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Sammanfattning 
 

I Skattkärr har en konstgräsplan projekterats med uppvärmning för att kunna 

användas vintertid då snö och kyla sätter stopp för aktiviteter på en ouppvärmd 

konstgräsplan. I Skattkärr finns inte möjligheten att ansluta anläggningen till ett 

fjärrvärmenätverk. Tekniken som valts för att värma planen är istället en typ av 

geoenergi där PVC-rör ligger under konstgräsplanens ytskikt. Intill planen finns 

totalt 31 borrhål. Ur borrhålen hämtas värmen från berget med kollektorslangar och 

leds ut till en rörslinga under planen. Till skillnad mot vanlig bergvärme används 

ingen värmepump. I stället utnyttjas i Skattkärr bergets och markens naturliga 

värme på uppskattningsvis 7 °C. Det förväntas räcka för att hålla snö och is borta 

från konstgräsplanen. Sommartid när det inte finns behov av uppvärmning, värms 

vätskan i rören. Värmen kan vidare lagras i berget till vintersäsongen. Planen kan 

med andra ord, i princip betraktas som en stor solfångare. Systemets största 

driftkostnad blir därför dess cirkulationspump. Driften i sig är projekterad att vara 

intermittent. Det innebär att systemet förväntas stå stilla tills behov av 

uppvärmning eller kylning finns. Systemet slås sedan av när behovet av 

uppvärmning eller kylning upphört. 

 

Syftet med arbetet är att undersöka hur konstgräsplanen ska värmas och kylas 

optimalt utan att planen blir obrukbar tack vare dess yttemperatur. Målet med 

arbetet är att skapa en matematisk modell för systemet som beskriver temperaturen 

på konstgräsplanens yta. 

 

För att studera konstgräsplanens yttemperatur görs en matematisk modell vars 

uppgift är att dynamiskt analysera energiflöden över tid. Modellen är uppbyggd i 

programmet Simulink, en del av MATLAB. Modellen av konstgräsplanen består 

utav flera delberäkningar som i sin tur ger olika energiflöden. Planen betraktas i 

balansen som en platta på mark med ett värmelager. På så vis kan generaliseringar 

göras för att underlätta olika beräkningar med ekvationer tillämpade för plattor på 

mark.  

 

Resultatet visar att uppvärmningssystemet har svårt att värma planen till erfordlig 

temperatur stora delar av vintern. Istället följer planens yttemperatur rådande 

lufttemperatur likt en ouppvärmd plan. Dessvärre råder okunskap om 

strömningstillstånd samt vätsketemperatur i systemets rörslinga. Därför krävs 

vidare arbete för att säkerställa dessa faktorer. På så vis kan värmetillförseln från 

uppvärmningssystemet, till planens yta säkerställas. Först då kan ett godtyckligt 

underlag till cirkulationspumpens styrning presenteras. 

  



 

 

Abstract 
 

In Skattkärr has a heated turf field been projected to enable activities during the 

winter when snow and cold weather put a stop to activities in an unheated turf 

field. In Skattkärr it’s not possible to connect the system to a district heating 

network. The technique chosen to heat the field is instead a type of geothermal 

energy where PVC-pipes are located beneath the artificial turf’s surface. Next to 

the the field is a total of 31 boreholes located. From those boreholes heat is 

collected from the mountain and headed out to a coil under the plan. Unlike 

conventional geothermal, there is no use of a heat-pump. Instead the system in 

Skattkärr uses the natural heat from the soil, approximately 7 ° C. It is expected to 

be enough to keep snow and ice away from the artificial turf field. In summer when 

there is no need of heating, the fluid in the tubes is heated. This heat can later on be 

stored in the ground for the winter season. The field may, in other words, in 

principle, be regarded as a solar collector. The system's operating cost is therefore 

the circulation-pump. The operation itself is projected to be intermittent. This 

means that the system is expected to stand still until the need for heating or 

cooling. The system is then turned off when the need for heating or cooling is 

ceased. 

 

The aim of this work is to investigate how an artificial turf field can be heated and 

cooled optimally without becoming unusable due to its surface temperature. The 

goal of this work is to create a mathematical model of the system that describes the 

temperature on the artificial turf's surface. 

 

To study the artificial turf field's surface temperature is a mathematical model 

created, whose mission is to dynamically analyze energy flows over time. The 

model is built in Simulink, a part of MATLAB. The model of artificial grass field 

consists of several partial measurement exercises in turn gives different energy 

flows. The plan considered in the balance as a slab with a heat store. This allows 

generalizations to be made to facilitate various calculations with equations applied 

to slabs on ground. 

 

The result shows that the heating system has difficulties to heat the field to 

temperatures demanded during winter. Instead, the surface temperature follows the 

current air temperature, like an unheated field. Unfortunately, there is lack of 

knowledge about the flow conditions and fluid temperature in the pipe loop system. 

Therefore, further work to ensure these factors are needed. Only then can an 

arbitrary basis for the circulation pump control be presented. 
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Nomenklatur 
a = empirisk konstant 

A= Konstgräsplanens area [m
2
] 

As = Rörslingans totala mantelarea [m
2
] 

d = längd mellan rör och konstgräsets yta [m] 

Drör = PVC-rörets diameter [m] 

E = avdunstningshastighet [m/s] 

e = luftens ångtryck [mbar] 

es = mättnadsångtrycket för avdunstande yta [mbar] 

h = värmeöverföringstal [W/m
2
,K] 

hrör = värmeövergångstal mellan rör och omgivande mark [W/m
2
,K] 

hyta = värmeövergångstal mellan konstgräsets yta och omgivande luft [W/m
2
,K] 

K = empirisk konstant 

k = Omgivande lufts termiska konduktivitet [W/m,K] 

kmark = Värmeledningsförmåga för markskikt [W/m,K] 

kmtrl = Värmeledningsförmåga för material mellan rör och konstgräsets yta [W/ K,m] 

kv = Värmeledningsförmåga för etanol [W/ K,m] 

L = Konstgräsplanens längd [m] 

Nu = Nusselt-tal 

Pr = Prandtl-tal 

Q = Effekt [W] 

Re = Reynolds-tal 

Rmaterial = Värmemotstånd för materialskikt mellan uppvärmningssystemets rörslinga och 

planens yta [m
2
,°C/W] 

Rupv = Värmemotstånd för markskiktet mellan systemets rörslinga och konstgräsplanens yta 

[m
2
,°C/W] 

T,rör = Temperatur på rörslingans yta       

Tluft    e  eratur    o  i ande luft        

Tmark    onstant  arkte  eratur tillräckli t l n t ner i  arken        

Tyta    e  eratur    konst räsets  ta       

Tvätska    e  eratur    s ste ets  ärar ätska       

v = bärarvätskans hastighet [m/s] 

w = vindhastigheten 2 meter över angiven yta 

μ   d na isk  iskositet  k / ,s  

ρ   densitet för  ärar ätskan  k / 
3
] 

ε   e issi itet för  tan 

σ   Stefan Boltzmanns konstant [W/ m
2
 ,K

4
] 
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1 Inledning 
 

Till följd av oljekrisen 1973 tog forskningen kring energieffektivisering samt 

alternativa bränslen fart på allvar. Miljödebatter kring koldioxidutsläpp som sker 

när oljan förbränns har motiverat energieffektiviseringsåtgärder och sökandet efter 

alternativa bränslen ytterligare. Detta har resulterat i att länder runt om i världen, 

även Sverige ständigt arbetat för att bli oberoende av importerad olja. År 1975 

påbörjades i Sverige forskning kring geotermiska systemlösningar, först var 

forskningen kring ytjordvärmare. Geotermisk energi är ett samlingsnamn för olika 

metoder att tillgodose ett energibehov genom att utnyttja den värme som finns i 

marken. Geoenergin består huvudsakligen av energi från solen som passivt lagras i 

marken. Berggrund och grundvatten håller en så gott som konstant temperatur till 

skillnad från luftens temperatur som växlar kraftigt under året. Därför kan marken 

användas som energikälla. Året efter gjordes försök att utnyttja solens energi 

genom att borra hål i marken och där lagra värmen från solen. Även försök med 

värmepumpar som direkt tar upp energi ur marken inleddes. Idag står geotermisk 

energi för uppskattningsvis ca 15 % av den totala uppvärmningen i svenska 

bostäder och lokaler (Andersson et al 2009). Trots det finns den inte med i den 

offentliga energistatistiken. Enligt geoenergigruppen är det troligtvis därför 

geoenergi inte debatteras i energipolitiken. Däremot har Energimyndigheten erkänt 

energiformen som förnybar energi, detta skedde år 2007(Andersson et al 2009).  

