektbehov. 

Genom att installera större ackumulatorer för tapp

varmvatten i både skola och sporthall samt genom 

att via automatik förhindra laddning av tappvarm

vatten i skolan vid utetemperaturer under -10°c 

kunde värmepumparnas effekt begränsas till 205 kW 

vid dimensionerande temperaturer. 

En mindre ombyggnad av varmvattenproduktionens 

systemlösning företogs i skolan och sporthallen 

sommaren 1984. 

Detta föranleddes av värmepumparnas korta drift

tider. 
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Systemen ändrades så att återföringen av varmvatten 

till ackumulatortankarna via WC-ledningen flytta

des från första tanken i laddningens serieordning 

till andra tanken (av de totalt tre tankarna). På 

så vis sker en mer omfattande urladdning av tank

arna innan värmepumpen får startsignal samtidigt 

som varje laddningstillfälle kräver längre gångtid 

av värmepumpen på grund av större laddningsvolym 

vatten. 

Vidare försågs sporthallens varmvattenladdnings

system med den cirkulationskrets, som redan fanns i 

skolan, vilket innebar att varmvattnet vid laddning 

cirkuleras genom hetgasvärmeväxlaren tills en tem

peratur av 550c uppnåtts innan vattnet förs vidare 

till ackumulatortankarna. 

5.5 Mätutrustning 

BFR-ansökan om utvärdering av anläggningen utarbe

tades i samarbete med mätcentralen vid Chalmers 

Tekniska Högskola. Val av mätmetoder, givare och 

givarplacering gjordes i samråd med CTH som även 

offererat datorutrustning, programmering och 

bearbetning av mätvärden. 

När ansökan ca 10 månader efter ankomsten till BFR 

togs upp till behandling fattade BFR beslut om att 

kostnaden för utvärdering av anläggningen inte 

skulle få vara högre än ca 450 kkr, vilket utgjorde 

ca 50% av ansökt belopp. 

Då byggnationen av anläggningarna fortskred utan 

att besked från BFR erhållits beslöt kommunen om 

installation av samtliga givare för att undvika en 

kraftig fördyring av installationerna om de skulle 

göras efter det att övriga arbeten var klara. 
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Kostnaden för givare och kablage uppgick till ca 

200 kkr. 

När kostnadsramen för utvärderingen var satt var en 

stor del av kostnaden "nedplöjd" i anläggningen. 

Det gick således inte att reducera kostnaderna 

genom att minska antalet mätpunkter eller att gå 

över till manuell avläsning då exempelvis energi

mängder var avsedda att beräknas med datorstöd med 

utgångspunkt från signaler från flödesgivare och 

temperaturgivare. 

Den knappa budgeten för utvärdering av anläggningen 

medförde att ett i dessa sammanhang oprövat system 

av Svensk Aktuell Elektronik:s tillverkning var det 

enda som kunde komma ifråga. Kostnaden för syste

met, exklusive givare och installation var ca 60 

kkr. 

Totalt installerades 65 st givare varav 33 tempera

turgivare i mark i kollektorytor med olika ytbe

läggningar samt 4 temperaturgivare och en fukt

givare i en ej belastad referensyta. 

Samtliga givare finns förtecknade i bilaga 3. 

För registrering av mätvärden installerades en 

matrisskrivare i skolbyggnaden och en i sport

hallen. Utrustningen programmerades för utskrift en 

gång per vecka. 

På grund av felaktigheter i utrustningens konstruk

tion och programmering samt ständigt återkommande 

felaktigheter i skrivarna har systemet endast spor

adiskt varit i funktion. 
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Som exempel på felaktigheter kan nämnas att insam

lingen av mätvärden upphörde på grund av att 

utrustningen inte klarade att "räkna tid" under 

mer än ca ett halvt år. 

Härefter skrevs samma värden ut vecka efter 

vecka i ca 6 månader innan felet upptäcktes. 

Hösten 1984 installerades konventionella värme

mängdsmätare på kondensor- och hetgaskrets på 

värmepumparna i såväl skola som sporthall. Detta 

arbete försenades ca 6 månader på grund av 

metallstrejk i Västtyskland och därigenom upp

komna leveransförseningar. 

Mätaren för kondensorenergi i sporthallen gick 

sönder efter två månaders drift. Felet åtgärdades i 

juli 1985. 

skolan visade det sig att kondensorns värmemängd

smätare registrerade högre värden ju högre ute

temperaturen var och ju mindre värmepumpen var i 

drift. Efter kontroll av utrustningen genomförd av 

mätarleverantören konstaterades att det teoretiskt 

otänkbara felet att integreringsverket "räknade 

bakåt" var kombinerat med felinkopplade temperatur

givare. Felet åtgärdades i juni 1986. 

SGI Varia 315



43 

) 
'I 

' 
\ 

I 

/ 
I 

Bild: 
Montering av temperaturgivare i mark. 

SGI Varia 315



44 

6. UPPFÖLJNING 

6.1 Markkollektor 

Ett antal undersökningar har utförts för att stude

ra markkollektorns funktion i relation till jordart 

och grundvattenförhållanden samt andra relevanta 

egenskaper såsom densitet, vattenhalt och tjälfar

lighet. 

Geotekniska fältundersökningar har utförts vid 3 

tillfällen under planeringsskedet för skola och 

sportanläggning (K-konsult 19781002, 19790522 och 

19790926). Vid dessa utfördes viktsondering, prov

tagning med skruvborr och kolvborrning. 

För att undersöka främst vattenhaltsförändringar 

under ytjordvärmenanläggningens drift har dessa 

kompletterats med provtagning utförd av Statens 

geotekniska institut (SGI) (dec-82 och feb-84). 

Laboratorieundersökningen av upptagna jordprover 

har vanligen omfattat jordarts- och tjälfarlighets

klassificering, vattenkvot samt i vissa fall densi

tet och skjuvhållfasthet. Borr- och provtagnings

punkter är redovisade i plan i figur 6.a. 

Grundvattenytans läge påverkar jordens vattenhalt 

och därmed även jordartens värmeöverförande egen

skaper. Tillgången på vatten är också intressant 

vid studium av tjälförlopp. 

SGI har installerat 5 st grundvattenobservationsrör 

i olika delar av området enligt figur 6.a. Dessa är 

lokaliserade så att de överensstämmer med SGI:s 

ovan omtalade provtagningspunkter. 
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Figur 6.a Borr- och provtagningspunkter. Prov
tagningspunkter med grundvattenobser
vationsrör monterade 1-5 är utförda 
av SGI. övriga är utförda av K-Konsult. 
För förklaringar, se bilaqa 1 
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För att studera markrörelser i samband med värme

uttag har två mätsträckor iordningställts. Dessa är 

lokaliserade till en asfalterad tennisplan respek

tive bollplan enligt bilaga 2, Som framgår av 

figuren är mätsträckorna placerade vinkelrätt not 

ytjordvärmeslangen. Varje mätsträcka är 5 m lång 

och består av dubbar placerade i 27 punkter, vilka 

avvägs mot fixpunkt. 

