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Abstract

The ring project - The impact of a local heating and
cooling network at Uppsala University Hospital area

Philip Wallgren

Region Uppsala manages the buildings at the hospital area in Uppsala 
and has in recent years worked intensively with energy efficiency 
measures affecting the buildings, which have also yielded successful 
results. To continue Region Uppsala’s energy efficiency effort, 
Region Uppsala intends to install a local heating and cooling 
network for the hospital area. The intent of the local heating and 
cooling network is to enable the transfer of excess heat and 
cooling. Region Uppsala also plans to install a larger refrigerator 
(>1,000 kW cooling) that will provide the hospital area with cold 
and heat.

This project is divided into three major parts, the first part of 
which involves examining how much residual heat is used from the 
existing refrigerators in the hospital area today, and what 
difference the introduction of local heating and cooling networks 
could make regarding the use of residual heat. The second part of 
the project consists of investigating the impact a larger 
refrigerator with 4.4 MW of cooling capacity could have on the 
hospital area's need for district heating and district cooling. Both 
the difference in energy and power are investigated. The third and 
final part of the project consists of examining two different 
operating strategies for the larger refrigerator to expand its use 
rate. Then the dimensioning of the cooling capacity of the 
refrigerator is analysed for the different operating strategies.

The results of the project show that the introduction of a local 
heating and cooling network in the hospital area could contribute to 
the use of significantly more residual heat from today's existing 
refrigerators. Calculations show that the larger refrigerator could 
reduce the energy demand from both district heating and district 
cooling by 2,820 MWh and 7,050 MWh respectively, as well as reduce 
the subscribed power only from the district cooling by 3,830 kW. In 
addition, the analysis of the dimensioning of the larger cooling 
machine shows that the cooling capacity would be oversized to the 
cooling needs in the hospital area.
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Populärvetenskaplig sammanfattning 
Inom energieffektiviseringsprojekt finns det ofta många lågt hängande frukter att plocka med stor 

potential, vilket gör att energieffektivisering är både bra för miljön och plånboken. Med mer och mer 

utförda effektiviseringsåtgärder blir ytterligare åtgärder exponentiellt svårare att utföra då de generellt 

blir både dyrare och mer avancerade. I början av projekteringsfasen är det gynnsamt att tänka till och 

försöka ta hänsyn till flera aspekter i systemet, och vilka systemeffekter olika åtgärder kan ha. I 

framtiden är det även viktigt att drift och optimering utvecklas till att vara en och samma tjänst.  

Region Uppsala förvaltar byggnaderna på sjukhusområdet i Uppsala och jobbar aktivt för att optimera 

energianvändningen på området. Användningen av värme och kyla för byggnaderna är höga. Under 

2019 användes 35 000 MWh fjärrvärme och 7 000 MWh fjärrkyla, vilket motsvarar ungefär 2 300 

vanliga villors årliga värmeanvändning. Den höga användningen av värme och kyla gör det intressant 

utreda lösningar att effektivisera energianvändningen. 

Under flera år har Region Uppsala jobbat med energieffektiviseringsåtgärder och har även lyckats 

producera ett lyckat resultat. De låga frukterna är plockade, nu vill Region Uppsala rikta in sig på större 

och mer invecklade projekt för att fortsätta sitt energieffektiviseringsarbete. 

Region Uppsala ämnar installera ett eget förvaltat närvärme- och närkylanät på sjukhusområdet. Ett 

närvärme- och närkylanät fungerar i grunden på samma sätt som fjärrvärme- och fjärrkylanätet. 

Skillnaden är att närvärme- och närkylanätet är lokalt för ett område eller kvarter, medan fjärrvärme- 

och fjärrkylanätet producerar värme och kyla centralt som distribueras via ett större rörnätverk i ett 

samhälle. En fördel med närvärme- och närkylanät kan vara möjligheten att kunna överföra överskott 

av värme eller kyla från en byggnad till en annan. 

Region Uppsala planerar även att installera en större kylmaskin på sjukhusområdet för egen produktion 

av kyla och värme. En kylmaskin och en värmepump är i grunden samma typ av maskin, där skillnaden 

ligger i om det är kyla eller värme som är den önskade produkten. En kylmaskin fungerar genom att ta 

vara på värme från en kall källa och överföra den värmen till en varm källa, på så sätt blir den kalla 

källan kallare och den varma källan varmare och både värmen och kylan går att nyttja. Exempelvis är 

ett kylskåp en kylmaskin, kylskåpet tar värme inifrån kylskåpet (kall källa) och överför den till 

omgivningen i rummet (varm källa). Maten i kylskåpet blir kallare och omgivningen i rummet blir 

varmare. 

Det här projektet delas upp i tre större delar där den första delen omfattar att undersöka hur mycket 

restvärme som nyttjas från de befintliga kylmaskinerna på sjukhusområdet idag, samt vilken skillnad 

införandet av närvärme- och närkylanät skulle kunna göra gällande nyttjande av restvärme. Andra delen 

av projektet består av att undersöka vilken påverkan en större kylmaskin med 4,4 MW kylkapacitet 

skulle kunna ha på sjukhusområdets behov av fjärrvärme och fjärrkyla. Här undersöks både skillnaden 

i energi samt effekt. Tredje och sista delen av projektet utgörs av att undersöka två olika driftstrategier 

för den större kylmaskinen för att utöka dess användning. Sedan analyseras dimensioneringen av 

kylmaskinens kylkapacitet för de olika driftstrategierna. 

Resultaten i projektet visar att införandet av ett närvärme- och närkylanät på sjukhusområdet skulle 

kunna bidra till att betydligt mer restvärme från dagens befintliga kylmaskiner skulle kunna nyttjas. 

Beräkningar visar att den större kylmaskinen skulle kunna minska energibehovet från både fjärrvärmen 

och fjärrkylan med 2 820 MWh respektive 7 050 MWh, samt minska den abonnerade effekten endast 

från fjärrkylan med 3 830 kW. Därtill visar analysen av dimensioneringen av den större kylmaskinen 

att kylkapaciteten vore överdimensionerad gentemot kylbehovet på sjukhusområdet. 

I projektet ges även flera rekommendationer på intressanta framtida studier som kan ge fördjupad 

kunskap inom delar av projektet, samt är relevanta för att genomföra ombyggnation av värme- och 
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kylsystemet på sjukhusområdet. Bland annat vore det intressant att undersöka behovet av att uppgradera 

restvärmen från befintliga kylmaskiner för att kunna nyttja den i andra byggnader. Det vore även 

intressant att beräkna en optimal dimensionering av den större kylmaskinens kylkapacitet, och att 

utvärdera konsumtionen av energi av hög kvalitet (elektrisk energi) för att producera energi av låg 

kvalitet (termisk energi).  
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Exekutiv sammanfattning 
Genom arbetet i detta projekt har det framkommit att införandet av närvärme- och närkylanät (VS01 

och KB01) på Akademiska sjukhusområdet medför god potential för besparingar gällande 

energianvändning från fjärrvärme- och fjärrkylanätet i och med möjligheten att nyttja mer av 

restvärmen från befintliga kylmaskiner. Installation av en större kylmaskin skulle även kunna bidra till 

minskat energiuttag från fjärrvärme- och fjärrkylanätet samt minskat effektuttag från fjärrkylanätet. 

Däremot anses den planerade kylmaskinens kylkapacitet vara överdimensionerad för sjukhusområdets 

kylbehov och en minskning i planerad kylkapacitet bör undersökas vidare. Att installera en större 

kylmaskin, därmed minska sitt effektuttag från fjärrkylanätet, för att främst optimera kylkostnaden 

anses som en översimplifiering av energisystemet, och fler icke-ekonomiska synvinklar bör betraktas. 

Till exempel skulle ett närmare samarbete mellan Region Uppsala och Vattenfall värme kunna gynna 

båda aktörer ur ett hållbarhets-, miljö- och energisystemperspektiv. 
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Förord 
Efter dryga 21 år bakom skolbänken varav åtta år studerande till civilingenjör har det blivit dags för 

mig att släppa sargen och ta ett kliv ut i den så kallade ”vuxenvärlden”. Vägen har varit krokig och fylld 

av både idylliska och prövande perioder. Men här står jag med mitt examensarbete inom 

Civilingenjörsprogrammet i energisystem vid Uppsala universitet och Sveriges lantbruksuniversitet. 

Jag vill tacka min handledare Marcus Nystrand, tidigare energisystemingenjör på Region Uppsala, för 

all vägledning, pepp och förtroende under arbetets gång, att jag som gröngöling fått varit med på många 

mer eller mindre relevanta möten, och framförallt att du flitigt försökt skapa en normal kontorsmiljö 

trots rådande pandemi. Jag vill även tacka min ämnesgranskare Magnus Åberg, docent vid Institutionen 

för samhällsbyggnad och industriell teknik, Byggteknik och byggd miljö, Uppsala universitet, för den 

sylvassa kritiken och att du pekat mig i rätt riktning när jag förvirrat mig. Tack även för alla på Region 

Uppsala som hjälpt och svarat på mina frågor inom sina spetskompetensområden. Tack Lovisa för din 

språkliga finess och ditt stöd när rapporten kändes som mest besvärlig. Sist men inte minst vill jag tacka 

mig själv, för att jag trott på mig själv och för allt hårda arbete.  

https://www.youtube.com/watch?v=NfF3bThOW0Q
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1. Inledning 
Nämnden Fastighet- och service på Region Uppsala äger och förvaltar byggnaderna på Akademiska 

sjukhusområdet i Uppsala och arbetar aktivt med att effektivisera och minska energianvändningen på 

området. Byggnaderna på området använder cirka 33 GWh fjärrvärme (FJV) och 7 GWh fjärrkyla (FJK) 

årligen. Till detta tillkommer en även en ytterligare mängd kyla producerad från egna eldrivna 

kylmaskiner (KM) på ungefär 5 GWh, totalt ungefär 12 GWh använd kyla. För ett par år sedan bytte 

leverantören av fjärrvärme och fjärrkyla, Vattenfall värme, kostnadsmodell för fjärrvärmen från en taxa 

baserad endast på energi till en taxa baserad på både effekt och energi. I praktiken har detta medfört en 

högre snittkostnad för fjärrvärmen. Sedan 1 januari 2021 har Vattenfall värme även bytt kostnadsmodell 

för fjärrkyla baserad på både effekt och energi. 

För att minska kostnaden för kyla och värme är det viktigt att se över och minska effektuttaget. Att 

minska sitt effektuttag från fjärrvärme- och fjärrkylanätet genom egenproducerad värme och kyla skulle 

inte endast bidra till en ekonomisk besparing för Region Uppsala, utan skulle även kunna ha positiva 

systemeffekter på fjärrvärme- och fjärrkylasystemet i form av reducera spetslastbehov (Erlandsson & 

Sandberg 2011). De positiva systemeffekterna skulle kunna gynna Vattenfall värme och i förlängningen 

skulle det i sin tur även kunna gynna andra aktörer som är anslutna till fjärrvärme- och 

fjärrkylasystemet. 

På sjukhusområdet äger och förvaltar Region Uppsala även en större central ringmatad slinga, kallad 

köldbärarsystem 01 (KB01), som möjliggör transport av kyla mellan byggnaderna. Region Uppsala 

planerar att bygga ut en motsvarande slinga, kallad värmesystem 01 (VS01), för att transportera värme. 

Planen är att sjukhusområdet ska ha ett eget närvärme- och närkylanät och skulle vara ett lågtemperatur- 

och lågtryckssystem. Genom att transportera restvärme och kyla mellan byggnaderna medför detta att 

samtliga fastigheter i stort kan försörjas som en och samma byggnad, vilket kan bidra till en högre 

termisk tröghet och minska energi- och effektbehovet från FJV och FJK för byggnaderna. 

Idag är endast ett par byggnader på området påkopplade till systemet KB01 samtidigt som Vattenfall 

värme använder Region Uppsalas ledningar i sjukhusområdets kulvert som transiteringsledning i 

Vattenfall värmes fjärrvärmenät. Att Vattenfall värme använder kulverten som transiteringledning 

medför en problematik då det finns risk att ledningen skadas och börjar läcka. I ledningen går det prima 

fjärrvärme1 och risken för läckage utgör en arbetsmiljörisk för anställda, såväl som en risk för patienter 

och besökare. Dessutom utgör den en risk för sjukhusverksamheten då kulverten riskeras att bli 

översvämmad av extremt hett vatten från fjärrvärmenätet. Vattenfall värme planerar att bygga en egen 

transiteringsledning utanför sjukhusområdet som skulle möjliggöra Region Uppsala att börja använda 

befintliga ledningar i kulverten som del av VS01 internt. 

Region Uppsala planerar även att installera en större (>1 000 kW) kylmaskin, i rapporten kallad Uber-

KM, som vid införandet av KB01 och VS01 kan tillgodose sjukhusområdet med kyla och värme. Uber-

KM:s planerade kyl- och värmekapacitet är idag dimensionerad utifrån maximal överföringskapacitet 

för transiteringsledningen mellan Uber-KM och sjukhusområdet.  

Region Uppsala har ett gammalt tillstånd att börja nyttja en akvifer som finns under sjukhusområdet. 

Att använda akviferen för frikyla eller som värmelager har varit intressant för Region Uppsala under en 

längre tid, men Region Uppsala har ännu inte börjat nyttja den. 

 
 

1Prima fjärrvärme definieras enligt 4 § fjärrvärmelagen (SFS 2008:263) som: ”prima värme: värme från hetvatten 

eller annan värmebärare för uppvärmning som i anslutningspunkten har en sådan temperatur och sådant tryck 

att den är möjlig att mata in på framledningen utan att ytterligare värmeenergi eller pumpenergi behöver 

tillföras.” 
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1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med detta projekt är att ge Region Uppsala svar på hur energianvändningen och effektbehovet 

av värme och kyla skulle kunna påverkas på området i och med utbyggnation av KB01 och VS01 och 

installation av Uber-KM. I projektet undersöks det hur en sammankoppling av samtliga byggnader i ett 

närvärme- och närkylanät skulle kunna utöka nyttjandet av överskottsvärme från befintliga 

kylmaskiner, samt hur installationen av en större central kylmaskin skulle kunna minska FJV- och FJK-

behovet. 

För att uppnå projektets syfte ska följande frågeställningar besvaras: 

1. Vilka är de potentiella energibesparingarna för värme och kyla av att sammankoppla värme- 

och kylsystemen för byggnaderna på sjukhusområdet? 

2. Hur påverkas sjukhusområdets kyleffekttoppar av installation av en central kylmaskin? 

3. Vilken påverkan kan olika driftstrategier ha för att producera mer värme från den centrala 

kylmaskinen? 

4. Vad är en lämplig dimensionering av kylkapacitet för en central kylmaskin utifrån kylbehovet? 

5. Finns det begränsningar i möjligheten att nyttja restvärme från befintliga kylmaskiner på grund 

av för låga temperaturer på restvärmen jämfört VS01? 
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2. Bakgrund 

2.1 Värme- och kylasystem på sjukhusområdet idag 
Värmebehovet på sjukhusområdet tillgodoses idag till stor del via fjärrvärme, och en del värme kommer 

från restvärme från kylmaskiner på området samt värmeåtervinning från luften i FTX-system. 

Värmebehovet är beroende av utomhustemperaturen och tillgodoses 

• Ned till 12°C genom värmeåtervinning av frånluft 

• Ned till 3°C genom värmeåtervinning av frånluft och kylmaskiner 

• Vid temperaturer kallare än 3°C genom värmeåtervinning av frånluft och kylmaskiner, och 

fjärrvärme. 

Värme används främst till komfortvärme och tappvarmvatten. En del värme används för olika 

medicinska verksamheter som till exempel odling av prover. En relativt stor mängd av värmen är 

tappvarmvatten då det regelbundet sker spolningar av varmvatten i samtliga kranar och tappställen i 

sjukvårdslokalerna, vilket görs för att förebygga tillväxten av legionellabakterier i vattnet. 

Kylbehovet på sjukhusområdet tillgodoses ungefär till hälften med fjärrkyla och resterande med 

kylmaskiner. Fjärrkylan används främst under sommaren då kylbehovet är som störst. På vintern är 

användningen av fjärrkyla låg men kylmaskiner är i drift i viss mån vintertid (Johansson 2020). Kyla 

används för många olika ändamål som till exempel komfortkyla, klimatkontroll av operationssalar 

(temperatur och luftfuktighet), kylning av medicinsk utrustning och instrument samt kylning av 

mediciner och bårhus. 

Sjukhusområdet är en relativt stor kund hos Vattenfall värme, främst gällande fjärrkyla. År 2019 

använde sjukhusområdet ungefär 50 GWh fjärrvärme och 7 GWh fjärrkyla, i jämförelse med Vattenfall 

värmes totala produktion samma år på 1 288 GWh fjärrvärme och 56 GWh fjärrkyla (Vattenfall värme 

Uppsala 2020). Sjukhusområdet värme- och kylbehov var ungefär 4,9% av fjärrvärmen och ungefär 

13% av fjärrkylan som producerades av Vattenfall värme 2019. Senast publicerad data över 

fjärrkylaeffekt från Vattenfall värme i Uppsala är från 2017 då den maximala kyleffekten var ungefär 

67 MW (Vattenfall värme 2018), jämfört med dagens kyleffekt på sjukhusområdets på strax över 1 MW 

(Johansson 2020). 

Idag uppskattas det att det kyls bort ungefär 30–40% av värmen produceras av befintliga kylmaskiner 

på sjukhusområdet på grund av tekniska begränsningar i värmeåtervinningen och tyvärr går inte 

användningen av restvärme från kylmaskiner att öka väsentligt utan större ombyggnationer (Johansson 

2020). I och med utbyggnad av VS01 skulle mer restvärme kunna användas genom att distribuera 

värmen till en annan byggnad med värmebehov. 

2.2 Kyla- och värmeekonomi 
Eftersom sjukhusområdet använder mycket kyla och värme gör priset per energi- och effektenhet stor 

skillnad på totala kostnaden. I dagsläget används FJV och FJK året runt och kompletteras främst av fem 

kylmaskiner utspridda på sjukhusområdet. Fyra kylmaskiner är i drift hela året, den femte kylmaskinen, 

B7, har säsongsbaserad drift brukas mellan september och maj (Johansson 2020). Att kylmaskin B7 

inte är i drift under sommaren, då kylbehovet är högst är på grund av att värmebehovet är som lägst, 

vilket gör att värmen från B7 måste kylas bort. Att kyla bort värmen gör att den användbara energin, i 

detta fall endast kylan, blir för dyr jämfört med fjärrkylan medan det under resterande del av året går 

att nyttja både kylan och värmen från kylmaskinen (Johansson 2020). Att kunna använda både kylan 

och värmen från kylmaskinen är anledningen till att fyra av kylmaskinerna är i drift året runt. Under 

vintern är den totala kyleffekten från kylmaskiner ungefär 500 kW (Johansson 2020). 

Effekttaxa innebär att kunden inför varje nytt avtalsår får abonnera en effekt som generellt är högsta 

dygnsmedeleffekten föregående år, vilken beräknas genom dygnets totala energianvändning delat med 
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24 timmar (Vattenfall AB u.å.). Om kunden skulle övertrassera den abonnerade effekten läggs det på 

en överuttagsavgift för den överskridna effekten samtidigt som den abonnerade effekten höjs med den 

överskridna effekten för resten av året (Vattenfall AB u.å.). 

För att minska sina kyla- och värmekostnader planerar Region Uppsala att kombinera två lösningar som 

främst är riktade mot att kapa toppeffekterna för FJV och FJK. I och med införandet av KB01 och VS01 

förväntas möjligheterna att ta vara på restvärme från kylmaskiner att öka. Detta genom att transportera 

restvärme från en byggnad till en annan, vilket gör att kostnaden för kyla och värme blir lägre och 

kylmaskinerna skulle kunna köras på högre effekt under större del av året. Installationen av Uber-KM 

förväntas även bidra till att effektbehovet från FJV och FJK minskar. Genom att egenproducera kyla 

och värme med el lokalt på sjukhusområdet och distribuera det i KB01 och VS01 skulle den abonnerade 

effekten kunna sänkas. 

2.3 Uber-kylmaskin 
Region Uppsala planerar att installera två större kylmaskinsystem (två Uber-KM). Varje Uber-KM är 

tänkt att bestå av fyra kylaggregat vars kyl- och värmekapacitet och COP för kyla och värme ges i 

Tabell 1. Driftstrategin för värme- och kylbehovet är att Uber-KM ska användas som baskyla och FJK 

ska användas som spetskyla under topplasttimmar då Uber-KM inte kan förse kylbehovet på området. 

Tabell 1. Tekniska data för varje enskilt kylaggregat i Uber-kylmaskin vid maximal kyleffekt (1 100 kW) och transkritisk drift. 

En Uber-kylmaskin består av fyra kylaggregat. Indexen R och HP är för kylmaskin (refrigerator) respektive värmepump (heat 

pump).(Lind 2019) 

Kyleffekt Värmeeffekt COPR COPR+COPHP 

1 100 kW 507 kW 3,65 5,98 

 

Anledningen till att Region Uppsala planerar för två Uber-KM är en fråga om ökad redundans och 

diversifiering. Ökad redundans för avbrott från FJK-nätet och för driftstopp i ena Uber-KM. Ökad 

diversifiering genom ett ytterligare alternativt system som kan tillgodose större delen av kylbehovet på 

sjukhusområdet. 

Då en Uber-KM själv ska kunna täcka majoriteten av kylbehovet kommer endast en Uber-KM:s kyl- 

och värmekapacitet att beaktas i detta arbete. Dimensioneringen av Uber-KM är idag projekterad efter 

kulvertstorleken mellan den tänkta placeringen av Uber-KM och sjukhusområdet (Larsson 2020), det 

vill säga den maximala överföringskapaciteten av kyla från Uber-KM till området. 

2.4 Ringmatning 
På sjukhusområdet finns infrastruktur i form av en central ringmatad slinga för transport av kyla mellan 

byggnader, KB01. Vattenfall värme använder i dagsläget Region Uppsalas ledningar i sjukhusets 

kulvert som transiteringsledning av prima fjärrvärme2 i Vattenfall värmes fjärrvärmenät. Vattenfall 

värme bygger i dagsläget egna ledningar som går utanför sjukhusområdet vilket möjliggör Region 

Uppsala att bygga ut sitt värmenät (VS01) på sjukhusområdet. Samtidigt kan regionen sänka sitt 

värmenäts tryck och temperatur för att minska risken för personskador och läckage. För att sänka tryck 

och temperatur krävs det även ombyggnation av 23 undercentraler i fastigheterna. Region Uppsala 

ämnar att temperaturen för VS01 ska vara 60°C eller 70°C. Vilken är ännu inte bestämd. 

Ett ringmatat system för både närvärme och närkyla möjliggör transport av kyl- och värmeöverskott 

från en byggnad till en annan och medför att kyl- och värmebehovet i samtliga byggnader kan 

aggregeras. Möjligheten att distribuera kyla och värme via VS01 och KB01 skulle även medföra att 

energiförlusterna skulle kunna minskas samt att effekttopparna från fjärrvärme- och fjärrkylanätet 

 
 

2 4 § fjärrvärmelagen (SFS 2008:263) 
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skulle minska. Temperaturen på överskottsvärmen från kylmaskinerna på området uppskattas vara runt 

35°C (Johansson 2020). 

2.5 Akvifer 
På sjukhusområdet finns det en akvifer som Region Uppsala sedan tidigare har tillstånd att nyttja. För 

Region Uppsala är akviferen intressant då den skulle kunna nyttjas för frikyla eller värmelager mellan 

säsonger. På vintern skulle det kunna finnas möjlighet att utvinna värme och på sommaren kan det 

finnas möjlighet att utvinna kyla från akviferen. I både vinter- och sommar-fallet uppskattas det från 

tidigare beräkningar att ungefär 1 000 kW värme och kyla kan utvinnas från akviferen (Johansson 

2020). 

