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1 FÖRORD 

Denna rapport utgör ena benet av två i E2B2 projektet Ny värmepump – utvärdering 
ur ett livscykelperspektiv (”Life cycle based evaluation of an onsite thermal energy 
production system”) och fokuserar på drift, energieffektivisering samt energiuppfölj-
ning av den nya energicentralen på Campus KTH. 
 
Initiativet till detta projekt togs av Akademiska hus, som också är ägare av energicen-
tralen, tillsammans med Bengt Dahlgren Stockholm AB. Övriga medverkande i pro-
jektet, utöver KTH som är projektägare, är Carrier, Fortum Värme och ClimaCheck. 
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2 SAMMANFATTNING 

Den nya energicentralen på KTH projekterades och installerades under åren 2013 - 

2014. Den huvudsakliga bakgrunden till installationen var den stora mängden vär-

meenergi, från datorhallar och liknande verksamhet, som vintertid kyldes bort via 

fjärrkyla. Huvudproducenten av spillvärmen är den stora datorhallen PDC. Grundsyf-

tet med den nya energicentralen var alltså att utnyttja spillvärmen som finns på KTH 

som värmekälla till tillkommande värmepumpar och i samma projekt installera kylma-

skiner som producent av baslasten för kyla. 

Omfattande kalkyler och lönsamhetsberäkningar utfördes i en LCC utredning avse-

ende lönsamheten i att installera i den nya energicentralen. Då denna visade på god 

lönsamhet för detta beslutades av fastighets- och projektägaren Akademiska hus att 

gå vidare i processen och ta fram ett förfrågningsunderlag för att handla upp entre-

prenörer för genomförande. 

Tidigt i installationsprojektet kom frågan upp avseende vikten av en noggrann upp-

följning av energiprestandan för anläggningen och bra förutsättningar att drifta den på 

ett effektivt sätt. Men också att det skulle vara intressant att titta på det större per-

spektivet och utreda CO2-avtrycket under anläggningens livslängd inklusive tillverk-

ning av material och produkter. Därför beslutades det att försöka göra ett forsknings-

projekt av det då resultaten är intressanta för fler i branschen än bara projektdelta-

garna. En ansökan till ett av Energimyndighetens forskningsprogram E2B2 upprätta-

des med projektnamnet ”Ny värmepump – utvärdering ur ett livscykelperspektiv”. I 

ansökan föreslogs projektet bestå av två ben – en LCA-del respektive en energi-

/driftoptimeringsdel. Denna rapport sammanfattar arbetet i energi-

/driftoptimeringsdelen. Huvudfinansiär i detta E2B2 projekt är Energimyndigheten 

medan Akademiska hus är det företag som bidrar med största delen från näringslivet 

som samfinansiär. 

Energianvändningen vad gäller köpt energi har minskat väsentligt efter installationen 

av den nya energicentralen. Detta trots att endast två av de ursprungligen tre tänkta 

värmepumparna installerades. Men fortfarande fanns utrymme för betydande driftop-

timering och där ligger fokus för detta projekt. 

Utifrån den mätutrustning som finns installerad i anläggningen (Akademiska Hus 

överordnade system, ClimaCheck-utrustning samt kyl-/värmepumparnas interna sy-

stem) har data sammanställts och analyserats i syfte att finna eventuella parametrar 

eller delsystem som inte driftas optimalt och därmed bör kunna optimeras. Denna 

analys har i vissa fall inneburit att fysiska ingrepp i anläggningen varit nödvändig ex-

empelvis i form av utbyte av komponenter. För att kunna följa upp vad en ändring 

innebär kan det krävas energiuppföljning under ganska lång tid innan man ser åtgär-

dens fulla effekt. Därför baseras vissa besparingspotentialer nedan på beräkningar 

och erfarenheter. Energi- och driftoptimeringen av en anläggning av denna storlek 

och komplexitet kräver kontinuerlig uppföljning. 
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Nedan listas de mest betydande åtgärderna som framkommit inom projektet samt 

besparingspotentialen för dessa. Ett minustecken framför siffran innebär en negativ 

besparing, alltså en ökning. 

• Kylmedeltemperaturen 
Anpassning till behovet av värmepumpdrift för besparing av elenergi 
till kylmaskinerna.  
Besparing el: ca 100 MWh 
 

• Flöden i värmeåtervinningskretsen 
Anläggningen bör ha en kapacitet att köra ett flöde genom värme-
pumparnas kondensorer som medför effektiv drift.  
Besparing värme: ca 90 MWh 
Besparing el: ca -22 MWh 
 

• Mellankretsens temperatur 
Denna påverkar prestandan för både värmepumpar och kylmaskiner 
och en styrning av denna utifrån värme- respektive kylbehov kommer 
påverka anläggningens totala COP. 
Besparing el: ca 230 MWh 
 

• Start och stopp av värmepumpar 
Denna bör inte vara hårt satt efter datum, som den initialt var, utan 
istället vilket värmebehov som finns för området.  
Besparing värme: ca 290 MWh 
Besparing el: ca -58 MWh 
 

• Värmeproduktionens kapacitet 
Analyser påvisade att det finns ytterligare potential att återvinna spill-
värme då det under perioder med värmebehov ändå körs upp värme 
på taket via kylmedelkylarna. 
Besparing värme: ca 1 100 MWh 
Besparing el: ca -256 MWh 
 

• Inställningar för styr-/ och reglerparametrar 
Vissa börvärden och inställningar i anläggningen finns anledning att 
se över då dessa är generella och inte anpassade efter den specifika 
anläggningen. 
Besparing el: ca 150 MWh 

 
Sammanlagda energibesparingar, uppmätta och beräknade: 
Värme: 1 480 MWh 
El:     144 MWh 
 

Nedan några sammanfattande erfarenheter från projektet: 

• Ett noggrant arbete i förstudie-fasen kan ge en bra riktlinje avseende 

den framtida energianvändningen. 

• Viktigt att tidigt specificera eventuella risker i projektet. 

• En rekommendation är att i ett tidigt skede fastställa en driftstrategi 

för anläggningen, gärna tillsammans med den driftorganisation som 

kommer handha anläggningen efter färdigställande. Detta är också 

en viktig input till systemval. 



 

 

 

 Uppdrag:     

Sida: 5 

• Varje timme som driftorganisationen kan lägga på intrimning och ju-

stering efter färdigställande betyder mycket för energianvändningen. 

Detta gäller också uppföljningsarbetet efter genomförande av åtgär-

der.  

• Det är viktigt att under projektering fastställa en plan för vilka mät-

ningar som är viktiga för att kontinuerligt kunna arbeta med energief-

fektivisering och felsökning. Alltså att de nödvändiga mätpunkterna 

och mätarna installeras. 

• Ett komplement till det arbete driftorganisationen gör skulle kunna 

vara att fastighetsägaren anlitar en extern resurs som lägger upp-

skattningsvis 2 - 4 timmar/vecka att endast jobba med analys av 

energianvändningen och de parametrar som påverkar denna. Arbetet 

ska ske i nära samordning med driftorganisationen och är extra viktigt 

de första 2 – 3 driftsåren. 
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3 SUMMARY (SAMMANFATTNING PÅ ENGELSKA) 

The new combined heating and cooling system at Campus KTH was de-

signed and constructed during year 2013-2014. The main background was 

that a large amount of district cooling energy was bought during the winter 

period due to a large cooling demand in server halls, mainly the larger one 

called PDC. So instead of letting the district cooling network take care of the 

waste energy the idea was to install new cooling machines and heat pumps 

to regain the heat energy at the campus. 

Extensive calculations and life cycle cost analyses were performed for the 

property owner Akademiska hus to support decision making in the early 

stages. These calculations and analyses showed a significant economic 

benefit from installing the new combined heating and cooling system. 

Early in the installation work there were discussions regarding the need of a 

thorough follow-up and evaluation process of the new system and everyone 

agreed that it would be of great interest to do so. However it was desired that 

the evaluation process should not only focus on energy and costs, but also 

the carbon dioxide footprint including embodied emissions. For this reason, a 

decision was made to establish an application to the E2B2 program. 

The application was separated into two parts; a simplified LCA and an opti-

mization part – where this report concludes the optimization part. The main 

funder for this E2B2 project is the Swedish Energy Agency (Energimyn-

digheten) and the property owner Akademiska hus. 