 

Det allmänna problemet för samtliga typer av geoenergi är idag frågan hur svensk 

el ska miljövärderas. Som situationen ser ut idag värderas all nytillkommen 

elan ändnin  so  ” ar inalel”. I da slä et ko  er  ar inalelen fr n kolkondens 

vilket medför koldioxidutsläpp. Hur mycket koldioxid som släpps ut av ett system 

beror på elproduktionens verkningsgrad, bränsleblandningen samt verkningsgraden 

hos värmepumpar, cirkulationspumpar o.s.v. Är elen som stoppas in i systemet 

producerad från förnyelsebara energikällor blir systemets nettoutsläpp av koldioxid 

noll. 

 

Av geoenergins olika systemtyper är bergvärme den vanligast förekommande. 

Enligt Andersson et al. (2009) borras ofta ett borrhål på 100-200 meters djup. 

Vätska cirkuleras i en kollektorslang för att hämta värme från berget som vidare 

värmeväxlas till högre temperatur i en värmepump.  

 

 

1.1 Bakgrund   

 

På senare år har idrottssektorn tagit till åtgärder för att energieffektiviseras. 

Föreningar kan nu få bidrag för effektiviseringsåtgärder samt hjälp att genomföra 

små- och storskaliga effektiviseringar. Däremot är idrottssektorns 

energianvändning och miljöpåverkan fortfarande ett mörkertal. Det enda som kan 

säkerställas är att den har en betydande andel av samhällets totala 

energianvändning och miljöpåverkan då knappt 2,5 miljoner medlemmar är aktiva i 
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svenska idrottsföreningar enligt Riksidrottsförbundet (2012). Det innebär stor 

energianvändning i form av exempelvis transporter till match/träning, uppvärmning 

av hallar och omklädningsrum, varmvattenberedning till duschar, ventilation av 

anläggningar och mycket mer.  

 

De senaste åren har fotbollen blivit mer och mer av en aktivitet att utöva året om. 

Det medför att konstgräsplaner och inomhushallar byggs runt om i Sverige.  I stora 

delar av landet finns dock risk för snö och is på konstgräsplaner utan tak. Då finns 

två alternativ, antingen att låta bli aktiviteter när det snöar eller att värma upp 

planen med olika systemutformningar. Vanligtvis ansluts konstgräsplanen till det 

lokala fjärrvärmenätet. För detta krävs att ett fjärrvärmenät finns där planen byggs, 

dessutom krävs resurser till driftkostnader som uppstår. Vid fotbollsplanen i 

Skattkärr finns ingen möjlighet att ansluta sig till fjärrvärmenätet. Där har istället 

en plan med uppvärmning i form utav geoenergi projekterats.  

 

Konstgräsplanen i Skattkärr är den femte i ordningen inom Karlstad kommun. 

Däremot är det den första planen som projekterats med uppvärmning för att kunna 

användas vintertid då snö och kyla sätter stopp för aktiviteter på en ouppvärmd 

konstgräsplan. I Skattkärr finns inte möjligheten att ansluta anläggningen till ett 

fjärrvärmenätverk. Samtidigt vill föreningen Skattkärrs IF hålla nere driftkostnaden 

för planens uppvärmning. Tekniken som valts för att värma planen är istället en typ 

av geoenergi där Figur 1 illustererar att PVC-rör ligger 14 centimeter under 

konstgräsplanens ytskikt. Från rören transporteras värmen upp till planens ytskikt. 

 

 

 

 
Figur 1. Visar de olika materialskikten samt dess dimensioner från värmerör upp till 
konstgräsets yta enligt Nilsson (2012). 
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Intill planen finns totalt 31 borrhål, se Figur 2. I nuläget är tio av dessa borrade och 

klara för drift. Ur borrhålen hämtas värmen från berget med kollektorslangar. Till 

skillnad mot bergvärme används ingen värmepump i systemet. Istället kopplas 

kollektorslangarna samman i ett teknikhus där vätskan sedan leds ut till rören under 

planen.  Systemutformningen är i nuläget den enda av sitt slag i Sverige, i Norge 

finns minst en likartad anläggning enligt Ociansson (2013-03). Till skillnad mot 

vanlig bergvärme används alltså ingen värmepump. Istället utnyttjas bergets och 

markens naturliga värme på uppskattningsvis 7 °C. Det förväntas räcka för att hålla 

snö och is borta från konstgräsplanen. Sommartid när det inte finns behov av 

uppvärmning, värms vätskan i rören. Värmen kan vidare lagras i berget till 

vintersäsongen. Planen kan med andra ord, i princip betraktas som en stor 

solfångare. Då värmepump saknas är det bara systemets cirkulationspumpar som 

har ett behov av elenergi och står för den största driftkostnaden.  

 

 
 

Figur 2. Visar konstgräsplanen, nere vid planens vänstra hörn ligger borrhål och teknikhus.  

 

Driften av anläggningen är projekterad att vara intermittent. Det innebär att 

systemet förväntas stå stilla tills behov av uppvärmning eller kylning finns. 

Systemet slås sedan av när behovet av uppvärmning eller kylning upphört. 

Exempelvis kan systemet slås på vid risk för snö, för att förvärma planen. När det 

snöar kan snön smälta vid låg snöintensitet. Vid hög snöintensitet får snön plogas 

av planen med hjälp av redskap. Med intermittent drift kan inte vanligt vatten 

cirkulera i PVC-rören, under vissa perioder riskerar vattnet att frysa när 

marktemperaturen sjunker. Därför cirkulerar istället vätska med 30 % etanol i 

rörslingan under planen. Etanol i ren form har enligt Engineering Toolbox (2013) 
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en s ält unkt  id -      , vilket förhindrar isproppar i rörslingan.  Positivt med 

intermittent drift är att energiåtgången blir låg jämfört med att driva systemet 

kontinuerligt. Det ställer dock högre krav på beredskapen inför ett väderomslag. 

Dessutom kommer inte värmeflödet i marken vara konstant vilket medför att 

förlusterna till mark troligtvis ökar jämfört med kontinuerlig drift enligt Johansson 

& Josephssonn (1995). Förutsättningar för att få ett system av denna typ att fungera 

krävs enligt Magnusson (1977) att planen förvärms till 2°C innan det snöfall för att 

säkerställa att snön smälter när den når planens yta. Är ytans temperatur 0°C lägger 

sig en tunn hinna snö på ytan innan snön smälter. Det blir därför viktigt i Skattkärr 

att hålla yttemperaturen vid två grader Celsius vid aktiviteter på planen under 

snöfall. Därav behöver en dynamisk yttemperatur för konstgräsplanens yta 

beräknas för att säkerställa när planen är spelbar. Speciellt under vintern då 

plötsliga snöfall och en kall yttemperatur, under 2°C kan innebära att snö ligger 

kvar på planen. Vidare anser Lundberg (2000) att noggrann väderinformation samt 

temperaturgivare på planen är viktigast för att driva systemet energisnålt. För att 

komma fram till det effektivaste sättet att driva systemet anser Lundberg (2000) att 

praktiska försök behövs för att verifiera teoretiska beräkningar. Att bara göra 

beräkningar innebär troligtvis att systemet slås på i onödan vid flertalet tillfällen. 

