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Långsiktigt och överordnat mål
Utveckling av framtidens energi-infrastruktur för ett hållbart samhälle i subarktiskt
klimat
Del 1 Fjärrvärmemodellering
LTU (Mattias Vesterlund, Jan Dahl)
TVAB
Ett hållbart samhälle kräver
• Energieffektivitet
• Samverkan med industrin
• Optimalt utnyttjande av tillgängliga energi-resurser
• Minimalt utnyttjande av ändliga energiresurser
• Maximalt utnyttjande av hållbara energiresurser
Metod
Med Process-integrations (PI) metoder
utveckla verktyg för modellering av, komplexa fjärrvärmenät innehållande
ringstrukturer, produktionsanläggningar och energibehov
Möjligheter
PI-verktyget möjliggör studier av de optimala förutsättningar, avseende
energiförsörjningen, som gäller i de framtida samhällsstrukturer som initieras av
samhällsomvandlingen.

Del 2 CFD-simulering av inomhusklimat i näranollenergibyggnader.
LTU (Daniel Risberg, Lars Westerlund, Mikael Risberg)
NCC
Syfte
Värmebehovet i för nya byggnader minskar konstant i och med att klimatskalen byggs
mera energieffektiva. Som en följd av detta kan traditionella uppvärmningssystem och
ventilationstekniker bli ifrågasatta då ett bra inomhusklimat kan uppnås med nya mera
kostnadseffektiva system (t.ex. luftvärmesystem och punkt värmekällor).
Målet är att med CFD-teknik utveckla ett verktyg för att kunna modellera och
simulera det termiska klimatet i framtidens bostäder för nära noll energihus (NNE) i
subarktiskt klimat. Olika värme och ventilation system jämfördes för att studera om
byggnaden uppfyller Boverkets rekommendationer för ett gott inomhusklimat.

Del 3 Integrerad fjärrvärme och VA förläggning
LTU (Mattias Vesterlund, Jan Dahl, Annelie Hedström)
TVAB
Elgocell AB
Ökade energipriser de senaste decennierna har medfört att industrin har arbetat
intensivt och framgångsrikt med energieffektivisering. Även kommuner och privata
aktörer har arbetat med att reducera energianvändningen i byggnader, offentliga lokaler
och privata bostäder. Detta har medfört att energibehovet för normala enfamiljs
bostäder (villor mm) har reducerats ordentligt.
Detta i sin tur gör att en utbyggnad av fjärrvärmen är utsatt för en ekonomisk prispress.
Ett sätt att minska kostnaden för fjärrvärmeinvesteringar är samförläggning av
fjärrvärme och VA försörjningen. I Kiruna har TVAB och Elgocell AB installerat ett
koncept för samförläggning som bör reducera kostnaden för kulvert och rörgravar.
Installationen är gjord anslutning till 7:e huset och mätutrustning är installerad. Under
2015-2016 kommer konceptet att utvärderas och ev. förslag till förändringar i
konceptet att utarbetas.

Bakgrund

Figur 1. Kiruna 1969
Detta var miljön i Kiruna 1969 och staden hade bland landets sämsta luftkvalitet. Det
rådde olika teorier om det berodde på damm från gruvindustrin eller sotpartiklar från
förbränningen i värmepannorna i staden. En test där ett litet byggnads område
kopplades samman och delade värmeproduktionsanläggning visade att luftkvaliteten
blev betydligt bättre och det var ett faktum vad som var orsaken. Efterhand kopplades
fler byggnader ihop och delade värmeanläggning vilket blev starten till det
värmesystem som idag finns i Kiruna. Som en följd av detta bildades Tekniska Verken i
Kiruna AB 1985 för att underhålla och driva Kiruna stads fjärrvärmenät.

