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Abstract

Energianvändning i serverhallar: energiflöden och kylning

The use of energy in data centres: energy flows and
cooling

Linn Sjöström

This thesis examines different methods for the cooling of data centers. Several means
of cooling with the refrigeration cycle have been studied, as well as the feasibility of
using free cooling in different parts of Sweden. In addition, the possibilities of
transferring excess heat to a nearby district heating system were investigated. It was
found that in all investigated cases except two, the data center could be cooled solely
with free cooling for at least 300 days a year when only the outside air temperature
was considered as a constraining factor. The limit was then set to 20 °C.

The vast majority of all district heating systems in Sweden get little to none of their
heat from other excess heat sources. It is therefore unlikely that this would hinder
the possibility for owners of data centers to sell the heat produced by the servers to
district heating systems.

The data center belonging to the Swedish Energy Agency was especially examined.
Experiments showed that when the cooling system temperature was set to 20 °C or
below, the power consumption increased by 1 kW. No upper limit was found.

Images taken with an IR-camera indicated that some mixing of hot and cold air takes
place near the end of the aisle. Moreover, the difference in temperature between the
upper and lower parts of the rack increased when the cooling system was set to
higher temperatures, indicating further mixing of air.
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Sammanfattning 

Världens serverhallar använder allt mer energi. Mellan år 2000 och år 2005 fördubblades 

elanvändningen i datorhallar globalt, och idag bedöms datorcentren stå för 1,1–1,5 % av världens 

totala elanvändning. Detta har bidragit till att informations- och kommunikationsteknologisektorn 

bidrog med lika stora utsläpp av växthusgaser som flyget under 2007. 

En stor del av elanvändningen i serverhallar förbrukas av kylsystemet. Ett antal olika tekniker för 

att kyla serverhallar presenteras i rapporten. Vidare har en analys gjorts av förutsättningarna för 

att i Sverige använda andra kylmetoder än de konventionella som baseras på kompressorer. När 

endast utomhuslufttemperaturen beaktades var det möjligt att uteslutande använda kall 

utomhusluft för kylning under minst 300 dagar om året i alla undersökta tätorter utom två. Därtill 

visade det sig att endast en begränsad del av fjärrvärmen i Sverige idag kommer från spillvärme 

varför det inte är sannolikt att detta skulle utgöra ett hinder för tillvaratagande av spillvärmen 

från serverhallar genom värmeöverföring till fjärrvärmenät. 

Vidare studerades Energimyndighetens serverhall med avseende på inställd kyltemperatur och 

omblandning av luft med olika temperatur. Undersökningen visade att kylsystemet troligen inte 

styrs på det sätt som man tidigare trott. Istället för att kylsystemet håller den inställda 

temperaturen på det till servrarna tillförda kylluftflödet tycks det som att kylsystemet försöker 

reglera utgående kylluftflöde så att den till kylsystemet återvändande varma luften håller inställd 

temperatur. 

Mätningar visade också att serverhallens effektförbrukning ökade med knappt 1 kW om 

temperaturen på kylenheten ställdes in på 20 °C eller lägre. Detta beror antagligen på att kylflödet 

som når serverhallen från byggnadens övriga kylsystem håller för hög temperatur för att förse 

hallen med tillräcklig kyla vid dessa temperaturer. Ytterligare kyla tillfördes då troligen med 

hjälp av en kompressor i kylenheten vilket höjde serverhallens effektförbrukning. I det 

undersökta intervallet på inställd kylluftstemperatur, 18-26 °C, kunde ingen effektökning till följd 

av ökande serverfläktsintensitet skönjas. Detta är dock att förvänta då den kylluft som nådde 

servrarna hade lägre temperatur än den inställda och inte ens servrarna i rackens övre del nåddes 

av luft med temperaturer lika höga som de på kylenheten inställda. 

Slutligen tydde undersökningar i hallen med hjälp av värmekamera på luftomblandning mellan 

serverhallens kalla och varma sida. Högre temperaturer på kylluften ökade dessutom 

temperaturdifferensen mellan rackens övre och nedre del, vilket antydde ökad luftomblandning 

då temperaturen höjdes. 
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Förord 
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1 Inledning 

Kapitlet beskriver varför projektet genomfördes och på vilket sätt. Vidare presenteras det 

uppsatta målet som arbetet har eftersträvat. 

1.1 Bakgrund 

Serverkapaciteten i världen har ökat kraftigt de senaste åren, liksom dess energianvändning. Bara 

mellan år 2000 och år 2005 skedde en fördubbling av elanvändningen i datorhallar globalt sett, 

och idag bedöms datorcentren stå för 1,1–1,5 % av världens totala elanvändning [1]. I de 

nordiska länderna har energianvändningen i serverhallar ökat med uppskattningsvis 35 % under 

2012 [2]. För Sveriges del är det troligt att det kommer ske en fortsatt ökning av 

energianvändningen. Detta till följd av aktiv marknadsföring gentemot utländska IT-företag i 

syfte att förmå dem att investera i serverhallar på svensk mark [3]. 

De stora mängder elenergi som används för att driva världens serverpark medför omfattande 

utsläpp av klimatpåverkande gaser. Analysföretaget Gartner kom 2007 fram till att informations- 

och kommunikationsteknologisektorn var ansvarig för 2 % av de globala utsläppen av 

växthusgaser [4]. Det är lika mycket som hela flygsektorn [5]. 2002 förorsakade datorcenter, 

inklusive den för dessa nödvändiga kylningen, utsläpp på 76 miljoner ton koldioxidekvivalenter. 

Om utvecklingen fortsätter som förväntat kommer datorcentrens klimatpåverkan att ha 

trefaldigats till år 2020 relativt år 2002 [4].  

Sedan några år tillbaka har flera energieffektiviseringsåtgärder genomförts i serverhallar, något 

som påskyndats av det faktum att elförbrukningen utgör en markant del av driftskostnaden. Detta 

har, tillsammans med den ekonomiska krisen 2008, bidragit till att ökningen av energianvändning 

i serverhallar minskat sedan 2007. Mellan 2005 och 2010 skedde en ökning med endast 56 % 

vilket är avsevärt lägre än den tidigare femårsperiodens fördubbling [2]. Trots att ökningstakten 

avstannat något kommer serverhallarna fortsatt att använda stora mängder elenergi. Denna energi 

omvandlas i hallarna till värme som sedan måste kylas bort för att inte utrustningen ska ta skada. 