 

Denna undersökning kommer att studera om det projekterade 

uppvärmningssystemet i Skattkärr kan hålla konstgräsplanen uppvärmd till 

erfordlig temperatur. Är värmetillförseln tillräcklig, kan denna undersökning vara 

underlag till optimering av cirkulationspumpens styrning. Samtidigt kan 

systemutformningen få erkännande, på så vis kan fler energisnåla konstgräsplaner 

med uppvärmning byggas, framförallt på platser där fjärrvärme inte är ett 

alternativ. 

 

 

1.2 Syfte och mål  

 

Syftet med arbetet är att undersöka hur konstgräsplanen värms och kyls optimalt 

utan att planen blir obrukbar tack vare dess yttemperatur. Målet med arbetet är att 

skapa en matematisk modell för systemet som beskriver temperaturen på 

konstgräsplanens yta. Med hjälp av modellen ska följande frågor besvaras: 

 

 Hur varierar planens yttemperatur över ett år med uppvärmning? 

 

 Hur påverkas planens yttemperatur vid olika temperaturer på systemets 

bärarvätska? 

 

 Hur påverkas planens yttemperatur vid olika flöden levererade av 

cirkulationspumpen? 
 

 Vilken värmeeffekt når planens yta över ett år, vid olika temperaturer på 

systemets bärarvätska samt vid olika flöden levererade av 

cirkulationspumpen? 
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1.3 Avgränsningar  

 

Modellen undersöker endast de energiflöden som har direkt påverkan på planens 

kontrollvolym. Energiflöden och energibehov för exempelvis borrhål, ”Ener   

Booster” m.m. som inte påverkar kontrollvolymen undersöks inte.  

 

Rapporten kommer inte undersöka ekonomiska aspekter samt analysera valda 

material vid bygget av konstgräsplanen.  
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2 Beskrivning av projektet i Skattkärr 
 

2.1 Energybooster 

 

Ett av företagen som projekterat uppvärmningssystemet till konstgräsplanen är 

Will ’s  lean ech AB. För att höja  är eeffekten so  kan hä tas ur  er et har 

systemet försetts  ed tekniken ”Ener   Booster”, ett  atent ut ecklad a  Will  

Ociansson. Principen för tekniken är att släppa in luft i botten av varje borrhål med 

hjälp av en kompressor, se Figur 3. Det leder till omblandning av grundvattenflödet 

runt om borrhålet vilket i sin tur leder till forcerad konvektion mellan borrhålet och 

dess o  i nin . Enli t  alzada (20 2) kan ”Ener   Booster” sänka 

borrhålsmotståndet med 40 -55 %, vilket ökar värmeöverföringen från berget till 

kollektorvätska. Samtidigt förblir den termiska ledningsförmågan opåverkad. Med 

borrhålsmotstånd menas det termiska motstånd som finns mellan kollektorvätska 

och borrhålsvägg. För ”Ener   Boostern” tillko  er en driftkostnad för 

kompressorer.  

 

 
Figur 3. Schematisk bild över ett system med Enegry Booster 
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2.2 En konstgräsplans konstruktion 

 

Konstgräsplaner brukar delas in i olika generationer. I dag byggs konstgrässystem 

för fotboll med tredje generationens konstgräs. Skillnad mot tidigare 

konstgrässystem är enligt Johansson & Nilsson (2005) framförallt att 

konstgräsfibrerna är längre (40-60 mm) för generation tre än tidigare generation, se 

Figur 4. Planens ytskikt består förutom konstgräsfibrer utav sand och gummi- eller 

plastgranulat. Granulatet har en sviktande effekt för att få en fotboll att agera likt 

den gör på ett underlag av naturgräs. I Skattkärr används ett gummigranulat.   

 
 

Figur 4. Visar uppbyggnaden av en konstgräsplans ytskikt. 

 

Under planens ytskikt ligger oftast en svikt-pad. Dess funktion är dels att göra 

planen mjukare, d.v.s. få planen att likna en naturgräsplan, men paden har även en 

isolerande förmåga mot markskiktet under planen. Valet av pad beror på om planen 

är uppvärmd eller inte. För en ouppvärmd plan kan en pad med högre 

värmemotstånd användas. För en uppvärmd plan måste dess värmemotstånd enligt 

Nilsson (2013) vara lägre då värme ska passera genom paden. Hela konstgräs-

systemet installeras ovanpå en hård grusbädd. Viktigt för denna grusbädd är att den 

har god dräneringsegenskap samt är byggd med lutning så att vatten främst kan 

rinna av konstgräsplanen, istället för att rinna igenom. För en uppvärmd plan 

installeras även en värmeslinga i grusbädden, se Figur 5. I Skattkärr används PVC-

rör med en total längd av fyra mil. C-C avståndet mellan rören är 200 millimeter. 

 

 
Figur 5. Visar vad som finns under en uppvärmd konstgräsplans ytskikt.  
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2.3 Cirkulationspump 

Den cirkulationspump som enligt projektets förstudie valdes till systemet är från 

tillverkaren Wilo med modellnamn IL-E-80. Pumpens driftpunkt är enligt 

Ociansson (2013-03) vald utifrån ett flöde på 80 m
3
/h av vatten med 30 % 

etanollösning vilket ger ett Reynolds-tal på uppskattningsvis 3000. Tillförd effekt 

till pumpen vid driftpunkten är 6,08 kW, dess maximala effekt är 8,5 kW. 

3 Teori 
 

3.1 Energibalans 

 

Värmeöverföring sker via tre olika typer på konstgräsplanen som betraktas som en 

platta på mark; genom ledning, strålning och konvektion. Värmeöverföringen 

påverkas av flertalet yttre omständigheter. Några av dessa är solinstrålning, ytans 

temperatur, temperaturen på omgivande luft, ytans egenskaper, vindens hastighet 

etc. Figur 6 illustrerar vilka energiflöden som äger rum för en konstgräsplan.  

 

 
Figur 6. Visar principiellt vilka energiutbyten som äger rum för en konstgräsplan. 
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3.1.1 Konvektion 

 

Det finns två typer av konvektion, naturlig och påtvingad. Naturlig konvektion 

uppstår som följd av densitetsskillnader som orsakar naturlig cirkulation i ett 

medium. Påtvingad konvektion uppstår när en yttre påverkan, är så pass påtaglig att 

densitetskillnaderna kan försummas. Värmeutbytet genom konvektion beskrivs av 

ett värmeöverföringstal, h. I denna energibalans finns två aktuella värmetransporter 

via konvektion. Dels mellan planens yta och omgivande luft, samt mellan 

bärarvätska och rörslinga under planen. Värmeöverföring med konvektion kan 

skrivas:   

 

 ̇       (          ) (1) 

 

Att värmeövergångstalet beror av strömningstillstånd gör det starkt beroende av 

fluidhastighet, ju högre hastighet, ju högre värmeöverföringstal. Typiskt för 

naturlig konvektion är att fluidhastigeten är lägre än 1 m/s 
1
. Därför blir 

värmeöverföringen för naturlig konvektion vanligtvis mycket lägre än för 

påtvingad konvektion.  Värmeövergångstalet beror av omgivande mediums 

egenskaper samt dess strömningstillstånd. För att beräkna värmeöverföringstalet 

betraktas konstgräsytan som en horisontell platta och beskrivs följande:  

 

   
 

 
      (2) 

 

Nusselt-talet (Nu) bestäms vidare beroende på om värmeöverföringen via 

konvektion är påtvingad eller naturlig. För naturlig konvektion beskrivs Nu som en 

produkt av Rayleigh-talet (Ra) samt en empirisk konstant. Ra beskriver kvoten 

mellan lyftkraft och termisk samt momentan diffusivitet.  Beroende    Ra’s storlek 

kan Nu beräknas enligt följandet för en horisontell platta: 

 

Om Ra är 10
4
-10

7
:                                   (3) 

 

Om Ra är 10
7
-10

11
:                                  (4) 

 

Ra beräknas i sin tur:  

 
                

 

  
      (5) 

 

För påtvingad konvektion bestäms värmeövergångstalet beroende på om 

strömningstillståndet på konstgräsplanen är laminärt eller turbulent. Ekvationerna 

(6 & 7) som tillämpas beskriver ett medelvärde för Nu-talet över en horisontell 

platta. För strömning över en horisontell platta anges den kritiska punkten mellan 

turbulent flöde och laminärt flöde vara vid Reynolds-talet (Re) 5∙ 0
5
 samt när 

Prandtl-talet 0,6. Överstiger Re-talet den kritiska punkten råder turbulent 

                                                 
1
 Cengel A.Y, Ghajar A.J (2011) Heat and mass transfer – fundamentals and applications.  McGraw 

– Hill, New York. s. 519. 
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strömningstillstånd, understiger talet samma punkt råder laminärt flöde. 