Grundvattenobservationer och marknivåmätningar är 

utförda av personal från Mjölby kommun, varefter 

resultaten skickats till SGI för utvärdering. 

6.2 Avloppsvärmeväxlare 

För att mäta hur stor del av energin ur duschav

loppsvattnet i sporthallen som är möjlig att åter

vinna, anslöts återvinningssystemet till det dator

baserade övervakningssystemet. 

Som framgår av kap 5.5 har denna utrustning tyvärr 

varit ur funktion under en stor del av utvärde

ringstiden. 

Den låga varmvattenförbrukningen och därmed låga 

duschfrekvensen har också medfört att effektivite

ten hos systemet varit svår att klarlägga. 

När utvärderingssystemet varit i drift har det dock 

konstaterats att anläggningen vid vissa tillfällen 

avgett ca 69 kW effekt. Detta överensstämmer väl med 

de 70 kW som värmeväxlaren har dimensionerats för. 

Av värmeväxlaren levererad energimängd har med ut

gångspunkt från tappvarmvattenförbrukning och köld

bärartemperaturer bedömts till ca 15 MWh per år. 
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6.3 Värmepumpar 

De förutsättningar som gavs vid projektstarten vad 

gäller främst sporthallens utnyttjningsgrad och 

därmed vatten- och energiförbrukning har visat sig 

kraftigt överskattade. 

Vidare används belysningen i hallen så att den via 

automatik tänds varje dag kl 06 och släcks kl 22. 

Då belysningseffekten i hallen är ca 50 kW krävs 

normalt ingen uppvärmning av hallen via radiator

systemet. Som en följd härav har värmepumpagg

ragetet i sporthallen en genomsnittlig driftsitua

tion med mycket låg belastning. Den låga belast

ningen ger korta gångtider - oftast med nedreglerad 

effekt - och innebär stora påfrestningar på komp

ressorerna. Detta har lett till 2 st kompressor

haverier i sporthallens värmepumpaggregat. 

För värmepumpaggregatet i skolan har 4 st komp

ressorhaverier inträffat, främst beroende på drift 

vid hög värmebärartemperatur (450C) hög köldbärar

temperatur 10-20°c och små effektbehov vid laddning 

av tappvarmvatten sommartid. 

Värmepumpaggregatens dubbla köldmediekretsar har 

gjort det möjligt att i stor utsträckning undvika 

totalstopp av anläggningen även vid driftstopp på 

en kompressor. 

Figur 6.b visar en driftjournal som framtagits med 

ledning av driftpersonalens anteckningar. Här redo

visas även stillestånd som har andra orsaker än fel 

på kompressorer. 
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6.4 Mätutrustning 

Mätvärdesinsamlingen baseras på ett datoriserat 

system bestående av givare för temperatur, flöden 

och elenergi samt skrivare för att dokumentera 

uppmätta och beräknade värden. 

Val av givare och deras placering i anläggningen 

har gjorts i samråd med Mätcentralen vid Chalmers 

Tekniska Högskola. Mätpunkternas placering och 

benämning framgår av figur 6.c och 6.d. 
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Systemet är utformat så att signaler från flödes

givare och temperaturgivare registreras i de dator

iserade mätboxarna där flöden och temperaturskill

nader samt energimängder beräknas för att härefter 

via matrisskrivare skrivas ut på papper. 

Denna lösning har valts av kostnadsskäl. Av samma 

anledning lagras inte värdena på diskett eller 

annat datamedia. 

6.4.1 Givare 

Till systemet är 65 givare anslutna. Av dessa ut

görs 33 st av temperaturgivare i mark i kollektor

delytor med olika ytbeläggningar medan 4 tempera

turgivare och en fuktgivare är placerade i en 

termiskt obelastad referensyta utanför kollektorn. 

Givarna finns förtecknade i bilaga 3:1 tom 3:5. 

Figur 6.e visar en situationsplan runt sporthallen 

med de utplacerade temperaturgivarna. 
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Temperaturgivarna är av typ Pt-100. 

Flödesgivarna är av typ Litre-Meter. 

Elmätarna för registrering av kompressorernas 

respektive hjälppumparnas elförbrukning är försedda 

med pulsutgång till mätboxarna där förbrukad el

energi registeras och ingår i beräkningen av värme

pumparnas värmefaktorer. 

6.4.2 Energimätare 

Den mätutrustning som ligger till grund för redo

visade förbrukningssiffror visas i figur 6.f. 

De mätare och givare som visas i figuren finns i 

både sporthall och skola, förutom avloppsvärmeväx

laren med tillhörande utrustning som enbart före

kommer i sporthall. 

GEU-K är en summerande energimätare. 

Avläsning: 1 gång per månad 

Mätning: Från kondensorn avgiven energi 

GEU-H är en summerande energimätare. 

Avläsning: 1 gång per månad 

Mätning: Från hetgasvärmeväxlaren avgi

ven energi 

GEU-E är en summerande energimätare. 

Avläsning: 1 gång per månad 

Mätning: Till värmepumpen tillförd el

energi 
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GEU-P är en summerande energimätare. 

Avläsning: 1 gång per månad 

Mätning: Till hjälppumpar tillförd el

energi 
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7. RESULTAT AV MÄTNINGAR 

7.1 Förbrukning 

De problem som den datoriserade utrustningen för 

insamling av mätvärden orsakat har lett till att 

underlaget för utvärdering av projektet är brist

fälligt. 

Värmemängdsmätare av konventionell typ installera

des i skola och sporthall under hösten 1984 för att 

mäta av hetgasvärmeväxlare respektive kondensor 

levererad energi. 

I efterföljande tabeller har vissa värden samman

ställts för driftperioderna 850517 tom 860516 

samt 860618 tom 870618. Figurerna 7.1 t.o.m 7.o 

under avsnitt 7.2.3 visar månadsvis värmepumparnas 

levererade energi under januari 1985 till juni 

1987. Till grund för dessa värden ligger drift

personalens regelbundna avläsningar på energi

mätarna. 