Idag sker detta med hjälp av bland annat kompressorkylmaskiner, vilka i sin tur förbrukar än mer 

elenergi [6]. En sammanställning av 2005 års elförbrukning i serverhallar visade att kylningen då 

krävde samma energimängd som själva IT-utrustningen [7]. Utsläppen från kylning av servrar 

har globalt uppskattats till 24 miljoner ton koldioxidekvivalenter för år 2002 [4]. 

Idag görs försök att minska inte bara energianvändningen för servrar utan också 

energianvändningen för kylning av dessa. Exempelvis har Facebook valt att förlägga sitt tredje 

datorcenter i svenska Luleå för att kunna utnyttja den kalla luften för att kyla servrarna, så kallad 

frikyla [8] [9]. Även andra lösningar är tänkbara, såsom återvinning av värmen för nyttjande i 

lokaler eller fjärrvärmenät [6].  

Energimyndigheten ville därför utreda vilka tekniker för kylning av serverhallar som finns på 

marknaden idag samt vilka förutsättningar som råder för dessa i olika delar av Sverige. Vidare 

har myndigheten önskat få energianvändningen i sin egen serverhall kartlagd för att kunna 

energieffektivisera densamma samt visa på energivinsterna med olika tekniska lösningar. 
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1.2 Syfte och mål 

Syftet med projektet har dels varit att ge en större kunskap om serverhallarnas energiflöden och 

de tekniker för kylning som idag finns på marknaden samt förutsättningarna för att tillämpa dessa 

tekniker i olika delar av Sverige, dels att undersöka olika sätt att optimera driften av 

Energimyndighetens egen serverhall. Projektet kan således delas in i tre deluppgifter: 

 Att beskriva serverhallarnas energiflöden samt de tekniker som finns för att kyla bort 

spillvärmen 

 Att utreda var i Sverige som olika kylsystem är tillämpbara med utgångspunkt i specifika 

förutsättningar i omgivningen, såsom utomhuslufttemperatur och närhet till fjärrvärmenät 

 Att undersöka någon eller några parametrar som kan inverka på energianvändningen i 

Energimyndighetens serverhall för att se om denna kan fås att konsumera mindre 

mängder energi 

Syftets första och andra del ska ge kunskap som sedan kan användas av såväl serverhallsägare 

som av organisationer såsom Business Sweden. Granskningen av Energimyndighetens egen 

serverhall ska ge information som eventuellt kan ligga till grund för en framtida förändring av 

relevanta parametrar så att energianvändningen minskar.  

1.3 Metod 

Tillvägagångssättet har varierat mellan de olika delmålen. Arbetet med projektets första del, att 

beskriva olika tekniker och system för kylning av serverhallar, har genomförts genom intervjuer 

med, och studiebesök hos, ett antal ägare till serverhallar samt genom litteraturstudier. 

Studiebesök har gjorts dels hos så kallade colocation-företag, som erbjuder lokaler där andra 

företag eller organisationer kan placera sina servrar, dels hos organisationer som själva inhyst 

sina servrar, däribland Energimyndigheten. Information har vidare inhämtats från litteratur, 

tidningsartiklar, rapporter, webbsidor, uppslagsverk och vetenskapliga artiklar. För att illustrera 

principer och tekniker har även schematiska bilder konstruerats med hjälp av programmen Smart 

Draw, Paint och Excel. 

Projektets andra del har bestått av en informationsinsamlande del och en del med beräkningar. 

Eftersom fokus har legat på möjligheter till frikyla med utomhusluft samt på möjligheter att sälja 

spillvärmen till närliggande fjärrvärmenät har data om lufttemperaturer samt fjärrvärmenät varit 

nödvändiga. Klimatdata för hela Sverige har inhämtats från SMHI. På grund av skrivningar i 

avtalet för nyttjandet av datamängden har denna inte kunnat redovisas i sin ursprungliga form. 

Däremot presenteras de resultat som framkommit efter bearbetning. Dessa har erhållits genom att 

maxtemperaturen per dygn för ett antal svenska orter mellan år 1961 och 2011 har jämförts med 

temperaturen 20 °C, se avsnitt 3.1.1 för närmare uppgifter om val av jämförelsetemperatur, och 

antalet dagar då temperaturen har varit högst den valda summerats. Denna summa har därpå 

dividerats på antalet år under mätperioden, 51, för att erhålla antalet dagar per år då temperaturen 

aldrig överstigit den valda på 20 °C. Därefter har resultaten sammanställts i programmet Smart 

Draw för att visualisera vilka regioner i Sverige som är bäst lämpade för frikyla.  
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För att undersöka möjligheterna att sälja spillvärmen till närliggande fjärrvärmenät har data 

erhållits från branschorganisationen Svensk fjärrvärme. Denna har sedan analyserats för att ge 

andelen energi från olika former av spillvärme eller överskottsvärme, närmare bestämt avfallsgas 

eller restgas inklusive avfallsgas från stålindustrin, spillvärme och värme från 

rökgaskondensering. Då dessa energiformer är svåra att transportera längre sträckor och värmen 

inte produceras som en huvudprodukt skulle ett ersättande av denna energi inte innebära att 

mängden primärenergi för värmeproduktion minskade. Av denna anledning har den relativa 

mängden av dessa energiformer betydelse för möjligheterna och vinsterna med att sälja 

spillvärme från serverhallar till de aktuella fjärrvärmenäten. Likaså har energikällorna för 

värmeproduktion analyserats för andelen fossila bränslen, stenkol, olja, naturgas och ”övrigt 

fossilt”, för att ge en uppfattning om miljönyttan med att tillföra spillvärme från serverhallar och 

på så sätt minska tillförseln av andra energislag. De företag som inte fullständigt redovisat sin 

värmemix för Svensk fjärrvärme eller som inte ingår i branchorganisationen har utelämnats i 

analysen. 

