
ES12025

Examensarbete 30 hp
Augusti 2012

Lagring av kyla i bergrum 

Undersökning av ett nedlagt oljebergrum

Martin Karlsson
Tomas Källberg



 

 
 
Teknisk- naturvetenskaplig fakultet 
UTH-enheten 
 
Besöksadress: 
Ångströmlaboratoriet 
Lägerhyddsvägen 1 
Hus 4, Plan 0 
 
Postadress: 
Box 536 
751 21 Uppsala 
 
Telefon: 
018 – 471 30 03 
 
Telefax: 
018 – 471 30 00 
 
Hemsida: 
http://www.teknat.uu.se/student 

Abstract

Lagring av kyla i bergrum

Thermal energy storage in rock cavern

Martin Karlsson, Tomas Källberg

This thesis considers the use of an old
rock cavern as thermal energy storage.
With a large system of different
chillers a model was created to find an
appropriate future system. There are
mainly two trajectories to take. Either
an installation of chillers needs to be
made or the rock cavern can be used to
meet the future demand of district
cooling in Solna, Sweden. Additionally
this thesis investigates the possible
use of different techniques to utilize
the phase change energy of water.
Simulation shows that it’s possible to
utilize the phase-change energy of a
fluid; however it’s not economically
feasible due to the thermodynamic
effects on the Carnot cycle. Further we
consider the possibility of using an
existing rock cavern, earlier used as
storage for heating oil. This indicates
that a lot of uncertainty is connected
to the use of the rock cavern, mainly
due to the complications of installing
equipment inside the cavern. We conclude
that the option to use the rock cavern
as district cooling is thermodynamically
suitable, although a more thorough
investigation of different solutions to
avoid large alterations to the inside of
the old heating oil storage should be
made.
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Executivesummary 

Norrenergi står inför kapacitetsproblem i Norra och Nordvästra nätet (Sundbybergsnätet) vilka 
beräknas ha en total ansluten effekt på 54 MW 2019. För att möta det ökade behovet finns två vägar 
att gå; antingen installeras kylmaskiner på uppemot 25,5 MW eller iordningställs bergrummet i 
Sundbyberg för fjärrkylalagring. 

• Oljelagret kan vid ΔT=10 innehålla ca 300 MWh fjärrkyla vilket tillsammans med befintlig 
kylmaskinsutrustning är fullt tillräckligt för de ihopkopplade Norra och Nordvästra näten. 

• Investeringskostnader för lagret kan uppgå till 40-50 miljoner kronor för bara sanering och 
skrotning. Indikationer finns dock på att priset skulle kunna vara lägre.  

• Utrustning för drygt 10 miljoner (dysor m.m.) måste installeras 
• Motsvarande kylmaskinsinvestering motsvarar 64 miljoner men är problematiskt med 

avseende på byggnadstillstånd. 
• Islagring i oljelagret är inte ett intressant alternativ då det rör sig om för små energimängder 

över säsongsbasis och innebär höga investeringskostnader. 

Då investering för lager är i samma storleksordning och har fördelen med att ligga under markplan 
bör Norrenergi gå vidare med projektet. Detta bör i ett första steg innefatta diskussion med 
Sundbybergs kommun angående nyttjande av lager samt miljökonsekvensutredning. Vidare bör en 
noggrann utredning ske där sanerings- och skrotningsbehov utreds. 
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Figur 1 visar det befintliga bergrummet i Sundbyberg med manlucka samt hydraulisk avledning. 

Sammanfattning 

Fjärrkyla kan jämföras med sitt energisyskon fjärrvärme fast tvärt om. Istället för att värme 
produceras på en plats och distribueras till kundernas värmecentraler, skickas istället kyla ut på ett 
motsvarande nät till kund. Marknaden har mer än tiodubblats under de senaste 15 åren och leverans 
sker främst till kontor och gallerior. Eftersom det är relativt låga temperaturvariationer som 
eftersträvas krävs det stora mängder kallt vatten. Norrenergi är ett värme- och kylbolag som förser 
Solna och Sundbyberg med omnejd både med miljömärkt fjärrvärme samt fjärrkyla. Det framtida 
behovet av kyla förväntas öka i takt med att byggnader blir mer energisnåla, vilket åstadkoms genom 
bättre isolering. 

Det förväntade ökade behovet av fjärrkyla i Norrenergis aktionsområde måste mötas, detta kan ske 
antingen genom att fler kylmaskiner köps in eller att de befintliga utnyttjas mer effektivt genom en 
lagringsmöjlighet. För att utreda detta har en simulering av effekt- och energiflöden in och ut ur ett 
tänkt lager för olika expansionsfall utförts. Detta har utförts i syfte att finna en minimal storlek på 
lagret under dimensionerande omständigheter. Sedan har även ett verkligt bergrum analyserats 
utifrån de givna omständigheterna för att identifiera eventuell vinst ifall ett större lager används än 
vad som minimalt krävs. Vidare har även en eventuell användning av fasändringen hos vatten, dvs. 
frysning av vatten respektive smältning av is,undersökts utifrån ett ekonomiskt och praktiskt 
perspektiv. 

 

 

 

 

 

 

Det lager som utreds i rapporten, ett nedlagt oljebergrum i Sundbyberg, har god energilagrings-
potential. Detta på grund av att lagret är av lagom storlek för att kunna fungera som fjärrkylalager i 
Norrenergis framtida nät samtidigt som placeringen lämpar sig mycket väl vid en framtida expansion. 
Denna rapport utreder främst den termodynamiska prestandan i lagret och eventuella 
modifikationer som skulle kunna användas i lagret. Nyttan med denna rapport är att Norrenergi har 
fått en utredning av hur ett gammalt oljebergrum kan återanvändas för att skapa ett lager som, till 
skillnad från deras existerande lager, ligger under markytan och inte stör en framtida expansion av 
Sundbybergs Stad. I ett större perspektiv kan detta fungera som en riktlinje för en återanvändning av 
nedlagda bergrum som lager, vilket kan vara mycket intressant av utrymmesskäl. 

Resultatet är slutligen tänkt att ligga till grund för ett beslut om framtida utredning angående 
fjärrkylalagring i Sundbybergslagret. Detta genom att åskådliggöra de problem och möjligheter som 
finns vid användning av ett befintligt lager istället för att spränga ut ett nytt eller anlägga en 
ackumulatortank ovan jord. Det sistnämnda är svårt att få tillstånd för eftersom det i storstäder råder 
direkt platsbrist och byggandet av bostäder är prioriterat.  
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1 Nomenklatur 
  Storlek Enhet 
A Area [m2] 
Cp Specifik värme vid konstant tryck [J kg-1 K-1] 
Cs Specifik värme vid fasövergång [J kg-1] 
dh Hydraulisk radie [m] 
h Värmeöverföringskoefficient [W m-2 K-1] 
k Värmeledningstal [W m-1 K-1] 
L Längd [m] 
m Massa [kg] 
Q Värmemängd [J] 
P Effekt [W] 
Pr Prandtltal [-] 
r Radie [m] 

Re Reynoldstal [-] 
T Temperatur [°C] 
t Tid [s] 
v Hastighet [m s-1] 
V Volym [m3] 

 
    

  Grekiska bokstäver Enhet 
α Värmeöverföringskoefficient [W m-2 K-1] 
λ Värmegenomgångstal [J kg-1] 
ρ Densitet [kg m-3] 

ν Kinematisk viskositet [m2 s-1] 

µ Dynamisk viskositet [kg m-1s-1] 
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2 Inledning 
Fjärrkyla har varit en bransch under kraftig expansion under senare delen av 1990-talet och 2000-
talet där flertalet olika lösningar har implementerats för att möta effektbehovet(Svensk Fjärrvärme, 
2012). Generellt sätt kan fjärrkylasäsongen delas upp i två delar, låg- respektive högsäsong.  
Lågsäsongen präglas av låga effekter som kommer av låga utomhustemperaturer. Effekten är relativt 
konstant mellan månaderna. Den låga utomhustemperaturen gör att produktionen av fjärrkyla kan 
göras med hög effektivitet och den nära konstanta effekten är en god förutsättning för effektiv 
planering av drift. Högsäsongen präglas av höga utomhustemperaturer på dagen medan nattens 
temperatur är betydligt lägre. Detta gör att effektbehovet varierar både under dagen och mellan 
olika dagar, något som problematiserar möjligheten till god driftsplanering och kräver stora 
kylmaskiner.  

En lösning till detta problem är att ett fjärrkylalager används för att jämna ut den producerade 
effekten samtidigt som den levererade effekten överensstämmer med det behov som finns. Detta 
kan ske genom att kylproduktionsutrustningen arbetar jämnt över hela dygnet, kyla lagras då under 
nattens kallare timmar för att användas under dagens varmare timmar. Men det kan även ske mer 
långsiktigt om ett större energilager finns att tillgå. 

Norrenergi är ett företag i norra Stockholm som levererar fjärrkyla till Solna och Sundbyberg med 
omnejd. Företaget värnar om miljön och levererar fjärrkyla märkt med Bra Miljöval vilket ställer höga 
krav på produktion och lagring av fjärrkyla. Invid Norrenergis fjärrkylanät i Sundbyberg ligger ett 
nedlagt oljebergrum där det tidigare lagrades eldningsolja (E01-E04) (Berggren, o.a., 1985). Lagret 
tömdes på olja 1985 och är idag fyllt med vatten. Norrenergis framtida expansion förväntas ske i 
närheten av detta oljebergrum, varför intresset att använda det som fjärrkylalager väcktes. Denna 
rapport undersöker ifall detta bergrum lämpar sig för lagring av fjärrkyla ur såväl termodynamisk som 
ekonomisk synvinkel.  

Den termodynamiska aspekten av ett fjärrkylalager innefattar en analys av lagringsbehovet på både 
dygnsbasis samt under en längre tidsperiod. Dessutom undersöks ifall fasövergången hos vatten kan 
utnyttjas för att ytterligare öka effektiviteten genom att öka den lagrade energimängden. 
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3 Syfte 
Detta projekt har som syfte att utreda termodynamisk potential för det nedlagdaoljebergrummet vid 
Sundbybergsverket för användning som energilager i Norrenergis fjärrkylanät. 