Då skolans värmemängdsmätare för kondensorn visat 

sig vara felkopplad under mätperioden 

850517-860517, är dess registrerade värden ej an

vändbara. Skolans värmepumpanläggning har därför 

antagits ha samma värmefaktorer under denna period 

som de uppmätta värdena för perioden 860616-870616 

dvs 2,57 resp. 2,74. 
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Driftperiod 850516-860516: 

Skola Sporthall 
(MWh) (MWh) 

Värmepumpens elförbrukning 
exkl. kringutrustning: 91,6 58,2 
inkl. kringutrustning: 98,0 62,5 

Av hetgasvvx levererad energi: 50,8 26,2 

Av kondensorn levererad energi: 201,1* 101,9 

Total förbrukning: 251,9* 128,1 

Energiuttag från 
markkol lektorn: 153,9* 50,6 

Avloppsvärmeväxlaren: * 15,0 

Anläggningens värmefaktor 
exkl. kringutrustning: 2,74* 2,20 
inkl. kringutrustning: 2,57* 2,05 

Driftperiod 860618-870618: 

Skola Sporthall 
(MWh) (MWh) 

Värmepumpens elförbrukning 
exkl. kringutrustning: 81,9 52,4 
inkl. kringutrustning: 87,1 56,3 

Av hetgasvvx levererad energi: 47,7 24,4 

Av kondensorn levererad energi: 176,8 91,4 

Total förbrukning: 224,5 115,8 

Energiuttag från 
markkollektorn: 137,4 44,5 

Avloppsvärmeväxlaren: * 15,0 

Anläggningens värmefaktor 
exkl. kringutrustning: 2,74 2,21 
inkl. kringutrustning: 2,57 2,06 

* antaget värde 
(förklaring se sida 46 samt 57). 
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I nedanstående tabell redovisas motsvarande energi

förbrukningar beräknade enligt förstudien. Härvid 

antogs en värmefaktor på 3,2 vara möjlig. 

Skola Sporthall 
(MWh) (MWh) 

Värmepumpens elförbrukning 
inkl. kringutrustning 78 107 

Till tappvarmvattenupp 25 200 
värmning 

Transmissions- och ventila
tionsförluster 225 140 

Total förbrukning 250 340 

Energiuttag från mark
kollektorn 172 233 

7.1.1 Transmission och ventilation 

Enligt förstudien beräknades transmissions- och 

ventilationsförlusterna till 225 MWh för skola samt 

140 MWh för sporthall. 

Uppmätta värden visar en förbrukning på 161 MWh för 

skolan samt 73 MWh för sporthallen (normalårs

korrigerad, mätperiod 8606-8706). 

Detta innebär att skolan förbrukar 71% av den i 

förstudien angivna energin samt sporthallen 60% av 

angiven siffra. 
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Idrottshallens stora belysningseffekt på 50 kW bör 

i hög grad ha påverkat sporthallens förbrukning. Då 

frånluft sugs ut i nivå med takarmaturerna får den 

en mycket hög temperatur. Energin tas tillvara bl a 

genom återluftföring, vilket då påverkar efter

värmningsbatteriernas energiförbrukning. 

7.1.2 Varmvatten 

Skolans respektive sporthallens tappvarmvattenför

brukning, i m3 under 1983-1985 framgår av nedan

stående tabell: 

1983 1984 1985 

Skola: 734 441 555 

Sporthall: 690 618 703 

Enligt de förutsättningar som gavs under projekte

ringsskedet var förväntad tappvarmvattenförbrukning 

i sporthallen ca 5400 m3 per år, vilket m:::>tsvarar 

en energiförbrukning på ca 200 MWh per år. 

Uppmätt förbrukning utgör ungefär 12% härav. 

Sporthallen utnyttjas således i mycket liten ut

sträckning. 

Tappvarmvattenförbrukningen i skolan angavs i för

studien till ca 700 m3 per år. 

Uppmätt förbrukning under 1984 och 1985 utgör ca 

70% härav. 

Den kraftiga reduktionen i tappvarmvattenförbruk

ning i skolan mellan 1983 och 1984 beror på att den 

automatiska renspolningen av en värmeväxlare i 

frånluften från köket från och med 1984 stoppas 

under tider när skolan inte används. 
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Figur 7.a respektive 7.b visar den månadsvisa för

brukningen av tappvarmvatten i sporthall respektive 

skola under 1983-1985. 
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7.1.3 Elförbrukning 

Elförbrukningen för sporthall respektive skola 

åskådliggörs grafiskt i figurerna 7.c respektive 

7.d. 

Skolbyggnadens totala elenergiförbrukning är ca 260 

MWh per år. Härav svarar värmepumpanläggningen för 

ca 100 MWh per år. 

Sporthallens totala elenergiförbrukning är ca 360 

MWh per år. Härav svarar värmepumpanläggningen för 

ca 65 MWh per år, medan belysningen i hallen svarar 

för större delen av övrig förbrukning. 

Belysningen i hallen har en effekt av ca 50 kW. 

Belysningen tänds automatiskt kl 06 och släcks kl 

22 varje dag. Detta ger en årlig elenergiförbruk

ning på 200-250 MWh per år för belysningen och är 

en av orsakerna till värmepumpaggregatets korta 

drifttider. 
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7.2 Produktion 

7.2.1 Markkol lektor 

Belastningen på markkolektorn har varit avsevärt 

lägre än projekterat på grund av lågt värmebehov i 

framförallt sporthallen och lägre värmefaktor än 

beräknat. 

Nedanstående tabell redovisar värmeuttagen ur 

markkollektor. 

Projekterat uttag 405 MWh. 

850516 - 860516 205 MWh (51% av projekterat) 

860618 - 870618 182 MWh (45% av projekterat) 

Det verkliga årliga värmeuttaget är således endast 

ca hälften av det projekterade och ytbelastningen 

således endast 10 kWh/m2. 

Lagerföljden i området består omväxlande av lager 

av sand, silt och lera. Den dominerande jordarten 

är dock silt, även om sand kan dominera i vissa 

delar. 

De utförda laboratorieundersökningarna visar på 

skrymdensiteter för sand och silt på mellan 

2000-2200 kg/m3. Leran har ca 10% lägre skrymden

sitet. Marken är i stora delar av området mycket 

tjälfarlig. I bilaga 1 är SGI:s samt ett urval av 

K-konsults undersökningar redovisade. 

Grundvattennivåförändringar under perioden december 

1982 till december 1983 samt nivån i september 1979 

framgår av figur 7.e. Trenden under perioden 

1982-83 är liknande för de fem rören med undantag 

för rör 3 under 2:a halvåret 1983. 
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Figur 7.e Grundvattennivåförändringar i fem obser

vationsrör under perioden december 1982 

till december 1983 samt nivån i september 

1979. 

Nivåförändringarna är ungefär de som kan förväntas. 