Figur 2. Energiflöden i Kiruna, 2010
Vid överblick av de energiflöden som finns i Kiruna idag framkommer bilden ovan
(Fig. 2), där de mest intressanta delarna är de som kyls bort, 14GWh för TVAB och
140GWh för LKAB. En studie har genomförts som visar att om denna restvärme är
tillgänglig, räcker det inte enbart med att lagra och tillföra denna värme direkt in i
fjärrvärmenätet, för att åstadkomma en fjärrvärmepris-sänkning som är stor nog,
mycket beroende på att stora delar av den bort kylda värmen hos LKAB har för låga
temperaturer. Om man istället beaktar energiflödena inom LKAB och försöker utnyttja
utbytet mellan kalla och varma värmeströmmar mer effektivt kan det resultera i att mer
högtempererat vatten frigörs. Detta skulle kunna resultera i att tillräckligt mycket
restvärme av högre kvalitet skulle kunna till- föras fjärrvärmenätet och därigenom göra
det mera ekonomiskt konkurrenskraftigt mot lokala alternativ.

Figur 3. Fjärvärmenätets utveckling i Kiruna
Fjärrvärmenätet i Kiruna har förändrats från att bestå av små värmeproduktions-öar till
att vara ett mask-kopplat nätverk, vilket anses vara ett nätverk som är moget (a-d i Fig.
3. ovan) och i sitt sista stadium av utvecklingen. Fördelarna med ringkopplade nätverk
är att det är lättare att upprätthålla ett jämt tryck i systemet samt att man vid ett
ledningsbrott kan använda alternativa distributionsvägar varför färre kunder drabbas av
avbrott i värmeförsörjningen. Nackdelen är att det är svårt att fastställa flödena i nätet
samt hur hög effektbelastningen är i respektive ledning.
I bilden ovan representeras den mask-kopplade delen av Kirunas fjärrvärmenät som
blåa rör, matningar ut till kunder som röda rör, de olika
värmeproduktionsanläggningarna är markerade cyan. Deformationszonens utsträckning
och årtal är markerat med svart. Vid år 2033 har en tredjedel av nätet påverkats av
sprickbildningen.

Resultat fjärrvärmemodellering

Figur 4. Simulerade flödena och effekt belastningar i fjärrvärmenätet
Figur 4 visas de simulerade flödena och effektbelastningarna i nätverket för den kallaste
dagen 2010. De svarta pilarna visar riktning och färgerna belastnings nivå. Det är
tydligt att nätet, trots årets högsta värmeefterfrågan, har relativt låg belastning jämfört
med vad som är rekommenderat för de olika rören.
En avsevärd överdimensionering har förekommit vilket troligen medfört högre
anläggnings-, material- och driftkostnader.

Figur 5. Flödesvägar i del av fjärrvärmenätet

Vidare kan flödesmönstret studeras för att finna ställen där värme transporteras längre
än nödvändigt (se Fig. 5.). Till vänster transporteras värme 446 meter längre än det
kortare alternativet och till höger 908 meter längre. Den värme som transporteras i det
längre alternativet kommer att kylas av mer än det som går den kortare vägen. Det får
till följd att när de blandas igen temperaturen i vattnet blir lägre än om bara den
kortaste vägen hade använts, därför bör sådana bakmatningar undvikas.

Figur 6. Temperatur förhållanden i fjärrvärmenätet.
Figur 6 ovan visar temperaturen för den maskkopplade delen av nätverket och
genomsnittstemperaturen för kunderna i de olika områdena. Där framgår att i den
maskkopplade delen är temperaturen i stort sett den samma och att det stora
temperatur fallet sker i matningarna från ringarna till kunderna.
Den typen av information kan användas för att optimera värmeförlusterna vid
om/nybyggnad av nätverk.

Figur 7. Tryckfall i fjärrvärmenätet
Trycknivåerna i nätet kan även studeras, i figur 7 ovan bekräftas det faktum att i den
maskkopplade delen av nätverket är tryckförlusterna låga och största förlusten
uppkommer längst bort från produktionsanläggningen.
Information om tryckfall i nätet kan användas till att optimera för fjärrvärmepumparna.