Bought energy has been significantly reduced after commissioning the com-

bined heating and cooling system, both for bought district heating and district 

cooling. This even though only two out of initial three heat pumps were in-

stalled. However, even though energy reduction is large there are still a lot of 

optimizations that could make the plant run as efficient as possible. 

The first meeting of the optimization group, consisting of seven persons, was 

held in April 2015 and then a continuous series of meetings has been held. 

The method that has been used in the project can be described as: 

1. Description of present status for the plant 

2. Definition and prioritization of areas to lay focus on 

3. Collection of necessary data for carrying out relevant analysis 

4. Perform analysis 

5. Specify test of theories that have emerged during above mentioned 

analysis 

6. Performing of tests in sharp situation 

7. Implementation of new functions and new equipment 

8. Evaluation of measures 
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Listed below are the most relevant measures that came out from discussions 

and analysis within the optimization group: 

1. Coolant temperature during summer, a lower temperature means a 

lower electricity demand for the chillers. 

2. Start- and stop function for the heat pumps, the default settings were 

that they start and stop on a fixed date, not due to outdoor tempera-

ture.. 

3. Mass flow of water in the heat recovery circuit. A possibility to in-

crease the flow is important to ensure an energy efficient operation of 

the heat pumps. 

4. Temperature in the “middle circuit”, the water circuit between the 

chillers and the heat pumps. An adaption of the temperature depend-

ing of the operation of chillers and heat pumps affect the overall effi-

ciency of the plant. 

5. The possibility and profitability of installing a third heat pump. 

6. Adjustment of regulation parameters for the plant and which overall 

control and regulation system should be used. 

For each point above analysis, calculations, tests and implementations have 

been carried out. The result is a mix of adjustments of steering/control pa-

rameters and installation of complementary equipment or units. 

In total the estimated energy reduction from the optimization is: 

Heat energy:  1 480 MWh 

Electricity:     144MWh 

 

Here it should be noted that some of the measures resulting in reduction of 

heat energy also results in an increase of electricity.  

 

Listed below are other important outcomes from this project: 

• With thorough work in the pre-study stage one can come quite close 

to the actual energy use after installation. 

• If there are any unknown factors within the project that might have an 

impact on the system those should be lifted as risks and be a part of 

the pre-study and evaluated in the follow-up. 

• A recommendation is that in early stages to establish an operational 

strategy the plant, which is also an important input during latter sys-

tem design. 

• It is also important to evaluate choice of control system and which 

system - the property owners or the equipment suppliers- that should 

be the overarching one. 

• It is important for the facility management organization to set aside 

time to focus on measures such as adjusting relevant steering/control 

parameters. And to work with follow-up of the adjustments. 
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• Regarding monitoring of energy use; it is considered important to es-

tablish a well thought-out plan for monitoring. This monitoring plan 

should be implemented in the early stages of the project. 

• As a complement to the work performed by the facility management 

organization it is recommended to include an external expert in the 

management process. The energy expert might, for instance, allocate 

2-4 hours per week for evaluation. This could at least be relevant the 

first 2-3 years after completion of the installation. 
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4 BAKGRUND 

Energianvändningen för Campus KTH påvisade 2011 en hög användning av 
fjärrkyla under vintertid. Detta företrädesvis av kylbehovet för en stor datahall 
(kallad PDC) men också icke obetydliga behov på ett flertal andra ställen, 
också företrädesvis datahallar – exempelvis i byggnad 50:16 ”Q-husen”, på 
Campus KTH.  
 
Campus KTH har två stora ringmatade nät, ett för värme och ett för kyla. 
Båda näten utgår från ungefär samma plats. Därav uppstod idén att utreda 
möjligheten att återvinna spillvärmen med samtidig egen produktion av kyla. I 
arbetet med utredningarna inhämtades mängder med data från Akademiska 
hus driftdator och energiabonnemang, framförallt energistatistik och effekt-
behov både för kyla och värme men också krav på temperaturer mm. Ingå-
ende dialog fördes också med Akademiska hus driftpersonal på KTH. 
 
Denna information mynnande ut i att sju stycken alternativ kom att jämföras i 
en omfattande Livscykelkostnadsanalys (LCC analys) sammanfattad i en 
rapport som underlag för investeringsbeslut. Bland annat jämfördes olika 
köldmedium (HFC och CO2), att endast en del av näten skulle kopplas in till 
den nya energicentralen respektive hela nätet samt ett alternativ utan vär-
meåtervinning med endast frikyla vintertid via utomhusplacerade kylmedelky-
lare. Där alltså ett av alternativen innebärande nya kylmaskiner och värme-
pumpar, som kopplades in till hela kyl-och värmenätet, visade sig vara mest 
lönsamt med en given bruksperiod. De alternativen som utvärderades i LCC 
analysen var: 

Nollalternativet: Nuvarande system med fjärrvärme och fjärrkyla. 

Alternativ 1 HFC: Värmeåtervinning från ”Södra slingan” i KP-systemet, 
KA/VP i drift året runt, HFC köldmedium. 

Alternativ 1 CO2: Värmeåtervinning från ”Södra slingan” i KP-systemet, 
KA/VP i drift året runt, CO2 köldmedium. 

Alternativ 2: Värmeåtervinning från ”Södra slingan” i KP-systemet, 
KA/VP i drift på dellast sommartid, HFC köldmedium. 

Alternativ 3: Värmeåtervinning från ”Södra slingan” i KP-systemet, 
KA/VP i drift året runt samt egen anläggning för byggnad 
50:16, HFC köldmedium. 

Alternativ 4: Värmeåtervinning från hela KP-systemet. KA/VP i drift året 
runt, HFC köldmedium 

Alternativ 5: Frikyla till PDC. 
 

Förklaringar: KP = Kyla Primär. 
KA = Kylaggregat. 
VP = Värmepump. 
Södra slingan = den del av Kyla Primär systemet som PDC är ansluten till. 
50:16 = en byggnad ansluten till ”norra slingan” av kyla Primär systemet. 
PDC = Parallelldatorcentrum (PDC Centrum för High Performance Computing). 

Anläggningens beräknade energianvändning för vart och ett av de studerade 
alternativen i LCC analysen framgår nedan: 

 Fjärrvärme 
[GWh/år] 

Fjärrkyla 
[GWh/år] 

El 
[GWh/år] 

Nollalternativet 31,1 18,8 n/a 

Alternativ 1 HFC 19,4 6,8 3,7 

Alternativ 1 CO2 18,3 6,8 4,7 

Alternativ 2 19,3 9,5 2,9 

Alternativ 3 19,1 6,3 3,8 

Alternativ 4 18,2 3,1 4,9 

Alternativ 5 31,1 14,9 0,8 
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Med ovanstående utredning som grund kom ett beslut att fattas att investera 
i en ny energicentral med kylmaskiner/värmepumpar (alternativ 4), placerade 
i den befintliga fjärrvärmecentralen/panncentralen på området placerad i 
byggnad 43:05, se Figur 1. En ny fjärrkylcentral placeras också där för möj-
lighet till anslutning av hela Campus KTH. På så sätt kunde den nya energi-
centralen anslutas mot hela KTH’s kyl- och värmeförsörjning på ett ställe.  
 
Systemuppbyggnaden är av tvåstegs modell med två kylmaskiner som pro-
ducerar kyla direkt mot områdets kylförbrukare via det befintliga köldbärarnä-
tet. Inkoppling av värmepumparna görs mot kylmaskinernas varma sida där 
så mycket av värmen som möjligt tas om hand. Kylning av kylmaskinerna 
görs vid behov via kylmedelkretsen där kylmedelkylarna är placerade på 
taket av byggnaden. Värmepumparna arbetar mot alla de fyra värmekretsar-
na via respektive nya värmeväxlare som ligger i serie med fjärrvärmeväxlar-
na. Returtemperaturen för fjärrvärmen är en kritisk parameter i samman-
hanget, då straffavgifter avgår vid för höga returtemperaturer, och är en bak-
grund till hur systemuppbyggnaden projekterats. 
 