Ett problem som finns är dock att vid en undersökning av akviferen påvisades relikt vatten. Relikt eller 

fossilt vatten är gammalt havsvatten med hög salthalt som enligt Naturvårdsverket kan räknas som en 

förorening för vanligt grundvatten. (Callermo 2011) Relikt vatten kan höja kloridhalten i vattnet så att 

det blir olämpligt att konsumera eller för annan användning (Tunemar 2006). På grund av påvisandet 

av relikt vatten skulle tillståndet att använda akviferen behöva utvärderas innan ytterligare planering.  
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3. Teori 

3.1 Termodynamikens andra huvudsats och kylmaskinsprocessen 
Begränsningar av produktion av kyla och värme från kylmaskiner, tillika begränsningar av överföring 

av värme mellan två kroppar styrs av termodynamikens andra huvudsats som lyder: 

”’Värme kan inte av sig själv gå över från en kropp av lägre temperatur till en annan med högre’. För 

att överföra värme från en lägre temperatur till en högre temperatur krävs att energi (t ex arbete) 

tillförs processen (uppoffras).” (Alvarez 2006) 

Värmepumpar och kylmaskiner är i grunden samma typ av maskin och skillnaden utgörs av ifall det 

främst är värme eller kyla som är önskvärd från maskinen. Dessa maskiner fungerar genom att värme 

transporteras från en kall källa till en varm källa, med hjälp av ett utfört arbete 𝑊𝑛𝑒𝑡,𝑖𝑛 (Alvarez 2006). 

Arbetet tillförs externt oftast av en elektrisk kompressor. 

I en kylmaskin finns fyra huvudkomponenter: kompressor, kondensor, strypventil och förångare som 

är ihopkopplade och innehåller kylmedel (Weiszflog 2015). I Figur 1 visas en schematisk bild över en 

kylmaskins olika komponenter och steg. 

En kylmaskins processcykel fungerar på följande sätt: 

1. Kylmedlet förångas vid den kalla sidan vid lågt tryck. Därefter komprimeras kylmedlet i 

kompressorn, tryck och temperatur ökar och arbete 𝑊𝑛𝑒𝑡,𝑖𝑛 utförs av kompressorn. 

2. Det komprimerade kylmedlet kondenseras i kondensorn och avger då värme QH till den varma 

sidan. 

3. Kylmedlet expanderas i strypventilen som minskar trycket och temperaturen. 

4. Det expanderade kylmedlet förångas i förångaren där kylmedlet absorberar värme QC från den 

kalla sidan och cykeln börjar om. 

 

Figur 1. Schematisk bild över processcykeln för en kylmaskin/värmepump med dess olika komponenter och cykelsteg. 

Fördelen att använda kylmaskiner är att det oftast går att få ut mer värme och kyla än den elenergi som 

krävs för att kompressorn ska utföra det arbete som tillförs externt. Exempelvis om det tillförs 1 enhet 

elenergi så kan 2 enheter kyla och 3 enheter värme avges. Kvoten mellan värmeenergi och tillfört arbete 
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kallas för coefficient of performance (COP) och i exemplet skulle den värmepumpen ha 𝐶𝑂𝑃𝐻𝑃 = 3 

och 𝐶𝑂𝑃𝑅 = 2 (indexen R och HP är för kylmaskin refrigerator respektive värmepump heat pump). 

Kyl- och värmeenergin som produceras från kylmaskinen beror på arbetet utfört av kompressorn 𝑊𝑒𝑙  

och kylmaskinens 𝐶𝑂𝑃 för respektive kyla och värme och beräknas med hjälp av Ekv (1), respektive 

Ekv (2). 

 𝑄𝐻 = 𝑊𝑒𝑙 ∗ 𝐶𝑂𝑃𝐻𝑃  (1) 

 𝑄𝐶 = 𝑊𝑒𝑙 ∗ 𝐶𝑂𝑃𝑅  (2) 

 

En kylmaskins möjlighet att producera värme och kyla begränsas, enligt termodynamikens andra 

huvudsats, främst av om det finns värme i en kall kropp som kylmaskinen kan utvinna. Om den kalla 

källan är kallare än kylmedlet efter strypventilen kan ingen värme överföras till förångaren.  

En liknande begränsning uppstår om en varm kropp är varmare än kylmedlet efter kompressorn så kan 

ingen värme överföras till varma kroppen. 

I praktiken innebär det att det oftast går att göra av med överskottsvärme från en kylmaskin genom att 

kyla bort det till uteluften, då uteluften oftast är kallare än den varma sidan av en kylmaskin. Medan 

överskott av kyla inte är trivialt att göra av med då det inte alltid är säkert att det finns en varm källa 

tillgänglig att värma bort kylan. 

3.2 Överskottsvärme och reglering 
Värmen som produceras av kylmaskiner går ofta att värmeåtervinna genom till exempel ett FTX-system 

(en byggnads ventilationssystem med från- och tilluftsventilation med värmeväxlare) där värmen från 

kylmaskinen tas tillvara för att värma tilluften (Nilsson 2018). För att det inte ska bli för varmt inomhus 

kan andelen återanvänd värme regleras och hur mycket värme som behöver regleras bort kan räknas ut 

enligt Ekv (3) (Nilsson 2018). 

 
𝜂𝑇 =

𝑇𝑢𝑡𝑒
 − 𝑇𝑣å𝑣

∗

𝑇𝑢𝑡𝑒
∗ − 𝑇𝑣å𝑣

∗  
(3) 

 

Den reglerade temperaturverkningsgraden 𝜂𝑇 beskriver hur kylmaskinernas värmeåtervinning regleras. 

Värmeåtervinningen är beroende av  

• Den aktuella utetemperaturen 𝑇𝑢𝑡𝑒
  

• Den kritiska utetemperaturen 𝑇𝑢𝑡𝑒
∗  (utetemperaturen där frånluftens värmeåtervinning behöver 

börja regleras för att det inte ska bli för varmt inomhus) 

• Den kritiska värmeåtervinningstemperaturen 𝑇𝑣å𝑣
∗  (utetemperaturen då kylmaskinernas 

värmeåtervinning behöver börja regleras för att det inte ska bli för varmt inomhus) 

För byggnaderna på sjukhusområdet är kritiska utetemperaturen 12°C och kritiska 

värmeåtervinningstemperaturen 3°C. 
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Hur restvärmen regleras bort beroende på utetemperaturen från Ekv (3) återges i Figur 2. När 

utetemperaturen är under 3°C regleras inte restvärme från kylmaskiner alls då all tillgänglig restvärme 

används. Över 3°C regleras restvärme från kylmaskiner bort från byggnaden för att inte 

inomhustemperaturen ska bli över önskad temperatur. Restvärmen regleras bort linjärt upp till 12°C där 

all restvärme från kylmaskiner regleras bort från byggnaden. 

 

Figur 2. Grafen visar hur värmeåtervinningen från kylmaskiner regleras bort utifrån Ekv (3) för att ta vara på så mycket 

restvärme som möjligt utan att inomhustemperaturen blir högre än önskad. Vid 3°C används all tillgänglig restvärme från 

kylmaskiner och ingen restvärme kyls bort. Vid 12°C används ingen tillgänglig restvärme från och all restvärme kyls bort.  
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4. Metod och data 
Data från leverantören Vattenfall värme gällande tillförsel av fjärrvärme- och fjärrkyla används för att 

kartlägga värme- och kylbehov i byggnaderna på sjukhusområdet. Data för FJV och FJK bedöms ge en 

representativ bild av behoven eftersom majoriteten av byggnadernas värme- och kylförsörjning kommer 

från just FJV och FJK. Data för värmen finns för 27 undercentraler och för kylan för 9 undercentraler 

som distribuerar värmen och kylan till de olika byggnaderna genom ledningssystem.  

Data gällande FJV- och FJK-användningen 2019 är timbaserad och finns dokumenterad för hela året. 

Regionen har genomfört energieffektiviseringsåtgärder under senare år vilket gör att data från tidigare 

år är mindre representativ för byggnadernas nuvarande värme- och kylbehov. Däremot var 2019 

varmare än normalåret vilket kan påverka kyl- och värmebehovet. På årsmedel var Uppland 1,9°C 

varmare (SMHI 2019b) än normalår och sommaren i Uppland var 1,5°C varmare än vanligt (SMHI 

2019a). Trots att 2019 var varmare än normalåret används data från 2019 då 

energieffektiviseringsåtgärderna uppskattas påverka värme- och kylbehovet mer än den varmare 

medeltemperaturen. 

Installerad eleffekt, driftperioder och uppskattade COP-värden för de fem största kylmaskinerna på 

området presenteras i Tabell 2 (Johansson 2020). Dokumentation gällande COP för kylmaskinerna finns 

inte tillgängliga, men experter för sjukhusområdets värme- och kylsystem uppskattar att kylmaskinernas 

COPR / COPHP är runt 2/3 (Johansson 2020). Under de perioder som kylmaskiner körs antas det att all 

kyla och överskottsvärme tas tillvara i den mån det är möjligt och att resterande överskottsvärme kyls 

bort.  

Tabell 2. Tabellen visar hur kylmaskinerna på sjukhusområdet är dimensionerade gällande eleffekt och COP, drift över året 

samt nuvarande värmeåtervinning till värmesystem i byggnaderna.  

Undercentral Eleffekt 𝑃𝑒𝑙  COPR / COPHP Driftperiod 𝜏𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑  Värmeåtervinning 𝜂𝑉å𝑣 

C11 110 kW 2 / 3 Året runt 70% 

C5 50 kW 2 / 3 Året runt 50% 

B16 45 kW 2 / 3 Året runt 50% 

B7 150 kW 2 / 3 Sep-Maj 50% 

J-huset 180 kW 2 / 3 Året runt All tillgänglig (100%) 

 

Kyl- och värmeproduktion från de fem större kylmaskiner som finns på sjukhusområdet idag adderas 

till fjärrvärme- och fjärrkyla-användningen för att ge en mer fullständig bild av värme- och kylbehovet. 

Data för värme- och kylbehov, samt drift- och kapacitetsdata för kylmaskiner används för att beräkna 

hur mycket restvärme från kylmaskiner som kyls bort över året samt vilka timmar detta sker. I analysen 

undersöks hur stor andel av den bortkylda restvärmen som skulle kunna nyttjas samt om restvärmen 

skulle behöva uppgraderas för att vara användbar. 

I och med att värme- och kylsystemen i byggnaderna på området kopplas samman genom KB01 och 

VS01 finns potential för att en byggnads kylproduktion och värmeöverskott skall kunna försörja värme- 

och kylbehov i andra byggnader på området. På så sätt kan värmebehov, kylbehov, produktionskapacitet 

och restvärme för hela området analyseras aggregerat som en och samma byggnad. 

Därefter beräknas hur mycket av restvärmen från samtliga kylmaskiner som skulle kunna nyttjas på 

området. Möjligheterna att inom området ta tillvara på restvärme med hjälp av KB01 och VS01 jämförs 

med motsvarande möjligheter i de enskilda byggnaderna. Detta görs för att beräkna hur mängderna 

värme- och kylenergi samt värme- och kyleffekter från FJV, FJK och kylmaskiner skulle kunna minska. 

Att betrakta området som sammankopplat via KB01 och VS01 tillsammans med den förslagna 

installationen av Uber-KM är utgångspunkten för att undersöka områdets potential för att bli 
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självförsörjande av värme och kyla. Uber-KM planeras att användas som baskylförsörjning och därför 

beräknas Uber-KM:s kapacitetsbehov för att producera värme och kyla. Dessutom analyseras hur Uber-

KM skulle påverka användning och effektbehov av FJV och FJK på området. 

Dimensionering av Uber-KM uppskattas genom att beräkna förväntad användningsgrad för Uber-KM 

över året. På så sätt avgörs om den tilltänkta kapaciteten för Uber-KM bör ökas eller minskas för att så 

effektivt och i så stor utsträckning som möjligt tillgodose områdets energi- och effektbehov för värme 

och kyla. 

I avsnitt 3.1 Termodynamikens andra huvudsats och kylmaskinsprocessen beskrivs det att det i 

praktiken oftast går att göra av med överskottsvärme genom att kyla bort det till uteluften, medan 

överskott av kyla inte är trivialt att göra av med då det inte alltid är säkert att det finns en varm källa 

tillgänglig för att värma bort kylan. I och med detta begränsas användningsgraden för Uber-KM av 

kylbehovet. Således undersöks potentiella driftstrategier och tillvägagångssätt för att utöka kylbehovet 

i syfte att utöka utnyttjandet av Uber-KM. Det undersöks hur användningsgraden skulle påverkas om: 

1. Befintliga kylmaskiner på sjukhusområdet tas ur reguljär drift för att användas främst för 

spetskyla. 

2. Akviferen under sjukhusområdet används för att värma bort överskottskyla. 

Dessa två tillvägagångssätt bidrar inte till ett ökat faktiskt kylbehov då kylbehovet på sjukhusområdet 

förblir detsamma, utan är endast strategier för att utöka användningen av Uber-KM för att producera 

mer värme. 

Figur 3 är ett flödesschema som sammanfattar hur metoden för arbetet som denna rapport bygger på 

utförs och vilka delar av arbetet som hör ihop. Pilar är data/resultat som flödar mellan rutorna, blå rutor 

är huvudmetod för olika delar av projektet, orangea rutor är delmetoder som behöver utföras innan 

sammankopplad huvudmetod kan utföras och vinröda rutor är utfall från olika delar av projektet. 
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Figur 3. Flödesschema över hur metoden utförs och vilka delar som hör ihop med varandra. Flödet går från vänster till höger 

och uppifrån och ned. Pilar mellan rutor är data/resultat som flödat mellan rutorna. Blåa rutorna är huvudmetoder för olika 

delar av projektet, orangea rutorna är delmetoder som behövs utföras innan sammankopplad huvudmetod kan utföras och 

samt vinröda rutor är utfall från olika delar av projektet. 

4.1 Utökat nyttjande av kylmaskiner 
För att undersöka hur mycket mer restvärme som skulle vara tillgängligt med VS01 behöver det 

beräknas hur mycket restvärme som kyls bort och när. För att beräkna hur mycket restvärme som kyls 

bort behövs det för varje kylmaskin information om dess värmekapacitet, driftschema, 

luftvärmeåtervinningsgrad samt hur restvärmen regleras. Restvärmepotentialen beräknas och jämförs 

med den värmemängd som behövs i andra byggnader under samma tidpunkt för att avgöra om restvärme 

hade kunnat tas till vara eller om den hade behövt kylas bort. 

4.1.1 Driftschema för kylmaskiner 

Data över hur befintliga kylmaskiner körs över året finns inte, utan en uppskattning av driften över året 

används, vilken baseras på driftschemat i Tabell 2 och ur projektbeskrivningen från Region Uppsala. 

Kylmängden från befintliga kylmaskiner tillsammans med FJK är ungefär 12 GWh och kyleffekten från 

kylmaskiner under vintertid är ungefär 500 kW (Johansson 2020). Från experter på Region Uppsala 

finns det sedan tidigare uppskattningar på kylmängder från kylmaskiner per månad från april till och 

med december (Johansson 2020). Dessa uppskattningar används också för att uppskatta driften för 

respektive kylmaskin under hela året.  
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Driften 𝜏𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑  anger hur stor del av kylmaskinens kapacitet som används under perioden. För befintliga 

kylmaskiner antas driften följa utetemperaturen och utetemperaturen över året skattas grovt med hjälp 

av en sinuskurva. Driften är högst (100% av maxeffekt) under sommaren och lägst under vintern. Detta 

följs för samtliga kylmaskiner förutom B7s drift 𝜏𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑,𝐵7. B7s drift antas vara konstant på 80% av 

maxeffekt, sedan följa en sinuskurva från 80% till 0% av maxeffekt mellan de första tio dagarna i maj 

och sedan från 0% till 80% av maxeffekt mellan de tio sista dagarna i september som enligt Ekv (4). 

Den genomsnittliga användningsgraden för befintliga kylmaskiner och användningsgraden för 

kylmaskin B7 ses i Figur 4. 

Kylmaskinernas lägsta användningsgrad 𝛼𝐾𝑀,𝑀𝑖𝑛, användningsgraden i december, uppskattas med  

Ekv (5) genom att jämföra uppskattad producerad kylmängd i juli 𝑄𝐶,𝐾𝑀(𝐽𝑢𝑙𝑖) med uppskattad 

producerad kylmängd i december 𝑄𝐶,𝐾𝑀(𝐷𝑒𝑐𝑒𝑚𝑏𝑒𝑟). I Ekv (6) används 𝛼𝐾𝑀,𝑀𝑖𝑛 för att bestämma 

amplituden och förskjutning i y-led så att driften för kylmaskinerna 𝜏𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑,𝐾𝑀 är mellan intervallet 

𝛼𝐾𝑀,𝑀𝑖𝑛 och 1. 

 

𝜏𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑,𝐵7(𝑡) =

{
 
 

 
 

0,80;  2 880 > (𝑡) > 6 552

(cos (
2𝜋 ∗ 𝑡

24 ∗ 10
) + 1) ∗ 0,5;  2 880 ≤ (𝑡) ≤ 3 120

0; 3 120 < (𝑡) < 6 312

(cos (
2𝜋 ∗ 𝑡

24 ∗ 10
) + 1) ∗ 0,5;  6 312 ≤ (𝑡) ≤ 6 552

 

(4) 

 

 
𝛼𝐾𝑀,𝑀𝑖𝑛 =∑

𝑄𝐶,𝐾𝑀(𝐷𝑒𝑐𝑒𝑚𝑏𝑒𝑟)

𝑄𝐶,𝐾𝑀(𝐽𝑢𝑙𝑖)
𝐾𝑀

 
(5) 

 
𝜏𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑,𝐾𝑀(𝑡) =

(1 − 𝛼𝐾𝑀,𝑀𝑖𝑛)

2
∗ (− cos (

2𝜋 ∗ 𝑡

24 ∗ 365
))+

(1 + 𝛼𝐾𝑀,𝑀𝑖𝑛)

2
 

(6) 

 

Det genomsnittliga driftschemat för samtliga fem befintliga kylmaskiner antas vara representativ för 

den verkliga driften av kylmaskinerna. Driftschemat antas vara representativt för att det har liknande 

form som årstemperaturen, med en lägsta kyleffekt på 477 kW. Vidare är den beräknade producerade 

kylan är 4,43 GWh vilket tillsammans med fjärrkylan gör att den totala beräknade kylmängden blir 11,7 

GWh, vilket i sin tur är nära de uppskattade 12 GWh givet av Region Uppsala. 
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Figur 4. Graf över uppskattat driftschema för befintliga kylmaskiner på sjukhusområdet, där samtliga kylmaskiners, förutom 

B7, användningsgrad följer en sinuskurva över året. Kylmaskin B7:s användningsgrad är konstant och regleras ned med en 

sinuskurva första tio dagarna i maj och upp sista tio dagarna i september. 

4.1.2 Bortkylning av restvärme 

Hur mycket mer restvärme från kylmaskiner som skulle kunna användas beror på mängden restvärme 

som kyls bort. Mängden restvärme som kyls bort beror på hur värmeåtervinningen från kylmaskiner 

regleras och regleringen är beroende av utetemperaturen. Genom att kombinera reglerade 

temperaturverkningsgraden som funktion av utetemperaturen och tiden, 𝜂𝑇(𝑇𝑢𝑡𝑒(𝑡)) från Ekv (3)  och 

verkningsgraden för värmeåtervinning av restvärmen från kylmaskinerna 𝜂𝑉å𝑣 givet i Tabell 2 fås 

bortkylningsgraden 𝜂𝑏𝑘(𝑡) enligt Ekv (7). 𝜂𝑏𝑘(𝑡) anger hur stor del av den producerade värmen från 

kylmaskinen som kyls bort.  

 𝜂𝑏𝑘(𝑡) = 1 − 𝜂𝑉å𝑣 + 𝜂𝑉å𝑣 ∗ 𝜂𝑇( 𝑇𝑢𝑡𝑒(𝑡)) (7) 

 

För att sedan beräkna hur mycket restvärme per kylmaskin och byggnad som kyls bort 𝑄𝐻,𝑅𝑒𝑠𝑡,𝐻𝑢𝑠, 

kombineras värmeproduktion från Ekv (1) med bortkylningsgraden från Ekv (7) i Ekv (8). Sedan införs 

den tekniska datan för 𝑊𝑒𝑙 , 𝐶𝑂𝑃𝐻𝑃  och 𝜏𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑  från Tabell 2 i Ekv (8) som ger ett värde för bortkyld 

restvärme från respektive kylmaskin. 𝜏𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑  är lika med 𝜏𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑,𝐵7 från Ekv (4) eller 𝜏𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑,𝐾𝑀 från 

Ekv (6) beroende på vilken kylmaskin det är. 

 𝑄𝐻,𝑅𝑒𝑠𝑡,𝐻𝑢𝑠(𝑡) = 𝑊𝑒𝑙(𝑡) ∗ 𝐶𝑂𝑃𝐻𝑃 ∗ 𝜏𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑(𝑡) ∗ 𝜂𝑏𝑘(𝑡) (8) 

 

Mängden värme från Ekv (8) som är användbar begränsas av byggnadens värmebehov 𝑄𝐻,𝐹𝐽𝑉,𝐻𝑢𝑠 då 

värmen från kylmaskinen 𝑄𝐻,𝑅𝑒𝑠𝑡,𝐻𝑢𝑠 inte bör vara större än värmebehovet under samma timme enligt 

Ekv (9).  

 𝑄𝐻,𝑅𝑒𝑠𝑡,𝐻𝑢𝑠(𝑡) ≤ 𝑄𝐻,𝐹𝐽𝑉,𝐻𝑢𝑠(𝑡) (9) 

 

Skulle värmeproduktionen vara större än värmebehovet skulle temperaturen i byggnaden överstiga 

önskad innetemperatur och värme måste då kylas bort. Därför beräknas användbara mängden restvärme 

�̂�𝐻,𝑅𝑒𝑠𝑡,𝐻𝑢𝑠 enligt Ekv (10).  
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Om restvärmen från kylmaskinen är mindre än värmebehovet 𝑄𝐻,𝑅𝑒𝑠𝑡,𝐻𝑢𝑠 < 𝑄𝐻,𝐹𝐽𝑉,𝐻𝑢𝑠 är den 

användbara mängden restvärme �̂�𝐻,𝑅𝑒𝑠𝑡,𝐻𝑢𝑠 lika med restvärmen från kylmaskinen 𝑄𝐻,𝑅𝑒𝑠𝑡,𝐻𝑢𝑠. 

Om restvärmen från kylmaskinen är större eller lika med värmebehovet 𝑄𝐻,𝑅𝑒𝑠𝑡,𝐻𝑢𝑠 ≥ 𝑄𝐻,𝐹𝐽𝑉,𝐻𝑢𝑠 är 

den användbara mängden restvärme �̂�𝐻,𝑅𝑒𝑠𝑡,𝐻𝑢𝑠 lika med värmebehovet i byggnaden 𝑄𝐻,𝐹𝐽𝑉,𝐻𝑢𝑠. Hur 

begränsningen fungerar visualiseras i Figur 5. 

 
�̂�𝐻,𝑅𝑒𝑠𝑡,𝐻𝑢𝑠(𝑡) = {

𝑄𝐻,𝑅𝑒𝑠𝑡,𝐻𝑢𝑠(𝑡), 𝑄𝐻,𝑅𝑒𝑠𝑡,𝐻𝑢𝑠(𝑡) < 𝑄𝐻,𝐹𝐽𝑉,𝐻𝑢𝑠(𝑡)

𝑄𝐻,𝐹𝐽𝑉,𝐻𝑢𝑠(𝑡), 𝑄𝐻,𝑅𝑒𝑠𝑡,𝐻𝑢𝑠(𝑡) ≥ 𝑄𝐻,𝐹𝐽𝑉,𝐻𝑢𝑠(𝑡) 
 

(10) 

 

 

Figur 5. Visualisering av Ekv (10),  hur restvärme begränsas utifrån värmebehovet. Orange linje är värmebehovet över året, 

gul linje är producerad restvärme från kylmaskin, blått fält är användbar restvärme från kylmaskin och vinrött fält är överskott 

av restvärme från kylmaskin. 