3.1 Frågeställning 
Är det nedlagda oljelagret i Sundbyberg ett lämpligt alternativ som fjärrkylalager? 

Är säsongslagring av is i bergrummet ett fördelaktigt alternativ? 

3.2 Projektmål 
Projektet kan anses avslutat när följande punkter är utförda: 

• Undersöka hur lagret kan utnyttjas termodynamiskt i fjärrkylanätet med avseende på energi- 
och effektbehov 

• Undersöka om befintlig kylmaskin och lager tillfredsställer framtida energi- och effektbehov. 
Om sådant inte är fallet arbetas en dimensionering på kylmaskin fram 

• Framtaget förslag på teknik att eventuellt använda i lagret 
• Övergripande ekonomisk utredning av investeringsalternativ 

3.3 Avgränsningar 
Rapporten är i grund och botten baserad på teoretiska termodynamiska beräkningar för lagret. 
Byggnadstekniska lösningar och behov kommer beskrivas övergripande samt att ekonomisk 
lönsamhet kommer behandlas ytligt. Detta då osäkerheten kring bergrummet skick och 
upprustningsbehov är mycket stor. Framtida kunder har antagits ha samma effektuttagsprofil som 
uttaget i Solna 2010. 
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4 3BIntroduktion 

4.1 19BNorrenergis fjärrkylanät 
Norrenergis fjärrkylanät är uppdelat i två större delar,Centrala- och Norra nätet samt ett mindre, 
fristående nät i Sundbyberg (vilket går under arbetsnamnet Nordvästra nätet), Figur 2. Dessa försörjs 
i dagsläget av tre produktionsanläggningar i Solna, Frösunda och Sundbyberg. Anläggningarna har 
olika driftsprioritet som beror på flera olika faktorer men somfrämst grundar sig på ekonomisk 
lönsamhet och leveranssäkerhet. De två större näten är i grunden två separata nät men är idag 
sammankopplade. Under en höglastsituation kan dock inte speciellt mycket energi levereras genom 
denna sammankoppling, vilket gör att de räknas som två olika nät vid höglast (Edén, 2012). 

 

Figur 2 Nordvästra, centrala och Norra nätet 

4.1.1 50BCentrala nätet 
Centrala nätet med utgångspunkt från Solnaverket är den dominerande 
sektorn för fjärrkyla i Norrenergis nät och det är även där den största delen av 
produktionen sker. Detta sker genom att utnyttja den kalla sidan på 
värmepumparnaunder våren, vintern och hösten. I grunden är detta en 
termodynamiskt och ekonomiskt bra lösning, men problem uppstår under 
sommarmånaderna då värmefaktorn på värmepumparna minskar och den 
ekonomiska vinningen på producerad värme sjunker. Under 
sommarmånaderna används därför främst kylmaskiner för att producera 
fjärrkyla.  

Vid Solnaverket är produktionskapaciteten ungefär 20 MW kyla från 
värmepumparna och utöver det finns 2styckenkylmaskinerà 5 MW samten 
ackumulatortank på 6 500 m P

3
Pvilken klarar av att lagra 75 MWh energi och ge 

en effekt på upp till 10 MW ut på nätet (Driftsdata Norrenergi, 
2010)(Martinsson, 2008). Det finns tillstånd och utrymme att bygga ytterligare 
tre kylmaskiner à 5 MW i Solna om behov uppstår. 

Figur 3 Ack.tank i Solna, 
6500 m3. 
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4.1.2 Norra nätet 
Norra nätet har utgångspunkt i Frösunda fjärrkylstationdärNorrenergianvänder kallt bottenvatten 
från Lilla Värtan samt har 2styckenkylmaskiner à 6 MW.Frikylan har förhållandevis hög COP(se 
teoriavsnittet Köldfaktor (COP)) och utnyttjas i högsta möjliga grad eftersom den är billigast, dock 
krävs det att cirkulationspumparna går på maxeffekt under hela sommarperioden för att undvika 
problem med beläggning på värmeväxlarens yta (Olrin, 2012). Detta gör att effektiviteten för frikylan 
ökar med ökat effektuttag. Problem uppstår samtidigtsommartid då vattnet inte är tillräckligt kallt 
för leverans, vilket kvalitetsäkras med kylmaskinerna. Totalt finns en teoretisk effekt på 22 MWfrån 
produktionsanläggningen i Frösunda sommartid. Norra nätet har i dagsläget ingen möjlighet till 
lagring av fjärrkyla. 

4.1.3 Nordvästra nätet 
Nordvästra nätet ärbelägeti Sundbyberg och kallas därför antingen för nordvästra nätet eller 
Sundbybergsnätet. I dagsläget är det Nordvästra nätet fristående från de övriga näten och försörjs 
av3 st kylmaskiner (2x3 MW + 1x0,5 MW) samt frikyla då utomhuslufttemperaturen är tillräckligt låg. 
Ur Norrenergis synvinkel är Sundbybergsnätetett litet nätmed potential på ca 15 MW kundansluten 
effekt (Johan Ehrensvärd, Norrenergi, 2012). Nätet har i dagsläget ingen möjlighet till lagring av 
fjärrkyla. 

4.1.3.1 Oljelagret 
Bergrummet ärbelägetianslutning tillSundbybergsverket och har de ungefärliga dimensionerna 
135x15x14,5 meter (LxBxH) och en uppmätt lagringsvolym på ca 28 000 m3. Bergrummets tak ligger 
ungefär 11,5 m under Lötsjöns normalyta och ca 35,5 meter under bergytan(Berggren, o.a., 1985). 
Det omgivande berget är ej tätt och inläckage av vatten sker kontinuerligt med varierande mängd 
beroende på månad. Vattnet pumpades tidigare ur berget men sedan 2005 tas detta vatten om hand 
med hydraulisk avledning som mynnar ut i bäcken mellan Lötsjön och Råstajön(Sundbybergs Stad, 
2004). Läckvattenflödet fram till 2004 var ca 150 m3 om dagen men har sedan vattennivån höjdes 
sjunkit till 14 m3 per dag (SWECO VBB VIAK, 2000). Lagret benämns i denna rapport som 
Sundbybergslagret. 

 

Figur 4 Sundbybergsverket, oljebergrummet och den hydrauliska avledningensungefärliga geografiska placering. 
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4.1.4 Kylproduktionsanläggningar 
Som beskrivits i avsnitt 4.1 är produktionen fördelad enligtTabell 1. 

Tabell 1 Sammanställning av Norrenergis kylproduktionsanläggningar (Martinsson, 2008) 

Område Max Effekt [MW] Typ
Solna 15-20 Värmepumpar
Solna 10 Kylmaskiner
Solna 5-10 Ackumulator
Frösunda 12 Frikyla (sjö)
Frösunda 12 Kylmaskiner
Sundbyberg 6,5 Kylmaskiner  

Den kylproduktion som i dagsläget är mest intressant att ersätta är spillkylan från värmepumparna i 
Solna samt att köra kylmaskinerna på en optimal kylfaktor (Olrin, 2012). För mer detaljerad 
information om kylproduktionsanläggningarna se Bilaga16.2Kylmaskiner16.2Kylmaskiner (Trane, 
2005) (Johnson Controls, 2010). 

4.2 Kylbehov 
De data som används i denna rapport kommer från år 2010 och är driftsdata från de aktuella verken. 
Anledningen till detta är att tidigare år är arkiverade och att 2010 ses som ett representativt år för 
fjärrkylaproduktionen.  

Figur 5 graf över effekten som levereras i Norrenergis fjärrkylanät under 2010 (Driftsdata Norrenergi, 2010). Störningen 
som kan urskiljas mellan ungefär timme 2500 och 3500 är på grund av ett styrsystemsbyte och påverkar inte de 
intressanta månaderna i projektet (Stjernström, 2012). 
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Figur 6Temperaturvariationer utomhus i Solna under 2010 hämtade från Norrenergis driftsdata (Driftsdata Norrenergi, 
2010). 

För att få en överskådlig bild av temperaturvariationerna skapas varaktighetsdiagram över både 
utomhustemperatur samt effektuttag, se Figur 7 samt Figur 8. 

 

Figur 7 Varaktighetsdiagram som beskriver hur temperaturfördelningen ser ut över året. 
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Figur 8 Varaktighetsdiagram beskriver effektfördelningen över årets timmar. De sista värdena är felaktiga analogt med 
värden i Figur 5. 

4.3 Framtida expansion 
Norrenergi räknar med en framtida expansion i Centrala och Norra nätet samt i nordvästra nätet. För 
centrala nätet finns tillstånd för utbyggnad av ytterligare tre kylmaskiner på 5 MW. I det norra nätet 
är en expansion nära förestående då Arenastaden inom de närmaste åren kommer anslutas. Ur 
Norrenergis syn kan denna stadsdel bli en stor förbrukare med ansluten effekt på 15 MW(Johan 
Ehrensvärd, Norrenergi, 2012). Idag är planen att förse Arenastaden från Norra nätet. Stadsdelen 
skulle dock kunna vara en viktig anslutningspunkt för sammankoppling av Nordvästra och Norranätet 
och därmed skapa redundans i näten samt att kunna använda bergrummet i Sundbyberg som 
ackumulatortank för det nya sammankopplade nätet. I denna rapport har sammankopplingen 
antagits vara en 20 MW ledning som går längs Råstasjöns södra strandlinje.  

Arenastaden och flera andra byggprojekt gör att en brist på effekt förväntas uppstå i det norra nätet, 
vilket gör sammankoppling till ett mycket attraktivt alternativ. 
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Figur 9 Framtida utbyggnad av det Centrala nätet (Stymne, 2009). 

Kapaciteten i det centrala nätet är hög eftersom det finns både kylmaskiner samt värmepumpar med 
återkylare. Detta kan anses aningen missvisande då företaget vill undvika fjärrkylaproduktion från 
värmepumpar under sommarmånaderna då denna tillverkas på bekostnad av värmefaktorn(Olrin, 
2012). 