Efter anläggningens installation, som var klar hösten 2014, har det visat sig 
att lönsamhetsberäkningarna som gjordes inför entreprenaden, stämt bra 
med utfallet för energianvändningen. Men med tanke på anläggningens 
komplexitet så föll det sig naturligt att vid ansökan till E2B2 programmet, utö-
ver LCA analys av anläggningen, även se över energianvändningen 
före/efter installationen samt energieffektiviteten för hur anläggningen körs. 
 
I denna del av E2B2 projektet så beskrivs huvudsakligen arbetet med att 
”optimera” driften av den nya energicentralen. Men här görs även ett reso-
nemang kring beräknad energianvändning i LCC utredningen som gjordes 
inför installationen av energicentralen samt det verkliga uppmätta utfallet 
efter installationen. 
 

Huvudfinansiär för projektet är Energimyndigheten, dock har även Akade-

miska hus gått in med en större kontant del. Övriga delfinansiärer är Fortum 

Värme, ClimaCheck, Bengt Dahlgren Stockholm AB samt Carrier.  



 

 

 

 Uppdrag:     

Sida: 11 

5 FÖRUTSÄTTNINGAR 

Nedanstående bild redovisar KTH Campus uppbyggnad där ringen markerar 
läget av energicentralen. 
 

 

Figur 1: Översikt KTH Campus, läget för ny energicentral inringat. 

 
Den totala golvytan för alla byggnader, och som alltså kommer betjänas av 
den nya energicentralen, är ungefär 230 000 m2. Huvudsakligen består verk-
samheten av kontor och utbildning i olika former men det förekommer även 
exempelvis laboratorier och verkstäder. 
 
Byggnaderna är till stor del av äldre standard med höga temperaturer i radia-
torsystem vilket är en viktig parameter till hur anläggningen ska driftas. Vik-
tigt också att veta att luftbehandlingsanläggningarna till stor del är utbytta 
och har god värmeåtervinning vilket påverkar returtemperaturer i värmesy-
stem. 
 
Nedanstående figurer (2 och 3) visar områdets värme- respektive kylnät. Där 
kan konstateras att kylnätet är i form av en ringmatning där samtliga bygg-
nader betjänas via samma ”krets”. På grund av att datahallarna ligger på 
samma krets som komfortkylan så behöver köldbärarens framledningstem-
peratur vara i princip konstant och inte högre än 6°C. Värmenätet består av 
fyra kretsar med respektive fjärrvärmevärmeväxlare. Lasterna på kretsarna 
skiljer sig åt och även kraven på framledningstemperaturer och flöde. 
 
I Figur 4 visas den nya energicentralens uppbyggnad, där de olika anslut-
ningspunkterna mot befintliga nät beskrivs.  
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Figur 2: Kylnät för KTH Campus, läget för ny energicentral inringat. 
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Figur 3: Värmenät för KTH Campus, läget för ny energicentral inringat.  
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Den nya energicentralen är uppbyggd enligt nedanstående schema i Figur 4. 
 

 

Figur 4: Principschema för den nya energicentralen. 

Kylmaskiner 

Värmepumpar 

Anslutning mot KTH’s 
köldbärarnät via värme-

växlare. 

Anslutning mot KTH’s 
värmekretsar via vär-

meväxlare. 

Anslutning till kylmedelky-
lare placerade på yttertak. 
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Det finns alltså, som tidigare beskrivits, ett kylbehov året om på området vil-
ket innebär att kylmaskinerna, se Figur 4, i energicentralen är i drift året om. 
Detta även vintertid, dock kan kyleffektbehovet då vara lägre. Sommartid går 
kylmaskinerna på full effekt och spets sker med fjärrkyla för att täcka det 
behov som inte kylmaskinerna kan producera. Den blåa kretsen i Figur 4 
visar köldbärarsystemet från kylmaskinerna, som via värmeväxlare (ej med i 
figuren) är inkopplade mot Campus KTH’s kylnät, se Figur 2. 
 
Värmepumparna utnyttjar kylmaskinernas kondensorvärme för att producera 
högvärdig värmeenergi som levereras ut i värmekretsarna för Campus KTH 
(se Figur 3). Det röda systemet i Figur 4 visar värmeåtervinningskretsen från 
värmepumparna som via värmeväxlare (ej med i Figur 4) levererar värme till 
KTH’s värmekretsar. 
 
Värmepumparnas drift sommartid efter installationen av energicentralen var 
datumstyrd att vara avstängda under perioden 15:e maj till sista september. 
Då kyls kylmaskinerna via den gröna kretsen i Figur 4 av kylmedelkylare (ej 
visade) placerade på yttertak. 
 
Kortfattat avseende styrningen av anläggningen så är utgångspunkten kyl-
behovet, det vill säga kylmaskinerna går utefter det kylbehov som finns. Om 
det finns ett samtida värmebehov så kommer primärt värmepumparna att 
kyla kylmaskinerna. Överskottsvärme från kylmaskinerna kyls bort via kyl-
medelkylarna på taket. 
 
Prestandan för anläggningen över året kan definieras som totalt producerad 
kylenergi+värmeenergi dividerad med totalt förbrukad elenergi. Detta be-
nämns vanligtvis som anläggningens totala års-COP (Coefficient of Perfor-
mance eller anläggningens verkningsgrad). Ju högre verkningsgrad desto 
bättre är anläggningens prestanda. 
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6 RESONEMANG ENERGIANVÄNDNING OCH LÖNSAMHET 

6.1 ENERGIANVÄNDNING INNAN INSTALLATION AV NY 
ENERGICENTRAL 

I Tabell 1 redovisas hur energianvändningen avseende värme/kyla för Cam-
pus KTH såg ut perioden första juni 2011 till sista maj 2012, innan installat-
ionen av den nya energicentralen genomfördes. Ej normalårskorrigerade 
värden. 
 

  
Effektbehov [MW] 

 
Effektbehov [MW] 

 
Värmebehov timsmedeleffekt Kylbehov timsmedeleffekt 

Månad MWh Min Max MWh Min Max 

jun-11 428,1 0,1 4,6 1 939,7 1,3 5,8 

jul-11 305,2 0,2 1,1 2 165,6 2,0 6,9 

aug-11 391,2 0,2 5,0 1 927,1 1,8 5,0 

sep-11 841,4 0,3 8,0 1 646,0 1,7 3,8 

okt-11 2 375,9 0,4 7,9 1 599,7 1,8 4,3 

nov-11 3 132,6 1,9 9,3 1 458,2 1,7 4,2 

dec-11 4 247,6 2,4 8,5 1 405,0 1,6 3,7 

jan-12 5 291,0 4,5 12,7 1 319,7 1,4 3,8 

feb-12 5 555,1 1,5 12,7 1 321,8 0,1 3,8 

mar-12 3 542,0 0,7 11,7 1 517,6 0,5 3,6 

apr-12 3 990,8 0,7 7,7 1 432,1 0,8 4,4 

maj-12 1 176,4 0,3 3,7 1 713,3 1,6 5,3 

Summa 31 277,3 
  

19 445,8 
  

Tabell 1: Energianvändning innan energicentralen installerades, ej normalårskorrigerat. 

 
Där kan konstateras ett energi-/effektbehov för fjärrvärme på: 31,3 MWh / 
12,7 MW samt för fjärrkyla på 19,4 GWh / 6,9 MW. 
 
Det går också att konstatera den höga kylanvändningen vintertid där den 
huvudsakliga belastningen kommer från den stora serverhallen PDC. Vad 
gäller avtal med energileverantör så användes vid lönsamhetsberäkningarna 
det befintliga avtalet med dess applicering på energi och effekt tariffer. Detta 
inklusive kombinatkvoter, vilken är en kostnadsmodell Fortum använder som 
bygger på fördelningen av energi- och effektbehov. 
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Nedan visualiseras även en energiprofil över året: 
 

 

Figur 5: Energiprofil fjärrvärme och fjärrkyla. 

 
 

6.2 BERÄKNAD ENERGIANVÄNDNING VID INSTALLATION AV NY 
ENERGICENTRAL 

Beräknad energianvändning för det vinnande alternativet redovisas nedan i 
Tabell 2, Se Figur 4 för uppbyggnad av energicentralen. Sammanlagt sju 
stycken alternativ för utförandet av en ny energicentral studerades, inklusive 
”0”-alternativet. På grund av brister i energistatistikunderlaget stämmer inte 
sammanställningen i Tabell 2 helt överens med vad som presenteras för 
helår avsnitt 4. 
 