4.1.3 Införande av VS01 och KB01 

För att undersöka hur VS01 skulle kunna bidra till ytterligare användning av restvärme från kylmaskiner 

jämförs den användbara restvärmen från varje enskild byggnad �̂�𝐻,𝑅𝑒𝑠𝑡,𝐻𝑢𝑠 med mängden användbar 

restvärme efter VS01. Detta görs genom att aggregera restvärmen från alla kylmaskiner på 

sjukhusområdet 𝑄𝐻,𝑅𝑒𝑠𝑡,𝐴𝑟𝑒𝑎 enligt Ekv (11) och värmebehovet för samtliga byggnader på 

sjukhusområdet 𝑄𝐻,𝐹𝐽𝑉,𝐴𝑟𝑒𝑎 enligt Ekv (12). Hur mycket värme som är användbar på sjukhusområdet 

begränsas på likande sätt som i Ekv (9) där värmen från kylmaskinerna 𝑄𝐻,𝑅𝑒𝑠𝑡,𝐴𝑟𝑒𝑎 begränsas av 

värmebehovet på området 𝑄𝐻,𝐹𝐽𝑉,𝐴𝑟𝑒𝑎 enligt Ekv (13). 

 𝑄𝐻,𝑅𝑒𝑠𝑡,𝐴𝑟𝑒𝑎(𝑡) =∑𝑄𝐻,𝑅𝑒𝑠𝑡,𝐻𝑢𝑠(𝑡)

𝐾𝑀

 
(11) 

 𝑄𝐻,𝐹𝐽𝑉,𝐴𝑟𝑒𝑎(𝑡) = ∑𝑄𝐻,𝐹𝐽𝑉,𝐻𝑢𝑠(𝑡)

𝐻𝑢𝑠

   
(12) 

 𝑄𝐻,𝑅𝑒𝑠𝑡,𝐴𝑟𝑒𝑎(𝑡) ≤ 𝑄𝐻,𝐹𝐽𝑉,𝐴𝑟𝑒𝑎(𝑡)   (13) 

 

Skillnaden mellan begränsningen för Ekv (9) och Ekv (13) är att ett överskott av värme i en byggnad 

skulle kunna transporteras via VS01 till en annan byggnad i behov av värme och därmed minska 
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mängden bortkyld restvärme. På liknande sätt som i Ekv (10) beräknas den användbara mängden 

restvärme �̂�𝐻,𝑅𝑒𝑠𝑡,𝐴𝑟𝑒𝑎 enligt Ekv (14).  

Om restvärmen är mindre än värmebehovet på området 𝑄𝐻,𝑅𝑒𝑠𝑡,𝐴𝑟𝑒𝑎 < 𝑄𝐻,𝐹𝐽𝑉,𝐴𝑟𝑒𝑎 är den användbara 

mängden restvärme �̂�𝐻,𝑅𝑒𝑠𝑡,𝐴𝑟𝑒𝑎 lika med restvärmen från kylmaskinerna 𝑄𝐻,𝑅𝑒𝑠𝑡,𝐴𝑟𝑒𝑎. Om restvärmen 

är större eller lika med värmebehovet för området 𝑄𝐻,𝑅𝑒𝑠𝑡,𝐴𝑟𝑒𝑎(𝑡) ≥ 𝑄𝐻,𝐹𝐽𝑉,𝐴𝑟𝑒𝑎 är den användbara 

mängden restvärme �̂�𝐻,𝑅𝑒𝑠𝑡,𝐴𝑟𝑒𝑎 lika med värmebehovet på området 𝑄𝐻,𝐹𝐽𝑉,𝐴𝑟𝑒𝑎. Hur begränsningen 

fungerar visualiseras i Figur 5. 

 
�̂�𝐻,𝑅𝑒𝑠𝑡,𝐴𝑟𝑒𝑎(𝑡) = {

𝑄𝐻,𝑅𝑒𝑠𝑡,𝐴𝑟𝑒𝑎(𝑡), 𝑄𝐻,𝑅𝑒𝑠𝑡,𝐴𝑟𝑒𝑎(𝑡) < 𝑄𝐻,𝐹𝐽𝑉,𝐴𝑟𝑒𝑎(𝑡)

𝑄𝐻,𝐹𝐽𝑉,𝐴𝑟𝑒𝑎(𝑡), 𝑄𝐻,𝑅𝑒𝑠𝑡,𝐴𝑟𝑒𝑎(𝑡) ≥ 𝑄𝐻,𝐹𝐽𝑉,𝐴𝑟𝑒𝑎(𝑡) 
 

(14) 

 

I och med VS01 och möjligheten att transportera värme undersöks även scenariot då samtliga 

kylmaskiner körs året runt för att se om det är ett scenario som skulle vara lönsamt. Detta görs genom 

att ändra 𝜏𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑,𝐵7 = 0,80 för samtliga timmar under året och sedan används samma metod som 

tidigare beskrivits i avsnitt 4.1.3 Införande av VS01 och KB01. 

4.2 Installation av Uber-kylmaskiner 
Vid installation av Uber-KM antas det att VS01 och KB01 är anpassade för att användas internt på 

området. Därför antas att Uber-KM:s kyl- och värmekapacitet går att distribuera till samtliga byggnader 

på sjukhusområdet som beskrivs i avsnitt 4.1.3 Införande av VS01 och KB01. 

Först beräknas det hur FJV- och FJK-användningen skulle se ut om Uber-KM körs efter kyl- respektive 

värmebehovet för året, antaget att all kyla och värme som produceras går att ta till vara på. Detta 

analyseras genom att jämföra kyl- och värmebehov med producerad kyla och värme från Uber-KM, 

som beräknas enligt Ekv (1) och Ekv (2). 

För att undersöka teoretisk maximal produktion av kyla och värme från Uber-KM och hur toppeffekten 

skulle kunna minskas med hjälp av Uber-KM, beräknas både energi och effekt av kyl- och 

värmeproduktionen från Uber-KM separat utan att ta hänsyn till vart värmen eller kylan skulle ta vägen. 

Detta görs för att undersöka användningsgraden för Uber-KM vilket i sin tur görs för att avgöra hur väl 

kyl- och värmekapaciteten för Uber-KM är dimensionerad efter kyl- och värmebehovet. 

Praktiskt innebär termodynamikens andra huvudsats (se avsnitt 3.1) att det generellt är lättare att göra 

sig av med ett värmeöverskott än ett kylöverskott. Ett värmeöverskott från en kylmaskin går ofta att 

kyla bort i till exempel luft, medan att värma bort ett överskott av kyla inte är trivialt. På liknande sätt 

som i Ekv (10) och Ekv (14) begränsas den användbara kyl- och värmeproduktionen �̂�𝐶,𝑈𝑏𝑒𝑟−𝐾𝑀 och 

�̂�𝐻,𝑈𝑏𝑒𝑟−𝐾𝑀 från Uber-KM efter kyl- och värmebehovet för sjukhusområdet enligt Ekv (15) respektive 

Ekv (16). 

 
�̂�𝐶,𝑈𝑏𝑒𝑟−𝐾𝑀(𝑡) = {

𝑄𝐶,𝑈𝑏𝑒𝑟−𝐾𝑀(𝑡), 𝑄𝐶,𝑈𝑏𝑒𝑟−𝐾𝑀(𝑡) < 𝑄𝐶,𝐹𝐽𝐾,𝐴𝑟𝑒𝑎(𝑡)

𝑄𝐶,𝐹𝐽𝐾,𝐴𝑟𝑒𝑎(𝑡), 𝑄𝐶,𝑈𝑏𝑒𝑟−𝐾𝑀(𝑡) ≥ 𝑄𝐶,𝐹𝐽𝐾,𝐴𝑟𝑒𝑎(𝑡) 
 

(15) 

 
�̂�𝐻,𝑈𝑏𝑒𝑟−𝐾𝑀(𝑡) = {

𝑄𝐻,𝑈𝑏𝑒𝑟−𝐾𝑀(𝑡), 𝑄𝐻,𝑈𝑏𝑒𝑟−𝐾𝑀(𝑡) < 𝑄𝐶,𝐹𝐽𝑉,𝐴𝑟𝑒𝑎(𝑡)

𝑄𝐻,𝐹𝐽𝑉,𝐴𝑟𝑒𝑎(𝑡), 𝑄𝐻,𝑈𝑏𝑒𝑟−𝐾𝑀(𝑡) ≥ 𝑄𝐶,𝐹𝐽𝑉,𝐴𝑟𝑒𝑎(𝑡) 
 

(16) 

 

4.3 Användningsgrad 
Användningsgrad för kylmaskiner är begränsad efter kylbehovet eftersom det är svårt att göra sig av 

med överskottskyla, och därför undersöks tillvägagångssätt att utöka kylbehovet från Uber-KM för att 

även utöka användningsgrad för Uber-KM. Det verkliga kylbehovet för byggnaderna på 
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sjukhusområdet ökar inte, mer detaljerad förklaring för respektive driftstrategi ges i avsnitt 4.4.1 

Befintliga kylmaskiner för spets och 4.4.2 Utnyttjande av akvifer. 

Utökad användningsgrad för Uber-KM begränsas utefter både vilket kyl- och värmebehov som finns 

på sjukhusområdet, det vill säga att målet med Uber-KM är att producera så mycket kyla och värme 

som kyl- och värmebehovet tillåter. Kyleffekt från Uber-KM begränsas av kylbehovet från FJK. Då om 

kyleffekten är större än kylbehovet skulle det leda till att temperaturen i byggnader på sjukhusområdet 

skulle minska. På liknande sätt begränsas värmeeffekt från Uber-KM utifrån värmebehovet från FJV. 

För att beräkna kyl- och värmeeffekt för Uber-KM används liknande begränsningar som i Ekv (10) och 

Ekv (14). 

Användningsgraden 𝛼𝐶  beräknas med Ekv (17) genom kvoten mellan kylbehovet per timme 

𝑄𝐶,𝐹𝐽𝐾,𝐴𝑟𝑒𝑎(𝑡) och maximal kylkapacitet för Uber-KM 𝑃𝐶,𝑈𝑏𝑒𝑟−𝐾𝑀. Användningsgraden är begränsad 

enligt Ekv (18) till värden mellan 1 och 0, då negativ användningsgrad skulle innebära en negativ 

kylmängd eller kylbehov (ett värmebehov), medan användningsgrad över 1 innebär att Uber-KM skulle 

drivas över maximal kylkapacitet. 

 
𝛼𝐶 =

𝑄𝐶,𝐹𝐽𝐾,𝐴𝑟𝑒𝑎(𝑡)

𝑃𝐶,𝑈𝑏𝑒𝑟−𝐾𝑀
 

(17) 

 
𝛼𝐶 = {

𝛼𝐶 , 𝛼𝐶 ≤ 1
1, 𝛼𝐶 > 1 

 
(18) 

 

4.4 Utökat kylbehov för Uber-KM 

4.4.1 Befintliga kylmaskiner för spetskyla 

I och med installationen av Uber-KM finns ett intresse för att ta befintliga kylmaskiner på 

sjukhusområdet ur reguljär drift och främst använda dem för spetskyla då Uber-KM inte kan försörja 

hela kylbehovet. Strategin går ut på att Uber-KM primärt ska tillgodose kylbehovet på området, 

sekundärt används befintliga kylmaskiner och till sist fjärrkyla. Användningsgraden för Uber-KM blir 

därför ändrat då Uber-KM inte bara behöver tillgodose FJK-behovet, utan det totala kylbehovet, det vill 

säga kylan från både FJK-nätet och de befintliga kylmaskinerna. 

Den optimerade användningsgraden har beräknats genom följande steg: 

1. Kylproduktionen från befintliga kylmaskiner med FJK-användningen aggregeras till det nya 

kylbehovet. 

2. Med det nya kylbehovet (steg 1) beräknas den nya användningsgraden som tidigare med  

Ekv (17) och Ekv (18). 

4.4.2 Utnyttjande av akvifer 
Eftersom Uber-KM begränsas av kylbehovet kan akviferen på sjukhusområdet användas för att värma 

bort kyla från Uber-KM för att få ut en större värmemängd. Den utökade värmemängden beräknas 

genom att addera den kyleffekt som akviferen kan värma bort som ett kylbehov för sjukhusområdet. 

Det utökade kylbehovet från akviferen bidrar med möjligheten att producera mer restvärme när 

kylbehovet är under maximal kapacitet. 

Den optimerade användningsgraden för Uber-KM i kombination med akviferen beräknas sammanfattat 

enligt följande steg: 

1. Beräkna underskottet av värme mellan fjärrvärmen och värmemängden Uber-KM kan 

producera med ursprungliga användningsgraden 𝛼𝐶  från avsnitt 4.3 Användningsgrad.  

2. Beräkna hur mycket kyla som kan värmas bort i akviferen från Uber-KM utöver FJK-behovet. 
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3. Beräkna hur mycket mer värme som kan produceras då kyla värms bort i akviferen (från steg 

2) och hur mycket av värmen som behövs för byggnaderna, samt hur stor andel av Uber-KM 

som behövs för den extra värmeproduktionen. 

4. Beräkna hur stort det nya kylbehovet är genom att addera produkten av andelen extra 

produktionsbehov (från steg 3) med mängden mer kyla som är möjlig att producera. (från steg 

2) 

5. Med det nya kylbehovet beräknas den nya användningsgraden som tidigare med Ekv (17) och 

Ekv (18). 

För mer utförligt metodbeskrivning se Syntax 1, bilaga 9.1 Uber-KM:s optimerade användningsgrad 

för akvifer 

4.5 Dimensioneringsanalys av kylkapacitet 
Med hjälp av beräkning av kyl- och värmemängden från Uber-KM och användningsgraden kan 

dimensioneringen av Uber-KM:s kyl- och värmkapacitet analyseras på flera sätt. Kyl- och 

värmebehovet jämförs med användbar maximalt producerad kyla och värme från Uber-KM. Utifrån 

detta fås potentiell överproduktion av kyla och värme samt uppskattad användningsgrad för Uber-KM 

över året. Producerad kyl- och värmemängd kan också ge insikt i huruvida en annan systemlösning än 

Uber-KM skulle vara mer lämplig för sjukhusområdet eller om Uber-KM borde dimensioneras 

annorlunda. Genom att skapa histogram över användningsgraden för Uber-KM och dess olika 

scenarion, illustreras hur dimensionering av Uber-KM stämmer överens med kyl- och värmebehovet. 
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5. Resultat 

5.1 FJV och bortkyld värme 
Figur 6a visar FJV-användning 2019 och mängden restvärme från en av kylmaskinerna som kyls bort i 

byggnad C11 på sjukhusområdet. I Figur 6b visas varaktighetsdiagram för FJV-användning 2019 och 

bortkyld restvärme i byggnad C11 på sjukhusområdet. I både Figur 6a och Figur 6b går det att se att 

under vissa timmar är bortkyld restvärme från kylmaskin större än FJV-användningen för samma 

timme, vilket innebär överskott av värme måste kylas bort. I Tabell 3 går det att se värmemängderna 

för alla byggnader med kylmaskiner.

 

Figur 6a. Grafen visar FJV-användning och hur mycket 

restvärme från kylmaskinen i byggnad C11 som kyls bort  

2019. 

Figur 6b. Grafen visar varaktighetsdiagram över FJV-

användning och hur mycket restvärme från kylmaskinen i 

byggnad C11 som kyls bort 2019. 

Tabell 3. Tabellen visar FJV-behovet för 2019, bortkyld restvärme, användbar restvärme och oanvändbar restvärme (måste 

kylas bort) från kylmaskin för byggnaderna på sjukhusområdet som har kylmaskin. Värdena visas i absolut energienhet [MWh] 

och inom parantes andel av FJV-behovet [%] i byggnaden. 

Byggnad FJV-behov 

[MWh (%)] 

Bortkyld restvärme 

kylmaskin [MWh (%)] 

Användbar restvärme 

kylmaskin [MWh (%)] 

Oanvändbar restvärme 

kylmaskin [MWh (%)] 

C11 1 700 1 160 592 571  

C5 993 568 286 280  

B16 266 539 174  365  

B7 690 938 548  390  

J-huset 1 860 1 090 543  546  

Total 5 510 (100)  4 300 (78)  2 150 (39)   2 150 (39) 

 

Utifrån kolumn Oanvändbar restvärme kylmaskin i Tabell 3 går det att se att hälften av restvärmen från 

kylmaskiner fortfarande skulle kylas bort även om all användbar värme tas tillvara. Den oanvändbara 

restvärmen skulle potentiellt kunna minska i och med införandet av VS01. 
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5.2 Införande av VS01 och KB01 med befintliga kylmaskiner 
Alla befintliga kylmaskiner körs inte året runt eftersom en stor del av restvärmen måste kylas bort, men 

med hjälp av VS01 finns möjlighet att distribuera värme till andra byggnader. I Figur 7 visas mängden 

restvärme från kylmaskiner som kyls bort under säsongsbaserad körning. Mängden restvärme beräknas 

totalt till 4 300 MWh, varav 4 290 MWh går att använda utan värmeöverskott vilket motsvarar 13,1% 

av sjukhusområdets FJV-användning 2019. Detta är 2 140 MWh mer än om VS01 inte användes. Under 

de timmar med minst FJV-användning är mängden restvärme från kylmaskiner större än FJV-

användningen, vilket innebär att det även med VS01 skulle finnas ett överskott av restvärme 

motsvarande 8,8 MWh. 

 

Figur 7. Varaktighetsdiagram över sjukhusområdets FJV-användning 2019 och bortkyld restvärme från kylmaskiner som finns 

tillgänglig för uppvärmning av byggnader, om kylmaskiner säsongkörs. Under årets timmar med minst FJV-användning finns 

det ett överskott av restvärme från kylmaskiner som skulle behöva kylas bort för att inte få för hög inomhustemperatur. 

I Figur 8a visas FJV-användning för hela sjukhusområdet i jämförelse med bortkyld restvärme från alla 

kylmaskiner som körs året runt. Scenariot då befintliga kylmaskiner körs året runt beräknas mängden 

restvärme från kylmaskiner totalt till 5 590 MWh, varav 5 290 MWh skulle kunna användas utan 

värmeöverskott och motsvarar 16,2% av sjukhusområdets årliga FJV-användning. Användbara 

värmemängden är 3 150 MWh mer än om VS01 inte används. Om befintliga kylmaskiner skulle köras 

året runt skulle mängden användbar restvärme kunna öka med ungefär 1 000 MWh jämfört med 

säsongskörning.  

Under årets timmar med minst FJV-användning är mängden restvärme från kylmaskiner större än FJV-

användningen, vilket innebär att det även med VS01 skulle det finnas ett överskott av restvärme på 

ungefär 293 MWh. Då mängden användbar restvärme ökade vid drift under hela året innebär det att 

befintliga kylmaskiner skulle kunna köras mer än i dagsläget, men det ökade överskottet av restvärme 

innebär att alla befintliga kylmaskinerna inte bör vara i drift hela året. 
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Figur 8a. Varaktighetsdiagram över sjukhusområdets 

FJV-användning och bortkyld restvärme från kylmaskiner 

som finns tillgänglig för uppvärmning av byggnader, om 

kylmaskiner körs året runt.  

Figur 8b. Varaktighetsdiagram över sjukhusområdets 

FJK-användning och extra producerad kyla från 

kylmaskiner som finns tillgänglig för kylning av 

byggnader, om kylmaskiner körs året runt.  

I Figur 8b visas hur FJK-användning skulle kunna ersättas av befintliga kylmaskiner på sjukhusområdet 

om kylmaskiner körs året runt istället för säsongsbaserat (nuvarande). Om befintliga kylmaskiner körs 

året runt beräknas den extra mängden producerad kyla till 905 MWh, varav 897 MWh är användbar 

vilket motsvarar 12,4% av FJK-användningen. 

Ur Figur 8a tillsammans med Figur 8b går det att utläsa att mer restvärme och kyla skulle kunna nyttjas 

från befintliga kylmaskiner. Därmed finns potential för att köra kylmaskiner en större del av året när 

VS01 och KB01 är installerat. Under årets timmar med minst FJK-användning är mängden kyla från 

kylmaskiner större än FJK-användningen, vilket innebär att om befintliga kylmaskiner är i drift hela 

året skulle det produceras ett kylöverskott på ungefär 8,8 MWh. Överskott av kyla innebär att om 

befintliga kylmaskiner ska användas optimalt och vara i drift hela året, behöver de vissa timmar regleras 

utifrån behov. 

I Figur 9 visas sammanfattade resultat av värme- och kylmängder innan och efter installation av VS01 

och KB01, samt om kylmaskiner körs säsongsbaserat eller om kylmaskiner körs året runt. 

 

Figur 9. Stapeldiagram som visar skillnaden i värme- och kylmängder från befintliga kylmaskiner innan och efter VS01 och 

KB01. Procentsatserna i Användbar restvärme visar procent av total FJV-användning, i Överskott av restvärme visar 

procentsatserna skillnad i procent av referensvärde (blått), samt i Användbar kyla visar procentsatserna skillnad i procent 

från referens (blått) jämfört med total FJK-användning. 
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5.3 Införande av Uber-KM 
Med installation av Uber-KM på sjukhusområdet skulle FJV- och FJK-behovet minska rejält, vilket 

visas i Figur 10 och Figur 11. FJK-behovet beräknas minska med 7 050 MWh, vilket motsvarar 97,4% 

av sjukhusområdets FJK-användning 2019. Den nya abonnerade effekten för FJK beräknas till 1 140 

kW vilket är en minskning med 3 830 kW. 

 

Figur 10. Varaktighetsdiagram över beräknat FJK-behov innan och efter installation av Uber-KM. Förutom topplasttimmar 

beräknas Uber-KM kunna tillgodose sjukhusområdets kylbehov från FJK-nätet. 

Om det antas att Uber-KM är i drift för att endast producera värme (dvs att producerad kyla ej tas i 

beaktande) visas det i Figur 11 hur FJV-behovet beräknas minska efter installation av Uber-KM. FJV-

behovet beräknas minska med 17 700 MWh, vilket motsvarar 54,3% av sjukhusområdets FJV-

användning 2019. Detta resulterar i att den beräknade nya abonnerade effekten för FJV blir 9 550 kW, 

vilket är en minskning med 2 030 kW, som är Uber-KMs maximala värmeeffekt. 

 

Figur 11. Varaktighetsdiagram över beräknat FJV-behov innan och efter installation av Uber-KM. Antaget att Uber-KM 

endast körs efter värmebehovet och att producerad kyla används eller värms bort. 
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För det mer verkliga scenariot, då Uber-KM körs efter kylbehovet, visas i Figur 12a och Figur 12b. Det 

potentiella värmeuttaget beräknas vara 2 820 MWh, vilket motsvarar ungefär 8,6% av sjukhusområdets 

FJV-användning 2019. Överskottsvärmen som behöver kylas bort blir i detta scenario 426 MWh. 

Däremot skulle det potentiella värmeuttaget inte leda till någon minskning av den abonnerade effekten. 

Det potentiella värmeuttaget från Uber-KM är främst under sommarhalvåret som även är då 

sjukhusområdet har som lägst värmebehov.  

 

Figur 12a. Varaktighetsdiagram som visar FJV-

användningen för sjukhusområdet 2019 jämfört med 

potentiell överproduktion av värme (över den blå linjen) 

från Uber-KM då Uber-KM körs efter kylbehovet, och 

användbar värme (under den blå linjen) från Uber-KM. 

 

Figur 12b.  Varaktighetsdiagram över beräknat FJV-

behov innan och efter installation av Uber-KM, då Uber-

KM körs efter kylbehovet.

Ur Tabell 4 går det att utläsa en sammanfattning av hur den abonnerade effekten skulle påverkas av att 

Uber-KM driftsätts på sjukhusområdet, och om Uber-KM körs efter kyl- eller värmebehovet.  

Tabell 4. Tabellen visar den beräknade abonnerade effekten från FJK- och FJV-nätet innan och efter installation av Uber-

KM och ur olika driftbegränsningar. Kylbegränsad drift innebär att Uber-KM körs efter kylbehovet, och värmebegränsad drift 

innebär att Uber-KM körs efter värmebehovet och att producerad kyla används eller värms bort. 