 

Figur 10 Utbyggnad av det norra nätet i framtiden (Stymne, 2009).  
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4.4 Energilager Hornsberg 
Fortum byggde 2009 ett fjärrkylalager i Hornsberg, Stockholm. Lagret har de ungefärliga 
dimensionerna 125x17x22 meter (LBH) och volymen uppgår till ca 50 000 m3. Lagret laddas nattetid 
med kallt vatten från fjärrkylanätet och på eftermiddagen när behoven från kunderna blir som högst 
kan en effekt på 80 MW teoretiskt plockas ut. I anläggningen finns en värmeväxlarstation som växlar 
fjärrkylavattnet i distributionsnätet och vattnet i lagret. I maskinrummet finns kylmaskinkapacitet för 
kvalitetssäkring av temperaturen. Kylmaskinernas kondensorer kyls med fjärrkylsystemets 
returvatten och kan därmed jobba med låga kondenseringstemperaturer. Låg 
kondenseringstemperatur gör att kylmaskinernas köldfaktor kan hållas nära 7. Värmen som överförs 
till returledningen kyls nattetid bort med havsvatten. 

5 Teori 

5.1 Kylproduktion 

5.1.1 Effekt 
En kylmaskin har en maximal effekt och en maximal verkningsgrad, vilka sällan 
sammanfaller(Johnson Controls, 2010) (Trane, 2005). För största ekonomiska vinst är alltså hög COP 
eftersträvansvärt och med hjälp av ett lager kan kylmaskinenskörschema anpassas efter detta, se 
Tabell 2 för mer information. 

5.1.2 Köldfaktor (COP) 
En kylmaskins prestanda beskrivs genom dess köldfaktor. Köldfaktorn, vanligen benämnt 
COP(coefficientofperformance)beskriver hur många delar kyla som produceras för varje del 
elektricitet.  

Tabell 2 visar hur en typisk kylmaskins COP varierar med fjärrkylabehovet i nätet. Genom ett lager kan en jämnare last 
bibehållas och således kan maskinen trimmas så att den får en snävare COP-kurva (Trane, 2005). 

Kyllast i % COP
100% 6,66

90% 6,91
80% 7,15
70% 7,21
60% 7,26
50% 7,11
40% 6,96
30% 6,39
20% 5,82

0
2
4
6
8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

COP 

Kyllast i % 

COP-kurva 

 

En tumregel för kylmaskiner är att köldfaktorn ökar med 2 % per sänkt grad på kondensorsida och 
minskar med 4 % per sänkt grad på förångarsidan (Andersson, 2012). Därför eftersträvas så låg 
temperatur som möjligt på kondensorsidan. En luftkyld maskin har därmed högre COP om den körs 
nattetid jämfört med dagtid (Alvarez, 2006). 
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5.1.3 Lagerteori 
Ett lager likt det i Sundbyberg kan lagra stora mängder energi, men den största nyttan för Norrenergi 
är att klara spetslaster, dvs. effekttoppar. Vinsten med ett lager ligger främst i att utnyttja 
kylmaskinen optimalt vilket således ökar dess COP samt att nyinvesteringar av kylmaskiner kan 
undvikas. Lagret laddas under natten och utnyttjas främst under dagen.  

5.1.3.1 Energilagring 
Genom ett lager kan produktion från en och samma kylmaskin ge större mängd användbar energi 
utan behov av högre installerad effekt. Detta sker genom överproduktion på natten vilken utnyttjas 
på dagen, se Figur 11.  

 

Figur 11Schematisk bild som visar hur ett lager lagrar energi (blått) för att kunna användas när effektbehovet överstiger 
maskinens effekt (rött). 

5.1.3.1.1 Energibuffert 
I ett fall där kylmaskinen skulle fallera finns även möjlighet att använda lagret som energi- och 
effektbuffert. Detta skapar redundans i systemet och ökar leveranssäkerheten. Buffertförmågan 
fungerar främst under låglastsituationer då maskinerna annars arbetar på en förhållandevis hög 
effekt, det kan skapa ett fönster att agera vid produktionsbortfall. 

5.1.3.2 Typ av lager 
I ett fjärrkylanät finns det olika typer av lager som kan vara intressanta för Norrenergis nät. Både ett 
dygnslager och ett mer säsongsvarierande lager, se Figur 11(dygnslager) samt Figur 12 
(säsongslager). 
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Figur 12En tänkbar lösning där bergrummet används som vattenlager för att fungera som buffert under den varmaste 
månaden på året. 

Vid långtidslagring av energi kan det vara intressant att antingen lagra kallt vatten eller frysa ner 
vattnet till is. Isens fördel är att dess smältvärme uppgår till 334 kJ/kg medan vattnets specifika 
värmekapacitet endast är 4,18 kJ/kgK. Det innebär att ett islager kan innehålla ca 8 gånger mer 
lagrad energi än ett vattenlager med ΔT=10.  Isen bör produceras under årets kallare månader då 
låga temperaturer finns att tillgå i kyltornen och därmed en hög köldfaktor kan uppnås. För att uppnå 
det krävs ett partiellt vattenlager. Det kommer användas under vårmånaderna för att balansera 
dygnsvariationen utan att förbruka den lagrade isen. Den lagrade isen kommer sedan successivt att 
smälta under de varmaste dagarna.  

 

Figur 13 Sundbybergslagret med ismoduler, dysor och hydraulisk avledning installerad. 

Figur 13 visar oljebergrummet som partiellt lager. Rätblocken till höger symboliserar rörpåfrysnings-
moduler. Till vänster i lagret, i tak och på botten syns dysor som används för optimal skiktning. Röret 
till vänster beskriver den sedan 2004 installerade hydrauliska avledningen. Det L-formade objektet 
ovan bergrummet till vänster beskriver den idag befintliga tunneln från Sundbybergsverket med 
manlucka . 
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5.1.3.3 Skiktning 
För att kunna erhålla största möjliga mängd energi från ett vattenlager krävs att en skiktning skapas 
och upprätthålls i största möjliga utsträckning.  

 

Figur 14 Lager sett från sidan med tydlig skiktning. I bilden töms lagret på energi och skiktning rör sig nedåt. 

Värmeväxlare har högst effektivitet vid en maximal temperaturdifferens mellan inkommande fluider 
varför skiktningen är av stor betydelse(Alvarez, 2006). Energimässigt kan mellan 90-95 % av energin 
användas genom skiktning av vattnet, resterande del av energin kommer inte kunna utnyttjas i 
lagret(AI-Marafie, 1987) (Enström, 2012).För att omrörning inte skall ske krävs att dysor för i och 
urladdning är rätt utformade, detta för att hastigheten på vattnet i lagret ska bli så liten som 
möjligt(Chunga, o.a., 2007) (Enström, 2012). Annars förstörs skiktningen i vattenlagret. 

5.1.4 Effekt beroende på temperatur 
Behovet av fjärrkyla varierar under dygnet och beror på en mängd olika parametrar. Det innefattar 
såväl solinstrålning, temperatur som sociala beteenden. Kopplingen mellan temperatur och 
effektbehov över dygnet går dock att ta fram för dimensionerande simuleringar. Då det inte finns 
mätvärden för solinstrålning eller sociala beteenden kommer en kurva som baseras på 2 olika delar 
att skapas. De 2 olika delarna är dag och natt. Dessa delar sammanfogas med hjälp av en effektkurva 
över dygnet, effekten varierar då med temperaturen och vilken tid på dagen det är. 

5.1.4.1 Dimensionerande utomhustemperatur (DUT) 
När ett fjärrkylabehov beräknas används den dimensionerande utomhustemperaturen för att 
beräkna den effekt som behövs i nätet.  Norrenergi använder en DUT på 28°C för att beräkna 
behovet vilket kommer bibehållas i denna rapport. 

5.1.5 Isproduktion 

5.1.5.1 Rörpåfrysningsteknik 
Tekniken för rörpåfrysning av is är i grundensimpel. En vätska t.ex. glykol, kyls ner under 0°C och 
pumpas in i ett rör nedsänkt i vatten. Då uppstår en skillnad i temperatur mellan kylmedel och vatten 
vilket leder till att värme tas upp av denkalla fluiden genom rörväggenfrån det varma vattnet. Då 
vattnets temperatur går under 0°C fryser det fast på röret. Eftersom den kalla fluiden absorberar 
värme ökar temperaturen hos kylmedlet med rörets längd. Då effekten av värmeflödet är beroende 
av temperaturdifferensen kommer den minska med rörets längd. Dock kommer även värmeflödet 
genom rörväggen att ändras med isens tjocklek eftersom isen har ett annat värmeledningstal (k) än 
det rostfria stålet. 
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Figur 15Principen för röpåfrysning (vänster). Höger, Rörpåfrysningsmodul som finns på markanden. (Evapco, 2012) 

I ett islager med rörpåfrysningsteknik bildas isen utanpå rörens yta under den tid då lagret laddas. 
När lagret sedan laddas ur smälter isen och absorberar då värme från omgivningen. Beroende på 
avsmältningsteknik kan olika hög effekt extraheras ur lagret. Teoretisk mängd is för en modul är 
ungefär 40 % av volymen. 

5.1.6 Värmeledning 
Det planerade rörsystemet i lagret väntas innehålla ett köldmedium bestående av en25% glykol-
vattenblandning vilken beräknas hålla en temperatur under 0 °C. Därmed kommer värmeöverföring 
ske från det omgivande vattnet till kylmedlet, vilket leder till att vattnet fryser utanpå röret. 
Värmeflödet genom n stycken cylindriska skikt beräknas enligt ekvation1(Alvarez, 2006). 