Undersökningar har även gjorts av Energimyndighetens egen serverhall med hänsyn till två 

viktiga faktorer för energieffektivitet – graden av omblandning av kall kylluft till servrarna och 

varm luft från servrarna samt kylluftstemperaturer. Den första faktorn hade med fördel studerats 

genom att faktiskt isolera de två luftflödena från varandra och mäta effekten före respektive efter 

luftflödena isolerades. Detta var dock inte möjligt i det aktuella fallet; istället studerades 

omblandningen av luft genom att med värmekamera dokumentera varmare och kallare områden i 

hallen samt genom att mäta temperaturerna vid servrarnas luftinsug. Dessa temperaturer har 

sedan jämförts med temperaturen på luften från kylenheten för att hitta eventuella skillnader vilka 

skulle kunna tyda på omblandning av luft mellan den varma och den kalla gången. 

Den andra faktorn, lämplig temperaturinställning på kylenheten, har studerats genom att inställd 

temperatur varierats i steg om två grader i intervallet 18-26 °C varpå elförbrukningen för hela 

hallen har studerats. Varje ny temperaturinställning fick verka i ett dygn för att systemet skulle ha 

tid att nå balans. Ett annat skäl till att varje temperaturinställning fick verka i ett dygn var att 

endast hallens totala elförbrukning kunde mätas, vilken inte bara inkluderade belysning med 

mera utan även el producerad av egna solceller. Dessa bidrog till att minska elförbrukningen 

dagtid varför inga effekter av den förändrade temperaturen kunde studeras då. Då hallens 

elkonsumtion annars var relativ jämn och solcellerna inte inverkade nattetid användes endast 

mätdata från de mörka timmarna på dygnet. 

Energimyndigheten använder sig inte av någon form av kompressorkyla, vilket är det vanligaste, 

utan får istället sin kyla från fastighetsägaren. Denna har i sin tur tidigare fått kylan från 

fjärrkylanätet. En nyinstallerad värmepump har dock möjliggjort för fastighetsägaren att 

periodvis skapa egen kyla och värme för byggnaden. Eftersom systemet inte ägs eller drivs av 

Energimyndigheten har det varit svårt att få närmare upplysning om detta. Den enda 

energieffektivitet som har kunnat undersökas har således varit serverhallens egen elförbrukning. 

Energivinster i form av att värmepumpen eventuellt fick lägre elförbrukning då högre 

temperaturer användes i hallen har inte studerats. 

En närmare beskrivning av hur mätningarna i Energimyndighetens serverhall genomförts ges i 

kapitel 4. 
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2 Serverhallarnas utbredning, energiflöden 

och kylsystem 

Kapitlet ger en närmare beskrivning av bakgrunden till projektet samt serverhallarnas betydelse 

för de globala och nationella energisystemen. Vidare beskrivs de energiflöden som finns i en 

serverhall och vilka värmemängder som dessa ger upphov till. För att inte servrarna ska bli för 

varma krävs att värmen kyls bort. Metoderna för detta, både hur värmen transporteras i hallen 

och hur den slutligen bortförs från byggnaden, beskrivs också. 

2.1 Serverhallarnas energianvändning och spridning 

Världens serverhallar förbrukar enorma mängder energi. Tillsammans står serverhallarna för 1–

1,5 % av världens totala elanvändning [1] [4] [5]. Ett enda skåp med servrar, ett så kallat rack, 

förbrukade för några år sedan 20-25 kW [10]. Idag har energidensiteten ökat ytterligare; ett 

rackskåp fyllt med enbart bladservrar använder omkring 33 kW [11].  

Storleken på en enskild serverhall kan variera mycket, liksom de begrepp som används för att 

beskriva den. Det finns inga absoluta definitioner för de termer som förekommer. Ofta avses ett 

större system i de fall ordet ”serverhall” används relativt begreppet ”serverrum”, men uttrycken 

är i praktiken synonyma. Även begreppen ”datorhall” och ”datorrum” används. 

Ett litet datorrum kan ha en effekt på några få kilowatt medan företag som hyr ut utrymmen för 

servrar ofta har hallar som ligger på några hundra kilowatt i effekt, liksom andra större 

organisationers hallar [12] [13]. Det finns dock betydligt större serverhallar. Facebooks planerade 

anläggning i Luleå beräknas få en total effekt på 120 MW el, vilket är mer än SSAB:s närbelägna 

stålverk [9] [14]. 

2.1.1 Serverhallar i Sverige 

Det finns ingen officiell statistik över mängden serverhallar i Sverige idag, men företaget 

Datacenter Dynamics uppskattar att Sverige år 2010 hade 30 000 rackskåp, vilka täckte en yta på 

100 000 kvadratmeter [2]. Sverige marknadsför sig också utomlands för att locka IT-företag att 

investera i serverhallar på svensk mark, vilket kan vara en bidragande orsak till att elbehovet för 

datahallar i Norden bedömts öka med 35 % under 2012 [2] [3]. Skäl som uppges till varför IT-

företag ska lokalisera sina serverhallar till Sverige är bland annat låga elpriser, ett robust elnät 

och ett kallt klimat som passar för frikyla. Business Sweden har även en iordningställd lista över 

platser som man rekommenderar för datahallar, både färdiga byggnader, öppna platser och 

bergrum [3]. 

2.1.2 Energianvändningen i kontor och förvaltningsbyggnader 

I Energimyndighetens senaste kartläggning av energianvändningen i kontors- och 

förvaltningsbyggnader år 2005, Förbättrad energistatistik för lokaler – ”Stegvis STIL”, 

konstaterades att serverrum finns i de flesta kontors- och förvaltningsbyggnader [15] [16]. Då 
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kontors- och förvaltningsbyggnader utgör 19,3 % av den totala lokalarean på 134,7 miljoner 

kvadratmeter innebär det att dessa totalt upptar en area på knappt 26 miljoner kvadratmeter eller 

27 % av antalet byggnader i Sverige [17]. Majoriteten av kontors- och förvaltningslokalerna ägs 

av företag och fysiska personer; stat, landsting och kommuner innehar tillsammans knappt 26 % 

av lokalerna sett till ytan [17]. 