Månadsförbrukning Alt 4 [MWh] 

 
Fjärrvärme 

Värme-
pump 

 

 
Fjärrkyla Kylmaskin 

Jan 3 966,3 1 641,4  Jun 447,4 1 492,0 

Feb 4 159,1 1 484,2  Jul 760,0 1 408,0 

Mar 2 851,0 1 637,2  Aug 517,7 1 409,8 

Apr 957,6 1 057,9  Sep 209,0 1 436,9 

Maj 459,0 848,3  Okt 114,6 1 485,1 

Jun 79,6 352,1  Nov 48,8 1 409,7 

Jul 50,7 247,7  Dec 13,8 1 391,4 

Aug 68,7 323,8  Jan 21,1 1 298,5 

Sep 145,1 678,3  Feb 82,3 1 240,3 

Okt 844,1 1 454,9  Mar 156,5 1 360,3 

Nov 1 422,3 1 597,1  Apr 318,5 1 113,3 

Dec 2 468,2 1 644,8  Maj 258,0 1 453,7 

Summa 17 471,9 12 967,5  

 
2947,7 16 499,0 

Tabell 2: Beräknad energianvändning för nya energicentralen. 
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Det kan konstateras att den beräknade besparingen blir ungefär 13,8 GWh 
värme och 16,5 GWh kyla samt att även effekttopparna kapas. Värmepump 
står för värmeproduktion av värmepump och kylmaskin för kylproduktion via 
kylmaskin. Ungefär tillkommer det 4,9 GWh el för drift av kylmaskiner, vär-
mepumpar och kringutrustning. 
 
 

6.3 VERKLIG UPPMÄTT ENERGIANVÄNDNING EFTER INSTALLATION 
AV NY ENERGICENTRAL 

Verklig uppmätt energianvändning för den nya energicentralen redovisas 
nedan i Tabell 3. Observera att tabellen avser faktisk uppmätt energianvänd-
ning för perioden första maj 2015 till sista april 2016. 
 

MWh 
Fjärrvärme 

ej normalårskorriger 
Fjärrkyla 

ej normalårskorriger El 

Maj -15 964,6 71,8 369,8 

Juni -15 581,9 76,9 287,8 

Juli -15 324,7 182,3 303,2 

Aug -15 295,3 322,3 291,8 

Sept -15 746,9 22,2 246,2 

Okt -15 998,5 4,9 523,7 

Nov -15 1 716,9 6,3 508,0 

Dec -15 2 226,0 0,6 512,2 

Jan -16 4 252,8 0,5 488,5 

Feb -16 2 669,9 0,7 479,8 

Mars -16 1 986,1 0,5 524,6 

Apr -16 1 087,6 1,6 505,1 

Summa 17 850,1 690,6 5 040,6 

Tabell 3: Verklig energianvändning för nya energicentralen. 

 
Det kan konstateras att den verkliga besparingen inte riktigt uppnår den be-
räknade avseende fjärrvärme. Detta kan framförallt härledas till att en tredje 
värmepump inte installerades, vilket beslutades sent under projekteringen. 
Anledningen var huvudsakligen att det då fanns en osäkerhet kring framtiden 
för den stora serverhallen PDC. Osäkerheten bestod i att ägarna av PDC:n 
varken var säkra på om de skulle låta datahallen vara kvar på KTH, hur 
länge den i så fall skulle vara kvar eller i vilken omfattning. Det fanns också 
en budgetfråga i projektet att ta hänsyn till och sammantaget gjorde detta att 
beslutet togs att bara installera två av de ursprungligen tänkta tre värme-
pumparna. Dock gjordes avstick på rören i den nya energicentralen som möj-
liggör en enkel inkoppling av en eventuell tredje värmepump. 
 
Vad gäller jämförelsen med tidigare uppmätta och beräknade värden ska här 
så klart också påpekas att jämförelsen görs med ej normalårskorrigerade 
värden. 
 
Däremot blir kylbesparingen större än beräknat vilket kan härröra från flera 
anledningar, en stor faktor är PDC:s kylbehov som vi, genom analyser av 
kylmaskinernas drift, vet har minskat. 
 
Under detta kapitel kan också nämnas att vid genomgång av energistatisti-
ken så kunde konstateras att all kondensorvärme från kylmaskinerna under 
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vintertid inte utnyttjades i värmepumparna. Alltså kyldes en icke obetydlig del 
spillvärme bort på taket genom kylmedelkylarna. 
 

6.4 JÄMFÖRELSE AV EFFEKT-/ENERGISIGNATUR FÖRE OCH EFTER 
INSTALLATIONEN AV DEN NYA ENERGICENTRALEN 

Nedan redovisas ett 36-månaders diagram innehållande effekt-/energi-
signatur för hela Campus KTH vad gäller fjärrvärme. Där kan konstateras 
minskningen av fjärrvärmebehovet efter färdigställandet av den nya energi-
centralen. 
 

 

Figur 6: Effekt- och Energisignatur för Campus KTH, 2014 - 2016. 

 
Vad vi alltså ser i diagrammet i Figur 6 är alltså att lutningen blir mindre brant 
efter färdigställande av den nya energicentralen. Maj 2014 till maj 2015 kan 
vi se att det finns punkter både för när energicentralen inte fanns och efter att 
den stod på plats. 
 
Avseende effektbehov kan konstateras att det verkar stämma med en maxi-
mal effekt kring 12,5 MW innan energicentralen, vilket också korresponderar 
mot det angivet under kapitel 6.1. Och att det maximala effektbehovet mins-
kar till ungefär 9 - 9,5 MW efter installationen.  
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6.5 TEKNISKA DATA FÖR KYLMASKINER OCH VÄRMEPUMPAR 

 
Nedan redovisas tekniska data för de kylmaskiner respektive värmepumpar som in-
stallerats i den nya energicentralen. 
 
Teknisk data kylmaskiner, per aggregat (vinterfallsdrift) 
  Fabrikat / modell Carrier / Vätskekylaggregat 30XW-P1012 
  Kyleffekt (dim) 1022 kW 
  Köldbärartemperatur (in/ut) +17 / +7 °C 
  Kondensoreffekt (dim) 1203 kW 
  Kylmedeltemperatur (in/ut) +30 / +36 °C 
  Antal kompressorer 2 st 
  Maximal eleffekt 134 kW 
  Köldmedium R134a  
  Fyllnadsmängd 
  (köldmedium) 

240 kg 

 
Teknisk data värmepump VP101 
  Fabrikat / modell Carrier / Vätskekylaggregat 30XWH-0802 
  Kyleffekt (dim) 589 kW 
  Köldbärartemperatur (in/ut) +36 / +30 °C 
  Kondensoreffekt (dim) 762 kW 
  Kylmedeltemperatur (in/ut) +55 / +70 °C 
  Antal kompressorer 1 st 
  Maximal eleffekt 204 kW 
  Köldmedium R134a  
  Fyllnadsmängd  
  (köldmedium) 

125 kg 

 
Teknisk data värmepump VP102 
  Fabrikat / modell Carrier / Vätskekylaggregat 30XWH-0802 
  Kyleffekt (dim) 768,5 kW 
  Köldbärartemperatur (in/ut) +36 / +30 °C 
  Kondensoreffekt (dim) 908 kW 
  Kylmedeltemperatur (in/ut) +37 / +55 °C 
  Maximal eleffekt 204 kW 
  Köldmedium R134a  
  Fyllnadsmängd  
  (köldmedium) 

125 kg 
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7 FÖRUTSÄTTNINGAR 

Tidigare kapitel beskriver alltså situationen som den ser ut vid starten av 
E2B2-projektet, dock fanns inte hela 2015 års energianvändning på plats då. 
Energicentralen hade varit i drift ungefär ett år men vissa kompletterande 
installationer återstod att göra. Exempelvis hade bara två av de fyra värme-
växlarna för värmeåtervinning till värmekretsarna funnits på plats vilket på-
verkat hur mycket av värmepumparnas energi som kunnat återvinnas. Detta 
har gjort att användbarheten av den historiska energianvändningen påver-
kats. De två återstående värmeväxlarna kom dock på plats hösten/vintern 
2015. Detta innebar att hela den ursprungligt tänkta installationen då fanns 
på plats, förutom den tredje värmepumpen. 
 