Den inledande höga nivån i december 1982 beror på 

hög nederbörd under hösten. 
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I samband med att marken tjälar och nederbörden 

kommer i form av snö, hindras efffektivt all in

filtration och grundvattenytan sjunker till sin 

lägsta punkt ungefär i månadsskiftet feb/mars. Då 

startar snösmältningen och den medför en ny topp 

under april. Därefter sjunker grundvattennivån 

kontinuerligt under sommarens torrperiod för att nå 

sin lägsta punkt under augusti-september. 

De grundvattennivåer, som observerats av K-konsult 

1979, är genomgående högre än de som observerats 

vid motsvarande tidpunkt 1983. Förklaringen kan 

troligen sökas i naturliga grundvattennivåföränd

ringar p.g.a. olika nederbördsmängder, men även den 

minskade infiltrationen till följd av hårdgöring av 

bollplaner mm påverkar grundvattenbildningen. 

Grundvattenobservationen indikerar för fyra av de 

fem rören, ett grundvattenflöde åt nordväst. Rör 2 

avviker från denna trend och visar på en rakt syd

lig strömning. Denna skillnad beror troligen på 

heterogeniteten inom området, som gör att rör 2 och 

ev. även andra rör, ej har hydraulisk kontakt med 

övriga rör. 

Grundvattenytnivåerna låg i december 1982 mellan 

0,5 och 1,5 mu my. Då markkollektorerna är för

lagda till ca 1 m under markytan, innebär detta att 

kollektorerna vid denna tidpunkt är placerade över 

grundvattenytan i vissa områden. 
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Där marken består av sand kan detta leda till att 

vattenhalten drastiskt sjunker inom den del av 

jorden som finns till några dm över grundvatten

ytan. Därmed försämras de värmeöverförande egen

skaperna kraftigt. Silt har hög vattenhållande 

förmåga, varför grundvattenytans variation i sådana 

områden har en liten roll för kollektorernas funk

tion rent värmetekniskt. Tabell 7.1 indikerar vari

ationen i vattenmättnadsgrad och värmeöverförande 

egenskaper för sand på slangnivå under mätperioden. 

Tabell 7.1 

Uppskattade förändringar av värmeöverförande data 

på slangnivån (1,1 mu my) för observationsrör 4 

beroende på grundvattenytans max- och min.nivå. 

Värmeöverförande data är beräknade ur Sundberg, 

1986. 

vännekonduktivitet i ofruset resp fruset tillstånd 
vännekapaci tet Il 

L latent vänne 

A+ c+ c· LGvy Sr A 
mu my % w/m°C w/m°C J/m3oc J/m3oc J/m3 

Max 1,0 100 2,0 3,0 2,7 · 106 2,0·106 1,2· 108 

Min 1,8 20 0,9 0,9 1,6·106 1,4·106 0,25·108 
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Marknivåer har mätts efter 2 mätsträckor med varde

ra 27 punkter redovisade i Bilaga 2. Från varje 

mätsträcka har 3 representativa punkter valts ut 

och uppritats i diagram. För mätsträcka A framgår 

detta ur figur 7.f. Tendensen är densamma för mät

sträcka B enligt figur 7.g. Avvägningarna har kon

centrerats till tjällossningsperioden varje år då 

markrörelserna bör vara störst under en kort tids

period. Mätningarna visar på ett cykliskt förlopp 

där markytan efter varje cykel tenderar att ligga 

på en högre nivå än motsvarande tid året innan. 

Under 1983 kan det dessutom utläsas att markhöj

ningen under varje cykel sker under en period om ca 

4 månader, dvs under den period som marken är 

naturligt tjälad. 

Som tidigare påtalats kan marken i stora delar av 

området klassificeras som mycket tjälfarlig. När 

porvattnet i en jord börjar frysa, uppträder ett 

porundertryck i isfronten. Detta undertryck indike

rar ett kapillärt vattenflöde i riktning mot is

fronten. En tjälfarlig jord karaktäriseras av att 

den har hög kapillär stighöjd, samtidigt som den är 

tillräckligt permeabel för att möjliggöra en snabb 

vattentillförsel. Vid Klämmestorpsskolan skulle 

man därför kunna förvänta en jämn markhöjning pga 

den naturliga tjälningen av jorden samt en till

läggshöjning över varje jordvärmeslang pga frysning 

av marken runt varje slang. Markvärmesystemets 

inverkan på marknivåförändringarna är dock svår att 

utläsa. Som framgår av figur 7.k, sidan 80, är det 

endast under en mycket kort period varje år som 

köldbärartemperaturen understiger oo och frysning 

runt slangen påbörjas med eventuella marknivåför

ändringar som följd. Värmeuttaget ur marken leder 

dock till att tjälnedträngningen ökar i jämförelse 

med opåverkad mark. 
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Markkollektorerna har belastats med ett värmeuttag 

av ca 10 kWh/m2, år. Det låga värmeuttaget beror 

dels på att energibehovet för sporthallen över

skattats och dels på en medveten överdimensionering 

med ca 50% av rädsla för markrörelser i ovanliggan

de planer. Som jämförelse kan nämnas att rent 

värmetekniskt, utan hänsyn till tjälhävning eller 

vegetation, skulle det enligt Rehn et al. 1986 vara 

möljigt att belasta markkollektorn med mer än 60 

kWh/m2, år. Se även Jansson et Lundin 1984. 
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Figur 7.f Nivåförändringar för 3 representativa 

punkter av 27 på mätsträcka A. 
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Figur 7.g Nivåförändringar för 3 representativa 

punkter av 27 på mätsträcka B. 

7.2.2 Avloppsvärmeväxlare 

Efterföljande figur 7.h visar de temperaturer över 

avloppsvärmeväxlaren som finns tillgängliga från 

det datorbaserade övervakningssystemet. Diagrammet 

visar momentant temperaturen på det flöde som 

passar värmeväxlaren. Övre punkterna på de verti

kala linjerna visar duschavloppsvattnets ingående 

temperatur, samt nedre punkterna avloppets utgående 

temperatur från avloppsvärmeväxlaren. 

Markerad heldragen linje visar ingående brinetempe

ratur under motsvarande period. 
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7.2.3 Värmepumpar 

Enligt förstudien bedömdes årsmedelvärmefaktorn för 

värmepumparna till 3,2. 

Samtidigt beräknades det totala energibehovet för 

skolan till 250 MWh och sporthallen till 340 MWh 

per år. 

Detta ger en förväntad elenergiförbrukning på 107 

MWh för sporthallen och 78 MWh för skolan. 

Mätningar har emellertid visat att värmepumpen i 

sporthallen totalt har levererat 128,1 MWh under 

perioden 850517 - 860516. Elförbrukningen under 

motsvarande tid är uppmätt till 62,5 MWh, vilken 

inkluderar elenergi för hjälppumpar o d. 