Energimyndighetens kartläggning av energianvändningen i kontors- och förvaltningsbyggnader 

visade också att datahallar och servrar stod för en betydande del av byggnadens 

energianvändning, men att energiåtgången varierade kraftigt mellan de studerade lokalerna, se 

Figur 1. I snitt gick 9,9 % eller 10,7 kWh/m
2
 och år av den förbrukade elenergin till dator- och 

serverhallar. Vissa lokaler i undersökningen hade sina serverrum på annan plats och saknade 

därför egna. Om dessa räknas bort och endast lokalerna med serverrum beaktas landar den 

genomsnittliga elanvändningen istället på 13,8 kWh/m
2
 och år eller 12,3 % av den totala 

elanvändningen [16]. 

 

Figur 1: Elanvändning [kWh/m2 år] i datahallar och serverrum i kontor och förvaltningsbyggnader år 2005. 

Källa: [16]. Figuren är direkt återgiven från [16] (med tillstånd). 

Om den genomsnittliga energianvändningen hos de lokaler som studerades i Förbättrad 

energistatistik för lokaler – ”Stegvis STIL” överensstämmer med landets övriga kontors- och 

lokalbyggnader skulle den totala energiförbrukningen för enbart för dator- och serverhallar i 

kontors- och förvaltningsbyggnader ligga på 360 GWh per år
1
. Till detta kommer ytterligare 

energi för kylanläggningar. 

                                                 

1
 13,8 kWh/m

2
 år × 134 700 000 m

2
 × 0,193 ≈ 360 000 000 kWh/år 



Examensarbete i energisystem, 1FA392   2013-08-04 
Energianvändning i serverhallar: energiflöden och kylning 
Linn Sjöström 

- 6 - 
 

2.1.3 Serverrum i svenska myndigheter – några exempel 

Inom nätverket för myndigheters energieffektivisering av byggnader, HyLok, sammanställdes år 

2010 erfarenheter av medlemmarnas energieffektiviseringsåtgärder i sina respektive serverhallar. 

Projektet gav exempel på energiåtgången i myndigheternas serverhallar [18].  

Den svenska polisen hade vid sammanställningen IT-utrustning som totalt förbrukade 35-40 

GWh årligen. I denna utrustning ingick, förutom bland annat 30 000 stationära och 7 000 bärbara 

datorer, också runt 1400 servrar [18].  

Energimyndigheten hade år 2010 20 fysiska bladservrar med en total energianvändning på 7-9 

kW, vilket motsvarar 70 MWh per år. Till detta kommer en ”hotsite”, en kopia som används för 

backup, som använde samma mängd energi. Innan myndigheten övergick till att använda 

virtuella servrar hade man (år 2002) 70 fysiska servrar som tillsammans lagrade 1 TB. De 20 

servrar som användes 2010 lagrade istället 40 TB [18]. 

Kemikalieinspektionen hade tidigare 26 servrar men hade genom effektiviseringsåtgärder kunnat 

minska detta till 6 fysiska servrar år 2010. Naturvårdsverkets serverhall hade vid projektets 

genomförande en egen serverhall med datakapacitet på 1,4 TB. Dessutom hyrde myndigheten in 

sig hos en extern leverantör. Projektets sista medlem, SMHI hade år 2009 två serverhallar i 

Norrköping som tillsammans förbrukade 1 600 MWh [18]. 

2.2 Serverhallarnas uppbyggnad och huvudsakliga 

energiflöden 

En serverhall är ett utrymme avsett för IT-utrustning såsom servrar, kommunikations- och 

lagringsutrustning samt nödvändig kringutrustning [19]. Begreppet innefattar således mer än 

endast servrar, men som nämndes ovan används datacenter och serverhallar i praktiken som 

synonymer. Serverhallarna kan både ägas av en enskild användare eller av ett företag som hyr ut 

utrymme [20]. I det senare fallet ansvarar det så kallade colocation-företaget för säkerhet och 

kylning av hallen. Dessutom finns företag som erbjuder molntjänster. Molntjänster innebär att 

hantering av data och program sker på en extern resurs och att användaren därmed helt slipper 

investera i och sköta egen IT-utrustning. Oftast är molntjänsterna tillgängliga via internet, vilket 

möjliggör åtkomst från alla platser med internettillgång. Ökad användning av molntjänster 

innebär dock inte att behovet av serverhallar minskar globalt utan endast att ägarförhållandena 

för dessa förändras [21]. 

Serverhallens dominerande komponent, servern, är en dator eller ett programsystem som inom ett 

distribuerat system tjänar klienter. Klienten är ett program på exempelvis en persondator. Ett 

flertal klienter kan vända sig till samma server för att få begärda tjänster som exempelvis 

filhantering utförda [22] [23]. Ytterligare komponenter finns dock också på plats i eller i närheten 

av serverhallen. Dessa beskrivs närmare i nästkommande kapitel. 
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2.2.1 Eldistribution till IT-lasten  

UPS-enheten, där UPS är en förkortning av engelskans Uninterruptible Power Supply, finns på 

plats för att säkerställa en jämn ström till servrarna [6]. UPS-enheten består av tre komponenter, 

där den centrala utgörs av ett ackumulatorbatteri som kan förse IT-utrustningen med energi vid 

kortare avbrott [24]. Eftersom detta måste matas med likström omvandlas nätets växelström med 

hjälp av en likriktare då batteriet laddas [25]. Därefter omvandlas strömmen tillbaka till 

växelström [6]. 

 

 

Figur 2: Effektförsörjning av IT-utrustningen i en serverhall. Källa: [26]. 

PDU är en förkortning för engelskans Power Distribution Unit. PDU:ernas uppgift är att 

omvandla den från UPS-enheten inkommande tre-faseffekten till enfas och distribuera effekten 

till de olika komponenterna i racken. Eftersom ingen omvandling mellan AC och DC sker i dessa 

komponenter blir verkningsgraden högre än i UPS:erna. En PDU har normalt en verkningsgrad 

på omkring 90 %, men det är möjligt att nå upp till 99 % i verkningsgrad. En UPS-enhet ligger i 

stället kring 70-80 % [25]. 