Med hänsyn till ovanstående så visade sig anläggningen ändå uppnå de 
beräknade värdena för produktion av kyla och värme. Men eftersom denna 
typ av anläggning är ovanlig, egentligen finns ingen exakt likadan att jämföra 
med i liknande storlek, så fanns en hel del parametrar att diskutera vad gäller 
styrning, driftstrategier mm. Driftorganisationen på KTH är ambitiös men en 
komplex anläggning som denna kräver mycket engagemang och tid och det 
kan vara svårt att hinna med energiuppföljning när ändring av parametrar 
görs. Vid de inledande mötena framkom att det fanns diskussionspunkter 
vad gäller hur energicentralen bör driftas. Det finns också goda förutsätt-
ningar för analys av prestandan för värmepumpar och kylmaskiner då en 
ClimaCheck-installation finns inkopplad till energicentralen. ClimaCheck är 
en svenskutvecklad metod för analys av värme- och kylprocesser i syfte att 
optimera funktionaliteten i den dagliga driften. Metoden är utvecklad av AB 
ClimaCheck. Dessutom finns goda förutsättningar att göra loggningar från 
Akademiska Hus överordnade styr- och övervakningssystemet. 
 
Med ovanstående förutsättningar startades en mötesserie inom gruppen 
kallad ”driftoptimerings-gruppen” bestående av: 
Sven Lindahl, driftledare Akademiska hus 
Johan Tjernström, energiexpert Akademiska hus 
Hans Nilsson, driftingenjör Akademiska hus 
Tomas Johansson, teknikexpert Carrier 
Jakob Månberg, ClimaCheck 
Joakim Nordemo, energiexpert Bengt Dahlgren Stockholm 
  



 

 

 

 Uppdrag:     

Sida: 22 

8 METODBESKRIVNING 

Efter att ha genomfört startmötet för projektet där samtliga i driftoptimerings-
gruppen deltog så blev det tydligt vilken metodik som var mest gångbar, vil-
ken beskrivs nedan. 
 

1. Beskrivning av nuläget. 
I denna fas går gruppen igenom anläggningen och driftledaren på 
Akademiska hus berättar om nuläget. Genomgång av ett antal drift-
bilder direkt i driftdatorn görs för att få en grundlig förståelse hur an-
läggningen körs idag och var förbättringspotential finns. Detta görs 
vid ett antal möten – resultatet blir en lista med diskussions-
/förbättringspunkter i form av ett mötesprotokoll. 
 

2. Definiering av prioriterade områden att fokusera på. 
Utifrån ovanstående nämnd lista/protokoll så definieras vilka delom-
råden som, utifrån bedömd energisparpotential, bör prioriteras i pro-
jektet och vilka analyser som är aktuella. Här specificeras också vilket 
data som måste framtas för att kunna göra analyserna. 
 

3. Framtagande av nödvändig indata för att kunna genomföra rele-
vanta analyser. 

Detta genomförs dels online – både med studier av momentana drift-
bilder samt via ClimaChecks programvara där kylmaskiners och vär-
mepumpars momentana prestanda visualiseras. 
Det stora arbetet görs dock via insamling av data både från Akade-
miska hus styr- och reglersystem och från ClimaChecks automatiska 
loggningar. Inhämtning av energistatistik från Akademiska hus me-
diauppföljningssystem Energiportalen är också en viktig del av detta 
arbete. 
 

4. Genomförande av analyser. 
För att kunna göra relevanta analyser och slutsatser behövs till stora 
delar en ombearbetning av indatat utföras. Detta gjordes mest fördel-
aktigt med upprättande av ett antal Excel-makron som sammanförde 
indata från de olika mätsystemen till att hamna i samma filer. Utma-
ningen här var att göra det så att alla timvärden hamnat på samma 
rad. På detta sätt så var det möjligt att avläsa olika parametrars på-
verkan på returtemperaturer, energiprestanda etc. timme för timme. 
 

5. Specificering av tester av teorier som kommit fram vid ovanstå-
ende analyser. 

Av ovanstående analyser framkom ett antal förslag på åtgärder att 
genomföra i anläggning. Exempelvis ändring eller införande av olika 
parametrar som annorlunda tids- eller temperaturstyrning men även 
behov av installation av kompletterande komponenter och utrustning. 
För att testa hållbarheten i dessa åtgärdsförslag så behöver tester 
göras i anläggningen med förändringarna genomförda. 
 

6. Genomförande av tester i skarpt läge. 
Denna punkt innebär att nya funktioner testas i anläggningen utan att 
vara permanent inlagda i driftsystemet. Ett drift-/testark upprättas 
med tidplan, tillvägagångssätt, ansvarig etc. Testerna utvärderas och 
den nya funktionen implementeras eventuellt permanent. 
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7. Implementering av ny utrustning och nya funktioner. 
Denna punkt innebär att ett beslut behöver tas, företrädesvis av Aka-
demiska hus då det påverkar dem både driftmässigt och ekonomiskt, 
att permanent införa nya funktioner och/eller komponenter i anlägg-
ningen. 
 

8. Utvärdering av åtgärder. 
Detta kommer i huvudsak att genomföras under 2017, då merparten 
av åtgärderna är implementerade. Dock kommer vissa delar att ut-
värderas redan under 2016. 

 
 

9 MÖTESDISKUSSIONER OCH ANALYSER 

I kapitel 3 - 5 beskrivs alltså bakgrunden till en installation av den nya ener-
gicentralen samt situationen som den ser ut vid starten av E2B2-projektet. 
Nedan listas ett antal av de diskussionspunkter som lyfts på driftoptime-
ringsmötena. 
 
Först ska dock sägas att projektet tidigt insåg det nödvändiga i att samla in 
loggade data från anläggningen som komplement till den Climacheck-
installation som redan fanns på plats. Omfattande loggningar genomfördes 
därför av effektuttag, flöden, temperaturer mm för fjärrvärmen samt värme-
kretsarna. Mätdatat bearbetades tillsammans med data från Climacheck via 
Excel-makron för olika syften. Flertalet av nedanstående redovisade diagram 
kommer från denna process. 
Exempel på några av de första diagrammen visas i figurerna 7 och 8, där ett 
antal kommentarer är införda. 
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Figur 7: Exempel på analysdiagram som tagits fram i projektet. Vänstra lodräta axeln visar effekt i kW, 
högra lodräta axeln visar temperatur i °C, horisontella axeln motsvarar tid. 

 
Figur 7 visar en effektstudie av anläggningen, vecka 47 2015, utifrån ute-
temperaturen (den blå linjen, kopplad till högeraxeln). Den gula linjen visar 
det totala värmeeffektbehovet för de fyra värmekretsarna, vilket kan konsta-
teras vara relativt svajigt över tid även vid mycket små variationer i utomhus-
temperatur. Dagar och nätter kan tydligt urskiljas, effektbehovet ligger betyd-
ligt lägre nattetid, detta beror i huvudsak på att stora delar av ventilationsag-
gregaten är avstängda nattetid. Den röda och gröna linjer visar värme- re-
spektive kyleffekt för värmepumparna, där kan skönjas ett lägre kylbehov vid 
lägre temperaturer, alternativt att maskinerna tvingas gå ner i effekt på grund 
av andra parametrar. 
 

Dag Natt 
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Figur 8: Exempel på analysdiagram som tagits fram i projektet. Lodräta axeln visar temperatur i °C, hori-
sontella axeln motsvarar tid. 

 
Figur 8 åskådliggör samma vecka som Figur 7, vecka 47 2015, men med 
fokus på temperaturer för fjärrvärmen utifrån utetemperaturen (den blå lin-
jen). Trenden att returtemperaturen för fjärrvärmen stiger vid lägre utetempe-
raturer kan konstateras. 
 
I nedanstående underkapitel så redovisas det mest väsentliga av arbetet 
under analysfasen av projektet. 
 