𝑃 = 2𝜋𝐿 ⋅ (𝑇1−𝑇𝑛+1)

∑ 1
𝜆𝑖

 ⋅ln (
𝑟𝑖+1
𝑟𝑖

) 
    (1) 

där 
𝐿 är längden på rörsystemet    [m] 
𝑇 är temperaturen   [°C] 
𝜆 är värmekonduktiviteten   [W/mK] 
𝑟 är radien    [m] 

Vidare beräknas värmeändringen iköldmediet med ekvation 2 (Alvarez, 2006): 

 𝑄 = 𝑚𝑘𝑚 ⋅ 𝑐𝑘𝑚 ⋅ Δ𝑇    (2) 

där 
𝑄 är den värmemängd som överförs till köldmediet [J] 
𝑚 är massan hos köldmediet   [kg] 
𝑐 specifik värmekapacitet   [J/kgK] 
Δ𝑇 temperaturdifferens   [K] 

Och den bildade massan is beräknas enligt ekvation 3 (Alvarez, 2006): 

𝑄 = 𝑚 ⋅ 𝐻𝑖𝑠      (3) 

där 
His är smältentalpin   [kJ/kg] 
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5.1.7 Avsmältning 
När behovet av fjärrkyla är större än kylmaskinens kapacitet kommer is att smältas från lagret för att 
uppfylla effektbehovet i fjärrkylanätet. Detta beräknas genom följande formler(Alvarez, 2006): 

𝑃𝑠𝑚ä𝑙𝑡 = 𝛼 ⋅ Δ𝑇 ⋅ 𝐴    (4) 

där 
𝛼 är värmeöverföringskoefficienten för vatten  [W/m2K]  
Δ𝑇 är temperaturdifferensen mellan vattnet och isen  [K] 
𝐴 är kontaktytans area mellan vatten och is   [m2] 

Värdet på α bestäms av strömningsförhållandet kring de yttre rörväggarna.  För att beräkna värdet 
används ekvation 5-7(Alvarez, 2006). 

𝑁𝑢 = 𝛼⋅𝑑ℎ
𝜆

= 𝐶 ⋅ 𝑅𝑒𝑚 ⋅ 𝑃𝑟0.31   (5) 

där 
𝑁𝑢 är Nusselttalet  
𝐶 hämtas från tabell 5.3.2-2 i Energiteknik del 1(Alvarez, 2006) 
𝑚 hämtas från tabell 5.3.2-2 i Energiteknik del 1(Alvarez, 2006) 
𝑅𝑒 är Reynoldstalet 
𝑃𝑟 är Prandtltalet 

𝑅𝑒ges av ekvation 6 (Alvarez, 2006): 

𝑅𝑒 = 𝜌v𝐿
µ

= v𝐿
𝑣

     (6) 

där 
𝜌 är densiteten för vatten   [kg/m3] 
v är flödeshastigheten för vattnet  [m/s] 
𝐿 är längden på röret   [m] 
µ är den dynamiska viskositeten  [m2/s] 
𝑣 är den kinematiska viskositeten  [kg/m s] 

𝑃𝑟 ges av  

𝑃𝑟 = µ ⋅
𝐶𝐻2𝑂
𝜆

     (7) 

där 
µ är den dynamiska viskositeten  [m2/s] 
𝐶𝐻2𝑂 är värmekapaciteten för vatten  [kJ/kgK] 
𝜆 är värmekonduktivitet för vatten  [W/mK] 

ekvation 7är giltig då(Alvarez, 2006) 

0.5 ≤ 𝑃𝑟 ≤ 2000 
3000 ≤ 𝑅𝑒𝐷 ≤ 5 ⋅ 105 
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6 Metod 
För att analysera behovet av fjärrkyla används år 2010 som beräkningsår. För året finns bra mätdata 
för berörda delar av året samt att året anses vara representativt ur fjärrkylasynpunkt (Olrin, 2012). 

6.1 Modellering av effektbehov 

6.1.1.1 Temperaturen under ett dimensionerande dygn 
Den dimensionerande temperaturen hämtas från (Stymne, 2000) och består av en cosinusanpassning 
av temperaturvariationen över ett dygn där en maximal och minimal temperatur används. 
Cosinusanpassningen sker enligt följande 

𝑇(𝑡) = 𝑇𝑚𝑎𝑥+𝑇𝑚𝑖𝑛
2

+ 𝑇𝑚𝑎𝑥−𝑇min
2

⋅ cos �𝜋 𝑡−𝑡𝑚𝑎𝑥
12

�  (8) 

där 

𝑡 är tiden i timmar, från 0 till 23   [h] 
𝑡𝑚𝑎𝑥  är den timme då den maximala temperaturen uppstod   
𝑇𝑚𝑎𝑥 är den maximala temperaturen under dygnet  [°C] 
𝑇𝑚𝑖𝑛 är den minimala temperaturen under dygnet  [°C] 
 

Tabell 3: Parametervärden för insignal till dimensionerande dygn. 

Parameter Värde Enhet
tmax 15 [h]
Tmax 28,2 [°C]

Tmin 17,3 [°C]  

 
Parametrar från Tabell 3används som insignal till scenario 1 där en simulering genomförs med hjälp 
av MATLAB. 

6.1.1.2 Sortering     
Den erfordrade effekten under ett dimensionerande dygnerhålls genom en modell. Effektkurvan är 
framtagen genom insamling av samtliga mätdata från 2010 och sedan bortsortering av helgdagar då 
behovet är lägre under helger. Att behovet under helger är lägre än under vardagar beror på att en 
stor del av fjärrkylaförbrukningen sker inom offentlig verksamhet, dvs. kontorslokaler, skolor etc. 
Dessa har ingen verksamhet under helger (Driftsdata Norrenergi, 2010).  

Vidare elimineras även kraftigt avvikande värden, så kallade outliers, vilket är mätdata som kan antas 
vara felaktiga. Det kan vara att värdet är nära noll trots att det borde vara betydligt högre. Outliers 
kan bero på mätfel och fel på system. Förklaring på outliers i Norrenergis fall erhölls från 
driftstekniker vilket resulterade i att dessa kunde elimineras för att få en så korrekt kurva som 
möjligt. 

I detta fall kan många av dessa outliers direkt identifieras från Norrenergis driftsdata från 2010 (se 
Figur 5).  
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Figur 16visar hur outliers påverkar mätdata, dessa elimineras för att få en bättre uppskattning av effekt under ett 
tänkbart dimensionerande dygn. 

6.1.1.3 Sorteringskriterier 
Det insamlade datatsorteras in i 4 undergrupper. 

• Höglast vardag – vardagar klockan 8-18 
• Höglast helgdag – helgdagar klockan 8-18 
• Låglast vardag – vardagar övrig tid 
• Låglast helgdag – helgdagar övrig tid 

Denna indelning görs i syfte att kunna skapa en funktion som beskriver effektbehovet under det 
dimensionerande dygnet. 

6.1.1.4 Linjär modell 
Den modell som används skattas med hjälp av Excels inbyggda trendlinjefunktion som bygger på en 
minstakvadratanpassning av 2010 års data till en linjär funktion i temperaturintervallet 15-30°C. 
Modellen ges då av följande ekvationssystem: 

𝑃(𝑇) =   0,992 ⋅ 𝑇(𝑡) − 11,442 
𝑃(𝑇) = 1,674 ⋅ 𝑇(𝑡) − 20,901

då
då

   𝑡 < 10 || 𝑡 > 18
10 < 𝑡 < 18             (9) 

där 
𝑃 är effekten i nätet [MW] 
𝑇 är utomhustemperaturen [°C] 
𝑡 är tiden i timmar [h] 

Eftersom den modell som tagits fram är baserat på medelvärden kommer en kvotering att införas för 
att få modellen att passa bättre till verklighetens dimensionerande dygn. Detta sker genom att se till 
att samma maximala effekt infinner sig i bägge fallen, alltså en skalning till maxeffekt. 
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6.1.1.5 Effektbehov 
Behovet av fjärrkylaeffekt beroende på temperatur och tidpunkt på dygnet baseras på den 
framtagna modellen. Temperaturfördelningen som används kommer från Norrenergis ursprungliga 
dimensionering och beskrivs även i ekvation 9(Stymne, 2000). 

 

Figur 17Temperatursignal till dimensionerande dygn. 

Effektbehovet under det dimensionerande dygnet visas i figur Figur18. 

 

Figur 18Effektkurvan för ett dimensionerande dygn i nätet. Denna kurva skalas sedan till avsedd effekt. 

6.2 Modell för rörpåfrysningsteknik 
En modell för rörpåfrysningsteknik baserad på ekvation 1-4 har utvecklats i MATLAB för att 
undersöka teoretisk prestanda för ett system med islager. Den inmatade effekten räknas om till en 
cylinderformad volym för vilken en stegvis värmeöverföring beräknas. Smältning sker genom att 
inkommande returvatten träffar isytan. Olika smälteffekter undersöks och en isprofil tas fram. 
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Ett randvillkor för avsmältning är strömningen kring isen, vilket ger ett α-värde enligt ekvation 5-7 i 
teoriavsnittet. De parametrar som behöver bestämmas sätts enligtTabell 4(Alvarez, 2006)(Baltimore 
Aircoil, 2012). 

Tabell 4 Parametervärde vid beräkning av värmeövergångstal för vatten. 

Parameter Värde Enhet Beskrivning
Kinematisk 
Viskositet

0,0000018 [m2 s-1] Viskositet för vatten vid strax över 0°C

Värmekapacitet 
vatten

4120 [J kg-1 K-1]
Värmekapaciteten för vatten vid strax över 
0°C

Värmelednings-
tal

0,6 [W m-2 K-1]
Värmeledningstal för vatten vid strax över 
0°C

Densitet 997 [kg m-3] Densiteten för vatten vid strax över 0°C 

Reynolds 4000 [-]
Sätts av användaren och beror på 
flödeshastigeheten.

Hydraulisk 
diameter

0,025 [m] Hydraulisk diamater för isen.

Prandtltal 6,18 [-] Beräknas enligt ekvation 8
Nusselttal 57,11 [-] Beräknas enligt ekvation 5  

Tabell 5Beräkningar enligt ekvation 5-7. 

Reynoldstal α-värde
2000 1234,3
4000 1699,7
5000 1951,0  

Värdet på α sätts till 2000[W m-2 K-1] i de beräkningar som utförs för is. Då Reynoldstalet varierar från 
2300 till 10^5 för turbulent strömning i vatten kan detta uppnås genom högre omrörning eller annan 
påverkan, till exempel inblåsning av luft vid isen(Baltimore Aircoil, 2012). 