Fjärrnät och 

begränsning 

Abonnerad effekt innan 

Uber-KM [kW] 

Abonnerad effekt efter 

Uber-KM [kW] 

Mellanskillnad 

[kW] 

FJK och kylbegränsad 

drift 

4 970 1 140 -3 830 

FJV och 

värmebegränsad drift 

11 600 9 550 -2 030 

FJV och kylbegränsad 

drift 

11 600 11 600 0 

 

5.4 Utökat kylbehov och dimensioneringsanalys av kylkapacitet för Uber-KM 

5.4.1 Dimensioneringsanalys av Uber-KM 
Undersökningen av hur väl dimensioneringen av planerad Uber-KM:s kyl- och värmekapacitet passar 

behovet för sjukhusområdet visar att på kylsidan är den potentiella produktionen större än vad behovet 

är, vilket visas i Figur 13. Om Uber-KM körs på maximal kapacitet hela året beräknas överskottet av 

kyla bli 31 500 MWh, vilket motsvarar 436% av FJK-användningen 2019. Trots överproduktionen visar 

resultaten på ett underskott på 186 MWh under topplasttimmarna. Det genomsnittliga kyleffektbehovet 

från fjärrkylan 2019 var 830 kW och kyleffektbehovets median 2019 var 326 kW jämfört med Uber-

KM:s kylkapacitet på 4 400 kW. 
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Figur 13. Grafen visar hur FJK-användningen för sjukhusområdet var år 2019 jämfört med den potentiella maxproduktionen 

av kyla från Uber-KM, antaget att Uber-KM körs på 100% kylkapacitet. 

Användningsgraden för Uber-KM över året visas i Figur 14 där det går att utläsa att för majoriteten av 

året beräknas Uber-KM köras på en låg användningsgrad som sammanfattas i Tabell 5. Per år beräknas 

Uber-KM producera 7 050 MWh kyla, 2 820 MWh användbar restvärme och 426 MWh överskott av 

restvärme. 

Tabell 5. Tabellen visar användningsgraden för fem olika intervall för Uber-KM i grundläge. De fem olika intervallen är: 0% 

till 20%, 20% till 40%, 40% till 60%, 90% till 100% och 100%. 

Driftfall \ användningsgrad 0% till 20% 20% till 40% 40% till 60% 90% till 100% 100% 

Grundläge 5 651 h 2 060 h 456 h 235 h 173 h 

 

 

Figur 14. Histogram över användningsgraden för Uber-KM då Uber-KM körs efter kylbehovet på sjukhusområdet. 

Beräkningarna visar att Uber-KM skulle endast behöva köras på låg användningsgrad för att klara majoriteten av kylbehovet, 

samt att Uber-KM inte skulle klara av topplasterna 2019. Varje stapel är 1% bred. 

5.4.2 Utökat kylbehov för Uber-KM 

I scenariot då befintliga kylmaskiner på sjukhusområdet tas ur reguljär drift och används främst för 

spetskyla (utan befintliga kylmaskiner) ökar användningsgraden för Uber-KM jämfört mer grundläget. 

Detta tydliggörs av användningsgraden som visas i Tabell 6 och Figur 15. Ur Tabell 7 går det att utläsa 
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att ur detta scenario beräknas Uber-KM producera 11 300 MWh kyla, 4 680 MWh användbar restvärme 

och 544 MWh överskott av restvärme per år. 

Även i scenariot då kyla från Uber-KM värms bort i akviferen (akviferen) på sjukhusområdet ökar 

användningsgraden för Uber-KM markant, som visas i Tabell 6 och Figur 15. Ur Tabell 7 går det att 

utläsa att ur detta scenario beräknas Uber-KM producera 14 300 MWh kyla, 6 180 MWh användbar 

restvärme och 426 MWh överskott av restvärme per år. 

Tabell 6. Tabellen visar användningsgraden för fem olika intervall för de tre olika driftfallen. De fem olika intervallen är: 0% 

till 20%, 20% till 40%, 40% till 60%, 90% till 100% och 100%. 

Driftfall \ användningsgrad 0% till 20% 20% till 40% 40% till 60% 90% till 100% 100% 

Grundläge 5 651 h 2 060 h 456 h 235 h 173 h 

Utan befintliga kylmaskiner 4 537 h 2 496 h 917 h  346 h 248 h 

Akvifer 0 h 6 068 h 2 037 h 235 h 173 h 

 

 

Figur 15. Histogram över användningsgraden för samtliga driftfallen, grundläge, utan befintliga kylmaskiner och akviferen. 

Beräkningarna visar att användningsgraden för Uber-KM skulle vara betydligt högre för båda driftstrategierna för utökat 

kylbehov, där användningsgraden för användning av akviferen beräknas vara högst av alla tre. Varje stapel är 1% bred. 

I Tabell 7 visas beräknade kyla- och värmemängder för de olika driftfallen och en jämförelse med totala 

kylbehovet och FJV-behovet 2019 för sjukhusområdet. Figur 16 visar stapeldiagram över beräknade 

kyl- och värmemängder och fyra kategorier för att jämföra utfallen olika för de olika driftfallen- 

Ur Tabell 7 och Figur 16 går det att utläsa att både driftfall utan befintliga kylmaskiner och akviferen 

bidrar till att mer restvärme går att använda på sjukhusområdet. Däremot minskar överskottsvärmen 

endast för driftfall utan befintliga kylmaskiner vilket beräknas till en minskning med 142 MWh. För 

driftfall akviferen tillkommer en större mängd bortvärmd kyla, vilket motsvarar 62% av totala 

kylbehovet för sjukhusområdet 2019. 
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Tabell 7. Tabellen visar producerade kyla, användbar restvärme och överskottsvärme för de tre olika driftfallen. Kyla- och 

värmemängderna jämförs även med sjukhusområdets totala kylbehov (FJK och befintliga kylmaskiner) och FJV-användning 

2019. 

Driftfall Producerad 

kyla [MWh] 

Användbar 

restvärme [MWh] 

Överskottsvärme 

[MWh] 

Bortvärmd 

kyla [MWh] 

Grundläge 7 050 2 820 426 0 

Utan befintliga 

kylmaskiner 

11 300 4 680 284 0 

Akvifer 14 300 6 180 426 7 280 

Jämförelse Totalt kylbehov FJV-användning - - 

Sjukhusområdet 

2019 

11 700 32 700 - - 

 

 

Figur 16. Stapeldiagram som visar potentiella värme- och kylaproduktionen för Uber-KM i de tre olika driftfallen. 

Procentsatserna i Ersatt värme/kyla från FJV/FJK visar procent av FJV-/FJK-användning och i Överskott av restvärme och 

Bortvärmd producerad kyla visar skillnaden mot referensvärde (blått). 
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6. Diskussion 

6.1 Utökat nyttjande av restvärme 
Resultaten visar att det skulle vara möjligt att ta tillvara på mer restvärme från befintliga kylmaskiner i 

och med utbyggnad av VS01 genom att distribuera överskottet av restvärme och därigenom täcka andra 

byggnaders värmebehov. Potentialen för detta är att det går att nyttja 2 150 MWh mer restvärme än i 

dagsläget. Det är dock viktigt att diskutera hur mycket av den restvärme som kyls bort av kylmaskinerna 

som tekniskt sätt går att använda. Restvärmen från kylmaskinerna uppskattas ha en temperatur på nära 

35°C medan den planerade temperaturen på VS01 är mellan 60°C och 70°C. Termodynamikens andra 

huvudsats resulterar i att det inte är möjligt att överföra restvärme från kylmaskiner på 35°C direkt till 

VS01 på 60°C till 70°C. 

För att kunna använda överskottet av restvärme från kylmaskiner i andra byggnader skulle restvärmen 

behöva uppgraderas genom till exempel en tvåmediekylprocess (kaskadprocess). En kaskadprocess 

innebär att två värmepumpar kopplas ihop och den första värmepumpens kondensor är den andra 

värmepumpens förångare (Alvarez 2006). För att uppgradera värmen via en kaskadprocess skulle det 

krävas ett kompressionsarbete, vilket skulle öka områdets elanvändning. Beräkningar för uppgradering 

av restvärmen från befintliga kylmaskiner är något som hade önskats utföras i detta projekt. Utan 

djupare undersökning hur uppgraderingen skulle kunna och borde gå till blir resultatet om restvärme 

från befintliga kylmaskiner svårt att utvärdera praktiskt. 

En annan möjlighet är att kartlägga behov och användningsområden som restvärmen kan uppfylla utan 

att den behöver uppgraderas. Via till exempel golvvärme eller lågtemperaturradiatorer skulle 

restvärmen kunna användas redan vid 35°C. Däremot skulle det innebära stora ombyggnationer av 

värmesystemen i byggnaderna, samt att utan uppgradering av restvärmen kan den inte överföras till 

VS01 för att överföras till en annan byggnad. 

En annan aspekt är också att det inte går att utvinna all värme från restvärmen, då returtemperaturen till 

första värmepumpen inte bör vara för kall för att då riskera skada av maskin. Däremot gäller samma 

aspekt för beräkningen av restvärme från befintliga kylmaskiner utan VS01, att en viss del av den 

värmemängden inte går att utvinna för att undvika skada. Då den användbara restvärmen innan och 

efter införande av VS01 båda har samma typ av potentiell felkälla, anses det möjligt att direkt jämföra 

mängden användbar restvärme innan och efter införande av VS01, möjligtvis att restvärmen efter 

införande av VS01 skulle påverkas mer negativt. Men resultaten visar fortfarande på att det skulle vara 

möjligt att utvinna mer restvärme efter införande av VS01. 

6.2 Kapacitetsdimensionering av Uber-KM 
Gällande dimensioneringen av den planerade kyl- och värmekapaciteten för Uber-KM baserat på 

resultatet i Figur 13 och Figur 14 samt beräkningen av användningsgraden för Uber-KM framgår det 

att Uber-KM är extremt överdimensionerad utifrån sjukhusområdets kylbehov. Generellt 

rekommenderas referensvärden att dimensionera bergvärmepumpar utifrån en effekttäckning på 60,0% 

(av maxeffekten) som ska motsvara en energitäckning på ungefär 98,0% (av totala energibehovet) 

(Björk et al. 2013). Uber-KM:s planerade dimensionering kan producera 58,7% av 

maxkyleffektbehovet och 97,4% av totala fjärrkylabehovet 2019. Referensvärdena gäller för 

bergvärmepumpar och utifrån dessa rekommendationer är det svårt att avgöra om samma 

referensvärden även gäller för kylmaskiner. 

Ett argument för att det skulle vara möjligt att använda samma referensvärden för kylmaskiner är att 

kylmaskiner och värmepumpar är i grunden samma typ av maskin och därmed har liknande 

utgångspunkter gällande dimensionering.  

Ett argument som talar emot att använda samma referensvärden för kylmaskiner är att även om både 

kyl- och värmebehovet är säsongsbaserat, och att ena behovet är generellt högt medan det andra behovet 
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är lågt, så är behoven ändå annorlunda. För sjukhusområdet är kylbehovet i jämförelse med 

värmebehovet mer koncentrerat, både under en kortare tidsperiod och med högre maximalt effektbehov 

i jämförelse med medeleffektbehov. Den tid som kylbehovet är större än baslastbehovet för kyla är 

ungefär 3300h per år. Motsvarande tid för värmebehovet är 5700h. Dessutom var medelkyleffekten 

2019 11,0% av maximalt kyleffektbehov och medan motsvarande värmeeffektbehov låg på 24,6%. Att 

kylbehovet är mer koncentrerat pekar mot att det vore mer fördelaktigt att installera kylmaskiner med 

en lägre effekttäckning än bergvärmepumpar. 

Ett annat argument emot att använda samma referensvärden är att med Uber-KM:s effekttäckning på 

58,7% av kylbehovet skulle Uber-KM maximalt kunna producera 436% av FJK-användningen 2019, 

medan en värmepump med effekttäckning på 58,7% av värmebehovet skulle kunna producera 238% av 

FJV-användningen 2019. 

Det går också att jämföra kylbehovet mot andra år för att få en mer generell bild över hur väl 

dimensionerad Uber-KM skulle vara. För Uber-KM skulle effekttäckningen 2018 och 2020 vara 67,5% 

respektive 65,8% och energitäckningen vara 97,9% respektive 99,3%. Uber-KM skulle 2018 vara 

överdimensionerad utifrån effekttäckning och underdimensionerad utifrån energitäckning, samt vara 

2020 överdimensionerad utifrån effekttäckning och energitäckning. 

Utifrån dessa argument anses det att referensvärdena för bergvärmepumpar inte går att applicera för 

kylmaskiner, samt att Uber-KM är överdimensionerad utifrån kylbehovet på sjukhusområdet. 

Uber-KM är uppbyggd med moduler av kylaggregat på 1 100 kW vardera. Det innebär att Uber-KM:s 

kylkapacitet enkelt kan skalas ned. En halvering av Uber-KM:s kylkapacitet (2 200 kW istället för 4 400 

kW) skulle ha en effekttäckning på 29,4% och en energitäckning på 84,5%, samtidigt som det garderar 

sjukhusområdet med egen kylkapacitet för potentiell utökning av kylanvändning i framtiden. Vid 2 200 

kW kan inte Uber-KM tillgodose effekttopparna av kyla, men det kan inte den planerade kapaciteten 

Uber-KM på 4 400 kW heller, utan båda kapaciteterna skulle behöva spetsa med fjärrkyla. 

Fördelen med att ha installerad kylkapacitet på 4 400 kW är att den abonnerade effekten kan minska 

och därmed minska kostnaderna för Region Uppsala gällande fjärrkylan. Även om en större Uber-KM 

endast skulle behöva köras på maxeffekt ett fåtal timmar per år skulle kostnadsbesparingen från 

abonnerad effekt kunna kompensera för installationen av Uber-KM:s överkapacitet. 

6.3 Uber-KM:s påverkan på fjärrkylanätet 
Hur Uber-KM skulle kunna påverka Vattenfall värmes fjärrkylanät (och fjärrvärmenät) är också värt att 

ta hänsyn till, trots att Region Uppsala inte har något ansvar för Vattenfall värmes verksamhet. För att 

Vattenfall värmes fjärrvärme- och fjärrkylanät ska fungera optimalt ställs det krav på returtemperaturen. 

För fjärrvärmen bör returtemperaturen vara så låg som möjligt och vice versa för fjärrkylan. Om Region 

Uppsala ämnar ersätta en stor del av sin fjärrkyla-användning med egen producerad kyla, skulle det 

som följd kunna påverka Vattenfall värmes fjärrkylanät negativt. 

Nästan ingen maskin bör köras på maxeffekt hela tiden, men om Uber-KM skulle köras på maxeffekt 

som i Figur 13 och totalt producera 38,5 GWh skulle Region Uppsala, endast ur ett energiperspektiv, 

kunna konkurrera med Vattenfall värme som producerade 56 GWh fjärrkyla i Uppsala 2019. Däremot 

ur effektperspektivet skulle Uber-KM:s kylkapacitet på 4,4 MW motsvara 6,5% av Vattenfall värmes 

kylkapacitet i Uppsala. 6,5% av Vattenfall värmes kylkapacitet kanske inte utgör alltför stor risk för 

fjärrkylans returtemperatur, men det vore nog klokt att kommunicera med Vattenfall värme och försöka 

samarbeta gällande framtidens ökade eller minskade fjärrkyla-användning, då det finns stora fördelar 

för båda parter att få ett optimerat kylsystem.  

Sjukhusområdet skulle till exempel kunna erbjuda Vattenfall värme tjänsten att reglera 

returtemperaturerna, där Region Uppsala skulle få värmen och kylan billigare i utbyte mot att Vattenfall 

värme får returtemperaturer som skulle gynna verkningsgraden för deras värme- och kylproduktion till 
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fjärrvärme- och fjärrkylanätet. En annan möjlighet är att sjukhusområdet verkar som kyleffektreserv för 

fjärrkylanätet genom att producera kyla via Uber-KM och överföra det till fjärrkylanätet. Även om 

Uber-KM:s kylkapacitet endast är 6,5% av Vattenfall värmes kylkapacitet i Uppsala finns det 

situationer då Uber-KM skulle kunna fungera som kyleffektreserv till fjärrkylanätet. Exempel på 

situationer är om det skulle vara driftavbrott i en eller flera av Vattenfall värmes 

kylproduktionsanläggningar. Ett annat exempel skulle vara om det skulle bli negativa elpriser i Uppsala 

till följd av ökad förnyelsebar elproduktion och överskott av el. Då skulle Region Uppsala kunna få 

betalt för att använda el för att driva Uber-KM och få ersättning för att de producerar kyla som överförs 

till fjärrkylanätet. Detta skulle även kunna vara positivt för Vattenfall värme som skulle kunna minska 

sin egen kylproduktion och resursanvändning för absorptionskyla, som idag produceras med hjälp av 

förbränning av avfall. 

6.4 Driftstrategier av Uber-KM för utökat kylbehov 
Gällande driftstrategier för Uber-KM med sin nuvarande planerade kylkapacitet på 4 400 kW finns det 

för- och nackdelar för båda strategierna. För strategin där befintliga kylmaskiner används främst för 

spetskyla är fördelen att användningsgraden för Uber-KM blir betydligt högre. Detta är positivt både 

för att den installerade kapaciteten faktiskt används, samt för att COP för Uber-KM är högre än för 

befintliga kylmaskiner, vilket gör att mer värme och kyla produceras för samma mängd använd elenergi. 

Däremot är användningsgraden fortfarande låg. 

Driftstrategin för utnyttjande av sjukhusområdets akvifer har fördelen att användningsgraden ökar och 

ligger på en ganska rimlig nivå för en kylmaskin. Det gör att betydligt mer restvärme från Uber-KM 

kan produceras. Nackdelen är det ökade behovet av att värma bort kyla. Driftstrategin går ut på att köra 

Uber-KM på ett sätt som helst undviks med de befintliga kylmaskinerna, det vill säga att köra 

kylmaskinerna utan att ta vara på restvärmen. Det är av samma anledning som kylmaskinen i B7 inte 

körs sommartid. 

För att driftstrategin för utnyttjande av akviferen på sjukhusområdet skulle kunna bli försvarbar ur ett 

ekonomiskt-, energi- och etikperspektiv behöver akviferen användas som termiskt lager mellan 

säsonger. Däremot kvarstår ett annat problem, vilket är att det har påvisats relikt vatten i akviferen som 

bör undvikas att blandas med grundvatten. Länsstyrelsen kommer troligen begära en aktualiserad 

miljökonsekvensbeskrivning, som troligtvis inte kommer att godkänna användandet av akviferen på 

grund av risk att relikt vatten skulle kunna blandas med grundvattnet. 

6.5 Eleffektbrist i Uppsala 
Ett annat problem med att installera Uber-KM är den aktuella frågan om eleffektbrist i Uppsala. Sedan 

ett par år tillbaka är det effektbrist i Uppsala stad, vilket öppnar frågeställningen om Uber-KM går att 

köra avbrottsfritt tills effektbristen är löst. Region Uppsala äger själva ett par oljedrivna 

reservkraftaggregat där de kan tillgodose sjukhusområdets elbehov. Att producera värme och kyla via 

en kylmaskin som är driven på bioolja kan vara svårt att försvara ur både ett miljö- och 

ekonomiperspektiv. Positivt är att installationen av Uber-KM ökar sjukhusområdets robusthet om det 

skulle ske avbrott från fjärrkylanätet. Region Uppsala skulle då med hjälp av Uber-KM och reservkraft 

kunna förse en stor del av byggnaderna med kyla och värme. 

6.6 Generell diskussion av resultat 
De COP som har använts för befintliga kylmaskiner är antagna värden givna från experter på Region 

Uppsala om sjukhusområdets värme- och kylsystem. Om COP-värden för befintliga kylmaskiner skulle 

skilja från de antagna värdena, skulle detta kunna påverka resultatet för hur mycket restvärme som 

skulle kunna nyttjas från befintliga kylmaskiner i och med införandet av VS01 och KB01. 

För att få en mer verklig bild över FJV- och FJK-användning skulle en normalårskorrigering av datan 

kunna göras. Detta för att ta hänsyn till att 2019 var ett varmare år än normalåret och för att bättre kunna 
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jämföra resultaten med andra år. En normalårskorregering skulle även göra det möjligt att jämföra 

resultaten om andra års data används.  

Driftschemat för befintliga kylmaskiner antas följa en grovt anpassad sinuskurva efter utetemperaturen. 

Sinuskurvan speglar inte dag- och veckovariation i utetemperaturen som visas i Figur 4. Lägsta och 

högsta temperaturen kan variera mycket mellan dagar. För att anpassa driftschemat utefter det verkliga 

behovet, behövs data uppmätas för värmebehovet på området. 

I detta projekt fokuseras det främst på energi- och effektmängder vilket är en förenkling av verkligheten. 

För att kunna göra mer exakta beräkningar på användbara energi- och effektmängder behöver 

restvärme- och distributionstemperaturer beaktas. I projektet har inte heller något större fokus lagts på 

potentiella verkningsgrader i värmeöverföringar eller förluster i olika steg och ledningar. De energi- 

och effektmängder som har beräknats i detta projekt är främst ett teoretiskt tak för de potentiella energi- 

och effektmängder som går att nyttja. 

Den effekt vid vilken kyla kan värmas bort i akviferen har antagits från en tidigare utvärdering gjord av 

Region Uppsala. Det har däremot inte antagits en begränsning i hur mycket kylenergi som kan värmas 

bort i akviferen. I den här studien har det därmed antagits att akviferen är en oändlig värmekälla. Att 

undersöka hur akviferen och dess omgivning påverkas av att akviferen kyls ned skulle vara intressant 

för att kartlägga begränsningar och möjligheter för att nyttja akviferen.  

6.7 Vidare studier 
För att få en mer fullständig bild av hur mycket av den oanvända restvärmen från befintliga kylmaskiner 

som är tekniskt användbar behöver det undersökas om och hur uppgradering av restvärmen till VS01 

är möjlig. För att undersöka detta skulle bland annat potentiellt kylmedium, kompressionsarbete, 

ekonomisk analys, plats, och driftstrategi för uppgraderingen behöva utredas. Andra tekniker än 

värmepumpar skulle också kunna undersökas. 

Dimensioneringen av kylkapaciteten för Uber-KM skulle även kunna undersökas vidare för att hitta en 

ekonomiskt optimal kylkapacitet efter sjukhusområdets behov. Det skulle kräva en ekonomisk analys, 

där bland annat priset för abonnerad effekt, total kylmaskinskostnad och priset för fjärrvärme, fjärrkyla 

och el är intressanta faktorer. 

Akviferen på sjukhusområdet skulle kunna studeras vidare på två sätt, det första är att undersöka 

möjligheterna att använda akviferen som termiskt lager, och vilka möjliga energi- och effektbesparingar 

som kan göras, samt vilka förluster det termiska lagret skulle medföra. Det andra sättet är att göra en 

miljökonsekvensbeskrivning för användning av akviferen, där potentiell risk och påverkan för bland 

annat blandning av relikt vatten och grundvatten utreds. 

Till sist skulle en undersökning gällande energikvalitet för den använda energin på sjukhusområdet 

kunna göras. Energikvalitet skulle kunna beaktas ur flera olika perspektiv, såsom exergi, 

primärenergianvändning och sekundärenergikvalitet.  
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7. Slutsats 
Slutsatser som går att dra från detta projekt är att i och med införandet av närvärme- och närkylanät på 

sjukhusområdet (VS01 och KB01) skulle det vara möjligt att nyttja mer av restvärmen från de befintliga 

kylmaskinerna på sjukhusområdet. VS01 och KB01 möjliggör även att alla kylmaskiner skulle kunna 

köras året runt. 

Att installera en större kylmaskin (>1 000 kW) kallad Uber-KM skulle bidra till att energi- och 

effektuttaget från FJV och FJK skulle kunna minska. Däremot anses Uber-KM:s kylkapacitet vara 

överdimensionerad utefter sjukhusområdets kylbehov. Kylkapaciteten anses även överdimensionerad 

för de undersökta driftstrategierna ämnade att öka nyttjande av Uber-KM. Med Uber-KM installerad är 

det troligt att de befintliga kylmaskinerna används som spetsproduktionsenheter oavsett driftstrategi. 

Det avråds från att använda akviferen för att värma bort kyla för att nyttja mer restvärme från Uber-

KM, då det skulle vara slöseri med elektricitet (högkvalitativ energi) för att producera värme 

(lågkvalitativ energi) genom att förslösa producerad kyla. Det rekommenderas att värmen som används 

kommer från fjärrvärmenätet istället. Uppsalas problem med effektbrist gör det dessutom svårt att 

rekommendera stora investeringar i elbaserad värme och kyla. 