Efter PDU:n når energin slutligen in i racken och PSU:erna (Power Supply Unit). Där omvandlas 

växelströmmen till likström som sedan transformeras till olika spänningsnivåer beroende på vad 

som efterfrågas varpå varje individuell IT-last förses med energi [25]. 

2.2.2 Energiflöden i serverhallen 

Elenergin som används i servrarna måste passera flera steg innan den når UPS-enheterna och så 

småningom IT-utrustningen. I Sverige kommer energin normalt från elnätet, även om det är 

möjligt att ta energin från egna kraftverk. Därefter passerar den genom ett ställverk eller en 

elcentral som fördelar den mellan anläggningens olika komponenter [6]. Förutom att IT-

utrustningen förses med energi via UPS:erna går en del energi till kringutrustning såsom 

belysning. Vidare går energi från ställverket till kylanläggningen, se Figur 3. I figuren visas även 

värmeflödena, vilka beskrivs i kapitlet Kylning av serverhallar. 
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Figur 3: Energiflöden i en typisk serverhall. Källa: [6] [11] [10] [26].  

Fördelningen av energianvändning mellan de ovan beskrivna delarna kan variera mycket mellan 

olika hallar, se Figur 4. 

 

Figur 4: Effektförbrukning i två serverhallar i fallstudie gjord vid Lawrence Berkeley National Lab. 
"Datorlast" innefattar servrar, lagrings- och nätverksutrustning samt PDU:er (Power Distribution Units), 

"HVAC" betecknar värme ventilation och luftkonditionering (Heating Ventilation and Air Conditioning) och 

”UPS” står för försluster i UPS -enheter. Källa: [25]. 

Det vanligaste måttet för att ange en datorhalls energieffektivitet är genom det så kallade PUE-

talet. Detta anger förhållandet mellan den totala energianvändningen i datorhallen och den 

energimängd som används av själva IT-utrustningen enligt ekvation 1, 
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   (1)  

Eftersom liten energiförbrukning för kyla och kringutrustning ger en lägre kvot är det således 

fördelaktigt med ett så lågt PUE-tal som möjligt. Detta kan dock per definition aldrig understiga 

ett [6] [27]. 

Som framgår ur ekvationen tas endast hänsyn till energianvändningen i serverhallen utan 

beaktande av serverkapaciteten. Inte heller tar PUE-talet hänsyn till om en del av energin är 

förnybar och lokalt producerat eller om spillvärmen som serverhallen producerar återvinns. 

Måttet är därför ifrågasatt. I ett examensarbete som gjordes år 2010 behandlades frågan närmare 

och förslag på ett alternativt mått presenterades [6]. PUE-talet är dock det helt igenom 

dominerande måttet idag. 

En sammanställning av PUE-tal för ett antal datorhallar 2003 och 2005 visade att PUE-talet 

sjunkit från i snitt 1.95 till 1.63. Trots detta står kylningen ofta för 20-50 % av anläggningarnas 

totala energianvändning [11]. 

2.3 Kylning av serverhallar 

Serverhallarna använder mycket stora energimängder. I princip all denna energi, tillförd i form av 

el, kommer att omvandlas till värme [11] [28]. Eftersom IT-utrustningen inte tål alltför höga 

temperaturer och värmeläckaget genom väggar inte är tillräcklig krävs speciella kylanläggningar 

[29]. Dessa kan många gånger använda betydande energimängder, ibland likvärdiga med eller till 

och med större än själva IT-utrustningens [25] [30]. Om kyla och infrastruktur inkluderas blir 

driftkostnaden omkring fem gånger så stor som kostnaden för själva servern. Förutom risken för 

förkortad serverlivstid och dålig tillförlitlighet vid felaktig kylning är såldes ekonomiska faktorer 

ett starkt skäl till ett bra kylsystem [31]. 

Huvudsakligen sker bortförandet av värmen genom att ett luftflöde drivs genom servrarna med 

hjälp av fläktar. Därefter transporteras värmen via luft till en kylanläggning i vilken luftens 

temperatur sänks varpå denna återförs till serverhallen. Värmen som upptas i kylanläggningen 

bortförs därefter från lokalen. Detta kan ske på ett flertal olika sätt. Exempelvis kan kyltorn, 

kondensorer eller direkt utomhusluft användas. Det är också möjligt att tillvarata värmen genom 

återvinning i byggnaden eller överföring till ett närliggande fjärrvärmesystem.  

2.3.1 Värmeflöden i serverhallen 

Den elenergi som används i servrarna och som omvandlas till värme bortförs normalt med hjälp 

av fläktar som blåser luft genom servern, förbi de varma delarna, varpå dessa kyls. En stor del av 

värmen kommer från mikroprocessorn, men omkring hälften kommer från andra delar [28]. 

Därefter måste värmen bortföras från hallen, men eftersom denna bärs av luft blir flödena svårare 

att kontrollera än när energin kom in i hallen i form av el. [31].  

För att till viss del ändå kunna styra värmeflödena i hallen ställs servrarna idag nor malt i rader så 

att luftinsuget alltid vänds åt ena sidan och utsläppet av varm luft sker på den andra sidan. På så 

sätt skapas varma och kalla gångar där servrarna får tjäna som fysiska hinder emellan, se Figur 5 
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[32]. För att hålla luftmängderna separerade krävs dock att racken verkligen fylls med servrar 

eller att de ytor som står tomma täcks med paneler för att förhindra omblandning. Vid ett försök 

som genomfördes i syfte att studera betydelsen av täta skåp mättes temperaturen vid tilluftssidan 

då kalluft blåstes upp framför skåpet på luftinsugssidan. I det fall då en öppning lämnades i 

skåpets mitt nådde luften vid den varmaste servern en temperatur av 35 °C. Detta kan jämföras 

med de maximala 23°C som nåddes då skåpet täckts fullständigt. Den tillförda luften hade vid 

försöken en temperatur av 21 °C [33]. Tyvärr förekommer problem med ofyllda skåp hos 

colocation-företag då kunderna själva får ställa in sina servrar eftersom dessa inte sällan lämnar 

racken delvis öppna [13].  