9.1 ANLÄGGNINGENS UTBYGGNAD 

Vid E2B2-projektets början var endast två av fyra värmeväxlare installerade 
för återvinning från värmepumparna till värmekretsarna på området. Detta 
medförde att det fanns en begränsning i hur mycket flöde som kunde gå ge-
nom värmeväxlarna vilket i sin tur begränsade effekt- och energiuttaget från 
värmepumparna. Vissa analyser som behövde göras fick alltså invänta ut-
byggnad till en fullstor anläggning vad gäller värmeåtervinningsväxlarna. 
Under projektets gång installerades dessa vilket gjorde att analyserna kunde 
genomföras. Nedanstående punkter är alltså analyserade för en fullstor an-
läggning utom punkt 9.2  som inte påverkas av utbyggnaden på värmesi-
dan. 

9.2 KYLMEDELKRETSENS TEMPERATUR SOMMARTID ALTERNA-
TIVT VÄRMEPUMPDRIFT 

Kylmedelkretsens temperatur sommartid alternativt värmepumpdrift, tester 
sommaren 2015 visade på betydande vinster i att gå ner i temperatur på 
kylmedelkretsen (KM). Dock visade det sig att maskinerna började gå med 
instabil drift vid lägre kylmedeltemperaturer vilket normalt inte bör inträffa 
enligt Carriers teknikexpert. Dock finns det utmaningar med system med 
regulatorer av det här slaget där allt från pumpar/fläktar till hela kylmaskiner-
na varvtals/kapacitets-regleras, kommenterar ClimaChecks teknikexpert. 
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Systemen behöver ställas in för att fungera stabilt. Tidskonstanter i systemen 
påverkas bland annat av flöden, effekter, volym/tröghet i systemen och regu-
latorerna måste ställas in för varje systemlösning och kontrolleras så att de 
ger acceptabel drift över hela arbetsområdet. Med flera regulatorer som på-
verkar varandra blir detta ännu mer viktigt för att få stabil drift. Generellt re-
glerar styrsystemen ofta för snabbt och hinner ändra effekten flera gånger 
innan den första ändringen påverkar temperaturerna ute i systemet. Det här 
är system med stor vatten-volym och massa i aggregat vilket gör dem tröga 
och det tar ofta lång tid från att ändringen görs till att ”svaret” från systemet 
kommer. Ofta påverkas då den tröga kylmaskinen av ventiler och pumpar 
som reagerar nästan momentant med risk för att innan kylmaskinen kommer 
ikapp har nya ändringar av pumpar och ventiler skett. 
 
För kylmaskinerna och värmepumparna på KTH är det kapacitets-
regleringen på dellast som inte är stabil. Maskinerna pendlar, upp till 20%, 
upp och ner i effekt på dellast. Det ger ofta ökad energianvändning då me-
delvärdet på förångning och kondensering vid instabil drift ger sämre COP 
än vid stabil drift. Som vi ser det är målet att ha ett så stabilt system som 
möjligt för maximal effektivitet och lång livslängd. Alla typer av instabilitet 
försvårar injustering och ger ökad energianvändning, avslutar Climachecks 
teknikexpert. Nyckeln till en stabil och energieffektiv drift blir alltså en nog-
grant avvägd inställning av systemets alla regulatorer. 
 
Det kan också konstateras att elenergin till kylmaskinerna går upp vid de 
lägst testade kylmedeltemperaturerna, se Figur 9 nedan, vilket har med 
ovanstående resonemang att göra. 
 

 
Figur 9: Effekt- och Energisignatur för Campus KTH, 2014 – 2016. VKA = Vätskekylaggregat 
(kylmaskin), KM = Kylmedelkrets. 

 
Alternativet att istället för att kyla bort värmen låta värmepumparna produ-
cera värme även sommartid ska enligt Carrier inte vara något problem då de 
ska klara av att gå med tillopp-/returtemperatur 65/55 °C (höga returer som-
martid) genom kondensorerna. Dock kan värmepumparna inte gå vid för låga 
effekter/flöden (se också resonemang i ovanstående stycke kring dellaster). 
Sommaren 2015 påvisade ett spann i effektbehovet mellan 300 - 800 kW, se 
Figur 10. 
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Figur 10: Värmeeffektbehov Campus KTH, juni-augusti 2015. Lodräta axeln visar temperatur energibe-
hov som MWh/h vilket är samma sak som timsmedeleffekt, horisontella axeln motsvarar tid. 

 

9.3 START/STOPP AV VÄRMEPUMPAR EFTER SÄSONG 

Inställningen för värmepumparna var initialt efter entreprenadens färdigstäl-
lande att de startas/stoppas utefter hårt satta datum och inte efter det fak-
tiska värmebehovet i områdets värmekretsar. Vid analyser av energistatistik 
som utfördes framkom att det fanns många timmar inom stoppdatumen där 
värmebehovet var relativt högt och att det därför fanns anledning att se över 
denna funktion. 
 
Vid översyn av detta framkom att Carrier delvis redan framtagit en alternativ 
funktion för start/stopp av värmepumparna under låglastperioden, vilket 
grundar sig på den lägre gränsen för när värmepumparna bör köras. Beslutet 
som ligger nu i optimeringsgruppen är att en styrning av start/stopp för vär-
mepumparna kommer ske via effektavläsning av värmebehovet i realtid. Vid 
ett totalt värmeeffektbehov på lägre än 300 kW för hela Campus KTH kom-
mer värmepumparna att stängas av. Detta beror på att värmepumparnas drift 
går mindre bra vid lägre värmelaster än 300 kW. Programvaran för detta är 
installerad, dock måste energi-/effekt-mätarna för värmekretsarna integreras. 
 
Parallellt med detta övervägs att också införa en logik för att jämföra kostna-
den i realtid för värmeproduktion genom fjärrvärme relativt värmepumpar. 
Detta genom inhämtning av spotpriser för el via en specifik programvara. Ett 
slutgiltigt beslut att genomföra denna logik skarpt i anläggningen ligger hos 
Akademiska hus och beslut är ännu inte taget. 
 

9.4 FLÖDE I VÄRMEÅTERVINNINGSKRETSEN 

Vid E2B2-projektets start kördes ett högre flöde i värmeåtervinningskretsen 
än projekterat, huvudsakligen för att undvika att värmepumparna ”backar 
hem” för mycket, dvs. går på lägre effekt. För att säkerställa att maximera 
uttaget från värmepumparna bör det kunna gå att köra höga flöden genom 
kondensorerna i värmeåtervinningskretsen vid behov. Exempelvis framkom 
vid analyser av mätdata från ClimaCheck, samkört via Excel-makron med 
mätdata från värmekretsarna och fjärrvärmen, att värmepumparna ofta går 
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ner i produktion när de egentligen inte behöver göra det. Det är inte många 
timmar om dygnet som de går för full kapacitet även fast behovet finns i vär-
mekretsarna. 
 
Exemplet i Figur 11 är från en kall vecka och visar totalt effektbehov (röd 
linje), temperaturer i näten (gul och grå linje) samt värmepumparnas produkt-
ion (röd och blå linje). Bland annat kan här utläsas att returtemperaturer sti-
ger vid kallare utetemperaturer samt på nätter och helger. Det kan också 
utläsas att värmepumparna vid kalla utetemperaturer minskar sin produktion 
på nätterna. Detta ledde till diskussioner kring hur vätskeflödet i värmeåter-
vinningskretsen kan påverka detta. Alltså att ett högre flöde skulle göra så att 
värmepumparnas produktion inte reduceras vid exempelvis kalla utetempe-
raturer. 
 

 
Figur 11: Underlag för effektanalys av värmepumpar, kall vecka. Vänstra lodräta axeln visar effekt i kW, 
högra lodräta axeln visar temperatur i °C, horisontella axeln motsvarar tid. 

 
 

9.5 STYR- OCH ÖVERVAKNING / FUNKTIONER 

Det finns en annan begränsning i styrningen av anläggningen reglerat av ett 
antal ventiler installerade på värmekretsarnas sida av värmeåtervinnings-
värmeväxlarna, den så kallade 60/40-styrningen. Denna funktion finns för att 
kontrollera att inte returtemperaturen i fjärrvärmenätet blir för hög, vilket med-
för straffavgifter för fastighetsägaren. Följden blir att värmepumparna mins-
kar sin leverans till värmekretsarna, samt att driften blir svajig. En parameter 
som är viktig att ha med sig är också att många av byggnaderna är gamla 
och värms upp via äldre högtemperatursystem. Detta innebär en utmaning 
att hålla nere returtemperaturerna när det är kallt ute och ventilationen är 
avstängd. Ovanstående resonemang illustreras bra i Figur11 ovan samt Fi-
gur 12 och Figur 13 nedan. 
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Figur 12: Sammanställning temperaturer fjärrvärme och i värmekretsar. Lodräta axeln visar temperatur i 
°C, horisontella axeln motsvarar tid. 