Ärsmedelvärmefaktor för sporthallen blir med dessa 

värden 2,05. Motsvarande värde för mätperioden 

860618 - 870618 är 2,06. 

Då värmemängdsmätaren på kondensorn i skolan ej 

registrerade korrekta värden för perioden 850517 -

860518 går följdaktligen årsmedelvärmefaktorn för 

denna period ej att beräkna. Då mätaren reparerades 

juni 1986 kan man dock beräkna årsmedelvärme

faktorn för perioden 860618 - 870618 till 2,57. 

Ett flertal faktorer bör ha inverkat på den låga 

årsmedelvärmefaktorn i sporthallen. 

Sporthallens låga nyttjandegrad har väsentligt 

påverkat den totala energiförbrukningen. Främst 

beror detta på den låga tappvarmvattenförbrukning 

som därmed uppstår. 
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Enligt förstudien beräknades tappvarmvattenförbruk

ningen stå för 58% av sporthallens totala energi

förbrukning. Denna siffra har efter mätningar visat 

sig vara så låg som 20%. 

Drifttider för sporthallens respektive skolans 

värmepumpar redovisas månadsvis i figur 7.i samt 

7.j. Angivna månadsvärden gäller för båda komp

ressorerna tillsammans för respektive aggregat. 
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Under perioden 850517 - 860516 har sporthallens två 

kompressorer tillsammans varit i drift under 1597 

timmar. Som jämförelse kan nämnas skolans två 

kompressorer som under motsvarande period gått 

tillsammans 3058 timmar. Avvikelsen från angivna 

värden (1597 timmar för sporthallen samt 3058 

timmar för skolan) har under åren 1982-1987 visat 

sig vara maximalt+ 150 timmar. 

Kompressorerna har under denna tid gått med en 

medeleffekt av ca 50%. Verkningsgraden hos komp

ressorerna påverkas negativt vid drift med nedreg

lerad effekt. I detta fall bedöms att aggregatets 

värmefaktor reduceras med ca 30%. 

Den korta drifttiden visar att aggregatet är 

kraftigt överdimensionerat i förhållande till an

läggningens behov. En starkt bidragande orsak till 

överdimensioneringen är de oväntat höga köldbärar

temperaturer, som konstaterats i såväl skola som 

sporthall. 

Köldbärartemperaturen från värmepump till kollektor 

har inte under någon del av året varit lägre än 

-4°c. Jämfört med motsvarande dimensionerande 

temperatur; -10 grader celsius, innebär den höga 

köldbärartemperaturen att värmepumpaggregatet ger 

ca 25% större effekt vid samma värmebärartempera

tur. 

Antalet start och stopp av värmepumpaggregatet i 

sporthallen är mycket stort, uppskattningsvis ca 

10000 under det studerade året. Förlusterna genom 

avkylning mot rumsluften av kompressorer, köld

medieledningar och kondensor blir därför betyd

ande. 
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Figur 7.k visar köldbärarens temperatur in till 

värmepumparna. Resultatet är taget från den datori

serade mätanläggningens registrerade värden. 
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Figur 7.k Brinens temperatur in till värmepumparna. 
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8. EKONOMI 

Samtliga investeringskostnader samt drift- och 

underhållskostnader i detta kapitel är baserade på 

1980 års prisnivå. Vid omräkningar till andra 

prisnivåer har allmänt konsumentprisindex samt 

rörentreprenadindex H63 använts. 

I förstudien (R43:1980) utreddes tre alternativ för 

värmeproduktion: 

1. Oljeeldad panncentral 

2. Ytjordvärmeanläggning med oljeeldad spets

lastpanna. 

3. Ytjordvärmeanläggning utan spetslastpanna 

Mjölby kommun beslöt att alternativ 3, dvs ytjord

värmeanläggning utan spetslastpanna, skulle ut

föras. 

8.1 Investeringskostnader 

De faktiska investeringskostnaderna för ytjord

värmesystemet har ej kunnat fastställas med större 

exakthet än de kalkyler som låg till grund för i 

förstudien angivna kostnader. 

Varken Mjölby kommun eller entreprenörerna har 

delat upp sina kostnader så att merkostnaden för 

ytjordvärmesystemet i förhållande till en oljeeldad 

panncentral kan särskiljas. 
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Investeringskostnaden för systemet har därför 

baserats på förstudien samt på BFR-ansökan om ut

ökat lån för merkostnader på grund av ändrad dimen

sionering av kollektorn, byte av köldbärare till 

propylenglykol mm samt på BFR-ansökan om utökat 

lån för komplettering av anläggningen för att för

bättra värmepumparnas driftsituation vid små värme

behov. 

Ytjordvärmesystemet har gett följade merkostnader: 

Installationer inomhus inkl. 
värmepumpanläggn. 320 kkr 

Värmeåtervinning från 
duschavloppsvatten 115 kkr 

Propylenglykol. Större pumpar och 
värmepumpar, byte av slang 45 kkr 

Större ackumulatorer för 
tappvarmvatten 70 kkr 

Kostnadsökning pga ökat index och 
ändrade rabattsatser 102 kkr 

Markkollektor inkl. kulvert 283 kkr 

Byggnadskostnad -110 kkr 

Anslutningsavgift el 17 kkr 

Utredningar, projektering, resor mm 188 kkr 

1030 kkr 

Kostnaden för en oljeeldad panncentral i separat 

byggnad och med värmekulvert till skola respektive 

sporthall var kalkylerad till 1520 kkr. Ytjord

värmeanläggningens totala kostnad blir då 2550 kkr, 

vilket motsvarar ca 6,2 kkr per kW värmeeffekt. 
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8.2 Drift- och underhållskostnader 

En av målsättningarna med detta projekt var att 

följa upp de drift- och underhållsåtgärder och 

därmed sammanhängande kostnader som en stor ytjord

värmeanläggning ger upphov till. 

För uppföljning av anläggningen utarbetades en 

separat blankett, se bilaga 4, som överlämnades 

till Mjölby kommun i oktober 1983. 

Avsikten var att driftpersonalen på dessa blank

etter månadsvis skulle rapportera vilka underhålls

åtgärder som genomförts och vilka kostnader de 

medfört. 

Någon rapportering har trots påminnelser ej kommit 

till stånd. 

I förstudien kalkylerades med en årlig underhålls

kostnad för ytjordvärmesystemet på 27,3 kkr. 

Anläggningen har enligt bedömning av uppgifter 

erhållna av driftpersonalen krävt nedanstående 

utgifter till entreprenörer för drift- och under

hållsåtgärder. Kostnaderna är angivna i 1980 års 

kostnadsnivå: 

Är: 1981 1982 1983 1984 1985 1986 

Kostnad kkr: 0 0 5 35 8 10 

Härtill kommer kostnader för den tid som den egna 

personalen behöver för skötsel av anläggningen. 