Fjärrvärmens konkurrens förmåga relativt luft/luft värmepumpar
i NNE-byggnader

Figur 8. Tillåtet fjärrvärmepris för golvvärme- och luftvärmesystem kontra luft/luft
värmepumpsystem.
Idag finns det ett flertal alternativ som konkurrerar med fjärrvärmen som värmekälla.
En studie där fjärrvärme används som värmekälla i form av golv och luftvärme har
jämförts med en luft – luft värmepump. Bilden ovan visar vilken nivå fjärrvärmen
måste ligga på i förhållande till elpriset, för att vara konkurrenskraftigt. Vid ett stigande
elpris stagnerar prisrelationen så att fjärrvärme priset får vara runt 60 procent av elpriset
för att vara konkurrenskraftigt med en luft – luft värmepump. Dagen fjärrvärmepris
nivå i Kiruna ligger på drygt 80 procent av elpriset, triangeln i figur 8, varför en
prissänkning på närmare 30% behövs för att åstadkomma samma kostnad för
fjärrvärmen som för en luft – luft värmepump över en 30års period.

Figur 9. Kiruna 2015
Detta är miljön i Kiruna idag då nästan alla små pannor har ersatts med en stor
gemensam anläggning som arbetar jämnare och med högre verkningsgrad och förutom
värme produceras även elektricitet ut på elnätet.

CFD-simulering av inomhusklimat i nära-nollenergibyggnader.

Metod
Simuleringar genomfördes med ANSYS CFX 14,0, en programvara som löser PDE
numeriskt. De styrande ekvationerna som löses är bevarandet av massa, rörelsemängd
och energi. Dessa ekvationer löses med hjälp av 3D-finitavolymmetoden.
Simuleringarna utförs i 5 steg enligt nedan.
Geometri uppbyggnad: I detta steg skapas byggnaden som en 3D modell.
Meshning: Den 3D geometri som har konstrueras delas upp i ett ändligt antal celler,
detta för att erhålla antalet beräkningsvolymer som ska simuleras.
Randvillkor mm: I detta steg ansätts de ekvationer och randvillkor som modellen ska
arbeta för att kunna simulera inomhusklimatet.
Lösare: Lösaren beräknar ekvationerna som inkluderas i föregående steg numeriskt tills
konvergens mellan cellerna uppnåtts.
Analys av data: I sista steget analyseras data från simuleringen genom att definiera
klimatparametrar som beror av resultaten från tidigare steg.

Figur 10. Typiska resultat av lufthastigheter samt temperaturer vid CFD simuleringar
av inomhusklimat.

Studerad NNE-byggnad
Den undersökta lågenergibyggnaden (NNE) är en villa med 98 m2 golvyta enligt Fig.
2. Ingången är orienterad i sydlig riktning. Ett balanserat ventilationssystem med en
värmeväxlare för värmeåtervinning är installerad. Framtidens bostäder,
lågenergibyggnader, nära-noll energibyggnader mm består av bättre isolerade väggar,
golv och tak samt fönster och dörrar jämfört med dagens konstruktioner. Den aktuella
byggnaden placerad i Kiruna har ett beräknad årligt värmebehov på 8200 kWh med en
maximal värmeeffekt på 2,6 kW. Fönsterstorleken är 1x1 m och det totala antalet
fönster är elva. Den beräknade tidskonstanten för byggnaden är 37 timmar.
Vistelsezonen i ett rum definieras som " Vistelsezonen omges av två horisontella nivåer,
en 0,1 m över golv och den andra 2,0 m över golv, och en vertikal nivå 0,6 m från
yttervägg eller annan yttre gräns, eller 1,0 m från fönster och dörrar " enligt Boverket.