 

 
Figur 13: Lägre utetemperaturer medför högre returtemperaturer och sämre prestanda för värmepumpar. 
Vänstra lodräta axeln temperatur i °C samt COP, horisontella axeln motsvarar tid. 
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En diskussionspunkt som kommer att hanteras utanför projektets ramar är i 
vilket av styrsystemen som respektive logik ska läggas; i det överordnade 
styr- och övervakningssystemet hos Akademiska hus eller i det interna styr-
systemet för kylmaskinerna (Carriers system). När detta satt sig kommer 
också förutsättningarna att kombinera hög returtemperatur och maximalt 
uttag från värmepumparna att förbättras avsevärt. 
 

9.6 SAMMANFATTNING AV UTREDNING AVSEENDE INSTALLATION 
AV EN TREDJE VÄRMEPUMP 

Under arbetet med att analysera energianvändningen kunde det konstateras 
att det under vintertid kyldes bort en ansenlig mängd värme via kylmedelky-
larna från kylmaskinerna trots att det fanns ett stort värmebehov på området. 
Anledningen till detta var den begränsning i kapacitet som fanns hos värme-
pumparna. Därför beslutades att en utredning inklusive LCC analys skulle 
göras avseende lönsamheten i att installera den tredje värmepumpen som 
valdes bort i projekteringsskedet för energicentralen. I detta kapitel samman-
fattas kortfattat denna utredning. 
 
Utgångspunkten för analyserna var att få fram hur mycket värmeenergi från 
kylmaskinernas kondensorer som inte utnyttjas av värmepumparna under 
uppvärmningssäsongen. Indata för dessa beräkningar finns att hämta från 
ClimaChecks loggningar, inför analyserna i denna utredning inhämtades 
data för november 2015 (relativt varm månad) samt januari 2016 (relativt kall 
månad). Dessa månader har sedan legat till grund för vilken total årlig pot-
ential som finns för installation av en tredje värmepump. 
 
En samtidig effektanalys utfördes som grund till dimensioneringen av den 
tredje värmepumpen. Denna analys utmynnade i framtagande av två alterna-
tiv på storlek för den nya värmepumpen. Sammantaget jämfördes, utöver 
”0”-alternativet”, tre olika alternativ i LCC analysen då två olika köldmedium 
togs med i studien. 

Alternativ 1: ”0”-alternativet, ingen ny installation görs. 

Alternativ 2: Installation av en 3:e värmepump, 450 kW effekt på kalla sidan, 
nytt köldmedium HFO (R1234ze) med lågt GWP 71. 

Alternativ 3: Installation av en 3:e värmepump, 700 kW effekt på kalla sidan, 
nytt köldmedium HFO (R1234ze) med lågt GWP 7. 

Alternativ 4: Installation av en 3:e värmepump, 700 kW effekt på kalla sidan, 
”gammalt” köldmedium HFC med GWP 1430. 

 

Baserat på timvärden för de två månaderna november 2015 och januari 
2016 kunde mängden spillenergi som finns tillgängligt för en ny värmepump 
beräknas. Beräkningarna visade att en ny värmepump enligt alternativ 3 to-
talt kan producera uppemot 1,1 GWh högvärdig värme av den tidigare out-
nyttjade spillvärmen. Detta innebär en rak pay-off tid för investeringen på 
ungefär 3,5 - 4 år. 
 

                                                
 
 
 
1 Global Warming Potential (GWP) är ett mått på förmågan hos en växthusgas att bidra till växthuseffekten och den 

globala uppvärmningen. GWP mäts i koldioxidekvivalenter. 

https://sv.wikipedia.org/wiki/V%C3%A4xthuseffekten
https://sv.wikipedia.org/wiki/Global_uppv%C3%A4rmning
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9.7 ÖVRIGT 

 
Det kan konstateras att Campus KTH klarar sig med endast värmeproduktion 
från värmepumparna när det är varmare än +12°C ute, dvs. ingen spets från 
fjärrvärme behövs. 
 
Övergripande specialalgoritm diskuterades för att optimera flöden och tem-
peraturer i systemet. Vilka styrande parametrar ska användas, exempelvis 
utetemperatur och tillgänglig kyleffekt. Denna punkt behandlas till stor del 
inom ovanstående kapitel. 
 

9.8 KOMMANDE DISKUSSIONSPUNKT, TESTER 

Mellankretsens temperatur är en parameter som sannolikt har stor påverkan 
på anläggningens totala verkningsgrad. Mellankresten är alltså den krets 
som cirkulerar mellan kylmaskinens varma sida, värmepumparnas kalla sida 
och kylmedelkylarna på taket (det gröna systemet i Figur 4). I Figur 14 redo-
visas ett utdrag från ClimaCheck på mellankretsens temperatur under en 
vecka i januari 2016. Där kan konstateras att den varierar en hel del med 
fluktuationer under korta tidsspann. 
 

 
Figur 14: Mellankretsens temperatur in till värmepumparnas förångare under en kall vecka. Lodräta ax-
eln visar temperatur och vågräta axeln visar tidpunkt. 

 
Hänsyn behöver tas hur mycket kyl- och värmebehov som momentant finns 
när det gäller styrning av mellankretsens temperatur. Exempelvis bör det 
vara gynnsamt att ”pressa ner” temperaturen i kretsen vid högt kylbehov 
kombinerat med lågt värmebehov. Tester av att variera mellankretsens tem-
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peratur för att hitta en ”optimal” drift för hela anläggningens energiproduktion 
kommer påbörjas under november 2016. 
 
I förlängningen ska också kalkyleras med att kylmaskinerna kan gå mot lägre 
temperatur i kylmedelkretsen sommartid om man väljer fjärrvärme som vär-
mekälla under den perioden. Dock måste först analyseras vad testerna av 
mellankretsens temperatur ger, exempelvis kan de resultera i att det alltid är 
gynnsamt att ligga på en relativt låg temperatur i mellankretsen. 
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10 TEST OCH IMPLEMENTERINGSSKEDET, RESULTERANDE 
BESLUT 

Ovanstående redovisade diskussionspunkter resulterade i följande beslut för 
det fortsatta arbetet: 

- Invänta installationen av de återstående två värmeväxlarna för vär-
meåtervinning till områdets värmekretsar. Detta för att kunna göra 
fullskaliga analyser och tester i en anläggning som motsvarar den 
slutgiltiga uppbyggnaden. Se också avsnitt 9.1. 
 

- Genomförande av en sänkning av kylmedelkretsens temperatur 
sommartid beslutades. Denna måste dock förhålla sig till vad som 
beslutas avseende varmvattenproduktion sommartid och logiken 
kring detta vad gäller värmepumpar eller fjärrvärme som värmekälla. 
Se också avsnitt 9.2. 
 

- Projektering av en större cirkulationspump till värmeåtervinningskret-
sen beslutades genomföras, se mer bakgrund till detta i kapitel 9.4. 
Flödet i kretsen måste kunna höjas över det som i nuläget är grän-
sen. Dessutom ger det möjlighet att installera en tredje värmepump 
om det blir aktuellt. Den större cirkulationspumpen installerades un-
der oktober 2016 och efterföljande tester av flöde mm. kommer ge-
nomföras under november 2016 – januari 2017. 
 

- En separat utredning avseende potentialen att installera en tredje 
värmepump sammanfattas i kapitel 9.6. Den 3/11 2016 togs ett beslut 
att utföra denna entreprenad med att installera en tredje värmepump i 
energicentralen. Startmöte för denna utbyggnad har skett under no-
vember 2016. Den nya tredje värmepumpen kommer troligtvis vara 
på plats sommaren 2017. 
 

- Göra en mer noggrann studie av mellankretsens temperatur och dess 
påverkan på anläggningens totala energiprestanda (COP). Detta ge-
nom att i skarpt läge genomföra tester via att logga temperaturer och 
jämföra med ClimaChecks data för energiprestanda. Detta arbete 
påbörjas i december 2016 och avses avslutas under februari 2017. 
 