Ekvationerna som används är
2
: 

 

För laminärt flöde:                         (6) 

 

För turbulent flöde:                         (7)  

 

För att beräkna konvektion i rörslingan till följd av att uppvärmningssystemet slås 

på behövs vetskap om strömningstillståndet i PVC-rören under planen. Inuti 

rörslingan uppstår, när cirkulationspumpen är på, en påtvingad värmeöverföring. 

Flödet i röret kan antingen vara turbulent eller laminärt beroende på 

flödestillståndet i röret. Laminärt är flödet när hastigheten på vätskan i röret är låg. 

Den beter sig då strömlinjeformat. När hastigheten blir högre och når utvecklas 

turbulent flöde vid en kritisk punkt. Innan tillståndet är fullt utvecklat turbulent 

flöde råder ett flödestillstånd med varken laminärt- eller turbulent flöde, utan en 

övergångsfas. Övergångsfasen sker även i inloppsregioner där strömningstillståndet 

kan ändras.  

 

För rörströmning är den kritiska punkten när Re-talet är 2300. Avgörande för om 

en vätska strömmar turbulent eller laminärt är vätskans viskositet, fluidens 

hastighet samt rörets diameter, se ekvation (8). Vätskor med hög viskositet, 

exempelvis olja har större tendens att uppträda laminärt jämfört med exempelvis 

vatten. Framför allt när den strömmar genom rör med liten diameter.  För att 

bestämma om flödet av etanollösning är laminärt eller turbulent beräknas 

Reynoldstalet enligt Cengel (2011) med följande ekvation: 

 

    
      

 
   (8) 

 

Med vetskap om västkans strömningstillstånd kan sedan Nusselt-talet (Nu) 

beräknas för att senare beräkna värmeutbytet via konvektion. Nu-talet beskriver 

förhållandet mellan värmeöverföringen via konvektion och ledning genom samma 

vätskeskikt. Ju större Nu-talet är desto effektivare är värmeöverföringen till följd 

av konvektion. Råder utvecklat laminärt flöde i cirkulära rör kan Nu-talet antas till 

3.66, förutsatt att yttemperaturen på röret är konstant enligt Cengel (2011). För 

rörslingan under konstgräsplanen kan yttemperaturen på rörslingan antas vara 

konstant då vätskans temperatur varierar ytterst lite över tid. För att beräkna Nu-

talet hos ett fullt utvecklat turbulent flöde i ett PVC-rör används följande ekvation 

enligt Cengel (2011), förutsatt att rörets temperatur är konstant: 

 

                      (9) 

 

Med känt Nu-tal kan värmeöverföringen mellan rörets vätska och yta bestämmas 

med dess värmeöverföringstal.  

 

     
  

    
      (10) 

                                                 
2
 Cengel A.Y, Ghajar A.J (2011) Heat and mass transfer – fundamentals and applications. McGraw-

Hill. s. 422-445. 
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3.1.2 Ledning i mark 

 

Värmeledning sker generellt tredimensionellt inuti ett medium. Storleken på 

energiflödet i en specifik riktning är proportionell mot temperaturgradientens 

förändring med avståndet från mediet. Utan uppvärmningssystem kan ledningens 

magnitud bestämmas enligt ekvation (11)
3
. Ekvationen bygger på ett 

värmemotstånd i marken samt temperaturdifferensen mellan planens yta och 

aktuell marktemperatur. Med uppvärmningssystemet påslaget förändras ledningens 

storlek till följd av värmetillförsel i systemets rörslinga. Utifrån ekvation (12) beror 

ledningen utav temperaturdifferensen mellan rörslinga och planens yttemperatur, 

samt värmemotståndet mellan rörslinga och planens yta.     

 

 ̇          
          

     
   (11) 

 

 ̇         
         

    
    (12) 

 

Värmemotstånd kan beskrivas som ett materialskikts isoleringsförmåga till följd av 

värmeledning och konvektion. Värmemotståndet för ledning beräknas med hjälp av 

inversen av materialets värmeledningsförmåga (k) multiplicerat med skiktets 

tjocklek (L). Dessutom tillkommer ett värmemotstånd för materialskiktets ytor som 

gränsar mot en fluid. Värmemotståndet för konvektion beräknas med hjälp av 

inversen av värmeöverföringstalen vid skiktets båda ytor. Värmemotståndet mellan 

mark och omgivande luft kan skrivas: 

 

          
 

       
   (13) 

 

Vidare krävs vetskap om värmemotståndet upp till konstgräsplanens yta för att 

beskriva uppvärmingen av planen. Värmemotståndet för ledning beräknas med 

hjälp av inversen av materialets värmeledningsförmåga multiplicerat med skiktets 

tjocklek. Dessutom tillkommer ett värmemotstånd för materialskiktets ytor som 

gränsar mot en fluid. Värmemotståndet för konvektion beräknas med hjälp av 

inversen av värmeöverföringstalen vid skiktets båda ytor. I detta fall ska värmen 

transporteras genom PVC-rör, grus, pad, sand, granulat och plastgräs för att hålla 

ytskiktet uppvärmt. För att bestämma kontrollvolymens värmemotstånd behövs 

kunskap om varje materialskikts längd, värmeledningsförmåga samt 

värmeövergångstal. Längden för varje materialskikt finns att tillgå i Figur 1. De 

värmeövergångstal som används för att beräkna värmemotståndet är dels det som 

uppstår till följd av konvektion mellan värmerörens vätska och rörvägg. Samt det 

som uppstår mellan konstgräsets yta och omgivande luft. Värmeövergångstalet 

mellan vätska och vägg i röret beräknas enligt ekvation (10), värmeövergångstalet 

                                                 
3
 Cengel A.Y, Ghajar A.J (2011) Heat and mass  transfer – fundamentals and applications.  

McGraw – Hill, New York. s. 137 
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mellan konstgräsyta och omgivande luft beräknas enligt ekvation (2). 

Värmemotståndet kan med kunskap om längd, ledningsförmåga och 

värmeövergångstal skrivas: 

 

     
 

    
 ∑          

 

    
   (14) 

 

Slutligen beräknas värmetransporten i lodrät riktning, från vätskan i rören till 

konstgräsplanens yta via ledning.  Däremot försummas värmetransporten till följd 

av ledning från kontrollvolymens kanter. Den horisontella temperaturgradienten 

utanför kontrollvolymen varierar med längden från planen, därav sker ingen 

värmetransport. Värmetransporten via ledning kan då skrivas: 

 

  
  

 
 
           

    
   (15) 

3.1.3 Strålningsförlust 

 

Strålning är energitransport till följd av elektromagnetiska vågrörelser. En ytas 

strålningsutbyte påverkas av ytans absorption/emissionstal. På samma sätt som en 

yta utbyter värme med sin omgivning via konvektion så utbyter ytan även värme 

genom strålning. Från en yta sker strålningsutbyte via långvågig strålning. 