Figur 11. Simulerad byggnad
Byggnadselement
Ytterväggar
Vindsbjälklag
Golvbjälklag
Fönster
Entredörr

U-värde
(W/m2, K)
0.109
0.085
0.150
0.850
0.900

Undersökta värmesystem
De olika värmesystem som modellerats är:
• Radiatorsystem
• Golvvärmesystem,
• Luft/luft värmepump
• Pelletskamin.
De två första systemen är installerade i samtliga rum, medan övriga system är
installerade lokalt (som punktkällor). För värmepumpen studerades tre olika

placeringar, se Fig. 11 (heat pump location). Pelletskaminen installerades i
vardagsrummet. Figurerna för respektive värmesystem visar temperatur och
hastighetsfördelning för hela byggnaden i ett horisontalplan 1 m över golvet. Dessa två
variabler är nyckel faktorer för att beskriva det termiska inomhusklimatet. Skalan med
röd färg avser ett värde som är större än eller lika med det maximala värdet som visas i
figuren.

Komfortparametrar
Människan påverkas av flera olika parametrar som totalt ger oss en upplevelse av
omgivande termiska klimat. Variabler som ingår är exempelvis; lufttemperatur
(konvektiv värmetransport), omgivande ytors temperatur (värmestrålning), relativ
luftfuktighet (masstransport av vattenånga) samt lufthastigheter (konvektiv
värmetransport, drag). Därför bör inte lufttemperaturen vara den enda parameter som
används för att definiera det termiska inomhusklimatet, men det är den mest använda.
Med CFD teknik kan den operativa temperaturen för hela inomhusvolymen
bestämmas, denna inkluderar den omgivande luftens temperatur, lufthastighet och
yttemperaturer.
Fanger införde en parameter ”Draught rating” som ett empiriskt uttryck baserat på
omgivande lufttemperatur, lufthastighet och turbulensintensitet. Resultatet är tänkt
som en statistisk parameter som beskriver andelen av en befolkning som upplever
missnöje med drag. När DR värdet är över 15% (dvs. 15% av en befolkning), kan
inomhusklimatet ses som olämpligt.

Resultat av CFD-simuleringar
Radiatorsystem

Figur 12. Radiatorsystem (temperaturfält till vänster och lufthastigheter till höger)
Temperaturfördelningen i de olika rummen med radiatorer som uppvärmningssystem
visas i Fig 12, positionerna för radiator indikeras av de röda områdena i figuren där en
högre lufttemperatur uppstår. Badrummet uppvisar en lägre temperatur än resten av
huset eftersom värmeflödet från radiatorn i detta rum var för låg. Lufthastigheter som
genereras vid användning av radiatorer är relativt låga, de högsta hastigheterna inträffar
direkt ovanför radiatorerna. Sammantaget erhölls lufthastigheter inom Boverkets gräns
på 0.15m/s under uppvärmningssäsongen.

Golvvärmesystem

Figur 13. Golvvärmesystem (temperaturfält till vänster och lufthastigheter till höger)
För golvvärmesystemet erhölls mycket små interna temperaturgradienter som visas i
Fig. 13. I detta fall då värmen levereras via en mycket stor yta och till största delen via
strålning erhölls små skillnader i lufttemperatur och därtill låga lufthastigheter (< 5
cm/s). Resultaten uppvisar det bästa inomhusklimatet av de studerade systemen.

Luftvärmepump

Värmepump placerad ovan entrédörren (fall 1)

Värmepump placerad i vardagsrum (fall 2)

Värmepump placerad i hall (fall 3)
Figur 14. Värmepump med tre olika placeringar (temperaturfält till vänster och
lufthastigheter till höger)
Vid placering ovanför entrédörren, blåser den uppvärmda luften in i vardagsrummet.
En mer gynnsam fördelning av värmet i hela huset, erhölls då den värmda luften tillförs
i vardagsrummet samt hallen, fall 2 och 3. I alla tre fallen erhölls en ojämn
temperaturfördelning, med en maximal temperaturskillnad på ca 4° C i vistelsezonen.
Den högsta temperaturen i vardagsrummet inträffade när enheten var placerad ovanför
entrédörren eller i hallen. Med placering i vardagsrum, inträffade den högsta
temperaturen i hallen (fall 2), där människor bara vistas tillfälligt. Dock ger denna
placering den lägsta variationen i lufttemperatur. Det vore förmodligen olämplig att
placera enheten i vardagsrummet på grund av dess ljudnivå. Badrummet är kallare än
resten av huset i samtliga fall eftersom den värms upp med hjälp av överluft från hallen.
I samtliga fall överskrids den övre gränsen på 0,15 m/s för lufthastigheter. Den höga
lufttemperaturen kommer sannolikt ej att orsaka obehag. I praktiken är värmepumpar
oftast installerade ovanför entrédörren.