- Införande av start/stopp via automatisk inhämtning av värmeeffektbe-
hovet kommer införas i stället för den nuvarande funktionen med hårt 
satta datum. Se mer om detta under kapitlen 9.2 och 9.3. 
 

- Ett framtida beslut ligger hos Akademiska hus, som komplement till 
start-/stopp-funktionen, att också införa en logik för att jämföra kost-
naden i realtid för värmeproduktion genom fjärrvärme relativt värme-
pumpar. Detta genom inhämtning av spotpriser för el via en specifik 
programvara. 
 

- En diskussionspunkt som kommer att hanteras utanför projektets ra-
mar är i vilket av styrsystemen som respektive logik ska läggas; i det 
överordnade styrsystemet hos Akademiska hus eller i det interna 
styrsystemet för kylmaskinerna/värmepumparna (Carriers system). 
När detta satt sig kommer också förutsättningarna att kombinera hög 
returtemperatur och maximalt uttag från värmepumparna att förbätt-
ras avsevärt. Se mer bakgrund i kapitel 9.5. 
 

- En dialog med projektet ”KTH Rocks” som omfattar studentbostäder 
på Campus-området, med Einar Mattsson som byggherre, inleddes 
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för att eventuellt samutnyttja de borrhål som KTH Rocks skulle borra 
för sin geoenergianläggning. Dock föll detta samutnyttjande på att för-
tjänsten för Einar Mattsson blev för liten jämfört med insatsen att 
starta upp ett sådant projekt. 

 

11 DISKUSSION OCH SLUTSATSER 

I detta kapitel sammanfattas på ett kortfattat sätt arbetet beskrivet i de 
ovanstående kapitlen. 
 
Det finns i denna typ av anläggning med relativt komplexa systemlösningar 
och utrustning ett antal parametrar som är förinställda på olika sätt och av 
olika anledningar. Inställningen för dessa finns ofta anledning att se över och 
eventuellt testa att förändra. Det är lätt annars att dessa förinställningar lever 
kvar trots att anläggningen från början inte varit utformad för dessa värden 
alternativt att anläggningen under tid förändras. I detta projekt har funnits 
utrymme att gå igenom och analysera ett antal nyckelparametrar. Projekt-
gruppens övertygelse är att detta arbete i slutändan kommer att smaka mer 
än vad det kostat. Rekommendationen till andra är: 
 
Dessa områden med förbättringspotential har definierats inom projektet, här 
redovisat med åtgärd samt uppmätt/beräknad besparing, där ett ”–” framför 
innebär tillkommande energi: 

- Kylmedeltemperaturen 
Att anpassa denna till behovet av värmepumpdrift är en nyckel för att 
spara elenergi för kylmaskinerna. Företrädesvis sommartid samt nät-
ter vår, höst, sommar då ett minskat värmebehov gör att fokus bör 
flyttas till kylmaskinernas drift. Tester har genomförts som påvisar en 
betydande besparing av elenergin till kylmaskinerna: 
Besparing el: ca 100 MWh 
 

- Flöden i värmeåtervinningskretsen 
Anläggningen bör ha en kapacitet att köra ett flöde genom värme-
pumparnas kondensorer som gör att dessa går så bra och på så hög 
kapacitet som möjligt. Detta var inte fallet när projektet inleddes men 
hösten 2016 installerades en större cirkulationspump vilket ger en be-
tydligt större potential att utnyttja värmepumparnas kapacitet. 
Besparing värme: ca 90 MWh 
Besparing el: ca -22 MWh 
 

- Mellankretsens temperatur 
Denna påverkar prestandan för både värmepumpar och kylmaskiner 
och en styrning av denna utifrån värme- respektive kylbehov kommer 
påverka anläggningens totala COP. Tester av detta har inte genom-
förts när denna rapport skrivs men en beräknad höjning av års-COP 
med 0,2 ger: 
Besparing el: ca 230 MWh 
 

- Start och stopp av värmepumpar 
Denna bör inte vara hårt satt efter datum, som den initialt var, utan 
istället vilket värmebehov som finns för området. Analyser påvisar att 
värmepumparna stått still att antal dagar när det funnits värmebehov. 
Implementering av en funktion för start/stopp av värmepumpar som 
inte bygger på datum utan på områdets värmebehov är genomförd. 
Besparing värme: ca 290 MWh 
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Besparing el: ca -58 MWh 
 

- Värmeproduktionens kapacitet 
Analyser påvisade att det finns ytterligare potential att återvinna spill-
värme då det under perioder med värmebehov ändå kyls bort värme 
på taket via kylmedelkylarna. Därför beslutades att göra en LCC ut-
redning i syfte att utröna lönsamheten i att installera en eventuell 
tredje värmepump. Då utredningen visade på bra lönsamhet besluta-
des att genomföra installationen vilket skulle ge en energibesparing 
på: 
Besparing värme: ca 1 100 MWh 
Besparing el: ca -256 MWh 
 

- Inställningar för styr-/ och reglerparametrar 
Vissa börvärden och inställningar i anläggningen finns anledning att 
se över då dessa är generella och inte anpassade efter den specifika 
anläggningen (se resonemanget kring dellaster och stabil drift i kapi-
tel 9.2). Detta är vanskligt att sätta siffror på, här antas att en bespa-
ring på 1 %, utöver ovanstående nämnda aktiviteter, av elenergin 
görs i och med detta. 
Besparing el: ca 150 MWh 
 

Sammanlagda energibesparingar, uppmätta och beräknade: 
Värme: 1 480 MWh 
El:     144 MWh 

 
Här bör förtydligas att en del av ovanstående besparing av värme utgörs av 
ökad produktion från värmepumpar och alltså innebär minskad mängd köpt 
energi från fjärrvärmenätet. Det minskade energibehovet kan minska energi-
kostnaderna med cirka 1,3 Mkr första året. Med bibehållen prestandaförbätt-
ring under anläggningens hela livstid kan detta ge en kostnadsbesparing på 
cirka 20 Mkr totalt. Detta motsvarar cirka 5 % av anläggningens totala livscy-
kelkostnad jämfört med den tidigare LCC utvärderingen.  
 
Generellt kan också påpekas vikten av att minimera el-användningen med 
tanke på anläggningens lönsamhet och CO2-avtryck. Därför har en hel del 
fokus lagts i projektet för att identifiera sådana åtgärder bland vilka kan näm-
nas kylmedeltemperaturen sommartid, mellankretsens temperatur samt in-
ställningar av styr- och reglerparametrar. Att den större delen av den ovan 
redovisade besparingen utgörs av värme beror huvudsakligen på installat-
ionen av den tredje värmepumpen vilken också utgör en minuspost på elbe-
sparingen. 
 
Utöver ovanstående konkreta åtgärder i anläggningen kommer förmodligen 
en ny algoritm implementeras i anläggningen. Denna bygger på att utifrån en 
online analys av energipriser välja vilken typ av värmeproduktion sommartid 
som bör väljas, värmepump eller fjärrvärme. 
 
I förlängningen kommer driftstrategin att ha utvecklats till att vid olika driftfall 
fokusera på de mest energiintensiva aspekterna. 
 
Ett komplement till det arbete driftorganisationen gör skulle kunna vara att 
fastighetsägaren anlitar en extern resurs (med expertkunskaper inom drift av 
värmepumpar/kylmaskiner) som lägger uppskattningsvis 2 - 4 timmar per 
vecka. Tanken är att denna expert jobbar med analys av energianvändning-
en och de parametrar som påverkar driften och kommer med förslag på för-
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bättringar. Arbetet ska ske i nära samordning med driftorganisationen och är 
bedöms extra viktigt för de första 2 – 3 driftsåren. 
 
Den övergripande slutsatsen är att tack vare att detta projekt kom till stånd 
så har anläggningens drift- och energiprestanda analyserats på en helt an-
nan nivå än annars. Sammanfattningen av detta redovisas i punkterna för 
energibesparing ovan. 
 
Inom ramen för projektet kommer också en energi- och driftmanual att fram-
tas, detta för att sammanfatta och dokumentera den driftstrategi som fram-
kommit i detta projekt. 
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