 

   

Figur 5: Racken med servrar placeras ofta i rader där den kalla luften sugs in på ena sidan och den varma 

luften blåses ut på den motsatta. På så sätt bildas varma och kalla gångar. Den övre bilden visar en serverhall 

sedd från sidan, den undre bilden visar samma serverhall sedd ovanifrån 

För att fullständigt förhindra omblandning av luftflödena räcker det dock inte att enbart använda 

sig av kalla och varma gångar skapade på detta sätt. Genom att helt inkapsla de varma eller de 

kalla gångarna kan hallens kylkapacitet fördubblas. Något enklare lösningar innefattar att 

använda plastremsor mellan taket och rackskåpen samt vid sidorna av dessa för att minska 

omblandningen. På så sätt kan fläktenergin minskas med 20-25 % [32]. 

Lufttransporten behöver inte heller ske direkt i serverhallen även om detta är den enklaste 

lösningen. Istället kan luften helt eller delvis ledas till och från racken och kylanläggningen via 

slutna kanaler. Ofta delas system för lufttransport upp i sådana med fritt flöde i hallen, flöde i 

kanaler med utlopp nära rackskåpen och flöde i kanaler med utlopp i skåpen. Dessa principer kan 
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tillämpas på både tillufts- och frånluftssidan, vilket innebär att de kan kombineras till totalt nio 

olika system. De fyra system som utgörs av fria flöden utan kanaler eller kanaler med utlopp nära 

rackskåpen är de vanligaste och generellt de billigaste systemen [34].  

Vilket luftdistributionssystem som är bäst lämpat måste avgöras från fall till fall, men i allmänhet 

kräver stora system eller system med hög energidensitet dyrare och mer avancerade lösningar. 

Ofta finns det vissa områden som har högre energidensitet än andra, samtidigt som det på förhand 

är svårt att veta var dessa kommer att vara belägna. För att kylningen ändå ska vara tillräcklig är 

det vanligt att denna överdimensioneras kraftigt med höga kostnader som följd. Då kan det 

istället vara bättre att använda ett system med kanaler för att på så sätt bättre kunna styra 

kylflödet och därmed slippa överdimensioneringar [34]. 

Om serverhallen är byggd med ett förhöjt golv med luftkanaler under pressas den kalla luften upp 

genom detta, antingen framför eller under racken. Om sådant golv saknas, vilket det ofta gör i 

nyare datacenter, släpps luften antingen ut direkt vid golvet eller leds fram till de kalla gångarna 

via kanaler i taket. Om en sådan lösning väljs är det att rekommendera att även den varma 

frånluften leds bort i kanaler för att undvika att den kalla och varma luften blandas [34].  

2.3.2 Bortförande av värmen 

När värmen har nått kylenheten ska den bortföras ur serverhallen. Oftast överförs värmen till 

utomhusluft som kan hålla en ännu högre temperatur än luften från serverhallen, speciellt på 

varmare breddgrader. Eftersom värme inte självmant går från ett kallare till varmare medium 

används en ”kylcykel” (The refrigeration cycle) [28]. Principen är samma som i en värmepump 

eller en kylmaskin. Denna princip ligger sedan till grund för de olika kylsystem som används i 

serverhallar. På de platser där temperaturen periodvis är tillräckligt låg kan ett kylmaskinsbaserat 

system kompletteras med kyla direkt från utomhusluft. Detta kan antingen göras genom att 

kylmaskinen helt kopplas från eller genom att luften till denna förkyls. Kall utomhusluft, så 

kallad frikyla, används dock aldrig som enda system. Minst ett alternativt kylsystem måste alltid 

finnas på plats i händelse av för höga utomhustemperaturer. Också andra kylsystem som är 

oberoende av meteorologiska förändringar kompletteras alltid med ett andra, fristående, 

kylsystem ifall det första skulle falla från. 

Det är också möjligt att tillvarata värmen från serverhallen för att värma den egna eller 

närliggande byggnader eller för värmeöverföring till ett närliggande fjärrvärmesystem. Om 

temperaturen på den från serverhallen utgående värmen behöver höjas varierar då från fall till 

fall.  

Kylmaskiner 

Kylmaskiner används för att kunna transportera värme från ett kallare till ett varmare medium. 

För att kunna göra detta krävs att energi tillförs, antingen i form av mekaniskt arbete, ofta generat 

genom elektriskt tillförd energi, eller i form av värme. Det första varianten, kallad 

kompressorkyla, används i serverhallar [35]. En schematisk bild av en kompressorkylanläggning 

visas i Figur 6. 
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Figur 6: Princip för kylmaskin och värmepump. I kylmaskiner utgörs värmekällan av det medium som ska 

kylas vilket i serverhallen är den i kylenheten ingående luften. Värmesänkan, ofta utomhusluft, tar sedan emot 

värmen från serverhallen. Källa: [35]. 

Det första steget när värme ska bortföras från serverhallen utgörs av förångaren. Den varma 

luften från serverhallen blåses över en värmeväxlare bestående av tuber innehållande ett 

köldmedium med lägre temperatur. Därigenom överförs värmen från serverhallen till köldmediet, 

varpå den nu kalla luften återförs till hallen [28]. Samtidigt hålls trycket på köldmediet så lågt att 

detta sätts i kokning av den överförda värmen som då upptas utan att någon temperaturökning 

äger rum [35]. 

Köldmediet förs därpå vidare in i en kompressor som höjer trycket och med detta också mediets 

temperatur. Från kompressorn går köldmediet sedan in i kondensorn där det kyls, vanligen av 

vatten eller luft, och kondenserar. Det höga trycket som kompressorn ger upphov till möjliggör 

att köldmediet kan kondensera vid en högre temperatur än den temperatur som det förångades 

vid. Genom att studera det specifika köldmediets ångtryckskurva, se Figur 7, som visar 

förångningstemperaturen vid olika tryck, kan ett tryck väljas som ger en kondensationstemperatur 

som är lägre än kylmedlets temperatur. Köldmedlet kommer då att kondensera i kondensorn. 

Från kondensorn återförs köldmediet, via ett stryporgan som upprätthåller tryckskillnaden, till 

förångaren [35]. 
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Figur 7: Ångtrycks-, smält- och sublimeringskurva. Källa: [38]. 