Pelletskamin

Figur 15. Pelletskamin (temperaturfält till vänster och lufthastigheter till höger)
Pelletskaminen placerades stående på golvet i vardagsrummet, se Fig 11 (pellet stove).
Små lufttemperaturskillnader erhölls (1-1.5ºC). Emellertid bör det noteras att figur 15
visar temperaturfördelning i ett horisontellt plan. Eftersom värmen överförs via naturlig
konvektion är den vertikala temperaturgradienten större. Den lägre temperaturen i
badrummet orsakas av samma skäl som tidigare diskuterats för värmepump systemet.
Lufthastigheten är högst i närheten av kaminen på grund av konvektion, men generellt
låga och jämnt fördelade (< 10 cm/s).

Vertikala temperaturgradienter.

Figur 16. Lufttemperatur gradient i vardagsrum.
Varmluft expanderar varvid luftens densitet minskar, detta medför att varmare luft
stiger mot taket. Omvänt scenario uppstår när luft kyls genom kontakt med en kall yta,
den kalla luften sjunker mot golvet. Dessa processer skapar vertikala
temperaturgradienter i varje rum, lutningen beror på valet av uppvärmningssystem.
Värmeförsörjningssystem med en stor andel konvektion producerar mer uttalad vertikal
temperaturgradient medan system med en stor andel strålning ger mindre effekt. För
att utvärdera den vertikala temperaturfördelning som produceras av de olika
värmesystemen i detta arbete, beräknades temperaturen längs en vertikal linje belägen 1
m från fönstret i vardagsrummet (se Fig. 11). Figur. 16 visar temperaturgradienterna för
rumsluften för ett vinterfall (-30°C). I vistelsezonen (0,1-2,0 m över golv), skapar
radiatorsystemet en skillnad på 2,3°C, medan golvvärmesystem ger en nästan jämn
temperatur fördelning. Värmepumpsystem (med kondensordelen placerad ovanför
entrédörren) producerar en gradient av 2,6°C. För värmepumpen inträffar den högsta
temperatur vid en höjd av 1,7 m ovanför golv. Detta beror på luftrörelsen orsakad av
fläkten i kondensordelen. Pelletskaminen ger den största gradienten av samtliga
undersökta fall (5,2°C differens). Den överför främst värme till omgivande luft via
naturlig konvektion, vilket är anledningen till att dess vertikala temperaturgradient är
jämförelsevis brant.

Komfortparametrar
CFD möjliggör att man kan studera olika komfortparametrar t.ex. operativtemperatur
(Fig. 17) och ”Draught rating” (Fig. 18).

Figur 17. Operativ temperatur för tre olika värmesystem, golvvärme, värmepump
enligt fall 1 samt för pelletskamin

Figur 18. “Draught rating för två olika värmesystem, golvvärme och värmepump enligt
fall 1.
Figur 17 visar operativa temperaturen för de olika systemen. Golvvärme systemet ger
en jämn operativ temperatur och luftvärmepumpen uppvisar den största temperatur
variationen Maxvärdet uppstår närmast väggen mittemot värmepumpens kondenordel.
Figur 18 visar Draught rating för ett horisontellt plan 1 meter över golvet. Med
golvvärmesystemet är effekten av drag liten och värden över 15% visas bara utanför
vistelsezonen. Med luftvärmepumpsystemet erhålls stora områden inne i
vardagsrummet med värden över 15%. När DR värdet är över 15%, kan
inomhusklimatet ses som olämpligt.