6.3 Scenarier 
För att undersöka hur lager kan användas för optimal produktion i Norrenergis nät kommer 2 olika 
scenarier att behandlas. Effektbehovet i scenarierna baseras på marknadsprognoser fram till 2019 
(Ehrensvärd, 2012) (Birgersson, 2012). För att få en blick över behovet i de olika delarna i nätet delas 
lager-användningen in i tre olika fall.  

I) Nordvästra nätet, DUT 15MW 
II) Nordvästra + Norra nätet, DUT 54 MW 
III) Centrala nätet, DUT 25 MW 

I resultatavsnittet presenteras vilka förändringar som behöver göras för att uppfylla de olika 
områdenas effektbehov. 
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Figur 19Schematisk bild över hur lagring och utnyttjande av lagrad energi sker vid användning av ett lager. 

6.3.1 Scenario 1 – dygnsbehov 
Scenario 1 bygger på att lagret skall kunna laddas under kväll, natt och morgon för att förbrukas 
under dagens varmaste timmar för ett dimensionerande dygn, se Figur 20. 

 

Figur 20 Schemtisk bild över hur ett dygnslager utnyttjas under ett dygn. 

Syftet med scenario 1 är att identifiera lagerbehov samt produktionsutrustning vid dygnslagring. 
Detta sker genom att använda effektmodellen från Figur 18 som sedan skalas till det maximala 
aktuella effektbehovet för område I-III vid DUT, vilket skapar ett dimensionerande dygn. 

6.3.2 Scenario 2 - långtidslagring 
Utöver att använda lagret utifrån dygnsbehov kan det utnyttjas för att balansera effekter under en 
längre tid. Energilagret kommer laddas under svalare dygn och laddas ur under varmare dygn. Detta 
sker genom att modellen simuleringen är anpassad efter att välja en optimal effekt (COP) och 
samtidigt sträva mot att hålla lagret laddat. Tidsperioden som undersöks är juni, juli, augusti och 
lagren har då varit fulladdade vid periodens början.  

18 21 1 5 8 12 16

Effekt 

Tid 

Kylmaskin [MW]

Fjärrkylanät [MW]
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De olika lagerstorlekarna som kommer utredas finns i Tabell 6: 

Tabell 6 storlek på lager i ett framtida system. 

Område Lagerplacering Lagerstorlek [MWh]
I,II Sundbyberg 300
I,II Sundbyberg 440

II Sundbyberg 930*

III Solna 107 Befintlig ackumulatortank ΔT=15°C
III Solna 235

Bergrum i Sundbyberg samt is, 160 MWh 
partiellt vattenlager

Övrigt

Befintlig ackumulatortank samt is 50%

Bergrum i Sundbyberg ΔT=10°C
Bergrum i Sundbyberg ΔT=15°C

 

* Partiellt lager på grund av isens egenskaper, se avsnitt Typ av lager sidan15. 

Det som eftersträvas i scenario 2 är att lagret alltid laddas med optimal effekt, dvs. den effekt som 
har högst COP. Fördelen med ett långtidslager är en minskning i antalet driftstimmar på maxeffekt. 
Den lagrade energimängden kan aldrig överstiga lagerstorleken. 

 

Figur 21 Blockschema för hur återkoppling sker i MATLAB-modellen byggd för optimering av kylproduktion över längre 
tidsperiod. 

Modellen bygger på att väderdata för ett dygn framöver matas in och omvandlas till en DUT-effekt 
efter nätets behov.  Medeleffekten multiplicerat med 24 timmar subtraherat med den lagrade 
energin ger ett effektbehov för kommande dygn. Detta effektbehov skickas till kylmaskinen som 
väljer mellan ett antal förinställda effekter med optimerade COP. Om kylmaskinseffekten är större än 
näteffekten laddas lagret och vid lägre effekt än nätet tas effekt ifrån lagret.  

Produktionskapaciteten för de olika näten baseras främst på COP för kylproduktionen och delas upp i 
5 diskreta driftsfall enligt Tabell 7. 
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Tabell 7 Sammanställning av driftsfall för scenario 2.  

KM-Effekt COP KM-Effekt COP KM-Effekt COP
0 0,00 0 0,00 0 0,00

2,1 7,59 8,4 18,11 3,5 7,11
4,2 7,59 16,8 17,24 7 7,11
4,55 7,41 22 12,21 10,5 7,11
6,5 6,25 28,5 10,03 15 6,66

I II III*

 

*Eftersom data saknas för kylmaskiner i Solna används samma data som för kylmaskiner i Frösunda 
då de är av samma kylmaskinstyp. 

För att utvärdera den ekonomiska vinsten med ett större lager optimeras modellen med avseende på 
drifteffekt och återstående lager för att alltid köra på lägsta möjliga effekt. Detta ger således den 
högsta möjliga COP, vilket kan utläsas ur Tabell 7. 

6.3.2.1 Effektivisering 
Modellen för långtidslagring körs under sommarmånaderna (juni, juli och augusti) 2010 och COP-
nivåer är tagna ur produktblad för maskiner samt hämtade ur Norrenergis driftsdata. För 
frysmaskiner har data hämtats från produktblad av leverantörer och baseras på -8/-4 °C på 
förångarsidan och 17/22 °C på kondensorsidan.   
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7 Resultat– Termodynamik 

7.1 Rörpåfrysning 
Resultatet från Figur 22 beskriver den fungerade isbyggnadsmodellen som skapades. Denna var tänkt 
att användas vid säsongssimulering men visade sig vara onödig då effektuttaget ur is inte var en 
begränsande faktor.  

 

Figur 22Isprofil vid olika tidpunkter på dygnet. 

Isen byggs upp från inloppet på röret (0 m) och blir då tjockast där eftersom temperaturdifferensen 
är högst där. Varefter värme plockas upp från det omgivande vattnet minskar temperaturdifferensen 
och den överförda effekten sjunker. Därmed minskar ispåbyggnaden. Från inloppets håll flödar sedan 
15 gradigt vatten utanpå isen vilket gör att isprofilen minskar åt höger i figurens riktning. 

7.2 Scenario 1 – dygnsbehov 
Resultatet från dygnsimuleringen beskriver hur lagret börjar laddas klockan 18 då nätets effektbehov 
är lägre än kylmaskinseffekten. Lagret laddas fram till att nätbehovskurvan återigen skär 
kylmaskinskurvan. Lagret laddas ur för att vara tömt vid klockan 18. 

7.2.1 Fall I – Nordvästra nätet 
Nätbehovet 2019 beräknas uppgå till 15 MW vilket gör att den installerade effekten behöver utökas 
med 8,5 MW. Om Sundbybergslagret används kan istället kylmaskinseffekten ligga konstant på 8,8 
MW. Då börjar lagret laddas klockan 18 och tömmas klockan 07. Laddningen uppgår som mest till 52 
MWh (ca 1/6 av lagret). Timme 13 når näteffekten sitt maximum på 15 MW vilket betyder att 
lagerurladdningen uppgår till 6,2 MW. Se vidare Figur 23. 
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Figur 23 Dygnsvariationen för det Nordvästra nätet. Både nätets effekt och kylmaskinernas effekt visas, samt den lagrade 
energimängden i lagret. 

Tabell 8 Summering av scenario 1 fall I. 

Fall I - Nordvästra nätet, 15 MW 
Installerad 

effekt 
Effektbehov 
Kylmaskin 

Uttagen 
Lagereffekt 

Maximalt lagrad 
energi Behov av investering 

6,5 MW 8,8 MW 6,2 MW 52 MWh 

•         Ökad kylmaskinseffekt 2,3 
MW 
•         Sanering, skrotning & 
ombyggnation av bergrum 

 

0

10

20

30

40

50

60

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18 19 20 21 22 23 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

En
er

gi
 [M

W
h]

 

Ef
fe

kt
 [M

W
] 

Timme 

Dygnsimulering Scenario 1 fall I 

Nätbehov [MW] KM-effekt [MW] Lagrad energi [MWh]



29 
 

7.2.2 Fall II – Nordvästra + Norra nätet 
Nätbehovet 2019 beräknas uppgå till ungefär 54 MW vilket gör att den installerade effekten behöver 
utökas med totalt 25,5 MW i de båda nätet. Om Sundbybergslagret används kan istället 
kylmaskinseffekten ligga konstant på 31,6 MW för det dimensionerande dygnet. Då börjar lagret 
laddas klockan 18 och tömmas klockan 07. Laddningen uppgår som mest till 186 MWh (ca 2/3 av 
lagret). Timme 13 når näteffekten sitt maximum på 54 MW vilket betyder att lagerurladdningen 
uppgår till 22,4 MW. Se vidare Figur 23. 

 

Figur 24 Dygnsvariationen då både Nordvästra och Norra nätet är sammankopplade. Både nätets effekt och 
kylmaskinernas effekt visas, samt den lagrade energimängden i lagret. 

Den installerade effekten behöver ökas med 3,1 MW för att kunna täcka DUT-effekten. En 
förladdning på 74,4 MWh vilket motsvarar 20% av lagret räcker dock för att klara ett 
dimensionerande dygn med befintlig installerad effekt. Lagret skulle då som mest innehålla 208 
MWh vilket motsvarar 70% av maximal energilagring vid ΔT=10.  

Tabell 9 Sammanställning för scenario 1 fall II 

Fall II - Nordvästra + Norra nätet, 54 MW 
Installerad 

effekt 
Effektbehov 
Kylmaskin 

Uttagen 
Lagereffekt 

Maximalt lagrad 
energi Behov av investering 

28,5 MW 31,6 MW 22,4 MW 186 MWh 

•         Nya kylmaskiner 3,1 MW 
•         Sanering, skrotning & 
ombyggnation av bergrum 
•         3 km (2x1,5 km) 
rörledning (DN600) 
Sundbyberg-Arenastaden, 20 
MW 

 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

0

10

20

30

40

50

60

18 19 20 21 22 23 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

En
er

gi
 

Ef
fe

kt
 

Timme 

Dygnsimulering Scenario 1 fall II 

Nätbehov [MW] KM-effekt [MW] Lagrad energi [MWh]



30 
 

7.2.3 Fall III – Centrala nätet 
Nätbehovet 2019 i de berörda delarna av Centrala nätet beräknas uppgå till ungefär 25 MW vilket 
gör att den installerade kylmaskinseffekten behöver ökas med 5 MW. En förutsättning är dock att 
öka temperaturdifferensen till 12. Då börjar lagret laddas klockan 18 och tömmas klockan 07. 
Laddningen uppgår som mest till 86 MWh (75 MWh idag). Timme 13 når näteffekten sitt maximum 
på 25 MW vilket betyder att lagerurladdningen uppgår till 10 MW. Se vidare Figur 23. 