Exempel på åtgärder som skall utföras är länspump

ning av fördelningsbrunnar, rengöring av avlopps

pumpar och utrustning för värmeåtervinning ur dusch

avloppsvatten, kontroll av värmepumparnas drift. 
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Dessa åtgärder bedöms kräva 4 timmar per vecka för 

en man. I 1980 års prisnivå motsvarar detta en 

årlig kostnad av ca 11 kkr. 

Genomsnittskostnaden för drift- och underhållsåt

gärder har således varit ca 20,7 kkr per år under 

perioden 1981 - 1987. I förstudien kalkylerad kost

nad utgjorde 27,3 kkr per år, vilket betyder att 

39,6 kkr i 1980 års penningvärde vid ingången av 

1987 bör finnas reserverade för framtida kost

nader. 

Den i förstudien kalkylerade drift- och underhålls

kostnaden har således varit tillräcklig under de 

första sex åren. 

Det bör betonas att de fem kompressorhaverier som 

inträffat under garantitiden helt har bekostats av 

entreprenören, STAL Refrigeration, som även har 

bekostat utbyte av reglersystem, ventilplattor mm 

på värmepumpaggregaten. Dessa åtgärder genomfördes 

på entreprenörens egen begäran då de flesta komp

ressorhaverierna enligt entreprenören orsakats av 

felaktigheter i aggregatens reglerutrustning. 

Dessa åtgärder genomfördes 1983. Härefter har ett 

kompressorhaveri inträffat - år 1984 - som kommunen 

bekostat. 

Under de senaste åren har endast smärre åtgärder 

som byte av två st expansionsventiler, reparation 

av reglerutrustningar etc. utförts. 
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8.3 Lönsamhet - ursprunglig anläggning 

Enligt kapitel 7 har totala nettovärmeförbrukningen 

i skolan uppgått till 238,2 MWh och i sporthallen 

122 MWh per år mätt under perioden 8505 till 8706. 

Elförbrukningen för värmepumpar och hjälputrustning 

uppgick i skolan till 92,6 MWh per år och i sport

hallen till 59,4 MWh per år. 

Genomsnittligt elenergipris inklusive fast avgift, 

skatt och effektavgift 356,8 kr/MWh i skolan och 

350,2 kr/MWh i sporthallen. Dessa energipriser har 

erhållits via elleverantören, Tekniska Verken i 

Linköping AB, och utgör medelpriset per under 

aktuell tid förbrukad MWh. 

Kostnaden för värmepumpanläggningens elförbrukning 

uppgår då till: 

För skolan 92,6*356,8 = 33,0 kkr per år 

För sporthallen 59,4*350,2 = 20,8 kkr per år 

Total elkostnad för 

värmepumpanläggningen: 53,8 kkr per år 

Om byggnadernas nettovärmeförbrukning skulle ha 

producerats i en oljeeldad panncentral med 70% 

verkningsgrad inklusive kulvertförluster skulle 

brutto ha krävts 51 m3 eldningsolja per år. Eld

ningsolja typ Eol betingar ett medelpris av 1936 kr 

per kubikmeter under den aktuella perioden. 

Energikostnaden vid oljeeldning skulle alltså ha 

varit 98,7 kkr per år. 
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Värmepumpanläggningen ger en årlig energikostnads

besparing av 44,9 kkr jämfört med oljeeldning. 

Värmepumpanläggningens drift- och underhållskostnad 

är dock större än motsvarande kostnader för en 

oljeeldad panncentral. Enligt förstudien utgör 

denna merkostnad ca 9,8 kkr per år i 1980 års 

penningvärde, vilket omräknat till 1986 års kost

nadsläge motsvarar ca 15,8 kkr per år. 

Värmepumpanläggningen medför således en driftkost

nadsbesparing på ca 30 kkr per år. 

Enligt förstudien var driftkostnadsbesparingen 11,7 

kkr/år, vilket omräknat till 1986 års kostnadsnivå, 

motsvarar 18,7 kkr/år. Anläggningen har således, 

trots de låga värmefaktorerna, gett ett bättre 

driftresultat än förväntat, huvudsakligen beroende 

på gynnsammare prisrelation mellan el och olja. 

Om merkostnaden för investeringen i värmepumpan

läggningen omräknas från 1980 till 1986 års kost

nadsnivå med hjälp av förändringen i entreprenad

index för rörarbeten blir den ca 1640 kkr. 

Med 20 års amorteringstid och 4% real ränta fås en 

kapitalkostnad av 0,09 x 1640 = 147,6 kkr. 

För att anläggningen skall vara lönsam krävs vid 

nuvarande elpris ett oljepris av 4200 kr/m3. 

Om energiförbrukningen varit lika stor som den i 

förstudien beräknade och övriga faktorer varit 

oförändrade, hade driftkostnadsbesparingen blivit 

ca 56 kkr per år. För lönsamhet krävs då ett 

oljepris av 3000 kr/m3. 
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8.4 Lönsamhet - reducerad anläggning 

I det följande diskuteras inverkan av den i pro

jektförutsättningarna överskattade tappvarmvatten

förbrukningen i sporthallen på anläggningskostnader 

och driftresultat. 

Kollektorn dimensionerades för ett årsenergiuttag 

på 405 MWh. Främst beroende på sporthallens låga 

tappvarmvattenförbrukning och stora belysnings

effekt har dess värmeförbrukning och därmed energi

uttaget från kollektorn reducerats kraftigt. Enligt 

kapitel 7 är uppmätt energiuttag från kollektorn ca 

205 MWh per år, vilket motsvarar ca 51% av i för

studien kalkylerad energimängd. 

Kollektorn skulle därför ha kunnat utföras med 

40-50% mindre yta och utrustningen för värmeåter

vinning ur duschavloppsvattnet skulle då ha kunnat 

utgå. 

Detta medför att anläggningskostnaden reduceras med 

ca 280 kkr. 

Värmepumpaggregatet i sporthallen är dimensionerat 

för en värmeeffekt av ca 205 kW. Med nuvarande 

tappvarmvattenförbrukning bör en effekt på 140 kW 

vara tillräcklig. Tillsammans med en även i övrigt 

"mindre" anläggning (pumpar, rördimensioner etc) 

skulle detta medfört att anläggningskostnaden 

minskats med ca 70 kkr. 

De åtgärder som genomförts för att förbättra värme

pumparnas drift medförde en kostnad på 172 kkr, Om 

dessa åtgärder ingått i den ursprungliga entrepre

naden bör kostnaden i stället blivit ca 60 kkr. 
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Total merkostnad för ytjordvärmeanläggningen hade 

då blivit 688 kkr. Omräknad till 1986 års kostnads

nivå blir merkostnaden ca 1100 kkr. Vid 20 års 

avskrivning och 4% real ränta blir kapitalkostnaden 

99 kkr. 