Omgivningen omfattas av himlen och ytor såsom träd, byggnader och mark runt 

ytan. Värmeutbytet via strålning beror av ytans emissivitet, dess synvinkel och 

temperaturdifferensen mellan de ytor där strålningsutbytet sker.  Planens yta som är 

horisontell kommer att ha ett strålningsutbyte med dels himlen, samt omgivande 

ytor såsom träd, byggnader på anläggningen och buskar. Strålningsutbytet fördelar 

sig med hänsyn till synfaktorn som beskriver hur stor del av omgivande ytor som 

planen ser. Alltså kommer inget utbyte ske med marken då synvinkeln för planen 

aldrig ser marken. Strålningsutbytet kan då beräknas följande för långvågig 

strålning: 

 

                
      

   (16) 

 

För att beskriva himlavalvstemperaturen vid olika väderförhållanden kan enligt 

Hagentoft (2001) följande ekvationer
 
användas:  

 

För horisontal yta mot klar himmel:                  (17)  

 

För molnig himmel:            (18) 

 

3.1.4 Solinstrålning 

 

Den solinstrålning som når konstgräsplanen är både direkt solinstrålning och diffus 

solinstrålning. Direkt solinstrålning innebär att solinstrålning når planen utan 

påverkan av något annat än atmosfären. Med andra ord är den direkta 

solinstrålningen försumbar när det är molnigt. Diffus solinstrålning når en yta från 

omgivande objekt som antingen reflekterar eller transmitterar solens strålning till 
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planens yta. Alltså sker diffus instrålning även om det är molnigt. I Sverige 

uppskattas 45-65% av solinstrålningen vara diffus (SSolar 2013), se figur 7.  

 

 
Figur 7. Visar hur solens instrålning fördelas över jorden. Källa: http://www.ssolar.com 
2013-03-18 
 
  

3.1.5 Avdunstning 

 

Avdunstning transporterar värme till och från en yta via masstransport. 

Avdunstningens storlek beror till största del utav vindhastighet, temperatur och 

luftens ångtryck intill ytan enligt Lundberg (2000). För att beräkna avdunstning 

finns flera metoder. Ett sätt är att med hjälp av en aerodynamisk metod beräkna hur 

fort avdunstningen sker enligt Lundberg (2000). Ekvation (19) grundar sig i att 

avdunshastigheten (E) är proportionell mot skillnaden i ångtryck mellan luft och 

avdunstande yta (es-e), samt en funktion av vindhastigheten (w) som transporterar 

bort fuktig luft. Ekvationen bygger på empiriska konstanter (k, a) 

 

                     (20) 
 

 

 

3.1.6 Konstgräsplanens tröghet 

 

Den förmåga en kropp har att lagra värme kallas värmekapacitet och beskriver 

vilken mängd värme som krävs för att höja kroppens temperatur en grad. Enheten 

för värmekapaciteten är J/K och dess betäckning är vanligtvis bokstaven C. För att 

beräkna en kropps värmelagring används den specifika värmekapaciteten som 

anger materialets värmekapacitet per kg. Beteckningen är då vanligtvis cp och 

http://www.ssolar.com/
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enheten J/kg, K. Vidare kan förmågan att lagra värme beräknas när kroppens massa 

är känd. För att hitta specifika värmekapaciteten för olika material finns tabeller att 

tillgå.  

 

Trögheten hos en kontrollvolym beskrivs oftast som dess förmåga att hålla en jämn 

temperatur när värmeflöden till kontrollvolymen varierar med tid. Egenskapen 

bestäms utav kontrollvolymens värmekapacitet där högre värmekapacitet lagrar 

större energimängder utan att ändra dess temperatur. Samtidigt krävs mindre energi 

för att ändra temperaturen hos en kontrollvolym med lägre värmekapacitet. Ofta är 

värdena i tabellen beroende av andra faktorer såsom temperatur och volym. I 

modellen beräknas en tröghet fram för varje materialskikt i kontrollvolymen och 

summeras sedan ihop till en samlad tröghet. För konstgräsplanen i Skattkärr 

betraktas kontrollvolymen som de material som ligger ovanför svikt-paden, se 

Figur 1. I dessa materiallager varierar temperaturprofilen ytterst lite i vertikal 

riktning.   

 

För konstgräsplanen bygger energibalansen på ett värmelager där skillnaden av 

flödet in av energi och flödet ut av energi beskriver planens förmåga att lagra 

energi samt dess temperatur. 
 

∑  ̇    ̇             (21) 

 

Vidare beräknas temperaturen på konstgräsets yta genom att kartlägga aktuella 

energiflöden samt kontrollvolymens tröghet. 

  

     
 

   
( ̇    ̇  )   (22) 

4 Genomförande – en konstgräsplan i datorn 

4.1 Modellering 

 

För att studera konstgräsplanens yttemperatur görs en modell vars uppgift är att 

dynamiskt analysera energiflöden över tid. Modellen bygger generellt på 

matematiska beräkningar, energitekniska samband och fysikaliska lagar. Modellen 

är till typen kvantitativ och dynamisk. Att modellen är dynamisk innebär att den är 

tidsberoende, dess förhållande varierar alltså med tiden. Att modellen är kvantitativ 

betyder att beräkningar av olika variabler gjorts med matematiska relationer. 

Modellen är uppbyggd i programmet Simulink som i sin tur är ett program i 

MATLAB där modeller simuleras med hjälp av matematiska funktioner. Förutom 

att beräkna och simulera önskade samband i modellen har MATLAB använts till 

att visualisera indata, beräkningar och resultat.  

 

Modellen av konstgräsplanen består av flera delberäkningar (undersystem) som 

beräknar olika parametrar som i sin tur ger olika energiflöden. Dessa summeras 

sedan i ett huvudsystem vars uppgift är att integrera fram yttemperatur på 

konstgräsplanen, en överblicksbild av modellen ges i Figur 8. I modellen 

representerar den yttemperatur som beräknas en medeltemperatur över angiven 



15 

 

kontrollvolym. Antaganden gjorda hos varje energiflöde presenteras i kapitel 5.1.1-

5.1.8. 

 

Planen betraktas i balansen som en platta på mark med ett värmelager. På så vis 

kan generaliseringar göras för att underlätta olika beräkningar med ekvationer 

tillämpade för plattor på mark.  

 

 

 
Figur 8. Visar en överblick av modellens huvudsystem vars uppgift är att beräkna planens 
yttemperatur. Vidare finns för varje energiflöde undersystem, dessa illustreras inte på 
bilden. 

 

4.1.1 Konvektion 

 

I modellen används vindhastighet 1 m/s som villkor för om beräkningar på naturlig 

eller påtvingad konvektion är aktuell, se ekvation (1). Är konvektionen naturlig 

antas värmeövergångstalet vara konstant 5 W/m
2
,K (Energihandboken 2008), för 

att förenkla modellen. Vid vindhastigheter högre än 1 m/s används ekvation (2) för 

att bestämma värmeövergångstal. 

 

Då praktiska försök uteblev ur undersökningen beräknas inte Reynolds-talet i 

modellen. Detta med anledning av att ingen kunskap om strömningstillståndet, 

främst hastigheten på bärarvätskan finns. Istället antas Reynoldstalet för 

etanolblandningen vara 3000 i rörslingan vid cirkulationspumpens arbetspunkt 

vilket anges i tidigare förstudie av bygget i Skattkärr enligt Ociansson (2013-04).   
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4.1.2 Ledning i mark 

 

I modellen antas värmeledningen vara endimensionell då temperaturen i marken 

antas variera endast i höjdled. I sidled antas temperaturen utanför planen, med 

andra ord inte skilja sig från konstgräsets temperatur.  

 

För att beräkna det totala värmemotståndet i modellen används ekvation (15). 

Ekvationen antar att hälften av värmen från rörslingan leds uppåt mot planen, den 

andra hälften leds nedåt i höjdled. Då värmeledningen antas vara endimensionell 

sker ingen ledning i horisontell riktning. För att beräkna magnituden av 

värmeledning behövs förutom värmeöverföringstal vid rörslingans yta samt 

konstgräsplanens yta, en summa av materialskiktenens värmemotstånd där emellan. 