 

Figur 25 Dygnssimulering fall III, Centrala nätet. 

Tabell 10 Sammanställning av scenario 1, fall III. 

Fall III - Centrala nätet, 25 MW 
Installerad 

effekt 
Effektbehov 
Kylmaskin 

Uttagen 
Lagereffekt 

Maximalt 
lagrad 
energi 

Behov av investering 

10 MW KM + 
20 MW 

spillkyla+3 
MW 

återkylare 

15 MW 10 MW 86 MWh 

•         Ny kylmaskin 5 MW 

•         Ökad temperaturdifferens i 
ackumulatortank för ökad 
energilagring (ΔT=12) 

 

Om spillkyla från värmepumpar används behövs ingen nyinvestering i kylmaskiner ellerförändring av 
lagerkapacitet genom höjd temperaturdifferens. Vid det önskade driftfallet där spillkyla inte används 
krävs dock ytterligare en kylmaskin och ökad temperaturdifferens i den befintliga 
ackumulatortanken.   
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7.3 Scenario 2 – långtidslager 
Ingående nivå i lagret är full laddning vilket sker under vinter/vår. Därefter strävas att använda 
optimal effekt (COP)samtidigt som god laddning vill hållas i lagret.  

7.3.1 I – Nordvästra nätet 

 

Figur 26Långtidssimulering scenario 2 fall I – Nordvästra nätet. 

Den ingående energimängden 300 MWh behålls större delen av juni och laddas sedan ur successivt i 
slutet på månaden. Lagernivån hålls hela tiden mellan 50 och 100 MWh vilket räcker även under de 
varmaste perioderna i juli. 

 

Figur 27 Fördelning av drifttimmar blir om nätet körs med eller utan vattenlager. 

Figur 27 visar att fördelningen av körtimmar på de olika effekterna skiljer sig markant med och utan 
vattenlager. Tilläggas bör att fallet då inget lager används kan maskinerna ej arbeta i diskreta steg 
utan varierar med nätbehovet. I grafen är dessa timmar avrundade till närmast överstående effekt. 
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Tabell 11 Sammanställning scenario 2 fall I. 

För att klara de varmaste månaderna behövs ingen utbyggnad av kylmaskinseffekten då lagrets stora 
kapacitet klarar effekttopparna på dygnet. 

7.3.2 II – Nordvästra + Norra nätet 
 

 

Figur 28skillnaden mellan att använda sig av både is och vattenlager samt bara vattenlager. 

Totalt kan 97 rörpåfrysningsmoduler installeras i lagret vilket motsvarar 490 MWh. I Figur 28syns hur 
det partiella lagret varierar i junimånad medan islagret (490 MWh is, 280 MWh vatten) fortfarande är 
fulladdat fram till slutet av månaden. Därefter börjar isen smälta och ungefär två veckor in i juli 
månad har isen smält helt och det partiella vattenlagret (röd linje i figuren) på 160 MWh har då 
övergått till ett vattenlager på 440 MWh (ΔT=15). Detta laddas sedan ur för att övergå till ett lager på 
300 MWh (ΔT=10) och driften följer som sig bör lagret med enbart vatten. Den teoretiska andel is 
somismodulerna kan innehålla är 40 %. På grund av geometriska problem uppgår mängden i detta 
fall till endast 31 % av islagret eller 21 % av totallagret.  
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Figur 29Antalet drifttimmar på olika effekter vid fall 3. Nordvästra + Norra nätet. 

Figur 29 visar att antalet timmar lagret körs på 22 MW skiljer sig marginellt mellan Is +vattenlager 
och enbart vattenlager. Den stora vinningen med lager sker genom den minskade användningen av 
kylmaskinerna i Sundbyberg samt den uteblivna investeringen av nya kylmaskiner på 25,5 MW.  

Tabell 12 Sammanställning scenario 2 fall II. 
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7.3.3 III – Centrala nätet 

 

Figur 30beskriver hur två olika energilager fungerar i det Centrala nätet. 

Båda lagren håller stort sett full lagring i juni varefter isen smälter i juli. Där byggs ingen ny is 
eftersom vattenlagret uppfyller nätbehovet och isen bara skulle byggas på bekostnad av köldfaktorn. 

 

Figur 31totala antalet drifttimmar under sommarmånaderna. 

Genom att använda is och/eller vattenlager med ΔT=15 minskar behovet av att köra kylmaskiner på 
15 MW. Dock räcker det befintliga lagret till vad gäller säsongsvariation.  
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Tabell 13 Sammanställning scenario 2 fall III. 

 

7.4 Sammanställning scenarioresultat 
Tabell 14 visar hur COP-värden förhåller sig till varandra inom de olika fallen. Fall III använder sig av sjökylan i Frösunda 
och får då väldigt hög COP. 

Scenario 2 Fall I Scenario 2 Fall II Scenario 2 Fall III Scenario 2 Fall III* 
Effekt COP Effekt COP Effekt COP Effekt COP 

0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
2,1 7,59 8,4 12,83 3,5 7,11 3,5 6,43 
4,2 7,59 16,8 14,24 7 7,11 7 6,77 

4,55 7,41 22 10,99 10,5 7,11 10,5 6,88 
6,5 6,25 28,5 9,89 15 6,66 15 6,45 
8,4 6,25 34,6 9,24 17,3 6,66 17,3 - 

                
* Scenario 2 Fall III visar hur COP förändras ifall en tredje kylmaskin installeras och används för 
att öka temperaturdifferensen. Detta försämrar COP med 2 % per sänkt grad. 
 

Tabell 15 sammanställning av genomsnittligt COP för de olika driftsfallen. 

Lagertyp Fall I Fall II Fall III* 
Islager - 11,10 6,88 

Vattenlager 6,73 11,13 6,89 
Utan lager 6,64 11,00 7,03 

 
* Scenario 2 Fall III* visar hur en tredje kylmaskin installeras och används lika mycket i alla 
driftsfall, därför blir COP lägre då 

Eftersom resultatet är baserat på beräkningar i diskreta steg där maskinerna är valda optimalt 
blir det något missvisande för fallet utan något lager eftersom dessa maskiner inte kommer 
köras i diskreta optimala steg.  I fall I-III ökar COP med 1-3 tiondelar om lager används. I fall 
III(centrala nätet) sker istället en minskning av COP pga. den sämre köldfaktorn i kylmaskinen 
för istillverkning. 
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8 Resultat - Utrustning 

8.1 Kylmaskiner 
Grundläggande för att kunna frysa ner ett eventuellt lager är att ha kylmaskiner som kan arbeta med 
temperaturer under vattnets fryspunkt på förångarsidan. Om nedfrysning blir aktuellt i Sundbyberg 
går de tre befintliga maskinerna att konvertera till temperaturer under 0°C. Den mindre maskinen på 
0,5 MW går att modifiera till en förångningstemperatur på -7°C medan maskinerna på 3 MW endast 
går att modifiera till -2°C. Rekommendationer från tillverkaren av ismoduler är ingående temperatur 
på ca -8°C.  

Från leverantörer erhölls data på 3 stycken kylmaskiner på 0,5, 1,2 samt 2,5 MWvilka på 
förångarsidan arbetar på -8/-4 °C och varierande på kondensorsidan 30/35 °C då kyltorn används på 
sommaren. Om maskinerna istället används under de kallare månaderna, eller mer annan kylning 
skulle COP kunna ökas då temperaturen på kylmaskinens kondensorsida sänks, se Tabell 16. 

Tabell 16 beräkning av COP för kylmaskiner vid användning under kallare månader för lagring av kyla. 

Effekt [MW] COP (30°C/35°C) COP (22°C/17°C) COP (12°C/7°C) COP (7°C/2°C) 
0,5 2,87 4,47 5,45 6,02 
1,2 - 4,78 5,83 6,44 
2,5 - 4,83 5,88 6,50 

 

8.2 Värmeväxlare 
Eftersom vattnet i lagret kan innehålla föroreningar samt att den hydrauliska avledningen 
fortfarande kommer att behövas pga. läckvattnet kommer värmeväxlare behöva installeras enligt 
Figur 19. Tilläggas bör också att fjärrkylanätets vatten är färgat vilket gör att detta inte får läcka ut i 
lagret, detta på grund av den hydrauliska avledningen som i sin tur mynnar ut i Råstabäcken. 
Beroende på vilket scenario Norrenergi skulle välja att gå vidare med kommer effekten variera 
mellan 8,5 och 25,5 MW beroende på scenario och område. 

8.3 Ismoduler 
De ismoduler för den rörpåfrysningsteknik som beskrivs i teoriavsnittet kan teoretiskt sätt tas in 
genom arbetstunneln. Vid scenario 2 kan som mest 95 moduler installeras i Sundbybergslagret pga. 
geometri och partiallagerbehov.  

9 Resultat – Lager 

9.1 Saneringsbehov 
Enligt Sweco måste vidare och mer omfattande utredning göras för att kunna fastställa hur mycket 
som måste saneras. 

9.2 Dysor 
Utformningen av dysor för in och urpumpning av vattnet är en viktig parameter för att få låg in- och 
utgångshastighet på vattnet och därmed hålla skiktningen så orörd som möjligt. Tester utförda av 
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Termoekonomi visar rekommenderade hastigheter på 1 cm/s eller lägre för att få en skiktning på ca 
1m. Med utströmningshastigheter mellan 2 och 5 cm/s blev skiktningen 2 till 4 meter (Lofbom, 2012). 

Fortum använder sig av ett långt rör med små hål längs hela vägen för in och uttag av vattnet. Det är 
utformat på så sätt att tryckfallet över hålen är mycket större än i röret vilket gör att 
utgångshastigheten är mer eller mindre detsamma längs hela röret. Beräkningar har utförts av 
professor emeritus Jan-Olov Glas och Termoekonomi. Dessa har även validerats av Fortum (Enström, 
2012).  