Ett mått på kylanläggningens effektivitet är den så kallade köldfaktorn, εk , också förkortad COP 

(Coefficient of performance), vilken definieras enligt  

    
     

 
     (2)  

där qkyla är den bortförda mängden värme och w är kompressorarbetet [35]. Köldfaktorn är 

således ett mått på hur mycket värme som anläggningen förmår kyla bort i förhållande till det 

arbete som kompressorn måste utföra. Kompressorarbetet motsvarar ungefär den energimängd 

som måste tillföras utifrån, men då vissa förluster i drivmotor med mera alltid kommer att 

förekomma blir det verkliga arbete som måste tillföras utifrån alltid större än kompressorarbetet 

w [35].  

Vanligtvis kräver kompressorn 20-30 % av den bortförda värmeeffekten, vilket motsvarar en 

köldfaktor på 3,5-5. Till detta tillkommer elenergi till fläktarna som blåser luft genom förångaren 

och kondensorn, vilket motsvarar 5-10 % av kyleffekten. I praktiken krävs det dock ofta betydligt 

större energimängder, i vissa fall kan kylningen kräva lika mycket energi som den bortförda 

energimängden [28]. 

Köldfaktorn ökar med mindre temperaturskillnad mellan förångaren och kondensorn, varpå 

kylanläggningen förmår kyla bort större mängd värme i förhållande till den mängd el den 

förbrukar. Det är därmed en fördel att inte kyla serverhallen till en lägre temperatur än vad som är 

nödvändigt och att den värme som släpps ut i omgivningen inte håller en högre temperatur än vad 

som krävs [35]. 

Metoder för att bortföra värme 

Det finns många olika tekniska lösningar för att bortföra värmen från serverhallen, de flesta 

baserade på den grundläggande kylmaskinstekniken beskriven ovan. Dessa tekniker går även att 

komplettera med frikyla i form av kall utomhusluft. Det finns även ett par rena tekniker för 

frikyla, beskrivna i avsnitt 2.3.3. 
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Metoderna för att bortföra värme kan delas in i ett flertal olika tekniker, se Figur 8. Samtliga 

består av en inre värmeupptagande del som placeras i byggnaden, en yttre värmeavgivande del 

som placeras utanför samt en fluid som transporterar värmen däremellan [36]. Oftast består den 

inre delen av en så kallad CRAC- eller CRAH-enhet och den yttre av ett kyltorn (eng. cooling 

tower), en kylmedelskylare (eng. dry cooler) eller en kondensor (eng. condensor). Däremellan 

finns ofta en så kallad chiller (kylaggregat). 

 

 

Figur 8: Tekniker för att kyla serverhallar med hjälp av kompressorer. Källa: [36]. 

CRAC-enhet och kondensor 

Det vanligaste systemet för kylning baseras på en CRAC-enhet (Computer Room Air 

Conditioner) tillsammans med en kondensor [37]. Speciellt används dessa i små till medelstora 

serverrum i storleksordningen upp till 200 kW. CRAC-enheten, innehållande förångare, 

kompressor och stryporgan, placeras i serverhallen medan kondensorn normalt placeras utomhus. 

En köldbärare transporterar värmen till kondensorn där fläktar blåser bort den [36]. 

Av den energi som används i systemet står kompressorn för strax under hälften medan 

serverfläktarna samt kondensationsfläkten står för knappt 10 % av energin och 

förångningsfläkten för en bit under 20 %. Eftersom förångaren kan kondensera den fukt som 

finns i serverhallens luft så kan luften behöva tillföras extra fukt. Denna process står för runt 20 

% av energin [37] 
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System med CRAC-enheter och kondensorer är billiga att köpa in och enkla att underhålla, men 

det är inte möjligt att på ett ekonomiskt och säkert sätt dra kanalerna med köldmedium långa 

sträckor [36]. 

CRAC-enhet och kylmedelskylare 

System med CRAC-enhet och kylmedelskylare liknar det ovan nämnda, men istället för att 

köldbäraren transporterar värmen ut ur byggnaden så bortförs den från CRAC-enheten via en 

värmeväxlare till flytande glykol. En pump cirkulerar sedan glykolen till en kylmedelskylare 

(eng. dry cooler) där fläktar blåser bort värmen. Glykolkylda system är dyrare än luftkylda då 

komponenterna är fler, men kanalerna kan dras längre sträckor [36]. 

CRAC-enhet och kyltorn 

Ett system med CRAC-enhet och kyltorn fungerar som ett system med CRAC-enhet och 

kylmedelskylare, men istället för att glykol bär värmen bort från CRAC-enheten och serverhallen 

så agerar vatten värmebärare. Värmeavgivningen till utemiljön sker inte heller med en 

kylmedelskylare utan med ett kyltorn [36]. I kyltornet sprids vattnet över ett svampliknande 

material med ett spraymunstycke eller likanande för att den för luft exponerade vattenytan ska bli 

stor. Därefter får vattnet passera genom materialet med hjälp av naturligt drag eller fläktar. 

Förutsatt att luften inte är mättad vid den aktuella temperaturen kommer en del av vätskan att 

avdunsta. Då fasomvandlingen kräver energi kommer vattnet att kylas [38]. 

Vattenkylda system är dyra både i inköp och i drift, men eftersom ledningarna kan dras långa 

sträckor kan ett och samma kyltorn användas för att kyla flera CRAC-enheter eller annan 

utrustning [36]. 

CRAH-enhet och chiller 

I en CRAH-enhet (Computer Room Air Handler) är färre delar i kylsystemet placerade i IT-

miljön. Varm luft från serverhallen värmeväxlas mot vatten i CRAH-enheten. Vattnet går sedan 

vidare in i en chiller där det värmeväxlas mot en annan fluid som i sin tur bär värmen vidare till 

antingen ett kyltorn, en kylmedelskylare eller en kondensor. Kyltorn används då fluiden som bär 

värmen bort från chillern utgörs av vatten. I dessa fall brukar chillern placeras inomhus. Om 

fluiden består av glykol används istället kylmedelskylare. Också i dessa fall brukar chillern 

placeras inomhus. Då kondensorer används brukar dessa vara integrerade i chillern, vilken 

placeras utomhus [36]. 