Med hjälp av Figur 1 kan djupet hos materialskikten bestämmas. Varje 

materialskikts värmeledningsförmåga kan hittas i Tabell 1.  

 

 

Materialskikt Djup 

(mm) 

Värmeledningsförmåga 

(W/m,K) 

Grus 60 0,7 

Pad 14 0,02 

Sand 10 0,6 

Granulat 15 0,13 

Konstgräs 40 (15) 0,12 

 
Tabell 1. Visar för varje materialskikt mellan rörslinga och planens yta dess djup samt 
värmeledningsförmåga. Källa för värmeledningsförmågor är Engineeringtoolbox’s (2013) 
tabell över värmeledningsförmåga för olika material samt Heat & Mass transfer (2011).  

 

4.1.3 Strålningsförluster 

 

I modellen antas omgivande ytor på anläggningen ha samma temperatur som 

utomhustemperaturen vilket resulterar i ett obetydligt strålningsutbyte mellan 

planen och omgivande ytor enligt ekvation (16). Strålningsytbytet från ytan sker 

alltså med en förenklad bild endast med himlen som har en annan temperatur än 

konstgräsplanen. 

 

För konstgräset som är gjort utav polyetylen antas dess emissivitet vara 0,93, enligt 

Electro Optical Industries (2013) anses emissiviteten variera mellan 0,92-0,95 för 

materialet. 

 

4.1.4 Solinstrålning 

 

För att bestämma mängden solinstrålning till konstgräsplanen används programmet 

PVGIS (Photovolatic Geographical Information System) (Stridh & Hedström 

2011) Programmet beräknar fram data över solinstrålning för såväl Skattkärr som 

majoriteten av Europas orter. Indata för solinstrålning kan i programmet fås 

angiven som global medelinstrålning, global direktinstrålning eller direkt normal 
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instrålning. Dessutom kan lutning samt orientering på föremålet som träffas av 

instrålningen ställas in vid beräkning. För planen i Skattkärr hämtas data i form av 

global medelinstrålning för en horisontell platta. Värdena som hämtas representerar 

en karakteristisk dag i respektive månad. Alltså får varje dag under en månad 

samma solinstrålning per timme i modellen. 

 

4.1.5 Avdunstning 

 

Då konstgräsplanen är byggd med plombering för att transportera vatten av planen, 

istället för att låta energi transportera vattnet från planen till omgivande luft, 

försummas energitransporten av avdunstning i modellen. Att planen är plomberad 

innebär att planen byggd med lutning. Den är som högst i mitten och sluttar sedan 

mot planens båda långsidor. 

 

4.1.6 Klimatdata 

 

De klimatdata som används i modellen är data för solinstrålning, vindhastighet 

samt lufttemperatur utifrån mätvärden i Karlstadsområdet. All data är angiven med 

en timmes intervall över ett år.  

 

Indata för solinstrålning hämtas ur programmet PVGIS, se avsnitt 5.1.4. Indata för 

lufttemperatur och vindhastighet hämtas från en väderstation vid Karlstads 

flygplats. Värdena är inte optimala för Skattkärr men kan ses som generella data 

för Karlstad i allmänhet. Till skillnad mot data för solinstrålning är värdena 

specifika för varje timme under ett år istället för att vara generella mätvärden för en 

karaktäristisk dag i respektive månad. 

 

4.1.7 Kontrollvolym 

 

Kontrollvolymens avgränsning i horisontell riktning sätts ovantill vid planens yta 

mot omgivande luft samt nedantill där paden gränsar mot sand, se Figur 9. Detta då 

paden har ett betydligt högre värmemotstånd än sand, granulat och polyetylen. Det 

innebär att temperaturgradienten för marken under planen påverkas kraftigt när 

värme transporteras genom paden. Ovanför paden såsom under densamma 

påverkas temperaturgradienten marginellt mellan olika materialskikt. I lodrät 

riktning avgräsas kontrollvolymen där planens kort- och långsida gräsar mot 

marken utanför planen. 

 

Vidare beräknas kontrollvolymens storlek med hjälp av Figur 9 samt mått på 

planen : 

 

Längd 111 m 

Bredd 71 m 

Area 7881 m
2
 

Djup 0,04 m 

Volym 315 m
3 
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Figur 9. Visar angiven systemgräns i horisontell riktning med rödmarkerad linje.  

 

4.1.8 Konstgräsplanens tröghet 

 

För att bestämma kontrollvolymens tröghet i modellen hämtas varje materials 

specifika värmekapacitet i tabeller i Heat & mass transfer av Cengel & Ghajar 

(2011). Vidare kan med hjälp av tabeller för densitet i samma bok samt Figur 6, en 

massa för varje materialskikt beräknas. För att kunna bestämma en tröghet för hela 

kontrollvolymen, trots att den innehåller mer än ett material beräknas vidare en 

tröghet för kontrollvolymen där hela kontrollvolymen innehåller antingen sand, 

granulat eller polyetylen istället för att vara en blandning av de tre. Vidare används 

ett medelvärde för de tre beräknade trögheterna hos kontrollvolymen i modellen. 

 

4.2 Känslighetsanalys 

 

Då praktiska försök på anläggningen inte kunde göras p.g.a. förseningar i 

installationen av uppvärmningssystemet görs i undersökningen en analys av 

antagna värden för att sätta ett kvalitetsmått på modellen av konstgräsplanen. I 

tidigare beskriven energibalans finns faktorer som påverkar modellens beräkningar 

med viss osäkerhet. Bland inre faktorer som påverkar energibalansen studeras 

antaganden som gjorts för att förenkla vissa beräkningar i en känslighetsanalys. De 

inre faktorer som antagits och vidare undersöks är;  

 emissivitet för konstgräsplanens yta (ε) som påverkar storleken på ytans 

strålningsförlust. 

  vätsketemperaturen i rörslingan (Tvätska) som påverkar transporten av 

värmeledning mellan planens yta och systemets rörslinga. 

 värmemotståndet mellan planens yta och rörslingan under planen (Rmaterial) 

som påverkar transporten av värmeledning mellan planens yta och 

systemets rörslinga. 
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 flödeshastigheten av bärarvätska i rörslingan (v)som i sin tur beskriver 

strömningstillståndet i rörslingan under planen.   

 

Utöver inre faktorer som antagits finns även yttre faktorer som påverkar modellens 

beräkningar, främst indata i form av solinstrålning, vindhastighet och 

lufttemperatur. Dessa behandlas dock inte i känslighetsanalysen då de inte är 

antagna värden för modellen utan en bild av verkligheten.  

 

För att välja hur stor    erkan  arje  ald faktor har     lanens  tte  eratur 

 raderas    erkan följande  o et dli  o  te  eraturen ändras 0-0,5  , liten  id 

0,5-1,0  C och stor o  förändrin en är större än    .  
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5 Resultat 
 

Resultatet från simuleringarna av datormodellen redovisas i form av grafer. 

Värdena som presenteras bygger på en simulering med 8760 tidssteg, med andra 

ord ett beräknat värde för varje timma över ett år. Tidssteget börjar den första 

januari och slutar den sista december. 

 

Graferna som presenteras är konstgräsplanens yttemperatur över ett år, den 

värmeeffekteffekt som värmeslingan under planen levererar till konstgräsplanens 

yta samt levererad värmeeffekt till planens yta vid olika temperaturer på vätskan i 

rörslingan.   