 

Figur 32ej färdigställda dysor i Fortums Hornsbergslager. Slutgiltig kostnad uppgick till ca 10 miljoner för de två ”rören”. 

 Tilläggas bör dock att lagret än så länge bara är provkört på halva av det designade effektflödet men 
med fullt flöde. Olika andra varianter finns, både cirkulära samt H-formade. De H-formade ska enligt 
tester vara de mest effektiva (Chunga, o.a., 2007).   

 

Figur 33 H-formad och cirkelformad dysa (Chunga, o.a., 2007).  

9.3 Energiinnehåll 
I resultatdelen för varje scenario beskrivs det valda lagrets storlek. För att få en uppfattning av 
lagrets partiella kapacitet beroende på höjd har beräkningar gjorts på detta.  
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Figur 34, energi lagrad i lagret beroende på utnyttjad höjd. 

Högre ΔT ger mer lagring i lagret. Fallet med 10 grader är baserat på dagens produktion på 
temperaturer av utgående och returledning i fjärrkylanätet. 15 grader skulle kunna användas om 
kylmaskinerna körs på lägre förångartemperatur eller likt Fortum använda returledning på 
kylmaskinens kondensorsida.  

 

Figur 35, energi lagrad beroende på andel is. Energi lagrad i vattnet pga. temperaturskillnad är inte medräknad och inget 
partiellt lager vilket används i Scenario 2 fall 3 (Nordvästra + Norra nätet).  

Grafen visar den teoretiskt valda mängden is i lagret förutsatt att densiteten är 0,92 % av vattnets. 
Observera att detta är baserat på hela lagrets volym och inget partiellt lager är borträknat som i 
scenario 2 fall 3 där isfyllnadsgraden uppgick till 31 % av den användningsbara volmen. 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

0 5 10 15

En
er

gi
  [

M
W

h]
 

Utnyttjad höjd [m] 

Energi i lagret beroende på utnyttjad höjd 

Vatten 
ΔT=10 

Vatten 
ΔT=15 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

0% 20% 40% 60% 80% 100%

En
er

gi
 [M

W
h]

 

Energi i lagret beroende andel is 

is



39 
 

Läckvattenflödet uppmättes av Sweco 2004 till 14 m3 per dag. Från november till mars skulle detta 
innebära 2250 m2.  Om lagret töms på hösten dvs. innehåller 15 °C och läckvattnet har en temperatur 
på 6,6 °C skulle detta innebära 22 MWh ”gratisenergi” (7 % av totala energin i fulladdat lager). 

10 Resultat – Ekonomi 
I de olika scenarierna ovan kommer finns olika utbyggnadsbehov av fjärrkylasystemet. 
Investeringskostnader för kylmaskin utgår från tidigare investeringar (Stymne, 2009) (Norrenergi, 
2012). Kostnad för ismoduler är listpriser från Effektivkylning. Investeringskostnad för 20 MW ledning 
mellan Arenastaden och Sundbybergsverket är framtagen av Norrenergi. Investeringar i berglagret är 
mycket osäkra beroende på bergets skick som i dagsläget inte går att inspektera. För en fullständig 
sanering, skrotning och säkring med sprutbetong uppskattas kostnaden till mellan 40-50 
miljonerbaserat på erfarenheter från Fortums sanering av bergrum under Värtaverket (Björklin, 
2012). Fortums fjärrkylalager i Hornsberg är inte beklätt med sprutbetong och därför borde den 
kostnaden gå att minska. Dock skall denna uppskattning ses som mycket försiktig. Om en bättre 
uppskattning ska kunna ges måste noggrannare undersökningar göras av experter. Sweco bedömde 
att en första utredning av bergrummet för ca 100 000 – 200 000 kr behöver göras för att kunna ge en 
rimlig bedömning av pris, behov och tidsåtgång för åtgärder i bergrummet. 

Tabell 17 Kostnad investeringar. Fjärrkylaledning (Hallman, 2012). Kylmaskin (Norrenergi, 2010). Ismodul (Baltimore 
Aircoil, 2012) Åtgärder bergrum (Björklin, 2012) 

Behov Kostnad [tkr] Beskrivning

Fjärrkylaledning 20 MW 26 300
Ledning för fjärrkyla Sundbybergsverket-
Arenastaden

Kylmaskin 2500 per MW
Investeringskostnad baserad på tidigare 
investeringar

Ismodul 5,06 MWh 830
Offert på modul TSU-1440 från Baltimore 
Aircoil

Åtgärder bergrum 40 000-50 000

Innefattar: Sanering, skrotning, bultning, 
sprutbetong invändigt. Baserat på 
erfarenheter från sanering av bergrum under 
Värtaverket.  

11 Analys 
Norrenergi står inför ett ökat distributionsbehov inom de närmsta sju åren. Det uppgår totalt på de 
undersökta områdena till 40 MW extra installerad effekt. Bristen på energilagring i norra nätet bör 
inom de närmsta åren medföra större investeringar. Författarna ser det som två vägar att välja 
mellan. Antingen köps kylmaskiner in succesivt för att öka produktionskapaciteten. Dessa kommer då 
köras efter dygnets effektbehov och därmed kommer köldfaktorn variera kraftigt och varierad drift 
kommer vara svår att uppnå. Det andra alternativet är att bygga någon form av lagring ovan eller 
under jord. Detta möjliggör en utebliven/mindre investering av kylmaskiner i samtliga scenarier. Det 
innebär också en redundans i produktionen ifall en maskin skulle haverera samt en möjlighet till 
bättre planerad produktion.  
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11.1 Islager 
Den största vinningen med att lagra is i ett fjärrkylalager är den ökade lagerkapaciteten som kommer 
utan att behöva använda mer fysiskt utrymme. I den applikation som diskuteras i denna rapport är 
dock inte en platsbrist aktuell i första hand, utan de negativa sidorna med ett islager sätts under 
lupp. 

Negativa aspekter med ett islager: 

• Lägre förångningstemperatur i kylmaskiner. För att kunna ladda ett lager med is krävs en 
lägre köldmedeltemperatur än vid lagring av vatten, detta leder till enförhållandevis lägre 
COP vilken minskar med ca 2 % per sänkt °C.  

• Om lagret ska laddas med is under vintermånader och överhuvudtaget ska kunna användas 
under varma vårdagar (t.ex. i maj) måste ett partiellt lager skapas enligt Figur 13. Detta gör 
att lagringskapaciteten för is minskar eller om detta inte är tillräckligt stort kommer is att 
förbrukas redan under våren.  

• Rörpåfrysningsteknik för att bygga is ställer krav på noggrann sanering och skrotning av 
berget, men också mycket stora byggtekniska utmaningar för att få in de färdigproducerade 
modulerna i lagret. De färdigproducerade ismodulerna är inte optimala för 
Sundbybergslagrets geometri vilket teoretiskt ger en utnyttjandegrad på drygt 30 % is per 
volym vatten.  

• I scenario 2 för Sundbybergslagret visas att den lagrade energimängden is endast uppgår till 
450 MWh, vilket är förhållandevis lite jämfört med de 43 000 MWh (fall III) som används 
sammanlagt under perioden juni-augusti. I Figur 29syns också den marginellt förbättrade 
driften.  

11.2 Sundbybergslagret 

11.2.1 Placering 
Oljebergrummet ligger geografiskt sett bra till för den framtida expansionen i Nordvästra nätet. Det 
största problemet är den ledning som skulle sammanbinda Nordvästra och Norra nätet eftersom 
denna i princip bara skulle vara en ”transportledning”. Detta p.g.a. att inga kunder kan anslutas på 
vägen vilket ej är önskvärt vid en stor investering. Ett stort problem i området där Norrenergis 
kunder är placerade är att bygglov för ackumulatortankar och produktionsanläggningar ovan jord är 
svårt att få. Sundbybergslagrets stora fördel är att det redan är utsprängt och att det ligger under 
jord och därmed inte stör omgivningen.  

11.2.2 Scenario 1 - dygnsbehov 
Som nämnts i metoden undersöktes tre olika utbyggnadsfall. 

• I – Nordvästra nätet (enbart Sundbybergsnätet) 15 MW 
• II – Nordvästra + Norra nätet 54 MW 
• III – Centrala nätet 25 MW 

Lagringsbehovet på dygnsbasis uppgår till mellan 50 och 200 MWh. Vid ΔT=10 är den teoretiska 
kapaciteten nära 300 MWh vilket gör att lagret är tillräckligt stort i samtliga fall. I fall III måste dock 
en nyinvestering av kylmaskiner (3,1 MW) till för att klara dygnsbehovet av energi utan ingående 
lager. Alternativet är att förladda lagret med 60 MWh. Det betyder i praktiken att ingen nyinvestering 
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behövs eftersom den sammanlagda uttagna effekten i kundcentralerna sällan uppgår till den 
kontrakterade. Om det dimensionerande effektbehovet mot förmodan skulle behövas går detta att 
lösa på dygnsbasis genom välplanerad produktion som syftar till att hålla ett välfyllt lager.  

11.2.3 Scenario 2 – långtidslagring med vatten 
De olika fallen från scenario 1 undersöktes också under en längre tidsperiod, tre sommarmånader. 
Den lagerstorlek som då antogs var 300 MWh i samtliga fall. Detta visade sig vara tillräckligt för det 
framtida dimensionerade behovet utifrån de antaganden om effektbehov som gjorts. Förutom att 
inget behov av nyinvestering i kylmaskiner behövdes kunde bättre total-COP uppnås. Den största 
vinsten ligger i den uteblivna investeringen. För att uppnå lagrets fulla potential på 300 MWh krävs 
troligtvis fullständig sanering och skrotning och därmed investeringar som kan uppgå till 40-50 
miljoner kronor.  