För att optimera mer än kostnaden för värme- och kylsystemet på sjukhusområdet bör fokus läggas på 

att förbättra samarbetet med Vattenfall värme, då det finns potential att gynna båda aktörerna även ur 

ett hållbarhets-, miljö- och energisystemperspektiv.  
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9. Bilagor 

9.1 Uber-KM:s optimerade användningsgrad för akvifer 
Syntax 1. Matlab-kod över hur optimerade användningsgraden för Uber-KM med akvifer beräknas. Vissa variabelnamn har 

ändrats från använd Matlab-kod i beräkningar i försök att göra koden mer förklarande. 

HeatFromUberKM=UberKMRUsability*UberKM_HPPower;     

% Hur mycket värme som Uber-KM kan producera i grund fall 
HeatMiss=FJVTotalHeatHour-HeatFromUberKM;    

% Hur mycket mer som saknas om endast Uber-KM körs 

  
ColdAkviferBudget=UberKM_RPower-FJKTotalColdHour;  

% Kollar hur mycket mer kyla som behövs skulle kunna täckas av Uber-KM 
ColdAkviferBudget(ColdAkviferBudget<0)=0;     

% Negativt innebär att Uber-KM inte kan tillgodose behovet 
ColdAkviferBudget(ColdAkviferBudget>AkviferPowerLimit)=AkviferPowerLimit;    

% Hur mycket extra kan kylas och inte överstiga potentiell kyla från 

akviferen 

  
HeatMissNeed=HeatMiss;   

% Hur mycket värme som saknas om endast Uber-KM körs 
HeatMissNeed(HeatMissNeed>(AkviferPowerLimit/UberKM_COPR*UberKM_COPHP))=Akv

iferPowerLimit/UberKM_COPR*UberKM_COPHP;  

% Begränsar hur mycket värme vi kan lägga till med så mycket värme som det 

är möjligt att lägga till 
HeatMissNeed(HeatMissNeed<=0)=0;  

% Istället för överskott blir  det noll istället, försöker begränsa 

överskottet 
HeatMissNeedPer=HeatMissNeed./(AkviferPowerLimit/UberKM_COPR*UberKM_COPHP);  

% Procent av behovet av potentiell värme från Uber-KM via akviferen 
FJKTotalColdHourHeatNeed=FJKTotalColdHour+HeatMissNeedPer*ColdAkviferBudget

;  

% Räknar ut hur mycket mer värme som skulle kunna komma in till systemet 

  

UberKMRUsabilityAkvifer=FJKTotalColdHourHeatNeed./UberKM_RPower;   

% Räknar ut användningsgraden för Uber-KM för att försöka tillgodose 

värmebehovet 
UberKMRUsabilityAkvifer(KMRUsabilityAkvifer>1)=1;  

% Inte köra Uber-KM hårdare än 100% 

 

9.2 SMHI:s temperaturdata 
Datan över utetemperatur för Uppsala 2019 användes från SMHI som begär att om manipulering av 

deras data görs behöver det klargöras. Det saknades en del temperaturvärden från SMHI:s data och den 

har ersatts genom att beräkna genomsnittet av de två närmsta temperaturvärdena. Om det var fler än ett 

temperaturvärde i rad som saknades sattes det beräknade genomsnittet som det mellersta elementet av 

de saknade värdena. Exempel, det saknas tre värden i rad, [1, -, -, -, 9] =>  

[1, - , 5, -, 9] =>  [1, 3, 5, 7, 9]. 
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9.3 Matlab-kod 
clear 
close all 
clc 

  
MonthName=["Jan", "Feb", "Mars", "Apr", "Maj", "Juni", "Juli", "Aug", 

"Sep", "Okt", "Nov", "Dec", ""]; 

  
DayMonth=24*[1/24,31,28,31,30,31,30,31,31,30,31,30,31]; 
for i = 1:length(DayMonth) 
    DayMonth(2,i)=sum(DayMonth(1,1:i))-1; 
end 

  
COPHP=3; 
COPR=2; 

  
CBColor=[100,143,255 
    136,0,67 
    255,176,0 
    120,94,240 
    254,97,0]./255; 
CBColor2=[136,0,67 
    100,143,255]./255; 

  
%%% Införande av Värme 

  

load('HouseDataFile') 
load('NameStringCentralHeat') 
load('ToppEffektHeat') 
load('TempUppsala') 
load('EffectAbonnerad') 
load('ElPris2019') 

  
DHeat = dir(['C:\Users\phili\Google Drive\MATLAB\Examensarbete i 

energisystem\Energi\Värme', '\*.xlsx']); 
filenames = {DHeat(:).name}.'; % Kanske går att ta bort 
HouseData = cell(length(DHeat),1); 
HouseData{1,1}='Värme'; 
HouseData{1,2}='VärmeEnergi'; 
HouseData{1,5}='Abonnerad effekt FJV'; 
HouseData{1,7}='Eleffekt kylmaskin'; 
HouseData{1,8}='Toppeffekt'; 
for ii = length(DHeat):-1:1 
    % Create the full file name and partial filename 
    fullname = ['C:\Users\phili\Google Drive\MATLAB\Examensarbete i 

energisystem\Energi\Värme\' DHeat(ii).name]; 
    % Read in the data 
    HouseData{ii+1,1} = NameStringCentralHeat{ii,1}; 
    HouseData{ii+1,2} = xlsread(fullname); 
    HouseData{ii+1,5} = EffectAbonnerad(ii); 
    HouseData{ii+1,7}=0; 
    HouseData{ii+1,8} = ToppEffektHeat(ii,1); 
end 

  
%%% Införande av Kyla 

  
load('ElEffectKM') 
load('NameStringCentralCold') 
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HouseData{2,7}=ElEffectKM{1,1}; 
HouseData{8,7}=ElEffectKM{2,1}; 
HouseData{13,7}=ElEffectKM{3,1}; 
HouseData{16,7}=0; 
HouseData{16,7}=ElEffectKM{4,1}; 
HouseData{24,7}=0; 
HouseData{24,7}=ElEffectKM{5,1}; 

  
DCold = dir(['C:\Users\phili\Google Drive\MATLAB\Examensarbete i 

energisystem\Energi\Kyla', '\*.xlsx']); 
filenames = {DCold(:).name}.'; % Kanske går att ta bort 
HouseData{1,3} = 'Kyla'; 
HouseData{1,4} = 'KylaEnergi'; 
for ii = length(DCold):-1:1 
    % Create the full file name and partial filename 
    fullname = ['C:\Users\phili\Google Drive\MATLAB\Examensarbete i 

energisystem\Energi\Kyla\' DCold(ii).name]; 
    % Read in the data 
    HouseData{ii+1,3}=NameStringCentralCold{ii,1}; 
    HouseData{ii+1,4} = xlsread(fullname); % -1 kanske inte ska vara där 
end 

  
%%% Införande av utetemperatur 

  
HouseData{1,6}='UteTemperatur'; 
HouseData{2,6}=TempUppsala; 

  
%%% Införande av energipriser 

  
FJVPrice(1:2160,1)=550/1000;                            % Energipris Jan-

Mar    kr/kWh 
FJVPrice(2161:2880,1)=374/1000;                         % Energipris April      

kr/kWh 
FJVPrice(2881:6552,1)=239/1000;                         % Energipris Maj-

Sep    kr/kWh 
FJVPrice(6553:8016,1)=374/1000;                         % Energipris Okt-

Nov    kr/kWh 
FJVPrice(8017:8760,1)=550/1000;                         % Energipris Dec        

kr/kWh 

  
FJKPrice=300.49/1000;                                   % Energipris året 

runt (kr/MWh)/1000 

  
%% 
%%% Införande av soldata 

  
DSol = dir(['C:\Users\phili\Google Drive\MATLAB\Examensarbete i 

energisystem\Energi\Soldata', '\*.xlsx']); 
fullname = ['C:\Users\phili\Google Drive\MATLAB\Examensarbete i 

energisystem\Energi\Soldata\' DSol.name]; 

  
load('SolData') 

  

  
%% 

  
%%% Värme, om värdet är NaN (mätarfel) så interpoleras värde för värmen för 
%%% den tidpunkten 
for i = 2:length(HouseData(:,2)) 
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    temp=HouseData{i,2}; 
    for j = 1:8760 
        if isnan(temp(j)) 
            k=1; 
            while isnan(temp(j+k)) 
                k=k+1; 
            end 
            temp(j)=(temp(j-1)+temp(j+k))/2; 
            HouseData{i,2}=temp; 
        end 
    end 
end 

  
%%% Kyla, om värdet är NaN (mätarfel) så interpoleras värde för kylan för 
%%% den tidpunkten 
LengthCold=0; 
for i = 1:length(HouseData(:,4)) 
    if isempty(HouseData{i,4}) 
        break 
    else 
        LengthCold=LengthCold+1; 
    end 
end 

  
for i = 2:LengthCold 
    temp=HouseData{i,4}; 
    for j = 1:8760 
        if isnan(temp(j)) 
            k=1; 
            while isnan(temp(j+k)) 
                k=k+1; 
            end 
            temp(j)=(temp(j-1)+temp(j+k))/2; 
            HouseData{i,4}=temp; 
        end 
    end 
end 

  
FJKTotalColdHour=zeros(length(HouseData{2,4}),1); 
for i = 1:length(HouseData{4,2}) 
    for j = 1:LengthCold-1 
        FJKTotalColdHour(i,1)=FJKTotalColdHour(i,1)+HouseData{j+1,4}(i,1); 
    end 
end 

  
%% Värme 
for i = 2:length(HouseData(:,2)) 
    temp=HouseData{i,2}; 
    for j = 1:8760 
        if isnan(temp(j)) 
            temp(j)=0; 
            HouseData{i,2}=temp; 
        end 
    end 
end 

  

%%% Kyla 
LengthCold=0; 
for i = 1:length(HouseData(:,4)) 
    if isempty(HouseData{i,4}) 
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        break 
    else 
        LengthCold=LengthCold+1; 
    end 
end 

  
for i = 2:LengthCold 
    temp=HouseData{i,4}; 
    for j = 1:8760 
        if isnan(temp(j)) 
            temp(j)=0; 
            HouseData{i,4}=temp; 
        end 
    end 
end 

  

  

  
figure 
plot(HouseData{2,4}) 
figure 
plot(HouseData{2,2}) 

  
%%% Införande av soldata, kan behöva ändras 
clear SolDataFix 
load('SolData') 
SolData=abs(SolData); 
SolData(4500:11600)=NaN; 
SolTime=24*60/5; 
kSol=[]; 
if isnan(SolData(1)) 
    SolData(1)=0; 
end 
SolDataFix=SolData; 
kKoll=0; 
for i=1:11600 
    if isnan(SolData(i)) 
        k=288; 
        while isnan(SolData(i+k)) 
            k=k+288; 
        end 
        SolDataFix(i,1)=(SolDataFix(i-1,1)+SolData(i+k,1))/2; 
    end 
end 

  

  

  
for i=6000:length(SolData) 
    if isnan(SolData(i)) 
        k=288; 
        kSol=k*SolTime; 
        while isnan(SolData(i+k)) 
            k=k+288; 
        end 
        SolDataFix(i,1)=(SolDataFix(i-k,1)+SolData(i+k,1))/2; 
    end 
end 

  
for i=1:8760 
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    j=(i-1)*12+7; 
    SolDataHour(i,1)=sum(normpdf([1:12]',6.5,1).*(SolDataFix((j-

6):(j+5)))); 
end 

  
figure 
plot(SolDataHour) 
hold on 
figure() 
plot(SolData) 
hold on 
plot(SolDataFix) 
% figure() 
SolDataDif=nonzeros(SolDataFix-SolData); 
% plot(SolDataDif,'o') 

  
%% 
%%% Beräkning av hur stor andel av restvärmen från KM som går att använda 
%%% per timme(kyls bort annars), samt beräkning av hur många timmar där 
%%% minst 5% av restvärmen kyls bort. 
close all 
clc 
TUte=[-10:0.1:30]; 
TUteK=12; 
TVavK=3; 

  
Reg=((TempUppsala-TVavK)./(TUteK-TVavK)); % Andelen regulering av 

återvinningen till ventilationen, 0 = allt används till återvinning, 1 = 

allt kyls bort (och skulle kunna användas) 

  
Reg(Reg>1)=1; % Kan inte få ut mer värme än 100% 
Reg(Reg<0)=0; % Kan inte få ut mindre värme än 0% 

  
PowerKM=cell2mat(ElEffectKM(:,1)); 

  
for i = 1:length(PowerKM) 
    RegSeason(:,i)=Reg; 
end 
RegSeason(DayMonth(2,5):DayMonth(2,10),4)=0; 

  
[TempSort,TempOrder]=sort(TempUppsala); 
RegSort=Reg(TempOrder); 
figure 
plot(TempSort,RegSort*100) 
axis([-5 20 -10 110]) 
grid on 
xlabel(['Utetemperatur [', char(176),'C]']) 
ylabel('Andel bortreglerad värme [%]') 
yticks([0:20:100]) 
%%%title(['Andelen restvärme från kylmaskiner som regleras bort', newline,' 

beroende på utetemperaturen [%/', char(176),'C]']) 
set(gca, 'ColorOrder', CBColor, 

'NextPlot','ReplaceChildren','XMinorGrid','on','MinorGridLineStyle',':') 

  

  
figure 
XCat=categorical({'Inget uttag','Antalet bortkylda timmar'}); 
XCat=reordercats(XCat,{'Inget uttag','Antalet bortkylda timmar'}); 
NotUsedLimit=0.05; 
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NotUsedVector=Reg(Reg>NotUsedLimit); % Vill kolla hur många timmar där 

regleringen är över 5% 
NotUsedVector=NotUsedVector(NotUsedVector<0.95); % Vill kolla hur många 

timmar där regleringen är under 95% 
NotUsedCount=length(NotUsedVector); 
bar(XCat,[8760-NotUsedCount,NotUsedCount]) 
grid on 
%%%title(['Antalet timmar där minst: 5 % och max: 95 % av spillvärmen från 

Ackis KM kyls bort']) 
ylabel('Antal timmar [h]') 
set(gca, 'ColorOrder', CBColor, 'NextPlot','ReplaceChildren') 

  

  
%% 
%%% Sammanställning av FJV och restvärme från KM över året 
clc 
close all 

  
etaFTX=[0.3, 0.5, 0.5, 0.5, 0]; 

  
SeasonKMUsageWinter=[0.64, 0.60, 0.82, 0.8, 0.42]/1; 
SeasonKMUsageSpring=[0.83, 0.81, 0.93, 1, 0.60]./2; 
SeasonKMUsageSummer=[1 1 1 0 1]; 

  
xx=[1:8760]; 
for i = 1:5 
    KMVectorSeason(:,i)=(((1-SeasonKMUsageWinter(i))/2).*-

cos((pi*xx/(8760/2))))+((1+SeasonKMUsageWinter(i))/2); 
end 

  
KMVectorYear=KMVectorSeason; 
CurveLength=24*10; 

  

AVec=0:(CurveLength); 
ASinDown=cos((pi*AVec/(CurveLength)))+1; 
ASinDown=ASinDown/2; 
ASinUp=-cos((pi*AVec/(CurveLength)))+1; 
ASinUp=ASinUp/2; 

  
KMVectorSeason(:,4)=0.8; 
KMVectorSeason(DayMonth(2,5):(DayMonth(2,5)+CurveLength),4)=ASinDown*0.8; 
KMVectorSeason((DayMonth(2,5)+CurveLength):(DayMonth(2,10)-

CurveLength),4)=0; 
KMVectorSeason((DayMonth(2,10)-CurveLength):DayMonth(2,10),4)=ASinUp*0.8; 

  
CBColor3=CBColor; 
CBColor3(end+1,:)=[0,0,0]; 
CBColor3(4,:)=[1,0.05,1]; 

  
figure 
set(gca, 'YGrid', 'on', 'ColorOrder', CBColor3, 

'NextPlot','ReplaceChildren') 
hold on 
TempUppsalaMax=TempUppsala-min(TempUppsala); 
TempUppsalaMax=TempUppsalaMax/max(TempUppsalaMax); 
Markers={'o','+','x','square','diamond'}; 
DriftPlot=plot(xx,mean(KMVectorSeason,2)); 
xlabel('Tid [h]') 
ylabel('Användningsgrad [-]') 
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%%%title(['Användningsgrad för alla befintliga kylmaskiner i genomsnitt' 

newline 'och enskilt kylmaskin B7 över året']) 
axis([0 8760 0.5 1]) 
for i = 1:length(DayMonth)-1 
    xline(DayMonth(2,i)+1,':'); 
    MonthText=text(DayMonth(2,i)+360, 0.02, {MonthName(i)}); 
    set(MonthText,'Rotation',90) 
end 
B7Drift=plot(xx,KMVectorSeason(:,4),Markers{1},'LineStyle','-

','MarkerIndices',1:520:8760); 
plot(xx,KMVectorSeason(:,4),Markers{1},'LineStyle','-

','MarkerIndices',DayMonth(2,5):30*CurveLength/240:(DayMonth(2,5)+CurveLeng

th),'color',CBColor(2,:)) 
plot(xx,KMVectorSeason(:,4),Markers{1},'LineStyle','-

','MarkerIndices',(DayMonth(2,10)-

CurveLength):30*CurveLength/240:DayMonth(2,10),'color',CBColor(2,:)) 
axis([0 8760 0 1]) 
legend([DriftPlot, B7Drift],['Genomsnittlig driftkurva för', 

newline,'befintliga kylmaskiner'], 'Driftkurva för kylmaskin B7') 

  
KMRefNum=find(cell2mat(HouseData(2:28,7)))+1; 
HeatGainRefNum=KMRefNum; 

  
for j = 1:length(KMRefNum) 
    HeatFromRefSeason{j,1}=(KMVectorSeason(:,j).*COPHP.*(etaFTX(j)+((1-

etaFTX(j)).*RegSeason(:,j)))).*HouseData{KMRefNum(j),7}; 
    HeatGainRefSeasonKM(j,1)=sum(HeatFromRefSeason{j,1}); 
    ColdFromRefSeason{j,1}=(KMVectorSeason(:,j).*COPR) .* 

HouseData{KMRefNum(j),7}; 
    ColdGainRefSeason(j,1)=sum(ColdFromRefSeason{j,1}); % Totala mängden 

kyla producerad från KM under vanlig säsong 
end 

  
ColdGainRefSeasonHour=zeros(8760,5); 
HeatGainRefSeasonHour=zeros(8760,5); 

  
for i = 1:8760 
    for j = 1:length(ColdFromRefSeason) 
        

ColdGainRefSeasonHour(i,j)=ColdGainRefSeasonHour(i,j)+ColdFromRefSeason{j,1

}(i,1); 
        

HeatGainRefSeasonHour(i,j)=HeatGainRefSeasonHour(i,j)+HeatFromRefSeason{j,1

}(i,1); 
        if HeatGainRefSeasonHour(i,j)>HouseData{KMRefNum(j),2}(i) 
            UsableHeatGainRefSeasonHour(i,j)=HouseData{KMRefNum(j),2}(i); 
        else 
            UsableHeatGainRefSeasonHour(i,j)=HeatGainRefSeasonHour(i,j); 
        end 
    end 
end 

  
ColdGainRefSeasonHourTotal=sum(ColdGainRefSeasonHour,2); 
ColdGainRefSeasonTotal=sum(ColdGainRefSeasonHourTotal) 
MeanColdGainRefHour=mean(ColdGainRefSeasonHourTotal) 
TotalColdSeason=sum(FJKTotalColdHour)+sum(ColdGainRefSeasonHourTotal) 

  
UsableHeatGainRefSeasonHourTotal=sum(UsableHeatGainRefSeasonHour,2); 
ColdFromRefYearHour=zeros(8760,1); 
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figure 
set(gca, 'YGrid', 'on', 'ColorOrder', CBColor, 

'NextPlot','ReplaceChildren') 
hold on 
BefKMPlot=plot(ColdGainRefSeasonHourTotal); 
B7KMPlot=plot(ColdGainRefSeasonHour(:,4)); 
xlabel('Tid [h]') 
ylabel('Kyleffekt [kW]') 
%%%title(['Kyleffekt för alla befintliga kylmaskiner' newline 'och enskilt 

kylmaskin B7 över året']) 
axis([0 8760 0 800]) 
for i = 1:length(DayMonth)-1 
    xline(DayMonth(2,i)+1,':',{MonthName(i)}); 
end 
legend([BefKMPlot, B7KMPlot],'Aggregerad kyleffekt för befintliga 

kylmaskiner', 'Kyleffekt för kylmaskin B7') 

  
for j = 1:length(KMRefNum) 
    HeatFromRefYear{j,1}=(KMVectorYear(:,j).*COPHP.*(etaFTX(j)+((1-

etaFTX(j)).*Reg))).*HouseData{KMRefNum(j),7}; 
    HeatGainRefYear(j,1)=sum(HeatFromRefYear{j,1}); 
    ColdFromRefYear{j,1}=(KMVectorYear(:,j).*COPR) .* 

HouseData{KMRefNum(j),7}; 
    ColdFromRefYearHour=ColdFromRefYearHour+ColdFromRefYear{j}; 
    ColdGainRefYear(j,1)=sum(ColdFromRefYear{j,1}); % Totala mängden kyla 

producerad från KM om KM körs hela året 
    RegVec(:,j)=etaFTX(j)+((1-etaFTX(j)).*Reg); 
    RegVec2(:,j)=etaFTX(j).*(Reg-1)+1; 
end 

  
for i = 1:length(HeatGainRefNum) 
    figure 
    hold on 
    plot(HouseData{HeatGainRefNum(i,1),2}) 
    plot(HeatFromRefSeason{i,1},Markers{1},'LineStyle','-

','MarkerIndices',10:250:8760); 
    %%%title(['FJV-användning 2019 och oanvänd restvärme från kylmaskin i 

hus: ',HouseData{(HeatGainRefNum(i)),1}]) 
    legend('FJV-användning 2019', 'Oanvänd restvärme från KM') 
    xlabel('Tid [h]') 
    ylabel('Värmeenergi [kWh]') 
    axis([0 8760 0 inf]) 
    axis 'auto y' 
    set(gca, 'YGrid', 'on', 'ColorOrder', CBColor, 

'NextPlot','ReplaceChildren') 
end 

  
%%% Beräkning av FJV minskning från KM per hus där KM står, sorterad 
% clc 
% close all 
CBColor4=CBColor; 
CBColor4(3,:)=CBColor(1,:); 
for i = 1:length(HeatGainRefNum) 
    % for i = 1:1 
    [HeatSort(:,i),SortOrder(:,i)]=sort(HouseData{HeatGainRefNum(i,1),2}.*-

1); 
    HeatSort=HeatSort*-1; 
    for j = 1:length(Reg) 
        HeatGainRefSortSeason(j,i)=HeatFromRefSeason{i,1}(SortOrder(j,i)); 
    end 
    figure 
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    hold on 
    plot(HeatSort(:,i),Markers{1},'LineStyle','-

','MarkerIndices',10:250:8760); 
    bar(HeatGainRefSortSeason(:,i)) 
    plot(HeatSort(:,i),Markers{1},'LineStyle','-

','MarkerIndices',10:250:8760); 
    xlabel('Tid [h]') 
    ylabel('Värmeenergi [kWh]') 
    %%%title(['Varaktighetsdiagram över FJV-användning 2019 och', 

append('oanvänd restvärme från KM i hus: ', 

HouseData{(HeatGainRefNum(i)),1})]) 
    legend('FJV-användning', 'Oanvänd restvärme från KM') 
    set(gca, 'YGrid', 'on', 'ColorOrder', CBColor4, 

'NextPlot','ReplaceChildren') 
    tempYaxis=axis; 
    tempYaxis=tempYaxis(4); 

     
    HeatGainSave=HeatSort(:,i)-HeatGainRefSortSeason(:,i); 
    figure 
    hold on 
    plot(HeatSort(:,i),Markers{1},'LineStyle','-

','MarkerIndices',10:250:8760); 
    HeatGainSave(HeatGainSave<0)=0; 
    HeatGainSaveV(:,i)=HeatSort(:,i)-HeatGainSave; 
    bar(HeatGainSaveV(:,i)) 
    plot(HeatSort(:,i),Markers{1},'LineStyle','-