 

 

5.1 Konstgräsplanens yttemperatur över ett år 

 

Utifrån angiven energibalans och en temperatur på 7°C hos etanollösningen i 

rörslingan varierar konstgräsplanens yttemperatur enligt Figur 10 vid 

cirkulationspumpens driftpunkt. Här presenteras även temperaturen för omgivande 

luft för att kunna jämföra de båda.  Temperaturintervallet under ett år sträcker sig 

från -17°C till 31°C. I Figur 11 presenteras hur mycket värmeeffekt som når 

konstgräsplanen från systemets rörslinga i form utav ledning vid samma temperatur 

på bärarvätskan. Enligt modellen når maximalt ca 2,5 W/m
2 
planen från systemets 

rörslinga vid uppvärmning, vid kylning lämnar maximalt ca 2,5 W/m
2
 planen ner 

till rörslingan. 

 

 
Figur 10. Visar beräknad yttemperatur av konstgräsplanen under ett år samt omgivande 
lufttemperatur för samma period, angivet i grader Celsius.  
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Figur 11. Anger storleken på den värmeffekt per kvadratmeter som värmer/kyler 
konstgräsplanens yta i form utav ledning från rörslingan under planen. 

 

 

5.2 Konstgräsplanens temperatur vid olika temperaturer på 

bärarvätska 

 

Vidare visar Figur 12 hur planens yttemperatur påverkas när bärarvätskans 

temperatur är konstant 4, 7,10 respektive 12°C under ett år vid 

cirkulationspumpens driftpunkt. Enligt modellen är skillnaden på planens 

yttemperatur maximalt 0,3 °C när bärarvätskans temperatur är 12°C respektive 

4°C. Samtidigt visar Figur 13 storleken på den värmeeffekt som når planen i form 

av ledning vid olika temperaturer på systemets bärarvätska vid 

cirkulationspumpens driftpunkt. 

 

 
Figur 12. Anger yttemperaturen för konstgräsplanen när temperaturen på bärarvätska 
anges vara konstant i ett år för fyra olika fall. 
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Figur 13. Visar storleken på tillförd värmeeffekt som når konstgräsplanens yta i form utav 
ledning från rörslingan under planen vid olika temperaturer på vätskan i rörslingan. 

 

 

5.3 Yttemperatur vid olika flöden av bärarvätska 

 

Hur planens yttemperatur påverkas av olika flöden av bärarvätska i systemets 

rörslinga visas i Figur 14. Enligt modellen är skillnaden på planens yttemperatur 

maximalt 0,5 °C när bärarvätskans flöde är 110 m
3
/h respektive 80 m

3
/h. Hur 

tillförd värmeeffekt till planen påverkas av olika flöden på bärarvätska i systemet 

presenteras i Figur 15. Enligt modellen når maximalt 0,5 W/m
2
 mer värmeeffekt 

planens yta vid 110 m
3
/h än om flödet är 80 m

3
/h vintersäsong. Under 

sommarhalvåret transporteras maximalt 0,3 W/m
2
 mer värmeeffekt till systemets 

rörslinga vid 110 m
3
/h än flödet 80 m

3
/h. Under större delen av året transporteras 

dock samma värmeffekt till och från planen oavsett storlek på bärarvätskans flöde. 

Cirkulationspumpens energiförbrukning under ett år vid kontinuerlig drift för olika 

flöden av bärarvätska visas i Tabell 2. 

 

 
Figur 14. Visar konstgräsplanens temperatur vid olika flöden av bärarvätska i systemet. 
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Figur 15. Visar tillförd värmeeffekt till planen vid olika flöden av bärarvätska i systemet. 
 

Volymflöde (m
3
/h) Pumpens effekt (kW) Energiförb. (MWh/år) 

80 4,5 39,4 

95 6,5 56,9 

110 8,0 70,1 

 
Tabell 2. Visar cirkulationspumpens effekt- och energiförbrukning enligt dess 
produkdatablad vid angivna volymflöden. 

 

 

5.4 Känslighetsanalys 

 

Utifrån känslighetsanalysen av inre faktorer som antagits i modellen graderas dess 

påverkan på beräknad yttemperatur i Tabell 3. Känslighetsanalysen visar att 

värmemotståndet mellan planens yta och rörslingans yta har störst påverkan på 

planens yttemperatur bland antagna värden i modellen. Som mest avviker planens 

yttemperatur ±1°C från tidigare beräknad yttemperatur, vid cirkulationspumpens 

driftpunkt och en temperatur på 7°C på systemets bärarvätska.  

 

Hur värmetransporten till och från planen påverkas av olika värmemotstånd 

illustreras i Figur 16. Vintertid avviker värmeeffekten maximalt med 1,7 W/m
2
 om 

det totala värmemotståndet är 1,0 m
2
,°C/W istället för antagna 1,8 m

2
,°C/W. 

Sommartid avviker värmeeffekten maximalt med 1,8 W/m
2
 mellan de två 

värmemotstånden. 

 

 

Påverkande faktor Påverkan 

Ytans emissivitet (ε) Obetydlig 

Bärarvätskans temperatur (Tvätska) Obetydlig 

Värmemotstånd (Rmaterial) Liten 

Bärarvätskans flödeshastighet (v) Obetydlig 
 
Tabell 3. Visar antagna faktorers påverkan på beräknad yttemperatur hos 
konstgräsplanen. 
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Figur 16. Illustrerar hur värmeeffekten till och från planen varierar vid olika värmemotstånd 

mellan planens yta och uppvärmningssystemets rörslinga.   
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6 Diskussion 
 

De temperaturer som redovisas är bara riktvärden och kan inte ses som fullt 

representativa temperaturer för den verkliga konstgräsplanen. Även om de 

materialegenskaper och klimatdata som används i modellen motsvarar verkliga 

förhållanden finns det faktorer i modellen som ger värdena vissa avvikelser från 

verkligheten. Framförallt tas ingen hänsyn till nederbörd på planen samt hur 

skugga ligger över planen. Rimligtvis borde nederbörd av regn kyla planen om dess 

temperatur är lägre än planens yttemperatur. En ännu större kyleffekt hade uppstått 

om inte planen var plomberad utan vattnet hade behövt avdunsta istället för att 

rinna av planen.  

 

Förutom felmarginal i form av energiflöden som försummats medför även 

beräkningar i modellen en felmarginal. Ett exempel är beräkningen av 

solinstrålning där indata är angiven i solinstrålning per timme för en karaktäristisk 

dag i varje månad. Optimalt hade varit att ha tillgång till specifik instrålning för 

varje timme under ett helt år. Då hade samtidigt hänsyn tagits till molnighet vilket 

använd indata inte gör. Dock borde felmarginalen bli liten och modellens 

beräknade yttemperatur kan ses som en riktlinje enligt detta resonemang. Gällande 

alla klimatdata ska noteras att dessa varierar från år till år. Ibland råder kallare 

vintrar liksom varmare somrar jämfört med föregående år o.s.v. men de klimatdata 

(från 2011) som används till modellen kan ses som representativa.   

 

Gemensamt för samtliga beräknade scenarion är att yttemperaturen hos planen blir 

högst när storleken på solinstrålning är som störst vilket sker runt kl. 12:00. Senare 

på dygnet avtar solinstrålningen, som lägst är instrålningen under natten eller sent 

på morgonen beroende på årstid. Genom att titta på förskjutningen mellan 

solinstrålning och hur lång tid det tar för planens temperatur att påverkas kan 

planens tröghet analyseras. Enligt modellen verkar förskjutningen vara ungefär 1-2 

timmar, ju mer värme som tillförs planen dels från uppvärmningssystemet, men 

främst från solinstrålning verkar förskjutningen bli längre. Trögheten i sig verkar 

rimlig då planen består av material med låg tröghet bortsett från dess sandlager. 

 

Modellen visar även att värmeförlusterna är som störst under året när det blåser 

kraftigt vid planen samt under molnfria nätter. Hög vindhastighet ger enligt 

avsnittet för konvektion i metoden ett högt Nusselt-tal, som i sin tur ger ett högt 

värmeöverföringstal vilket resulterar i hög värmetransport i form av konvektion.  