11.3 Solnalagret 

11.3.1 Scenario 1 – dygnsbehov 
Framtida utbyggnad i centrala nätet kräver ett dygnslager på 85 MWh, vilket är 10 MWh mer än vad 
dagens installerade fjärrkylaackumulatortank har kapacitet för. Dock kan kapaciteten i denna tank 
ökas genom att sänka den lägsta temperaturen i tanken. Lagringskapaciteten skulle då uppgå till 
mellan86 och 107 MWh samt kräva en kylmaskinsinvestering på 5 MW. Ett annat alternativ är att 
istället använda spillkyla från värmepumpar vilket har varit ett naturligt driftalternativ fram till 2010 
men som inte är optimalt ur COP-synpunkt. 

11.3.2 Scenario 2 – långtidslager med vatten och is 
Vid ett långtidslager i den existerande ackumulatortanken kan energimängden höjas genom 
installering av isutrustning. Isen skulle då produceras under vinter/vårmånader för lagring i tanken 
och sedan användas under sommarmånaderna. Den lagrade isens energi skulle dock bara uppgå till 
128 MWh vilket är förhållandevis lite till det totala energibehovet på drygt 20 700 MWh för de tre 
månaderna. Vid isproduktion måste åtminstone en av maskinerna byggas om för temperaturer under 
0°C. Det skulle även innebära någon form av byggnadstekniskt ingrepp eftersom att utrustning måste 
in i tanken.  

11.4 Kylmaskin 
De kylmaskiner som i dagsläget skulle vara intressanta att använda i anslutning till Sundbybergslagret 
är följande 

Tabell 18 sammanställning över tillgängliga kylproduktionsanläggningar för fall III. 

Plats Maxeffekt [MW] Kylning
Sundbyberg 0,5 Kyltorn
Sundbyberg 3 Kyltorn
Sundbyberg 3 Kyltorn

Frösunda 6 Vätska
Frösunda 6 Vätska
Frösunda 12 -  

De två maskinerna som är placerade i Frösunda kommer inte att kunna användas för istillverkning 
även om det skulle behövas. Dock kan de kylmaskiner som står i Sundbyberg byggas om ner till -2°C 
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och skulle således teoretiskt kunna användas för att frysa lagret, dock arbetar kommersiella 
kylmaskiner ner till -7°C vid frysning av lager. Det skulle krävas en annan typ av utrustning för att 
frysa vid -2°C än vid -7°C, rören skulle behöva bli längre på grund av mindre temperaturdifferens. 
Detta eftersom att rörens area bestämmer hur mycket effekt som överförs till det kringliggande 
vattnet 

11.5 Framtiden 
Då fjärrkylabranschen står inför ständig förändring är det svårt att sia om framtiden. Den prognos 
som är framtagen av Norrenergis marknadsavdelning är enbart en samling av anslutningsmöjligheter, 
det är helt upp till de olika kunderna att ansluta sig. Den stora fördelen för Norrenergi gentemot 
dessa byggnader är möjligheten att lagra fjärrkyla.  

12 Slutsats 
Syftet med denna rapport har varit att utreda potentialen för att använda det nedlagda bergrummet 
i Sundbyberg för lagring av fjärrkyla. Resultaten visar på följande omständigheter: 

• Det krävs en vidare utredning för att avgöra exakt hur stora ingrepp på bergrummet som 
måste göras. Ifall en del av bergrummet kan användas utan fullständig sanering och skrotning 
av berget kan kostnaden för ingrepp på bergrummet minskas kraftigt.  

• Termodynamiskt sett förväntas inga problem att utnyttja bergrummet. Det lager som Fortum 
använder i Hornsberg har geometriska likheter med Sundbybergslagret. En mindre sanering 
av olja bör utföras för att minska en eventuell påverkan på utrustning i lagret, dvs. dysorna 
samt den värmeväxlare som behöver installeras i anslutning till lagret. Samtidigt bör ett 
filtersystem installeras för att förhindra att oljeskadat vatten kommer i kontakt med 
värmeväxlaren och således kan ha negativ påverkan på dess kapacitet. 

12.1 Fall I - Nordvästra 
• De nuvarande kylmaskinerna i Sundbybergsverket klarar ej ett dimensionerande dygn, men 

lagrets storlek gör att det på säsongsbasis teoretiskt sätt skulle räcka utan installation av 
kylmaskiner. Investering av kylmaskiner på 7,5 MW skulle uppgå till knappt 20 miljoner 
kronor. 

• Lagret är förhållandevis stort för fall I och kan passa bra för ytterligare expansion efter 2019. 

12.2 Fall II - Nordvästra samt Norra nätet 
• Det finns en stor ekonomisk potential i att utnyttja det befintliga bergrummet för lagring av 

fjärrkyla. Med en beräknad kostnad på 2,5 miljoner kronor per MW kylmaskinseffekt 
kommer alternativkostnaden att uppgå till knappt 64 Mkr för fall 3. Kostnaden för en 
fullständig sanering av bergrummet kan komma att uppgå till 40-50 Mkr. Till detta kommer 
även installation av utrustning (dysor, pumpar m.m.) för minst 10 miljoner kronor. 
Sammankoppling av nätet måste också göras, förslagsvis Sundbyberg till Arenastaden till en 
kostnad av 26,3 Mkr. Denna rörledning bidrar dock även till redundans i näten, vilket kan ses 
som en ökad vinst.  

• Den ekonomiska vinningen med att använda ett lager för att förbättra köldfaktorn hos 
kylmaskinerna har beräknats uppgå till 50 MWhel (fall III), vilket motsvarar en minskning med 
1,2 % av förbrukningen under sommarmånaderna. Detta genom förbättrad driftsplanering. 



43 
 

Dock skall tilläggas att det även innebär förbättrad drift under den tid som inte inbegrips av 
sommarmånaderna. 

• Lagrets fulla kapacitet används i detta fall varken under dygns- eller säsongsvariation. Alltså 
skulle ytterligare effekt utöver de 54 MW som marknadsprognosen antar kunna anslutas.  
 

12.3 Islager 
Termodynamiskt sett finns inga teoretiska hinder för att använda fasövergången för vatten för att 
öka möjligheten till energi- och effektuttag ur ett lager. Författarna rekommenderar dock inte att gå 
vidare med ett islager i Sundbybergslagret på grund av: 

• Nuvarande kylmaskiner kan inte användas för att ladda lagret om inte ett partiellt lager 
upprättas. Detta på grund av att nuvarande kylmaskiner inte arbetar med temperaturer 
under vattnets fryspunkt. 

• Om ett partiellt lager upprättas blir islagret mindre, samt att isolering mellan lagerdelarna 
måste utföras.  

• En fullständig sanering av lagret krävs. Detta för att erhålla den vattenkvalitét som 
tillverkarna rekommenderar för ismoduler. 

• Det ökade möjliga effektuttaget med ett islager är ingenting som kommer Norrenergi till 
gagn eftersom det redan går att uppfylla med ett vattenlager. 

12.4 Fall III - Centrala nätet 
För att kunna möta det ökande behovet av fjärrkyla i det centrala nätet på dygnsbasis skulle den 
lagrade effekten i fjärrkylaackumulatortanken behöva ökas något (11 MWh), men det finns även en 
rad andra lösningar: 

• Det finns en väldigt stor kapacitet för att tillverka kyla i Solnaverket, ifall värmepumparnas 
förångarsida utnyttjas istället för att utöka energivolymen i lagret (genom antingen is eller 
högre ΔT eller bägge) kan en nyinvestering i ackumulatortanken undvikas. Dock sker detta i 
sådana fall på bekostnad av värmefaktorn hos de redan installerade värmepumparna. 

• Den lagrade energimängden för ett dimensionerande dygn uppgår till 86,3 MWh vilket kan 
uppnås utan fasövergång, vilket med andra ord inte kräver någon större installation i själva 
ackumulatortanken. Det krävs dock en kylutrustning som arbetar mot en lägre temperatur, 
vilket kommer sänka COP för maskinen när den laddar lagret med en högre 
temperaturdifferens än 10°C. 

13 Förslag till framtida arbete 
För att säkerställa att ett eventuellt utnyttjande av bergrummet går att genomföra kommer förutom 
denna rapport även andra studier att krävas. En sammanställning ges nedan: 

• Noggrannare undersökning av bergrummet för att kunna fastställa kostnaden av fullständigt 
iordningsställande. Därmed skulle även noggrannare investeringskalkyler med 
alternativkostnader kunna göras. 

• Vidare diskussion med Sundbybergs kommun om iordningsställande av lagret och även 
övertagande av detta. 
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• Undersöka omhändertagande av snö vid verket. Att ladda lagret fullt (440 MWh, ΔT=15) 
genom snösmältning skulle kräva ungefär 5000 ton snö vilket motsvarar ca 8 000-15 000 m3. 
Detta kan jämföras med Stockholm stads tillstånd att dumpa 1 000 000 m3 i Saltsjön och 
Mälaren 2010.   
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16.2 Kylmaskiner 

Solna 
Frösunda 

Kylmaskiner Frösunda Sjökyla 
Sundbyberg 0,5 

MW 
Sundbyberg 2 

MW 
Effekt 
[MW] COP Effekt [MW] COP Effekt [MW] COP 

Effekt 
[MW] COP 

Effekt 
[MW] COP 

5 - 6,28 6,66 10,00 50,00 0,52 4,49 3,00 6,46 
4,5 - 5,65 6,91 10,00 50,00 0,47 5,02 2,70 7,10 
4 - 5,02 7,15 10,00 50,00 0,42 5,45 2,40 7,45 

3,5 - 4,39 7,21 9,23 46,14 0,37 5,77 2,10 7,59 
3 - 3,77 7,26 7,91 39,55 0,31 5,71 1,80 7,67 

2,5 - 3,14 7,11 6,59 32,96 0,26 6,14 1,50 7,59 
2 - 2,51 6,96 5,27 26,37 0,21 6,50 1,20 7,10 

1,5 - 1,88 6,39 3,96 19,78 0,16 6,63 0,90 6,40 
1 - 1,26 5,82 2,64 13,18 0,11 6,50 0,60 5,28 

                    
Värmepumpar inte medtagna i tabellen eftersom värmepumpar tillverkar både värme och kyla, 
det blir då missvisande att ta med dem i tabellen. Detta på grund av att deras COP beräknas 
endast utifrån pumpeffekten från värmepumpsanläggningen.   

 

16.3 Driftseffekter scenario 2 
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16.4 Läckvattenflöde 
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