Diskussion av inomhusklimatet.
Det simulerade lågenergihus konceptet är utrustat med ett välisolerat klimatskal, relativt
små 4-glas fönster och lägre värmeförluster jämfört med ett standardhus i Sverige. De
undersökta värmesystemen skapar i allmänhet ett acceptabel termiskt inomhusklimat
även under extrema vinterförhållanden. Golvvärmesystemet ger det bästa
inomhusklimatet, radiatorsystemet ger ett klimat med något större variationer inomhus.
Lokala värmedistributionssystem (värmepump och pelletskamin) genererar större
skillnader i lufttemperaturer och lufthastigheter. Värmesystemen har simulerats med
innerdörrar öppna (alla utom badrummet), stängda dörrar kommer naturligtvis att
skapa större skillnader.
Simuleringarna i detta arbete har också utförts under antagande av stationära
förhållanden. I praktiken genererar pelletskaminen ganska stora temperatur transienter
på grund av svårigheter med jämn bränsletillförsel, vilket kommer att orsaka en ännu
högre variation av temperaturen. De större temperaturgradienterna för värmepumpar
och pelletskamin, genererar en högre efterfrågan på värmeenergi för huset. En
övertemperatur på 1°C orsakar ca 4% ökad efterfrågan på värme (~ 400 kWh/år),
lokala temperaturvariationer i olika rum bidrar också på samma sätt.

Slutsatser
De resultat som presenteras i denna studie visar att ett bra inomhusklimat kan uppnås i
lågenergibyggnader belägna i subarktiskt klimat.
Det bästa termiska inomhusklimatet uppnås med golvvärmesystem eller radiator system
vilka distribuerar värme till varje enskilt rum.
Lokala punktvärmekällor som en luft/luft värmepump eller en pelletskamin ger ett
mindre behagligt inomhusklimat i termer av temperaturvariation, lufthastighet, och
strålning.
Golvvärmesystemet skapar nästan försumbara temperaturgradienter med väldigt små
luft rörelser.
Pelletskaminen skapar de största temperaturgradienterna, värmepumpen genererar stora
variationer i lufthastighet.
Tre av de studerade värmesystemen uppfyllde rekommendationer av Boverket vad
avser temperaturer- och luftflöden, undantaget gjordes av värmepumpen, vilken
genererade lufthastigheter som överskrider rekommenderade värden.

Integrerad fjärrvärme och VA förläggning

Figur 19. Traditonel förläggning, Integrerad fjärrvärme och VA förläggning samt
förslag till prototyp.
I de hus och byggnader vi lever och verkar i, är i dagens läge servade av ett flertal
tekniker såsom vatten, avlopp, el, tele, data, fjärrvärme. Vid nybyggnation är det inte
ovanligt att dessa tekniker dras fram till byggnaden var för sig av respektive yrkesgrupp.
Vanligtvis förläggs vatten och avlopp på tjälfritt djup för att undvika att dessa fryser, att
gräva ned på det djupet medför höga schakt kostnader.
Som ett alternativ till detta skulle alla tekniker kunna samförläggas i en isolerad låda på
ett grundare djup som förläggas av en och samma yrkesgrupp, förslagsvis en
markentreprenör.

Figur 20. Temperatur simulering i prototyp
För att studera olika placeringar av de olika ledningarna och hur dessa påverkar
varandra och av omgivande marktemperatur har energibalans simuleringar utförs. Figur
20 visar ett sommar- och vinterfall och hur temperaturfördelningen ser ut i lådan. En
viktig aspekt är att garantera att spillvattenledningen inte fryser och att kallvattnet
ledningen varken blir för kall eller för varm.

Figur 21. Prototyp av samförläggningslåda
I figur 21 tydliggörs den slutgiltiga placeringen av de olika teknikerna i den utvecklade
”samförläggninglådan”. Genom att använda gemensam förläggning och minska
förläggningsdjupet och schakt kostnaden, skulle det i Kirunas fall där det normal är
mycket berg kunna medföra en kostnads minskning.
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