 

Vid nätter med klar himmel uppstår ett stort värmeflöde av strålningsförlust. Flödet 

blir stort när planen strålar värme mot en kallare himlavalvstemperatur jämfört med 

en molnig natt. Just strålningsförlusten nattetid kan vara något att tänka på för 

styrningen av cirkulationspumpen. När pumpen styrs utifrån en prognos av 

lufttemperatur tas ingen hänsyn till molnig eller klar himmel. I ekvation (16) blir 

den temperatur planen strålar mot 14°C kallare än rådande lufttemperatur. Vid hög 

strålningsförlust kan då frost bildas på konstgräsplanen om värmetillförseln från 

uppvärmningssystemet inte är tillräckligt stor. Detta kan bli ett problem inte bara 
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vintertid utan även under höst och vår om aktiviteter ska hållas på planen under 

morgon och förmiddag innan solinstrålningen kan värma planen. Ett liknande 

exempel är hur en bilruta kan vara täckt med frost på morgonen trots att 

lufttemperaturen är högre än 0°C.    

  

Utifrån resultatet i kapitel 5.1, Figur 10 syns att planens temperatur följer rådande 

lufttemperatur. En viss förskjutning råder p.g.a. planens tröghet men samtidigt 

tyder detta på att energiflödet från uppvärmningssystemet tillsammans med 

solinstrålningen inte klarar av att täcka energiflödet som lämnar planen i form av 

konvektion, strålning etc. Med andra ord sker en nettoförlust från planen. Det 

innebär att tillförd värmeeffekt från uppvärmningssystemets rörslinga till planens 

ytskikt är för lågt för att värma planen vintertid.  Under sommartid är planen 

däremot varmare än omgivande lufttemperatur till följd av lägre värmeförlust från 

planen samt högre solinstrålning. Även under sommaren tyder det mesta på att 

värmetransporten mellan systemets rörslinga och planens ytskikt är för låg enligt 

modellen. Under sommaren finns potential att lagra värme från planens yta tillbaka 

ner till berget för att sedan kunna användas under vintern när värmen behövs. 

Enligt modellen kan alltså mer värme lagras i berget sommartid vid högre 

värmetransport, samt mer värme nyttjas under vintern. 

 

Denna åsikt förtydligas ytterligare med resultatet i Figur 11. Under året varierar 

värmeeffekten till/från planens ytskikt från 2,5 W/m
2 

tillförd värmeeffekt till 2,5 

W/m
2
 bortförd värmeeffekt. Storleken på effektflödet är i mina ögon lägre än 

väntat, för att inte säga väldigt lågt. 

 

Ur resultatet i Figur 12, för olika temperaturer på bärarvätska simuleras vid 

cirkulationspumpens driftpunkt, visar det sig att planens yttemperatur inte påverkas 

av ändrad bärarvätska. Vid en så stor skillnad som att ändra bärarvätskans 

temperatur från 4°C till 12°C borde planens yttemperatur påverkas. Enligt Figur 13 

sker förvisso en ökning av värmetransporten till planen vid ökad vätsketemperatur 

under vintern när bärarvätskans temperatur ökar. Samtidigt ökar värmetransporten 

från planen ju lägre temperatur bärarvätskan har under sommaren. Detta är logiskt 

då ekvation (9) delvis beror av rådande temperaturdifferens mellan bärarvätskans- 

och omgivande lufts temperatur. Dessvärre tyder även resultaten i kapitel 5.2 att 

värmetransporten av ledning mellan konstgräsplanen och systemets rörsliga är för 

låg för att påverka planens yttemperatur. För att ha aktiviteter på planen vintertid 

krävs ett större värmeflöde i form av ledning mellan planen och 

uppvärmningssystem för att täcka planens värmeförlust. 

 

I avsnitt 5.3 påverkas inte heller yttemperaturen avsevärt vid olika flöden av 

bärarvätska. Vid olika flödeshastigheter påverkas strömningstillståndet i PVC-

rören. Det leder i sin tur till att värmeövergångstalet mellan PVC-rör och 

bärarvätska påverkas vars storlek påverkar värmeledning mellan rör och yta, se 

ekvation (14). Likt resultaten i avsnitt 5.2 är värmeledningen i modellen för låg att 

påverka planens yttemperatur. Denna osäkerhet beror sannolikt på för liten kunskap 

om rådande strömningstillstånd i PVC-rören samt vilket värmemotstånd som råder 

i markskiktet mellan rör och planens yta. 
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Gemensamt för alla scenarion som simuleras i modellen är att oavsett 

strömningstillstånd och vätsketemperatur i uppvärmningssystemets rörslinga 

påverkas inte planens yttemperatur nämnvärt. Då planens temperatur understiger 

2°C större delen av vintern, trots att modellen simulerar kontinuerlig drift hos 

cirkulationspumpen. Det innebär att spel på planen inte kan garanteras vid snöfall. 

Risken finns då att snön kan lägga sig på planen innan den smälter. Alternativet är 

att ploga av planen i dessa fall.  

   

6.1 Vidare arbete 

 

För att verifiera modellens kvalitet rekommenderas att praktiska mätningar görs för 

att säkerställa så många faktorer som möjligt. Precis som Lundberg (2000) 

rekommenderar, bör mätningar av flödeshastighet och temperatur på bärarvätska 

genomföras för att få ett godtyckligt underlag. 

 

För att modellen ska vara ett godtyckligt underlag till injusteringen av systemets 

cirkulationspump behövs mer vetskap om hur strömningstillståndet på bärarvätskan 

som cirkulerar i systemets rörslinga. Dessvärre fanns i denna undersökning ingen 

möjlighet att göra praktiska försök på uppvärmningssystemet då systemet inte var 

klart att tas i drift. Däremot finns goda möjligheter att studera strömningstillståndet. 

Dels finns flertalet givare placerade både vid planens yta samt vid rören under 

planen. På så vis kan praktiska mätningar göras för att verifiera modellens 

teoretiska beräkningar, precis som Lundberg (2000) rekommenderar. Dessutom 

finns givare som beskriver rådande lufttemperatur, ytterligare en förutsättning för 

att genomföra en injustering av cirkulationspumpens styrning.  

 

Med hjälp av förslagsvis datorprogrammet COMSOL kan fördjupade kunskaper 

om rådande strömningstillstånd i rören bestämmas. Först då kan Simulinkmodellen 

från denna undersökning ge ett representativt underlag, tillsammans med praktiska 

mätningar.   

 

I COMSOL kan även värmemotståndet för materialskiktet mellan rörets yta och 

planens yta bestämmas. De olika värmemotstånd som antagits i modellen är endast 

uppskattningar från litterära tabeller. I verkligheten beror dess storlek på bl.a. hur 

mycket luft som finns i de olika materialskikten. Dessutom kommer motståndet 

variera under året med materialskiktens temperaturförändring. Vilket denna 

undersökning inte tagit hänsyn till. 
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7 Slutsats 
 

Modellen visar att spel på planen inte kan garanteras året om då dess temperatur 

understiger erfordliga 2°C stora delar av vintern, trots att cirkulationspumpen har 

kontinuerlig drift. Orsaken är att för låg värmetillförsel från systemets rörslinga till 

planen yta vintertid. 

 

Enligt modellen följer konstgräsplanens yttemperatur rådande temperatur för 

omgivande luft. Varken varierande temperatur på bärarvätska, eller varierande 

flöde från systemets cirkulationspump påverkar planens yttemperatur märkbart. 

Detta då värmetransporten till och från planen, från dess uppvärmningssystem är 

för lågt för att värma samt kyla planens kontrollvolym. 

 

För att modellen ska ge ett representativt underlag till injustering av 

cirkulationspumpens styrning krävs vidare undersökningar av främst 

strömningstillståndet i uppvärmningssystemets rörslinga. Med hjälp av praktiska 

mätningar kan strömningstillståndet vid olika fall bestämmas. Dessutom behövs 

djupare vetskap om värmemotståndet mellan planens yta och 

uppvärmningssystemets rörslinga.  
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