Uppmätt värmefaktor i sporthallen är vidare 2,05 

medan skolans värmepump, som inte är lika över

dimensionerad, har gett en värmefaktor på 2,6. Med 

en mindre värmepump i sporthallen bör samma värme

faktor som i skolan kunna nås. Härigenom skulle 

aggregatets elförbrukning reduceras med ca 12 MWh 

per år. 

Sammantaget innebär ovanstående faktorer att 

lönsamhet uppnås vid ett oljepris av 3200 kr/m3. 
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9 FÖRESLAGNA FÖRBÄTTRINGAR 

9.1 Produktionsanläggning 

För att öka utnyttjningsgraden hos kollektor och 

värmepumpanläggning bör möjligheterna att ansluta 

en befintlig skolbyggnad till värmesystemet i 

sporthallen undersökas. Den skola som avses är be

lägen på ca 300 m avstånd från sporthallen. 

För att förbättra värmepumpanläggningens drift

situation bör byte till mindre kompressorer i 

sporthallen förberedas för genomförande när befint

liga kompressorer kräver mer omfattande reparation 

eller skall genomgå så kallad 10000-timmarsservice. 

Kostnaden för denna service är ca 25 kkr per komp

ressor och sammanhänger med deras omoderna konst

ruktion. 

Modernare kompressorer kräver ej denna service och 

har dessutom bättre verkningsgrad. 

Befintliga aggregatstativ, förångare och kon

densorer bör kunna bibehållas liksom aggregatens 

reglerutrustning. 

Fördelningsbrunnarna bör eventuellt förses med 

dränering exempelvis genom att ett plaströr dras 

från brunn till brunn för att avslutas i avlopps

pumpstationen. 

Driftinstruktioner bör upprättas speciellt med 

tanke på att driftpersonalens huvudsakliga arbets

uppgifter inte är skötsel av en värmepumpanläggning 

och att personalen inte fått någon utbildning för 

detta och enligt uppgift under de törsta fem årens 

drift inte haft någon schemalagd tid för skötsel av 

anläggningen. 
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Installation av automatik för stopp av en av aggre

gatens kompressorer vid utetemperatur över ooc. 

Automatisk inkoppling av "reservkompressorn" vid 

larm från den kompressor som är i drift. 
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10 SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER 

Mantorpprojektet har visat på betydelsen av att 

inte överdimensionera värmepumpanläggningar. Över

dimensioneringen gäller i första hand sporthallens 

värmepumpaggregat och beror på den i projektförut

sättningarna överskattade tappvarmvattenförbruk

ningen och stor intern värmeavgivning. 

Erfarenheterna från projektet visar även att en 

värmepumpanläggning för uppvärmning av byggnader 

med en värmelast som är starkt utetemperaturberoen

de - inte bör dimensioneras för hela effektbehovet. 

Ytjordvärmekollektorer bör ej förläggas under 

extremt tjälkänsliga ytor såsom asfalterade tennis

banor och d:o lekplaner. Genom det låga värmeut

taget har dock inga skador uppstått. 

Det låga energiuttaget från markkollektorn har 

tillsammans med en redan från början försiktigt 

dimensionerad kollektor lett till att köldbärar

temperaturen från kollektorn inte någon gång under

skridit -2°c, vilket kan jämföras med den dimen

sionerande temperaturen -7°c. 

De höga köldbärartemperaturerna torde betyda att 

nämnvärd frysning ej har inträffat runt kollektor

slangarna och att värmepumparnas värmeeffekt är ca 

25% större än dimensioneringsvärdena. 

För att kompressorerna vid små värmebehov inte 

skall vara i drift med nedreglerad effekt och för 

att drifttiderna inte skall bli för korta bör acku

mulatorvolymen på värmesidan vara stor. 
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Det bör betonas att både skola och sporthall varit 

i funktion kontinuerligt under hela perioden 1981 -

1987. De kompressorhaverier som inträffat har -

trots att värmepumparna är enda värmekälla - inte 

medfört att lokalerna har behövt stängas eller att 

för låga rumstemperaturer har förekommit. 

Under de senaste två åren har endast smärre drift

störningar förekommit i anläggningen. De åtgärder 

som genomförts av STAL Refrigeration i form av byte 

av aggregatens reglerutrustning, byte av ventil

plattor mm har tillsammans med de åtgärder som 

genomförts med BFR-lån för att förbättra värme

pumparnas driftsituation lett till ökad driftsäker

het och lägre underhållskostnader. 

Erfarenheterna från mätningarna för utvärdering av 

projektet är att: 

Utvärderingen skall skötas av kunnig och int

resserad personal i projektets omedelbara när

het. Att sköta mätningarna på 25 mils avstånd 

med endast skrivarregistrering av mätvärdena har 

visat sig fungera dåligt. 

Utrustningen för mätvärdesinsamling var av "låg

prisutförande" och var dessutom inte prövad i en 

så omfattande tillämpning. Utrustningen har 

visat sig oanvändbar. 
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Flödesmätning i köldbärarsystem med glykolin

blandning har visat sig vara ett område som även 

tillverkare och leverantörer av mätutrustning 

behärskar dåligt. Flödesgivare har levererats 

med kalibreringsintyg gällande 20-gradigt rent 

vatten. Fabrikanten har uppgett att givarnas 

egenskaper vid glykolblandat vatten är okända 

och att givarna ej bör användas i sådana 

tillämpningar. Försäljaren har då hänvisat till 

att fabrikantens kunskap om sin produkt är för 

dålig och att givarna är mycket lämliga för sin 

uppgift. Tilltron till mätvärden som givarna ger 

blir naturligtvis lidande av sådana uttalanden. 

För anläggningens fortsatta drift och skötsel bör 

personalen utbildas främst i frågor som komprssor

teknik och aggregatens styr- och reglerfunktioner. 

Härutöver bör en mer komplett drift- och skötsel

instruktion utarbetas. 

De värmemängdsmätare som installerats för att 

registrera värmepumparnas angivna energi från kon

densor respektive hetgasvärmeväxlare bör, till

sammans med de separata elmätarna för el till komp

ressorer respektive hjälppumpar, vara fullt till

räckliga för normal driftkontroll av anläggningen. 
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Bilaga 3:1 

Utrustning för utvärdering 
=========================== 

Det datorbaserade mätvärdesinsamlingssystemet 

består av följande utrustning: 

Skolan 

Box Givar Placering Anmärkning 

nr beteckn. 