','MarkerIndices',10:250:8760); 
    xlabel('Tid [h]') 
    ylabel('Värmeenergi [kWh]') 
    %%%title(['Varaktighetsdiagram över FJV-användning 2019 och restvärme 

(utan överskott) från KM i hus: ',HouseData{(HeatGainRefNum(i)),1}]) 
    legend('FJV-användning', 'Oanvänd användbar restvärme från KM') 
    axis([0 8760 0 tempYaxis]) 
    set(gca, 'YGrid', 'on', 'ColorOrder', CBColor4, 

'NextPlot','ReplaceChildren') 

     

     
    figure 
    bar(HeatGainSave) 
    xlabel('Tid [h]') 
    ylabel('Värmeenergi [kWh]') 
    %%%title(['Varaktighetsdiagram för FJV (minus restvärme från KM) i hus: 

',HouseData{(HeatGainRefNum(i)),1}]) 
    axis([0 8760 0 tempYaxis]) 
    set(gca, 'YGrid', 'on', 'ColorOrder', CBColor, 

'NextPlot','ReplaceChildren') 
end 

  
HeatGainHouse=sum(HeatGainSaveV) % Sparad värme per hus användbar 
SumHeatGainHouse=sum(sum(HeatGainSaveV,2)) % Total sparad värme alla hus 

användbar 
RefHeatHouse=sum(HeatGainRefSortSeason)    % Totala producerade värmen från 

KM 
SumRefHeatHouse=sum(RefHeatHouse) 
FJVHeatHouse=sum(HeatSort)           % Totala FJV-behovet i byggnaderna 
HeatGainHouseUnusable=RefHeatHouse-HeatGainHouse % Total värmeöverskott 
SumHeatGainHouseUnUsable=sum(HeatGainHouseUnusable) 

  
%% 
%%% Beräkning av FJV och FJK minskning från KM, sorterad 
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clc 
close all 

  
FJVTotalHeatHour=zeros(length(HouseData{2,2}),1); 
for i = 1:length(HouseData{2,2}) 
    for j = 1:length(HouseData(:,2))-1 
        FJVTotalHeatHour(i,1)=FJVTotalHeatHour(i,1)+HouseData{j+1,2}(i,1); 
    end 
end 

  
[FJVTotalHeatHourSort,FJVTHHOrder]=sort(FJVTotalHeatHour.*-1); 
FJVTotalHeatHourSort=FJVTotalHeatHourSort*-1; 
for j = 1:length(HouseData{2,2}) 
    for i = 1:length(HeatGainRefNum) 
        HeatGainRefTotalSort(j,i)=HeatFromRefYear{i}(FJVTHHOrder(j,1)); 
    end 
end 
HeatGainRefTotalSort=sum(HeatGainRefTotalSort,2); 

  
FJVTotalHeatHourRedu=FJVTotalHeatHourSort-HeatGainRefTotalSort; 
FJVTotalHeatHourReduNoExcess=FJVTotalHeatHourRedu; 
FJVTotalHeatHourReduNoExcess(FJVTotalHeatHourReduNoExcess<0)=0; 
FJVTotalSave=sum(FJVTotalHeatHourSort-FJVTotalHeatHourReduNoExcess); 
FJVTotalSaveVS01=FJVTotalSave-SumHeatGainHouse; 

  
ProcSaveFJV=FJVTotalSave/sum(FJVTotalHeatHourSort); % Procentuell besparing 

energi 
ProcSaveFJVVS01=FJVTotalSaveVS01/sum(FJVTotalHeatHourSort); % Procentuell 

besparing energi 

  
disp(' ') 
disp(['Om körs året runt; potentiell årlig besparing för FJV från 

restvärme: ', num2str(100*ProcSaveFJV,'%10.3g'),' %']) 
disp(['Om körs året runt; potentiell årlig besparing för FJV från restvärme 

jämfört med utan VS01: ', num2str(100*ProcSaveFJVVS01,'%10.3g'),' %']) 

  
figure 
hold on 
plot(FJVTotalHeatHourSort,Markers{1},'LineStyle','-

','MarkerIndices',10:460:8760); 
bar(HeatGainRefTotalSort) 
plot(FJVTotalHeatHourSort,Markers{1},'LineStyle','-

','MarkerIndices',10:460:8760); 
xlabel('Tid [h]') 
ylabel('Värmeenergi [kWh]') 
%%%title({'Varaktighetsdiagram över FJV-användning för sjukhusområdet 

2019', 'med total restvärme från KM:er som körs året runt'}) 
set(gca, 'YGrid', 'on', 'ColorOrder', CBColor4, 

'NextPlot','ReplaceChildren') 
legend('Ursprunglig FJV-användning', 'Oanvänd restvärme från KM') 

  
figure 
hold on 
plot(FJVTotalHeatHourSort,Markers{1},'LineStyle','-

','MarkerIndices',10:460:8760); 
bar(FJVTotalHeatHourReduNoExcess) 
plot(FJVTotalHeatHourSort,Markers{1},'LineStyle','-

','MarkerIndices',10:460:8760); 
xlabel('Tid [h]') 
ylabel('Värmeenergi [kWh]') 
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%%%title({'Varaktighetsdiagram över FJV-användning för sjukhusområdet 

2019', 'och FJV-användning frånräknat restvärme från KM:er som körs året 

runt'}) 
set(gca, 'YGrid', 'on', 'ColorOrder', CBColor4, 

'NextPlot','ReplaceChildren') 
legend('Ursprunglig FJV-användning', 'Potentiell ny FJV-användning') 

  
disp(['Om körs året runt; potentiell sparad energi för FJV från oanvänd 

restvärme från KM: ', num2str(FJVTotalSave/1000,'%.0f') ' MWh']) 
disp(['Om körs året runt; potentiell sparad energi för FJV från oanvänd 

restvärme från KM jämfört med utan VS01: ', 

num2str(FJVTotalSaveVS01/1000,'%.0f') ' MWh']) 

  
for j = 1:length(HouseData{2,2}) 
    for i = 1:length(HeatGainRefNum) 
        

HeatGainRefTotalSeasonSort(j,i)=HeatFromRefSeason{i}(FJVTHHOrder(j,1)); 
    end 
end 

  
HeatGainRefTotalSeasonSort=sum(HeatGainRefTotalSeasonSort,2); 

  
FJVTotalHeatHourReduSeason=FJVTotalHeatHourSort-HeatGainRefTotalSeasonSort; 
FJVTotalHeatHourReduSeasonNoExcess=FJVTotalHeatHourReduSeason; 
FJVTotalHeatHourReduSeasonNoExcess(FJVTotalHeatHourReduSeasonNoExcess<0)=0; 
FJVTotalSaveSeason=sum(FJVTotalHeatHourSort-

FJVTotalHeatHourReduSeasonNoExcess); 
FJVTotalSaveSeasonVS01=FJVTotalSaveSeason-SumHeatGainHouse; 

  
figure 
hold on 
plot(FJVTotalHeatHourSort,Markers{1},'LineStyle','-

','MarkerIndices',10:460:8760); 
bar(HeatGainRefTotalSeasonSort) 
plot(FJVTotalHeatHourSort,Markers{1},'LineStyle','-

','MarkerIndices',10:460:8760); 
%%%title({'Varaktighetsdiagram över FJV-användning för sjukhusområdet 

2019', 'med total restvärme från KM:er som säsongkörs'}) 
xlabel('Tid [h]') 
ylabel('Värmeenergi [kWh]') 
set(gca, 'YGrid', 'on', 'ColorOrder', CBColor4, 

'NextPlot','ReplaceChildren') 
legend('Ursprunglig FJV-användning', 'Oanvänd restvärme från KM') 

  
figure 
hold on 
plot(FJVTotalHeatHourSort) 
bar(FJVTotalHeatHourReduSeasonNoExcess) 
%%%title({'Varaktighetsdiagram över FJV-användning för sjukhusområdet 

2019', 'och FJV-användning frånräknat restvärme från KM:er som 

säsongkörs'}) 
xlabel('Tid [h]') 
ylabel('Värmeenergi [kWh]') 
set(gca, 'YGrid', 'on', 'ColorOrder', CBColor, 

'NextPlot','ReplaceChildren') 
legend('Ursprunglig FJV-användning', 'Potentiell ny FJV-användning') 

  
ProcSaveFJVSeason=FJVTotalSaveSeason/sum(FJVTotalHeatHourSort); % 

Procentuell besparing energi 
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ProcSaveFJVSeasonVS01=FJVTotalSaveSeasonVS01/sum(FJVTotalHeatHourSort); % 

Procentuell besparing energi 
disp(' ') 
disp(['Om körs säsongsbaserat; potentiell årlig besparing för FJV från 

restvärme: ', num2str(100*ProcSaveFJVSeason,'%10.3g'),' %']) 
disp(['Om körs säsongsbaserat; potentiell årlig besparing för FJV från 

restvärme jämfört med utan VS01: ', 

num2str(100*ProcSaveFJVSeasonVS01,'%10.3g'),' %']) 

  
disp(['Om körs säsongsbaserat; potentiell sparad energi för FJV från 

oanvänd restvärme från KM: ', num2str(FJVTotalSaveSeason/1000,'%.0f'), ' 

MWh']) 
disp(['Om körs säsongsbaserat; potentiell sparad energi för FJV från 

oanvänd restvärme från KM jämfört med utan VS01: ', 

num2str(FJVTotalSaveSeasonVS01/1000,'%.0f'), ' MWh']) 

  
disp(' ') 

  
%%% Kyla %%% 
FJKTotalColdHour=zeros(length(HouseData{2,4}),1); 
for i = 1:length(HouseData{4,2}) 
    for j = 1:LengthCold-1 
        FJKTotalColdHour(i,1)=FJKTotalColdHour(i,1)+HouseData{j+1,4}(i,1); 
    end 
end 

  
[FJKTotalColdHourSort,FJKTotalColdHourOrder]=sort(FJKTotalColdHour.*-1); 
FJKTotalColdHourSort=FJKTotalColdHourSort*-1; 

  
for i = 1:length(ColdFromRefYear) 
    ColdFromRefYearTotal(:,i)=ColdFromRefYear{i}-ColdFromRefSeason{i}; % Om 

KM skulle köras året runt 
end 

  
for j = 1:length(FJKTotalColdHourOrder) 
    for i = 1:length(HeatGainRefNum) 
        

ColdGainRefYearTotalSort(j,i)=ColdFromRefYearTotal(FJKTotalColdHourOrder(j,

1),i); 
        

FJVTotalHeatHourColdSort(j,1)=FJVTotalHeatHour(FJKTotalColdHourOrder(j,1),1

); 
    end 
end 

  

  
ColdGainRefYearTotal=sum(ColdFromRefYearTotal,2); 
ColdGainRefYearTotalSort=sum(ColdGainRefYearTotalSort,2); 

  
FJKTotalColdRedu=FJKTotalColdHour-ColdGainRefYearTotal; 
FJKTotalColdReduNoExcess=FJKTotalColdRedu; 
FJKTotalColdReduNoExcess(FJKTotalColdRedu<0)=0; 
FJKTotalColdReduGain=FJKTotalColdHour-FJKTotalColdReduNoExcess; 
FJKTotalColdHourRedu=FJKTotalColdHourSort-ColdGainRefYearTotalSort; 
FJKTotalColdHourRedu(FJKTotalColdHourRedu<0)=0; 
FJKYearKM=FJKTotalColdHourSort-FJKTotalColdHourRedu; 

  
ProcSaveFJK=1-sum(FJKTotalColdHourRedu)/sum(FJKTotalColdHourSort); % 

Procentuell besparing energi 
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FJKTotalColdHourReduSeason=FJKTotalColdHourSort-ColdGainRefYearTotalSort; 
FJKTotalColdHourReduSeason(FJKTotalColdHourReduSeason<0)=0; 

  
ProcSaveFJKSeason=1-

sum(FJKTotalColdHourReduSeason)/sum(FJKTotalColdHourSort); % Procentuell 

besparing energi 
disp(' ') 
disp(['Om körs året runt; potentiell årlig besparing för FJK från KM: ', 

num2str(100*ProcSaveFJKSeason,'%10.3g'),' %']) 
FJKTotalSaveSeason=sum(ColdGainRefYearTotalSort); 

  
figure 
hold on 
plot(FJKTotalColdHourSort,Markers{1},'LineStyle','-

','MarkerIndices',10:460:8760); 
bar(ColdGainRefYearTotalSort) 
plot(FJKTotalColdHourSort,Markers{1},'LineStyle','-

','MarkerIndices',10:460:8760); 
%%%title({'Varaktighetsdiagram över FJK-användning för sjukhusområdet 

2019', 'med total kyla från KM:er, om KM:er körs året runt'}) 
xlabel('Tid [h]') 
ylabel('Kylenergi [kWh]') 
set(gca, 'YGrid', 'on', 'ColorOrder', CBColor4, 

'NextPlot','ReplaceChildren') 
legend('Ursprunglig FJK-användning', 'Producerad kyla från KM') 

  
figure 
hold on 
plot(FJKTotalColdHourSort) 
bar(FJKTotalColdHourReduSeason) 
%%%title({'Varaktighetsdiagram över FJK-användning för sjukhusområdet 

2019', 'och FJK-användning frånräknat kyla från KM:er, om KM:er körs året 

runt'}) 
xlabel('Tid [h]') 
ylabel('Kylenergi [kWh]') 
set(gca, 'YGrid', 'on', 'ColorOrder', CBColor, 

'NextPlot','ReplaceChildren') 
legend('Ursprunglig FJK-användning', 'Potentiell ny FJK-användning') 

  
disp(['Om körs året runt; potentiell sparad energi för FJK: ', 

num2str(sum(FJKYearKM)/1000,'%10.0f'),' MWh']) 
disp(' ') 
disp(['Om körs året runt; potentiell kombinerad sparad energi för FJV och 

FJK: ', num2str((FJVTotalSave+FJKTotalSaveSeason)/1000,'%.0f'), ' MWh']) 

  

  
%% 
clc 
close all 

  
KMUnits=4; 

  
KM_KB01_RPower=1100*KMUnits;    % kW 
KM_KB01_HPPower=507*KMUnits;    % kW 
KM_KB01_COPR=3.65; 
KM_KB01_COPHP=5.98-3.65; 

  
FJKTotalCold_KMKB01=FJKTotalColdHour-KM_KB01_RPower; 
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FJKTotalCold_KMKB01Excess=FJKTotalCold_KMKB01; 
FJKTotalCold_KMKB01(FJKTotalCold_KMKB01<0)=0; 
FJKTotalCold_KMKB01Excess(FJKTotalCold_KMKB01Excess>0)=0; 
FJKTotalCold_KMKB01Excess=FJKTotalCold_KMKB01Excess*-1; 

  
FJKTotalCold_KMKB01Sort=FJKTotalColdHourSort-KM_KB01_RPower; 
FJKTotalCold_KMKB01Sort_KMYear=FJKTotalColdHourSort-KM_KB01_RPower; 
FJKTotalCold_KMKB01ExcessSort=FJKTotalCold_KMKB01Sort; 
FJKTotalCold_KMKB01Sort(FJKTotalCold_KMKB01Sort<0)=0; 
FJKTotalCold_KMKB01ExcessSort(FJKTotalCold_KMKB01ExcessSort>0)=0; 
FJKTotalCold_KMKB01ExcessSort=FJKTotalCold_KMKB01ExcessSort*-1; 

  
FJVTotalHeat_KMKB01=FJVTotalHeatHour-KM_KB01_HPPower; 
FJVTotalHeat_KMKB01Excess=FJVTotalHeat_KMKB01; 
FJVTotalHeat_KMKB01(FJVTotalHeat_KMKB01<0)=0; 
FJVTotalHeat_KMKB01Excess(FJVTotalHeat_KMKB01Excess>0)=0; 
FJVTotalHeat_KMKB01Excess=FJVTotalHeat_KMKB01Excess*-1; 

  
FJVTotalHeat_KMKB01Sort=FJVTotalHeatHourSort-KM_KB01_HPPower; 
FJVTotalHeat_KMKB01ExcessSort=FJVTotalHeat_KMKB01Sort; 
FJVTotalHeat_KMKB01Sort(FJVTotalHeat_KMKB01Sort<0)=0; 
FJVTotalHeat_KMKB01ExcessSort(FJVTotalHeat_KMKB01ExcessSort>0)=0; 
FJVTotalHeat_KMKB01ExcessSort=FJVTotalHeat_KMKB01ExcessSort*-1; 

  
for i = 1:365 
    FJKTotalColdHourAbonnerad(1+(i-1)*24:i*24,1)=sum(FJKTotalColdHour(1+(i-

1)*24:i*24))/24; 
    FJKTotalCold_KMKB01Abonnerad(1+(i-

1)*24:i*24,1)=sum(FJKTotalCold_KMKB01(1+(i-1)*24:i*24))/24; 
end 

  
FJKTotalColdHourAbonneradSort=sort(FJKTotalColdHourAbonnerad.*-1); 
FJKTotalColdHourAbonneradSort=FJKTotalColdHourAbonneradSort*-1; 
FJKTotalCold_KMKB01AbonneradSort=sort(FJKTotalCold_KMKB01Abonnerad.*-1); 
FJKTotalCold_KMKB01AbonneradSort=FJKTotalCold_KMKB01AbonneradSort*-1; 

  
figure 
hold on 
plot(FJKTotalColdHourSort,Markers{1},'LineStyle','-

','MarkerIndices',10:460:8760); 
bar(FJKTotalCold_KMKB01Sort) 
plot(FJKTotalColdHourSort,Markers{1},'LineStyle','-

','MarkerIndices',10:460:8760); 
set(gca, 'YGrid', 'on', 'ColorOrder', CBColor4, 

'NextPlot','ReplaceChildren') 
xlabel('Tid [h]') 
ylabel('Kylenergi [kWh]') 
legend('FJK-behov', 'FJK-behov efter Uber-KM') 

  

TotalFJK=sum(FJKTotalColdHourSort) 
TotalFJK_UberKM=sum(FJKTotalCold_KMKB01Sort) 
ColdFromUberKM=TotalFJK-TotalFJK_UberKM 
PercentFJK_UberKM=TotalFJK_UberKM/TotalFJK 
ColdFromUberKM/TotalFJK 

  
for i = 1:365 
    FJVTotalHeatHourAbonnerad(1+(i-1)*24:i*24,1)=sum(FJVTotalHeatHour(1+(i-

1)*24:i*24))/24; 
    FJVTotalHeat_KMKB01Abonnerad(1+(i-

1)*24:i*24,1)=sum(FJVTotalHeat_KMKB01(1+(i-1)*24:i*24))/24; 
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end 

  
FJVTotalHeatHourAbonneradSort=sort(FJVTotalHeatHourAbonnerad); 
FJVTotalHeat_KMKB01AbonneradSort=sort(FJVTotalHeat_KMKB01Abonnerad); 

  
figure 
hold on 
plot(FJVTotalHeatHourSort,Markers{1},'LineStyle','-

','MarkerIndices',10:460:8760); 
bar(FJVTotalHeat_KMKB01Sort) 
plot(FJVTotalHeatHourSort,Markers{1},'LineStyle','-

','MarkerIndices',10:460:8760); 
set(gca, 'YGrid', 'on', 'ColorOrder', CBColor4, 

'NextPlot','ReplaceChildren') 
xlabel('Tid [h]') 
ylabel('Värmeenergi [kWh]') 
legend('FJV-behov', 'FJV-behov efter Uber-KM') 

  
TotalFJV=sum(FJVTotalHeatHourSort) 
TotalFJV_UberKM=sum(FJVTotalHeat_KMKB01Sort) 
PercentFJV_UberKM=TotalFJV_UberKM/TotalFJV 

  
PriceFJKColdTotal=FJKTotalColdHour*FJKPrice; 
PriceKMColdTotal=((FJKTotalColdHour-

FJKTotalCold_KMKB01).*(Elpris2019/KM_KB01_COPR))+(FJKTotalCold_KMKB01Sort.*

FJKPrice); 

  
PriceFJVHeatTotal=FJVTotalHeatHour.*FJVPrice; 
PriceKMHeatTotal=((FJVTotalHeatHour-

FJVTotalHeat_KMKB01).*(Elpris2019/KM_KB01_COPHP))+(FJVTotalHeat_KMKB01Sort.

*FJVPrice); 

  
disp({'Kylapris för FJK: ', num2str(sum(PriceFJKColdTotal),'%.3g')}) 
disp({'Kylapris för KM + FJK: ', num2str(sum(PriceKMColdTotal),'%.3g')}) 
disp({'Mellanskillnad: ', num2str(sum(PriceFJKColdTotal)-

sum(PriceKMColdTotal),'%.3g')}) 
disp(' ') 

  
disp({'Värmepris för FJV: ', num2str(sum(PriceFJVHeatTotal),'%.3g')}) 
disp({'Värmepris för KM + FJV: ', num2str(sum(PriceKMHeatTotal),'%.3g')}) 
disp({'Mellanskillnad: ', num2str(sum(PriceFJVHeatTotal)-

sum(PriceKMHeatTotal),'%.3g')}) 
disp(' ') 

  
figure 
bar(FJKTotalCold_KMKB01Excess) 
axis([0 inf 0 8000]) 
%%%title('Överproduktion av kyla om KM körs 100% året om') 
xlabel('Tid [h]') 
ylabel('Kylnergi [kWh]') 
legend(['Total potentiell överproduktion kyla: ', 

num2str(sum(FJKTotalCold_KMKB01Excess)/10^6,'%.2f'),' GWh']) 
set(gca, 'ColorOrder', CBColor, 'NextPlot','ReplaceChildren') 

  
figure 
bar(FJVTotalHeat_KMKB01Excess) 
axis([0 inf 0 16000]) 
%%%title('Överproduktion av värme om KM körs 100% året om') 
xlabel('Tid [h]') 
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ylabel('Värmeenergi [kWh]') 
legend(['Total potentiell överproduktion värme: ', 

num2str(sum(FJVTotalHeat_KMKB01Excess)/10^6,'%.2f'),' GWh']) 
set(gca, 'ColorOrder', CBColor, 'NextPlot','ReplaceChildren') 

  
disp({'Totalt överskott på kyla om KM körs 100%', 

num2str(sum(FJKTotalCold_KMKB01Excess),'%.3g')}) 
disp({'Totalt överskott på värme om KM körs 100%', 

num2str(sum(FJVTotalHeat_KMKB01Excess),'%.3g')}) 

  
%% 
FJK2200=FJKTotalColdHour; 
FJK2200(FJK2200>2200)=2200; 
SumFJK2200=sum(FJK2200) 

  
Per2200_4400=SumFJK2200/sum(FJKTotalColdHour) 

  
FJK1100=FJK2200; 
FJK1100(FJK1100>1100)=1100; 
SumFJK1100=sum(FJK1100) 
Per1100_4400=SumFJK1100/sum(FJKTotalColdHour) 

  

  
%% 
clc 
close all 

  
RegElEffectKMAckis=0; 

  
for i = 1:length(HouseData(:,7))-1 
    RegElEffectKMAckis=RegElEffectKMAckis+HouseData{i+1,7}; 
end 

  
ColdFJKKMAckis=FJKTotalColdHour+(RegElEffectKMAckis*COPR); 

  
figure 
bar(ColdFJKKMAckis) 
figure 
bar(FJVTotalHeatHour) 
figure 
bar(FJKTotalColdHour) 

  
%% 
clc 
close all 

  
figure 
bar(FJVTotalHeatHour) 
xlabel('Tid [h]') 
ylabel('Värmeenergi [kWh]') 
%%%title('FJV-behovet över året för hela Akademiskaområdet 2019') 
set(gca, 'YGrid', 'on', 'ColorOrder', CBColor, 

'NextPlot','ReplaceChildren') 
for i = 1:length(DayMonth)-1 
    xline(DayMonth(2,i)+1,':',{MonthName(i)}); 
end 

  
figure 
bar(FJKTotalColdHour) 
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xlabel('Tid [h]') 
ylabel('Kylenergi [kWh]') 
%%%title('FJK-behovet över året för hela Akademiskaområdet 2019') 
set(gca, 'YGrid', 'on', 'ColorOrder', CBColor, 

'NextPlot','ReplaceChildren') 
for i = 1:length(DayMonth)-1 
    xline(DayMonth(2,i)+1,':',{MonthName(i)}); 
end 

  
KMHPUsability=FJVTotalHeatHour./KM_KB01_HPPower; 
KMHPUsability(KMHPUsability>1)=1; 
KMHPUsabilityWell=(FJVTotalHeatHour)./KM_KB01_HPPower; 
KMHPUsabilityWell(KMHPUsabilityWell>1)=1; 
KMHPUsabilityWellComp=(FJVTotalHeatHour)./KM_KB01_HPPower; 
KMHPUsabilityWellComp(KMHPUsabilityWellComp>1)=1; 

  

  
KMRUsability=(FJKTotalColdHour)./KM_KB01_RPower; 
KMRUsability(KMRUsability>1)=1; 
KMRUsabilityRedu=FJKTotalColdRedu./KM_KB01_RPower; 
KMRUsabilityRedu(KMRUsabilityRedu>1)=1; 
KMRUsabilityQuarter=FJKTotalColdHour./(KM_KB01_RPower*(3/5)); 
KMRUsabilityQuarter(KMRUsabilityQuarter>1)=1; 

  
WellPowerLimit=1000; % kW 

  
KMUsabilityWellNeed=[KMRUsability,KMHPUsability]; 
KMUsabilityWellNeedMax=max(KMUsabilityWellNeed,[],2); 

  
KMHeatWellNeedMax=KMUsabilityWellNeedMax*KM_KB01_HPPower; 
KMColdWellNeedMax=KMUsabilityWellNeedMax*KM_KB01_RPower; 

  
for i = 1:8760 
    if KMColdWellNeedMax(i)>FJKTotalColdHour(i) && FJKTotalColdHour(i)<3400 
        KMColdWellNeedMax(i)=FJKTotalColdHour(i)+1000; 
    end 
end 

  
HeatFromUberKM=KMRUsability*KM_KB01_HPPower;    % Hur mycket värme som 

Uber-KM kan producera i grund fall 
HeatMiss=FJVTotalHeatHour-HeatFromUberKM;   % Hur mycket mer som saknas om 

endast Uber-KM körs 

  
ColdWellBudget=KM_KB01_RPower-FJKTotalColdHour; % Kollar hur mycket mer 

kyla som behövs skulle kunna täckas av Uber-KM 
ColdWellBudget(ColdWellBudget<0)=0;    % Negativt innebär att Uber-KM inte 

kan tillgodose behovet 
ColdWellBudget(ColdWellBudget>WellPowerLimit)=WellPowerLimit;   % Hur 

mycket extra kan kylas och inte överstiga potentiell kyla från akviferen 

  
HeatMissNeed=HeatMiss;  % Hur mycket värme som saknas om endast Uber-KM 

körs 
HeatMissNeed(HeatMissNeed>(WellPowerLimit/KM_KB01_COPR*KM_KB01_COPHP))=Well

PowerLimit/KM_KB01_COPR*KM_KB01_COPHP; % Begränsar hur mycket värme vi kan 

lägga till med så mycket värme som det är möjligt att lägga till 
HeatMissNeed(HeatMissNeed<=0)=0; % Istället för överskott blir  det noll 

istället, försöker begränsa överskottet 
HeatMissNeedPer=HeatMissNeed./(WellPowerLimit/KM_KB01_COPR*KM_KB01_COPHP);  

% Procent av behovet av potentiell värme från Uber-KM via akviferen 
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FJKTotalColdHourHeatNeed=FJKTotalColdHour+HeatMissNeedPer.*ColdWellBudget;  

% Räknar ut hur mycket mer värme som skulle kunna komma in till systemet 

  
KMRUsabilityWellSpec=FJKTotalColdHourHeatNeed./KM_KB01_RPower;  % Räknar ut 

användningsgraden för Uber-KM för att försöka tillgodose värmebehovet 
KMRUsabilityWellSpec(KMRUsabilityWellSpec>1)=1; % Inte köra Uber-KM hårdare 

än 100% 

  
for i = 1:8760 
    if FJKTotalColdHour(i)<(KM_KB01_RPower-WellPowerLimit) 
        FJKTotalColdHourWellB(i,1)=FJKTotalColdHour(i)+WellPowerLimit; 
    elseif FJKTotalColdHour(i)<KM_KB01_RPower 
        FJKTotalColdHourWellB(i,1)=KM_KB01_RPower; 
    end 
    if FJKTotalColdHour(i)>KM_KB01_RPower 
        FJKTotalColdHourWellB(i,1)=FJKTotalColdHour(i); 
    end 
end 

  
KMRUsabilityWellSpecB=FJKTotalColdHourWellB./KM_KB01_RPower; 
KMRUsabilityWellSpecB(KMRUsabilityWellSpecB>1)=1; 

  
KMRUsabilityWell=(FJKTotalColdHour+1000)./KM_KB01_RPower; 
KMRUsabilityWell(KMRUsabilityWell>1)=1; 
KMRUsabilityWellComp=(FJKTotalColdHour+1000+(4*10))./KM_KB01_RPower; 
KMRUsabilityWellComp(KMRUsabilityWellComp>1)=1; 

  
FJVExcess=KMRUsability.*KM_KB01_HPPower-FJVTotalHeatHour; 
FJVExcess(FJVExcess<=0)=0; 
TotalFJVExcessTotal=sum(FJVExcess) 

  
FJVReduction=KMRUsability.*KM_KB01_HPPower-FJVExcess; 
TotalFJVReduction=sum(FJVReduction) 
PercentFJVReduction=TotalFJVReduction/sum(FJVTotalHeatHour) 

  
FJVExcessWell=(KMRUsabilityWellSpec.*KM_KB01_HPPower)-FJVTotalHeatHour; 
FJVExcessWell(FJVExcessWell<=0)=0; 
TotalFJVExcessWellTotal=sum(FJVExcessWell); % Får samma värmeöverskott som 

för vanligt fall, men mer användbar värme. Fint! 

  
FJVExcessWellB=(KMRUsabilityWellSpecB.*KM_KB01_HPPower)-FJVTotalHeatHour; 
FJVExcessWellB(FJVExcessWellB<=0)=0; 
TotalFJVExcessWellBTotal=sum(FJVExcessWellB); 

  
figure 
set(gcf,'renderer','painters') 
hold on 
plot(FJVTotalHeatHour) 
bar(KMRUsability.*KM_KB01_HPPower, 'FaceAlpha', sqrt(0.5)) 
bar(FJVReduction, 'FaceAlpha', sqrt(0.5)) 
set(gca, 'YGrid', 'on', 'ColorOrder', CBColor, 

'NextPlot','ReplaceChildren') 

  
xlabel('Tid [h]') 
ylabel('Värmeenergi [kWh]') 
%%%title('Värmebehov från FJV och värmeproduktion från Uber-KM') 
legend('Värmebehov (FJV) 2019', 'Producerad värme från Uber-KM efter 

kylbehov', 'Användbar värme från Uber-KM efter kylbehov') 
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for i = 1:length(FJVTHHOrder) 
    KMRUsabilityFJVSort(i,1)=KMRUsability(FJVTHHOrder(i,1)); 
    FJVReductionFJVSort(i,1)=FJVReduction(FJVTHHOrder(i,1)); 
end 

  
figure 
set(gcf,'renderer','painters') 
hold on 
plot(FJVTotalHeatHourSort,Markers{1},'LineStyle','-

','MarkerIndices',10:460:8760); 
bar(KMRUsabilityFJVSort.*KM_KB01_HPPower) 
bar(FJVReductionFJVSort) 
set(gca, 'YGrid', 'on', 'ColorOrder', CBColor, 

'NextPlot','ReplaceChildren') 

  
% grid on 
xlabel('Tid [h]') 
ylabel('Värmeenergi [kWh]') 
%%%title({'Varaktighetsdiagram över FJV-användning', 'och värmeproduktion 

från Uber-KM'}) 
legend('FJV-användning 2019', ['Överproducerad värme från', newline, 'Uber-

KM efter kylbehov'], ['Användbar värme från', newline, 'Uber-KM efter 

kylbehov']) 

  
ColdGainUberKM=KMRUsability.*KM_KB01_RPower; 

  
ElecUseUberKM=KMRUsability.*KM_KB01_RPower./KM_KB01_COPR;   % kW 
ElecUseUberKMTotal=sum(ElecUseUberKM);                      % kWh 

  
figure 
hold on 
bar(FJKTotalColdHour) 
bar(ColdGainUberKM) 
axis([0 8760 0 8000]) 
%%%title('Kylbehov och produktion från Uber-KM') 
xlabel('Tid [h]') 
ylabel('Kylenergi [kWh]') 
legend('Kylbehov (FJK) 2019', 'Potentiell producerad kyla från Uber-KM') 
set(gca, 'YGrid', 'on', 'ColorOrder', CBColor, 

'NextPlot','ReplaceChildren') 

  
ColdUberKM=sum(ColdGainUberKM) 
AverageFJKEffect=mean(FJKTotalColdHour) 
MedianFJKEffect=median(FJKTotalColdHour) 
stdevFJKEffect=std(FJKTotalColdHour) 
%% 
close all 

  
KMHPUsabilityExcessWellComp=(KMRUsabilityWellComp.*KM_KB01_HPPower)-

FJVTotalHeatHour; 
KMHPUsabilityExcessWellComp(KMHPUsabilityExcessWellComp<0)=0; 

  
KMHPUsabilityExcessWell=(KMRUsabilityWell.*KM_KB01_HPPower)-

FJVTotalHeatHour; 
KMHPUsabilityExcessWell(KMHPUsabilityExcessWell<0)=0; 
KMHPUsabilityExcessWellSpec=(KMRUsabilityWellSpec.*KM_KB01_HPPower)-

FJVTotalHeatHour; 
KMHPUsabilityExcessWellSpec(KMHPUsabilityExcessWellSpec<0)=0; 
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KMHPUsabilityExcess=(KMRUsability.*KM_KB01_HPPower)-FJVTotalHeatHour; 
KMHPUsabilityExcess(KMHPUsabilityExcess<0)=0; 

  
ExcessHeatFullUseKMWellComp=sum(KMHPUsabilityExcessWellComp) 
ExcessHeatFullUseKMWell=sum(KMHPUsabilityExcessWell) 
ExcessHeatFullUseKM=sum(KMHPUsabilityExcess) 

  
ExcessHeatWellCompVsWell=sum((KMRUsabilityWellComp.*KM_KB01_HPPower)-

(KMRUsabilityWell.*KM_KB01_HPPower)) 

  
UsagePercent1000h=sum(KMHPUsabilityExcess)./sum(((ones(1000,1)*KM_KB01_HPPo

wer)))*100 

  
KMUsability(:,1)=KMRUsability; 
KMUsability(:,2)=KMHPUsability; 

  
KMUsabilityWell(:,1)=KMRUsabilityWell; 
KMUsabilityWell(:,2)=KMHPUsabilityWell; 

  
KMUsabilityWellComp(:,1)=KMRUsabilityWellComp; 
KMUsabilityWellComp(:,2)=KMHPUsabilityWellComp; 

  
figure 
hold on 
plot(KMRUsability*100) 
set(gca, 'ColorOrder', CBColor, 'NextPlot','ReplaceChildren') 
xlabel('Tid [h]') 
ylabel('Användningsgrad [%]') 
%%%title('Användningsgrad för UberKM kylaproduktion') 
legend('Användningsgrad för UberKM basläge', 'Användningsgrad för UberKM i 

brunnläge') 

  
figure 
hold on 
plot(KMHPUsability*100) 
set(gca, 'ColorOrder', CBColor, 'NextPlot','ReplaceChildren') 
xlabel('Tid [h]') 
ylabel('Användningsgrad [%]') 
%%%title('Användningsgrad för UberKM värmeproduktion') 

  
%% 
close all 
figure 
hold on 
bar(FJVTotalHeatHour) 
plot(ones(8760,1)*KM_KB01_HPPower) 
xlabel('Tid [h]') 
ylabel('Värmeenergi [kWh]') 
set(gca, 'YGrid', 'on', 'ColorOrder', CBColor2, 

'NextPlot','ReplaceChildren') 
legend('Värmebehov', 'Potentiell värmeproduktion') 

  
FJVDeficiency=ones(8760,1)*KM_KB01_HPPower-FJVTotalHeatHour; 
FJVDeficiency(FJVDeficiency>=0)=0; 
FJVDeficiencyTotal=sum(FJVDeficiency) 

  
ExcessHeatUberKM=ones(8760,1)*KM_KB01_HPPower-FJVTotalHeatHour; 
ExcessHeatUberKM(ExcessHeatUberKM<0)=0; 
TotalExcessHeatUberKM=sum(ExcessHeatUberKM) 
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figure 
hold on 
bar(FJKTotalColdHour) 
plot(ones(8760,1)*KM_KB01_RPower,Markers{1},'LineStyle','-

','MarkerIndices',10:460:8760); 
xlabel('Tid [h]') 
ylabel('Kylenergi [kWh]') 
%%%title('Överproduktion av kyla om Uber-KM körs 100% året om') 
set(gca, 'YGrid', 'on', 'ColorOrder', CBColor2, 

'NextPlot','ReplaceChildren') 
legend({['Kylbehov från', newline, 'FJK 2019'],['Potentiell', newline, 

'kylproduktion', newline, 'från Uber-KM']}) 

  
ExcessColdUberKM=ones(8760,1)*KM_KB01_RPower-FJKTotalColdHour; 
ExcessColdUberKM(ExcessColdUberKM<0)=0; 
TotalExcessColdUberKM=sum(ExcessColdUberKM) 

  
FJKDeficiency=ones(8760,1)*KM_KB01_RPower-FJKTotalColdHour; 
FJKDeficiency(FJKDeficiency>=0)=0; 
FJKDeficiencyTotal=sum(FJKDeficiency) 

  
figure 
hold on 
bar(ones(8760,1)*KM_KB01_HPPower) 
bar(FJVTotalHeatHourSort) 
xlabel('Tid [h]') 
ylabel('Värmeenergi [kWh]') 
set(gca, 'YGrid', 'on', 'ColorOrder', CBColor, 

'NextPlot','ReplaceChildren') 
legend('Potentiell värmeproduktion', 'Värmebehov') 

  
figure 
hold on 
bar(ones(8760,1)*KM_KB01_RPower) 
bar(FJKTotalColdHourSort) 
xlabel('Tid [h]') 
ylabel('Kylenergi [kWh]') 
set(gca, 'YGrid', 'on', 'ColorOrder', CBColor, 

'NextPlot','ReplaceChildren') 
legend('Potentiell kylproduktion', 'Kylbehov') 

  
%% 
close all 

  
figure 
hold on 
histogram(min(KMRUsability,[],2)*100, [0:0.01:1]*100, 'EdgeAlpha', 0.5) 
xlabel('Användningsgrad [%]') 
ylabel('Tid [h]') 
axis([0 100 0 1800]) 
set(gca,'XLim',[-2.5 102.5],'XTick',[0:10:100]) 
set(gca, 'YGrid', 'on', 'ColorOrder', CBColor, 

'NextPlot','ReplaceChildren') 
% grid on 
legend('Användningsgrad för Uber-KM, grundläge', 'Brunnläge (värmer bort 

kyla i brunn)', 'Brunnläge (värmer bort kyla i brunn) med tillåten 

överproduktion (kyler bort värme)') 
%%%title('Användningsgrad för Uber-KM [h/%]') 
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figure 
hold on 
histogram(min(KMRUsability,[],2)*100, [0:0.01:1]*100, 'EdgeAlpha', 0.5) 
histogram(min(KMRUsabilityWellSpec,[],2)*100, [0:0.01:1]*100, 'EdgeAlpha', 

0.5) 

  
xlabel('Användningsgrad [%]') 
ylabel('Tid [h]') 
axis([0 100 0 1800]) 
set(gca,'XLim',[-2.5 102.5],'XTick',[0:5:100]) 
set(gca, 'YGrid', 'on', 'ColorOrder', CBColor, 

'NextPlot','ReplaceChildren') 
legend({'Användningsgrad för Uber-KM, grundläge', ['Användningsgrad för 

Uber-KM, akvifer' newline '(värmer bort kyla i akvifer)']}) 
%%%title('Användningsgrad av Uber-KM med användning av akvifer') 

  
figure 
hold on 
bar(FJVTotalHeatHour) 
bar(KM_KB01_HPPower*KMRUsabilityWellSpec) 
set(gca, 'YGrid', 'on', 'ColorOrder', CBColor, 

'NextPlot','ReplaceChildren') 

  
%% 
close all 

  
figure 
hold on 
bar(FJKTotalColdHour) 
bar(FJKTotalColdRedu) 
set(gca, 'ColorOrder', CBColor, 'NextPlot','ReplaceChildren') 
xlabel('Tid [h]') 
ylabel('Energi [kWh]') 
%%%title('Totalt kylbehov 2019') 
legend('Bas kylbehov', 'Kylbehov med full KM Ackis') 

  

  

  
figure 
hold on 
histogram(min(KMRUsability,[],2)*100, [0:0.01:1]*100, 'EdgeAlpha', 0.5) 
histogram(min(KMRUsabilityRedu,[],2)*100, [0:0.01:1]*100, 'EdgeAlpha', 0.5) 
xlabel('Användningsgrad [%]') 
ylabel('Tid [h]') 
set(gca,'XLim',[-2.5 102.5],'XTick',[0:5:100]) 
axis([0 100 0 1800]) 
grid on 
legend('Basläge med tillåten överproduktion (kyler bort värme)', 'Full KM 

Ackis med tillåten överproduktion (kyler bort värme)') 
set(gca, 'YGrid', 'on', 'ColorOrder', CBColor, 

'NextPlot','ReplaceChildren') 
%%%title('Användningsgrad av UberKM') 

  
figure 
hold on 
hUs=histogram(min(KMRUsability,[],2)*100, [0:0.05:1]*100, 'EdgeAlpha', 

0.5); 
hUsVal=hUs.Values; 
hUsX=[2.5:5:97.5]; 
hStr=[num2str(hUsVal'*100/8760,'%.1f')+"%"]; 
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text(hUsX,hUsVal-

10,[hStr],'horizontalalignment','center','verticalalignment','bottom','Font

Size',8) 
xlabel('Användningsgrad [%]') 
ylabel('Tid [h]') 
set(gca,'XLim',[-2.5 102.5],'XTick',[0:5:100]) 
grid on 
legend('Basläge med tillåten överproduktion (kyler bort värme)', 'Full KM 

Ackis med tillåten överproduktion (kyler bort värme)') 
set(gca, 'ColorOrder', CBColor, 'NextPlot','ReplaceChildren') 
%%%title('Användningsgrad för UberKM [h/%]') 

  

%% 
clc 
close all 

  
ColdEffectKM=cell2mat(ElEffectKM(:,1))*COPR; 

  
HeatFromUberKM=KMRUsability*KM_KB01_HPPower; 
HeatMiss=(FJVTotalHeatHour+sum(HeatGainRefSeasonHour,2))-HeatFromUberKM; 

  
ColdNoKMBudget=(KM_KB01_RPower)-

(FJKTotalColdHour+sum(ColdGainRefSeasonHour,2)); 
ColdNoKMBudget(ColdNoKMBudget<0)=0; 

  
for i = 1:length(ColdGainRefSeasonHour) 
    if ColdNoKMBudget(i)>sum(ColdGainRefSeasonHour(i,:),2) 
        ColdNoKMBudget(i)=sum(ColdGainRefSeasonHour(i,:),2); 
    end 
end 

  
HeatMissNeed=HeatMiss; 
HeatMissNeed(HeatMissNeed>(sum(ColdEffectKM)/KM_KB01_COPR*KM_KB01_COPHP))=s

um(ColdEffectKM)/KM_KB01_COPR*KM_KB01_COPHP; % Begränsar hur mycket värme 

vi vill lägga till med så mycket värme som det är möjligt att lägga till 
HeatMissNeed(HeatMissNeed<=0)=0; % Istället för överskott blir  det noll 

istället 
HeatMissNeedPer=HeatMissNeed./(sum(ColdEffectKM)/KM_KB01_COPR*KM_KB01_COPHP

); 
FJKTotalColdHourHeatNeedNoKM=FJKTotalColdHour+HeatMissNeedPer.*ColdNoKMBudg

et; 

  
KMRUsabilityNoKMSpec=FJKTotalColdHourHeatNeedNoKM./KM_KB01_RPower; 
KMRUsabilityNoKMSpec(KMRUsabilityNoKMSpec>1)=1; 

  
FJKMinusKM=FJKTotalColdHour+sum(ColdGainRefSeasonHour,2); 
FJKMinusKM2=FJKMinusKM; 

  

for i = 1:8760 % Om kylbehovet är större än vad Uber-KM kan leverera 

används befintliga KM som spets 
    if FJKMinusKM(i)>KM_KB01_RPower+sum(ColdEffectKM) 
        FJKMinusKM(i)=FJKTotalColdHour(i); 
    elseif FJKMinusKM(i)>KM_KB01_RPower && 

FJKTotalColdHour(i)>KM_KB01_RPower 
        FJKMinusKM(i)=FJKTotalColdHour(i); 
    elseif FJKMinusKM(i)>KM_KB01_RPower 
        FJKMinusKM(i)=KM_KB01_RPower; 
    end 
end 
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sum(FJKTotalColdHour) 
sum(FJKMinusKM) 
sum(FJKMinusKM)/sum(FJKTotalColdHour) 

  
%% 
KMRUsabilityNoKMSpec2=FJKMinusKM2./KM_KB01_RPower; 
KMRUsabilityNoKMSpec2(KMRUsabilityNoKMSpec2>1)=1; 
KMRUsabilityNoKMSpec=KMRUsabilityNoKMSpec2; 

  
figure 
hold on 
KMRUsabilityNoKM=FJKMinusKM./(KM_KB01_RPower); 
KMRUsabilityNoKM(KMRUsabilityNoKM>1)=1; 
histogram(min(KMRUsability,[],2)*100, [0:0.01:1]*100, 'EdgeAlpha', 0.5) 
histogram(KMRUsabilityNoKMSpec*100, [0:0.01:1]*100, 'EdgeAlpha', 0.5) 
axis([0 100 0 1800]) 
set(gca,'XLim',[-2.5 102.5],'XTick',[0:5:100]) 
set(gca, 'YGrid', 'on', 'ColorOrder', CBColor, 

'NextPlot','ReplaceChildren') 
xlabel('Användningsgrad [%]') 
ylabel('Tid [h]') 
%%%title('Användningsgrad för Uber-KM utan befintliga KM [h/%]') 
legend({'Användningsgrad för Uber-KM, grundläge', ['Användningsgrad för 

Uber-KM, NoKM' newline '(befintliga KM tas ur reguljär drift)']}) 

  
figure 
hold on 
histogram(min(KMRUsability,[],2)*100, [0:0.01:1]*100, 'EdgeAlpha', 0.5) 
histogram(min(KMRUsabilityWellSpec,[],2)*100, [0:0.01:1]*100, 'EdgeAlpha', 

0.5) 
xlabel('Användningsgrad [%]') 
ylabel('Tid [h]') 
axis([0 100 0 1800]) 
set(gca,'XLim',[-2.5 102.5],'XTick',[0:5:100]) 
set(gca, 'YGrid', 'on', 'ColorOrder', CBColor, 

'NextPlot','ReplaceChildren') 
legend({'Användningsgrad för Uber-KM, grundläge', ['Användningsgrad för 

Uber-KM, akvifer' newline '(värmer bort kyla i akvifer)']}) 
%%%title('Användningsgrad för Uber-KM med användning av akvifer [h/%]') 

  
figure 
hold on 
KMRUsabilityNoKM=FJKMinusKM./(KM_KB01_RPower); 
KMRUsabilityNoKM(KMRUsabilityNoKM>1)=1; 
histogram(min(KMRUsability,[],2)*100, [0:0.01:1]*100, 'EdgeAlpha', 0.5) 
histogram(KMRUsabilityNoKMSpec*100, [0:0.01:1]*100, 'EdgeAlpha', 0.5) 
histogram(min(KMRUsabilityWellSpec,[],2)*100, [0:0.01:1]*100, 'EdgeAlpha', 

0.5) 
axis([0 100 0 1800]) 
set(gca,'XLim',[-2.5 102.5],'XTick',[0:10:100]) 
set(gca, 'YGrid', 'on', 'ColorOrder', CBColor, 