GTU-KB-1 Ink. köldbärare Temperaturgivare 

GTU-KB-11 Utg. köldbärare Temperaturgivare 

GTU-KB-1 Köldbärare Flödesgivare 

GEU-E El central El till värmepump 

GEU-P Elcentral El till hjälppumpar 

Värmepumpens effektupptag från mark beräknas som: 

.2164*(GFU-KB-l) * (GTU-KB-1 - GTU-KB-11) (1) 

Värmepumpaggregatets värmefaktor beräknas som: 

(l)+GEU-E 

GEU-·E 

Värmepumpens värmefaktor med hänsyn till hjälput

rustningens elförbrukning beräknas som: 

(l)+GEU-E 

GEU-E+GEU-P 
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Sporthallen 

Box Givar

nr beteckn. 

2 GTU-KB-1 

GTU-KB-11 

GTU-KB-3 

GTU-KB-21 

GTU-S-1 

GTU-S-11 

GTU-U 

GTU-MG-11 

GFU-KB-1 

GEU-E 

GEU-P 

3 GTU-VB-1 

GTU-VB-2 

GTU-VB-4 

GTU-VB-5 

GTU-VV-1 

GTU-VV-11 

GTU-KB-41 

GTU-KB-42 

GFU-KB-4 

GFU-VV-1 

Bilaga 3:2 

Placering Anmärkning 

Ink. köldbärare Temperaturgivare 

Utg. köldbärare Temperaturgivare 

KB före värmepump Temperaturgivare 

KB efter avlopps-
VVX 

Duschavlopp till 
VVX 

Duschavlopp från 
VVX 

Utomhus 

Mark Golfbana 

Köldbärare 

El central 

Elcentral 

VB f. värmepump 

VB e. värmepump 

VB e. VVX-hetgas 

VB f. VVX-hetgas 

VV före VVX 

VV efter VVX 

KB tillopp Bandy
bana 

KB retur Bandy
bana 

KB Bandybana 

VV-ledning 

Temperaturgivare 

Temperaturgivare 

Temperaturgivare 

Temperaturgivare 

Temperaturgivare 

Flödesgivare 

El t. värmepump 

El t. hjälppumpar 

Temperaturgivare 

Temperaturgivare 

Temperaturgivare 

Temperaturgivare 

Temperaturgivare 

Temperaturgivare 

Temperaturgivare 

Temperaturgivare 

Flödesgivare 

Flödesgivare 
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5 

Bilaga 3:3 

Sporthallen, forts 

Box Givar- Placering Anmärkning 

nr beteckn. 

4 GTU-KB-51 KB tillopp 
Tennisbana Temperaturgivare 

GTU-KB-52 KB retur 
Tennisbana Temperaturgivare 

GTU-KB-61 KB tillopp 
Golfbana Temperaturgivare 

GTU-KB-62 KB retur 
Golfbana Temperaturgivare 

GTU-KB-1 Mark Bandybana Temperaturgivare 

GTU-KB-2 Mark Bandybana Temperaturgivare 

GTU-KB-3 Mark Bandybana Temperaturgivare 

GTU-KB-4 Mark Bandybana Temperaturgivare 

GFU-KB-5 KB Bandybana Flödesgivare 

GFU-KB-6 KB Golfbana Flödesgivare 

GTU-MR-1 Mark Referensyta Temperaturgivare 

GTU-MR-2 Mark Referensyta Temperaturgivare 

GTU-MR-3 Mark Referensyta Temperaturgivare 

GTU-MR-4 Mark Referensyta Temperaturgivare 

GTU-MB-5 Mark Bandybana Temperaturgivare 

GTU-MB-6 Mark Bandybana Temperaturgivare 

GTU-MB-7 Mark Bandybana Temperaturgivare 

GTU-MB-8 Mark Bandybana Temperaturgivare 

GHU-MR Mark Referensyta Fuktgivare 
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Bilaga 3:4 

Sporthallen, forts 

Box Givar- Placering Anmärkning 

nr beteckn. 

6 GTU-MB-9 Mark Bandybana Temperaturgivare 

GTU-MB-10 Mark Bandybana Temperaturgivare 

GTU-MB-11 Mark Bandybana Temperaturgivare 

GTU-MT-1 Mark Tennisbana Temperaturgivare 

GFU-MT-2 Mark Tennisbana Temperaturgivare 

GTU-MT-3 Mark Tennisbana Temperaturgivare 

GTU-MT-4 Mark Tennisbana Temperaturgivare 

GTU-MT-5 Mark Tennisbana Temperaturgivare 

7 GTU-MT-6 Mark Tennisbana Temperaturgivare 

GTU-MT-7 Mark Tennisbana Temperaturgivare 

GTU-MT-8 Mark Tennisbana Temperaturgivare 

GTU-MT-9 Mark Tennisbana Temperaturgivare 

GTU-MT-10 Mark Tennisbana Temperaturgivare 

GTU-MT-11 Mark Tennisbana Temperaturgivare 

GTU-MG-1 Mark Golfbana Temperaturgivare 

GTU-MG-2 Mark Golfbana Temperaturgivare 

8 GTU-MG-3 Mark Golfbana Temperaturgivare 

GTU-MG-4 Mark Golfbana Temperaturgivare 

GTU-MG-5 Mark Golfbana Temperaturgivare 

GTU-MG-6 Mark Golfbana Temperaturgivare 

GTU-MG-7 Mark Golfbana Temperaturgivare 

GTU-MG-8 Mark Golfbana Temperaturgivare 

GTU-MG-9 Mark Golfbana Temperaturgivare 

GTU-MG-10 Mark Golfbana Temperaturgivare 
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Bilaga 3:5 

Värmepumpens effektupptag från mark beräknas som: 

.2164*(GFU-KB-l)*(GTU-KB-l - GTU-KB-11) (2) 

Värmepumpens effektupptag i förångaren beräknas 

som: 

.2164*(GFU-KB-l)*(GTU-KB-3 - GTU-KB-31) (3) 

Effektupptag från duschavloppsvatten beräknas som: 

(3) - (2) 

Värmepumpsaggregatets värmefaktor beräknas som: 

(3)+GEU-E 

GEU-E 

Värmepumpens värmefaktor inklusive el till hjälp

utrustning beräknas som: 

(3)+GEU-E 

GEU-E + GEU-P 

Från kollektorns delytor upptagen effekt beräknas 

som: 

Bandybana: 

.2164*(GFU-KB-4)*(GTU-KB-42 - GTU-KB-41) 

Tennisbana: 

.2164*(GFU-KB-5)*(GTU-KB-52 - GTU-KB-51) 

Golfbana: 

.2164*(GFU-KB-6)*(GTU-KB-62 - GTU-KB-61) 
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