'NextPlot','ReplaceChildren') 
xlabel('Användningsgrad [%]') 
ylabel('Tid [h]') 
%%%title('Användningsgrad för Uber-KM med utökat kylbehov [h/%]') 
legend({'Användningsgrad för Uber-KM, grundläge', ['Användningsgrad för 

Uber-KM, NoKM' newline '(befintliga KM tas ur reguljär drift)'], 

['Användningsgrad för Uber-KM, akvifer' newline '(värmer bort kyla i 

akvifer)']}) 
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yticks([0:500:1800]) 

  
KMRUsability_Count=histcounts(KMRUsability,[0:0.01:1]); 
KMRUsabilityNoKM_Count=histcounts(KMRUsabilityNoKMSpec,[0:0.01:1]); 
KMRUsabilityWellSpec_Count=histcounts(KMRUsabilityWellSpec,[0:0.01:1]); 

  
KMRUsability_Count(end) 
KMRUsabilityNoKM_Count(end) 
KMRUsabilityWellSpec_Count(end) 

  
sum(KMRUsability_Count(end-9:end)) 
sum(KMRUsabilityNoKM_Count(end-9:end)) 
sum(KMRUsabilityWellSpec_Count(end-9:end)) 

  
Hour20=sum(KMRUsability_Count(1:20)) 
HourNoKM20=sum(KMRUsabilityNoKM_Count(1:20)) 
HourWell20=sum(KMRUsabilityWellSpec_Count(1:20)) 

  
Hour40=sum(KMRUsability_Count(21:40)) 
HourNoKM40=sum(KMRUsabilityNoKM_Count(21:40)) 
HourWell40=sum(KMRUsabilityWellSpec_Count(21:40)) 

  
Hour60=sum(KMRUsability_Count(41:60)) 
HourNoKM60=sum(KMRUsabilityNoKM_Count(41:60)) 
HourWell60=sum(KMRUsabilityWellSpec_Count(41:60)) 

  

%% 
clc 
close all 
SumNormalHeat=sum(KMRUsability.*KM_KB01_HPPower) 
SumNoKMHeat=sum(KMRUsabilityNoKM*KM_KB01_HPPower) 
SumNoKMSpecHeat=sum(KMRUsabilityNoKMSpec*KM_KB01_HPPower) 
SumWellSpecHeat=sum(KMRUsabilityWellSpec*KM_KB01_HPPower) 

  
FJVExcess=KMRUsability.*KM_KB01_HPPower-FJVTotalHeatHour; 
FJVExcess(FJVExcess<0)=0; 
TotalFJVExcessTotal=sum(FJVExcess) 

  
ColdKMNoKM=(FJKTotalColdHour+ColdGainRefSeasonHourTotal)-KM_KB01_RPower; 
ColdKMNoKM(ColdKMNoKM<0)=0; 
CurKMUsabilityNoKM=ColdKMNoKM/sum(ColdEffectKM); 
CurKMUsabilityNoKM(CurKMUsabilityNoKM>1)=1; 
HeatFromCurKMNoKM=CurKMUsabilityNoKM*sum(ColdEffectKM)/COPR*COPHP; 

  
FJVNoKMExcess=(KMRUsabilityNoKMSpec*KM_KB01_HPPower+HeatFromCurKMNoKM)-

(FJVTotalHeatHour+(ColdGainRefSeasonHourTotal/COPR*COPHP)); 
FJVNoKMExcess(FJVNoKMExcess<0)=0; 
SumNoKMExcessHeat=sum(FJVNoKMExcess) 

  
SumNoKMSpecHeat=sum(KMRUsabilityNoKMSpec*KM_KB01_HPPower-FJVNoKMExcess); 

  
FJVWellSpecExcess=KMRUsabilityWellSpec*KM_KB01_HPPower-(FJVTotalHeatHour); 
FJVWellSpecExcess(FJVWellSpecExcess<0)=0; 
SumWellSpecExcessHeat=sum(FJVWellSpecExcess) 

  
%% 
clc 
close all 
SumNoKMCold=sum(KMRUsabilityNoKM*KM_KB01_RPower) 
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SumNoKMSpecCold=sum(KMRUsabilityNoKMSpec*KM_KB01_RPower) 

  
WellSpecCold=FJKTotalColdHour-KMRUsabilityWellSpec*KM_KB01_RPower; 
WellSpecCold(WellSpecCold<0)=0; 
WellSpecCold=FJKTotalColdHour-WellSpecCold; 
SumWellSpecCold=sum(WellSpecCold) 

  
sum(KMRUsability*KM_KB01_RPower) 
UsableColdUber=(KMRUsability.*KM_KB01_RPower); 
SumUsableColdUber=sum(UsableColdUber) 

  

UsableColdUberWellSpec=KMRUsabilityWellSpec*KM_KB01_RPower; 
SumUsableColdUberWellSpec=sum(UsableColdUberWellSpec) 

  
SumHeatedCold=SumUsableColdUberWellSpec-SumUsableColdUber 

  
FJKNoKMExcess=KMRUsabilityNoKM*KM_KB01_RPower-

(FJKTotalColdHour+sum(ColdGainRefSeasonHour,2)); 
FJKNoKMExcess(FJKNoKMExcess<0)=0; 
SumNoKMExcessCold=sum(sum(FJKNoKMExcess)) 

  
FJKNoKMSpecExcess=KMRUsabilityNoKMSpec*KM_KB01_RPower-

(FJKTotalColdHour+sum(ColdGainRefSeasonHour,2)); 
FJKNoKMSpecExcess(FJKNoKMSpecExcess<0)=0; 
SumNoKMSpecExcessCold=sum(sum(FJKNoKMSpecExcess)) 

  

%% 
clc 
close all 

  
%%% Utan VS01 
HeatGainHouse=sum(HeatGainSaveV);                   % Sparad värme per hus 

användbar 
SumHeatGainHouse=sum(sum(HeatGainSaveV,2))          % Total sparad värme 

alla hus användbar 
RefHeatHouse=sum(HeatGainRefSortSeason);            % Totala producerade 

värmen från KM 
SumRefHeatHouse=sum(RefHeatHouse) 
FJVHeatHouse=sum(HeatSort);                         % Totala FJV-behovet i 

byggnaderna 
HeatGainHouseUnusable=RefHeatHouse-HeatGainHouse;   % Total värmeöverskott 
SumHeatGainHouseUnUsable=sum(HeatGainHouseUnusable) 

  
%%% VS01 säsong 
FJVTotalSaveSeason 
HeatKMSeason=sum(HeatGainRefTotalSeasonSort) 
ExcessHeatKMSeason=HeatKMSeason-FJVTotalSaveSeason 

  

%%% VS01 hela året 
FJVTotalSave 
HeatKMYear=sum(HeatGainRefTotalSort) 
ExcessHeatKMYear=HeatKMYear-FJVTotalSave 

  
PossibleHeatSaveKM=[SumHeatGainHouse, HeatKMSeason-ExcessHeatKMSeason, 

HeatKMYear-ExcessHeatKMYear]; 
ExcessHeatKM=[SumHeatGainHouseUnUsable, ExcessHeatKMSeason, 

ExcessHeatKMYear] 
ColdProdKM=[ColdGainRefSeasonTotal, ColdGainRefSeasonTotal , 

ColdGainRefSeasonTotal+sum(FJKYearKM)]; 
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KMBarLabel=categorical({'Användbar \newline restvärme', 'Överskott av 

\newline restvärme', 'Användbar \newline kyla'}); 
KMBarLabel=reordercats(KMBarLabel,{'Användbar \newline restvärme', 

'Överskott av \newline restvärme', 'Användbar \newline kyla'}); 
KMBarMat=[PossibleHeatSaveKM;ExcessHeatKM;ColdProdKM]/1000; 
KMBarMatPer=([PossibleHeatSaveKM./SumHeatGainHouse;ExcessHeatKM./SumHeatGai

nHouseUnUsable;ColdProdKM./ColdGainRefSeasonTotal]*100)-100; 
KMBarMatPer2=([PossibleHeatSaveKM./sum(FJVTotalHeatHour);(ExcessHeatKM./Sum

HeatGainHouseUnUsable)-1;(ColdProdKM-

ColdGainRefSeasonTotal)./sum(FJKTotalColdHour)]*100); 

  

  
figure 
KMBarEn=bar(KMBarLabel,KMBarMat); 
set(gca, 'YGrid', 'on', 'ColorOrder', CBColor, 

'NextPlot','ReplaceChildren') 
ylabel('Energi [MWh]') 
legend('Utan VS01+KB01 (referens)', 'VS01+KB01 säsongsdrift', 'VS01+KB01 

året runt') 

  
figure 
ProKMBar=bar(KMBarLabel,KMBarMatPer); 
set(gca, 'YGrid', 'on', 'ColorOrder', CBColor, 

'NextPlot','ReplaceChildren') 
ylabel('Förändring [%]') 
legend('Utan VS01+KB01 (referens)', 'VS01+KB01 säsongsdrift', 'VS01+KB01 

året runt') 
for i = 1:3 
    xtips2 = ProKMBar(i).XEndPoints; 
    ytips2 = ProKMBar(i).YEndPoints; 
    for j = 1:3 
        labels2 = [num2str(ProKMBar(i).YData(j),'%+.0f'),'%']; 
        

text(xtips2(j),ytips2(j),labels2,'HorizontalAlignment','center','VerticalAl

ignment','bottom','FontSize',11) 
    end 
end 
ylim([-120 200]) 

  
figure 
bar(KMBarLabel,KMBarMat) 
set(gca, 'YGrid', 'on', 'ColorOrder', CBColor, 

'NextPlot','ReplaceChildren') 
ylabel('Energi [MWh]','FontSize',12) 
legend('Utan VS01+KB01 (referens)', 'VS01+KB01 säsongsdrift', 'VS01+KB01 

året runt') 
for i = 1:3 
    xtips2 = ProKMBar(i).XEndPoints; 
    ytips2 = KMBarEn(i).YEndPoints; 
    for j = 1:3 
        labels2 = 

[num2str(round(ProKMBar(i).YData(j),3,'significant'),'%+3g'),'%']; 
        

text(xtips2(j),ytips2(j),labels2,'HorizontalAlignment','center','VerticalAl

ignment','bottom','FontSize',10) 
    end 
end 
yticks([0:2500:6000]) 
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figure 
ProKMBar2=bar(KMBarLabel,KMBarMatPer2); 

  
figure 
bar(KMBarLabel,KMBarMat) 
set(gca, 'YGrid', 'on', 'ColorOrder', CBColor, 

'NextPlot','ReplaceChildren') 
ylabel('Energi [MWh]','FontSize',12) 
legend('Utan VS01+KB01 (referens)', 'VS01+KB01 säsongsdrift', 'VS01+KB01 

året runt') 
for i = 1:3 
    xtips2 = ProKMBar2(i).XEndPoints; 
    ytips2 = KMBarEn(i).YEndPoints; 
    for j = 1:3 
        labels2 = 

[num2str(round(ProKMBar2(i).YData(j),3,'significant'),'%+3g'),'%']; 
        

text(xtips2(j),ytips2(j),labels2,'HorizontalAlignment','center','VerticalAl

ignment','bottom','FontSize',10) 
    end 
end 
yticks([0:2500:6000]) 

  
%% Uber-KM Sammanfattning 
clc 
close all 

  

PossibleHeatSaveUberKM=[TotalFJVReduction, SumNoKMSpecHeat-

SumNoKMExcessHeat, SumWellSpecHeat-SumWellSpecExcessHeat]; 
ExcessHeatUberKM=[TotalFJVExcessTotal, SumNoKMExcessHeat, 

SumWellSpecExcessHeat]; 
ColdProdUberKM=[ColdUberKM, ColdUberKM , SumWellSpecCold]; 
ColdTotProdUberKM=[sum(KMRUsability*KM_KB01_RPower), 

sum(KMRUsability*KM_KB01_RPower), 

sum(KMRUsabilityWellSpec*KM_KB01_RPower)]; 

  
UberKMBarLabel=categorical({'Användbar \newline restvärme', 'Överskott av 

\newline restvärme', 'Användbar \newline kyla', 'Total produktion \newline 

av kyla'}); 
UberKMBarLabel=reordercats(UberKMBarLabel,{'Användbar \newline restvärme', 

'Överskott av \newline restvärme', 'Användbar \newline kyla', 'Total 

produktion \newline av kyla'}); 
UberKMKMBarMat=[PossibleHeatSaveUberKM;ExcessHeatUberKM;ColdProdUberKM;Cold

TotProdUberKM]/1000; 
UberKMBarMatPer=([PossibleHeatSaveUberKM./sum(FJVTotalHeatHour);(ExcessHeat

UberKM./TotalFJVExcessTotal)-

1;ColdProdUberKM./sum(FJKTotalColdHour);ColdTotProdUberKM./sum(KMRUsability

*KM_KB01_RPower)]*100); 

  

ProUberKMBar=bar(UberKMBarLabel,UberKMBarMatPer); 

  
figure 
UberKMBar=bar(UberKMBarLabel,UberKMKMBarMat); 
set(gca, 'YGrid', 'on', 'ColorOrder', CBColor, 

'NextPlot','ReplaceChildren') 
ylabel('Energi [MWh]') 
legend({['Potentiell värme- och kylproduktion för Uber-KM,' newline 

'grundläge (referens)'], ['Potentiell värme- och kylproduktion för Uber-

KM,'  newline 'NoKM (befintliga KM tas ur reguljär drift)'], ['Potentiell 
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värme- och kylproduktion för Uber-KM,' newline 'akvifer (värmer bort kyla i 

akvifer)']}) 
for i = 1:length(ProUberKMBar) 
    xtips2 = ProUberKMBar(i).XEndPoints; 
    ytips2 = UberKMBar(i).YEndPoints; 
    for j = 1:length(UberKMBarLabel) 
        labels2 = 

[num2str(round(ProUberKMBar(i).YData(j),3,'significant'),'%+3g'),'%']; 
        

text(xtips2(j),ytips2(j),labels2,'HorizontalAlignment','center','VerticalAl

ignment','bottom') 
    end 
end 
ylim([0 16000]) 
yticks([0:5000:16000]) 

  
UberKMBarLabel2=categorical({'Användbar \newline restvärme', 'Överskott av 

\newline restvärme', 'Ersatt kyla \newline från FJK', 'Bortvärmd \newline 

producerad kyla'}); 
UberKMBarLabel2=reordercats(UberKMBarLabel2,{'Användbar \newline 

restvärme', 'Överskott av \newline restvärme', 'Ersatt kyla \newline från 

FJK', 'Bortvärmd \newline producerad kyla'}); 
UberKMKMBarMat2=[PossibleHeatSaveUberKM;ExcessHeatUberKM;ColdProdUberKM;Col

dTotProdUberKM-ColdProdUberKM]/1000; 

  
figure 
set(gcf,'renderer','painters') 
UberKMBar=bar(UberKMBarLabel2,UberKMKMBarMat2); 
set(gca, 'YGrid', 'on', 'ColorOrder', CBColor, 

'NextPlot','ReplaceChildren') 
ylabel('Energi [MWh]') 
legend({['Potentiell produktion för Uber-KM,' newline 'grundläge 

(referens)'], ['Potentiell produktion för Uber-KM,'  newline 'NoKM 

(befintliga KM tas ur reguljär drift)'], ['Potentiell produktion för Uber-

KM,' newline 'akvifer (värmer bort kyla i akvifer)']}) 
for i = 1:length(ProUberKMBar) 
    xtips2 = ProUberKMBar(i).XEndPoints; 
    ytips2 = UberKMBar(i).YEndPoints; 
    for j = 1:length(ProUberKMBar) 
        labels2 = 

[num2str(round(ProUberKMBar(i).YData(j),3,'significant'),'%+3g'),'%']; 
        

text(xtips2(j),ytips2(j),labels2,'HorizontalAlignment','center','VerticalAl

ignment','bottom') 
    end 
end 
for i = 3 
    xtips2 = ProUberKMBar(i).XEndPoints; 
    ytips2 = UberKMBar(i).YEndPoints; 
    for j = 4 
        labels2 = [num2str(round((ColdTotProdUberKM(i)-

ColdProdUberKM(i))./1000,3,'significant'),'%+3g'),'MWh']; 
        

text(xtips2(j),ytips2(j),labels2,'HorizontalAlignment','center','VerticalAl

ignment','bottom') 
    end 
end 
ylim([0 12000]) 
yticks([0:5000:16000]) 

  
%% 
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close all 
clc 
AA(:,1)=((1-SeasonKMUsageWinter(1))/2).*(-

cos(pi*xx/(8760/2))+((1+SeasonKMUsageWinter(1))/2)); 

  
CBColor1=CBColor; 
CBColor1(1,:)=CBColor(2,:); 
CBColor1(2,:)=CBColor(1,:); 
CBColor1(3,:)=CBColor(5,:); 
CBColor1(4,:)=CBColor(3,:); 

  
BarVec=[-2.6*AA(:,1)+0.9, AA(:,1)+0.1]; 
BarVecMin=min(BarVec,[],2); 
figure 
set(gcf,'renderer','painters') 
set(gca, 'YGrid', 'on', 'ColorOrder', CBColor1, 

'NextPlot','ReplaceChildren') 
hold on 
bar(xx,AA(:,1)+0.1) 
bar(BarVecMin,'FaceAlpha',1) 
plot(xx,-2.6*AA(:,1)+0.9,Markers{1},'LineStyle','-

','LineWidth',1,'MarkerIndices',10:460:8760) 
plot(xx,AA(:,1)+0.1     ,Markers{4},'LineStyle','-

','LineWidth',1,'MarkerIndices',10:460:8760) 
axis([0 8760 0 1]) 

  
ylabel('Värmebehov [-]') 
xlabel('Tid [h]') 
set(legend('$\ddot{O}verskott $\space$ av $\space$ restv\ddot{a}rme$', 

'$Anv\ddot{a}ndbar $\space$ restv\ddot{a}rme$ $\space$ $\hat{Q}_{H,Rest}$', 

'$$V\ddot{a}rmebehov $\space$ Q_{H,FJV}$$', '$$Producerad $\space$ 

restv\ddot{a}rme $\space$ Q_{H,Rest}$$'),'Interpreter','Latex') 

  
%% 
CurrentKM=[SumHeatGainHouse, SumHeatGainHouseUnUsable, 

SumHeatGainHouse+SumHeatGainHouseUnUsable]; 
VS01SeasonKM=[HeatKMSeason, ExcessHeatKMSeason, 

HeatKMSeason+ExcessHeatKMSeason]; 
VS01YearKM=[HeatKMYear, ExcessHeatKMYear, HeatKMYear+ExcessHeatKMYear]; 

  
KMBarMatKM=[CurrentKM;VS01SeasonKM;VS01YearKM]/1000; 
KMBarMatPer=[PossibleHeatSaveKM;ExcessHeatKM]./sum(FJVTotalHeatHour); 

  
KMBarLabelKM=categorical({'Utan VS01 (dagsläget)', 'VS01 säsongsdrift', 

'VS01 året runt'}); 
KMBarLabelKM=reordercats(KMBarLabelKM,{'Utan VS01 (dagsläget)', 'VS01 

säsongsdrift', 'VS01 året runt'}); 
figure 
bar(KMBarLabelKM,KMBarMatKM) 
set(gca, 'YGrid', 'on', 'ColorOrder', CBColor, 

'NextPlot','ReplaceChildren') 
ylabel('Värmeenergi [MWh]') 
legend('Användbar restvärme', 'Överskott av restvärme', 'Total 

restvärmesproduktion') 

  
%% 
close all 
figure 
hold on 
plot(FJVTotalHeatHour) 
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bar(KMRUsabilityNoKM*KM_KB01_HPPower,'FaceAlpha',0.5) 
bar(KMRUsabilityNoKMSpec*KM_KB01_HPPower,'FaceAlpha',0.5) 
set(gca, 'YGrid', 'on', 'ColorOrder', CBColor, 

'NextPlot','ReplaceChildren') 

  
figure 
hold on 
bar(FJKTotalColdHour+sum(ColdGainRefSeasonHour,2)) 
bar(KMRUsabilityNoKM*KM_KB01_RPower,'FaceAlpha',0.5) 
bar(KMRUsabilityNoKMSpec*KM_KB01_RPower,'FaceAlpha',0.7) 
set(gca, 'YGrid', 'on', 'ColorOrder', CBColor, 

'NextPlot','ReplaceChildren') 

  

  
%% 
clc 
close all 
FJVTHHOrder; 
FJKTotalColdHourOrder; 

  
HeatFromUberKM_Base=KMRUsability*KM_KB01_HPPower; 
HeatFromUberKM_NoKM=KMRUsabilityNoKM*KM_KB01_HPPower; 
HeatFromUberKM_Well=KMRUsabilityWellSpec*KM_KB01_HPPower; 

  
HeatFromUberKM_Base_Limited=HeatFromUberKM_Base; 
HeatFromUberKM_NoKM_Limited=HeatFromUberKM_NoKM; 
HeatFromUberKM_Well_Limited=HeatFromUberKM_Well; 

  
for i = 1:length(FJVTotalHeatHourSort) 
    if HeatFromUberKM_Base(i)>FJVTotalHeatHour(i) 
        HeatFromUberKM_Base_Limited(i)=FJVTotalHeatHour(i); 
    end 
    if HeatFromUberKM_NoKM(i)>FJVTotalHeatHour(i) 
        HeatFromUberKM_NoKM_Limited(i)=FJVTotalHeatHour(i); 
    end 
    if HeatFromUberKM_Well(i)>FJVTotalHeatHour(i) 
        HeatFromUberKM_Well_Limited(i)=FJVTotalHeatHour(i); 
    end 
end 

  
SumHeatFromUberKM_Base_Limited=sum(HeatFromUberKM_Base_Limited) 
SumHeatFromUberKM_NoKM_Limited=sum(HeatFromUberKM_NoKM_Limited) 
SumHeatFromUberKM_Well_Limited=sum(HeatFromUberKM_Well_Limited) 

  
SumHeatFromUberKM_Base=sum(HeatFromUberKM_Base) 
SumHeatFromUberKM_NoKM=sum(HeatFromUberKM_NoKM) 
SumHeatFromUberKM_Well=sum(HeatFromUberKM_Well) 

  

FJVTHHOrder; 
for i = 1:length(FJVTHHOrder) 
    HeatFromUberKM_BaseSort(i)=HeatFromUberKM_Base(FJVTHHOrder(i)); 
    HeatFromUberKM_NoKMSort(i)=HeatFromUberKM_NoKM(FJVTHHOrder(i)); 
    HeatFromUberKM_WellSort(i)=HeatFromUberKM_Well(FJVTHHOrder(i)); 

     
    

HeatFromUberKM_Base_LimitedSort(i)=HeatFromUberKM_Base_Limited(FJVTHHOrder(

i)); 
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HeatFromUberKM_NoKM_LimitedSort(i)=HeatFromUberKM_NoKM_Limited(FJVTHHOrder(

i)); 
    

HeatFromUberKM_Well_LimitedSort(i)=HeatFromUberKM_Well_Limited(FJVTHHOrder(

i)); 
end 

  
figure 
hold on 
plot(FJVTotalHeatHour) 
bar(HeatFromUberKM_Well, 'FaceAlpha', 0.5) 
bar(HeatFromUberKM_NoKM, 'FaceAlpha', 0.5) 
bar(HeatFromUberKM_Base, 'FaceAlpha', 0.5) 
xlabel('Tid [h]') 
ylabel('Värmeenergi [kWh]') 
set(gca, 'YGrid', 'on', 'ColorOrder', CBColor, 

'NextPlot','ReplaceChildren') 

  
figure 
hold on 
plot(FJVTotalHeatHourSort) 
bar(HeatFromUberKM_WellSort, 'FaceAlpha', sqrt(0.5)) 
bar(HeatFromUberKM_NoKMSort, 'FaceAlpha', sqrt(0.5)) 
bar(HeatFromUberKM_BaseSort, 'FaceAlpha', sqrt(0.5)) 
xlabel('Tid [h]') 
ylabel('Värmeenergi [kWh]') 
set(gca, 'YGrid', 'on', 'ColorOrder', CBColor, 

'NextPlot','ReplaceChildren') 
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