CRAH-enheter används normalt för större serverhallar på över 200 kW och nyttjas ofta för att 

kyla hela byggnader i vilka datorcenter kan utgöra en mindre del [36]. 

System med pump och värmeväxlare 

Om luften ska kylas nära IT-utrustningen måste fluiden som bär kylan vara ofarlig för 

utrustningen för att undvika skada vid eventuellt läckage. Ett system som används i dessa fall 

består av en krets med kylmedel, exempelvis R-134A, vilket cirkuleras med hjälp av en pump. 

Kylmedlet passerar nära IT-utrustningen där det upptar värme och avlämnar sedan värmen till en 

annan krets, normalt innehållande vatten, via en värmeväxlare. Därifrån förs värmen vidare till en 

chiller och en värmebortförande enhet som ett kyltorn eller en kondensor [36]. 
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Luftkylt fristående system 

Luftkylda fristående system har alla komponenter samlade i en inneslutning som normalt står i 

IT-miljön. Värmen förs sedan bort med luft utifrån som förs in respektive ut ur systemet i 

kanaler. Systemet är billigt och det krävs inga installationer utanför byggnaden förutom luft 

inloppet respektive -utloppet. Det används därför vanligen i små serverrum eller för att åtgärda 

”hot spots” i datacenter [36] 

Takplacerat fristående system 

De takplacerade fristående systemen är i princip likvärdiga med de luftkylda fristående systemen 

med det undantaget att de placeras på taket istället för i byggnaden. Lösningen brukar dock inte 

användas i nya serverhallar [36].  

2.3.3 Frikyla 

Definitionen på frikyla varierar något, men generellt handlar det om att tillvarata den kyla som 

finns naturligt i omgivningen. Kylan kan komma från luften, berggrunden, akvifärer, snölager, 

hav, sjöar eller vattendrag [6] [38]. Beroende på vilken värmesänka som väljs kommer tillgången 

på kyla att variera mer eller mindre mycket under året. För kylning av serverhallar används 

normalt utomhusluft, vilket innebär att ett kompletterande kylsystem behövs för att täcka behovet 

de dagar då utetemperaturen är för hög. 

Den tid som utomhustemperaturen är lika med eller lägre än den önskade temperaturen på 

kylflödet är det i princip möjligt att uteslutande använda frikyla för bortförande av värmen. Det är 

emellertid möjligt att använda utomhusluft för kylning även vid högre temperaturer. Så länge 

som utomhusluftens temperatur är lägre än det varma luftflöde som lämnar servrarna kan denna 

användas för att förkyla luftflödet ifall detta cirkuleras i hallen och på så sätt begränsa den 

temperatursänkning som måste åstakommas med hjälp av kompressor [39]. Möjligheten att 

använda kall utomhusluft för förkylning beror dock på om frikylatekniken monteras parallellt 

med eller i serie med den kompressordrivna kylutrustningen. Om inkopplingen sker parallellt 

kommer kylningen att vid varje given tidpunkt ske endast med endera systemet. Kylningen 

kommer således ske med antingen frikyla eller kompressorkyla. Om inkopplingen istället görs i 

serie kan frikyla även användas för att förkyla luften innan den når kompressorn. Därigenom är 

det möjligt att ta vara på utomhusluftens kylande förmåga också då temperaturen är för hög för 

att direkt användas till kylning [40]. 

Förutom att komplettera de ovan beskrivna teknikerna för kompressorkyla kan frikyla användas 

direkt som en egen metod för bortförande av värme. Enklast är att direkt blåsa in kall luft i 

serverhallen efter att den har fått passera ett filter. Samtidigt släpps den varma luften ut helt eller 

delvis beroende på om det finns behov av att blanda in delar av den i den ingående luften för att 

nå uppställda luftmiljökrav. Ofta kompletteras tekniken med evaporativ kyla då utomhusluften 

får passera genom ett fuktat material. Då fukten avdunstar kyls luften. På så sätt kan 

temperaturen sänkas och frikyla användas vid högre utetemperaturer än annars. Evaportativ kyla 

ökar även luftfuktigheten vilket är positivt i torra klimat. I redan fuktiga klimat kan dock detta 

vara problematiskt. Ett annat skäl till att många väljer bort direkt kyla är att filtret inte kan rena 

bort alla partiklar och att föroreningar kan nå in i serverhallen [36] [40]. 
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För att komma runt problemet med partiklar som når in i hallen och för hög eller för låg 

luftfuktighet kan indirekt kylning med hjälp av värmeväxlare användas. Principen är samma som 

för direkt kylning med frikyla, men istället för att utomhusluften blåses in i hallen så får denna 

passera värmeväxlare som sedan kyler serverhallsluften. Eftersom utomhusluften aldrig kommer 

i direkt kontakt med luften i hallen kan evaporativ kyla användas utan att luftfuktigheten i 

byggnaden påverkas [36] [40]. Det är givetvis också möjligt att transportera kylan utifrån via ett 

annat medium. Exempelvis kan utomhusluften värmeväxlas mot vatten som därefter får kyla 

luftflödet i serverhallen. 

Möjligheterna att använda frikyla är starkt beroende av vilken temperatur som hålls i hallen. En 

högre tillåten temperatur på kylluftflödet innebär att utomhustemperaturen understiger denna 

under en större del av året samt att det utgående varma luftflödet kan förkylas under större del av 

året. Temperaturen får dock inte bli så hög att IT-utrustningen tar skada. För att skapa enighet 

kring temperaturkrav för serverhallar samlade ASHRAE (the American Society of Heating, 

Refrigerating and Air-Conditioning Engineers) ett större antal försäljare av IT-utrustning som 

2004 tillsammans kom överens om riktlinjer. 2008 togs ett nytt dokument fram innehållande nya 

generösare intervall [41].  

ASHRAE:s rekommendationer gäller tre faktorer: torra termometerns temperatur, daggpunkt och 

relativ fuktighet. Den torra luftens temperatur är temperaturen på luften och den temperatur som 

normalt mäts med en termometer. Om denna blir för hög riskerar servrarna att ta skada. 

ASHRAE rekommenderar att temperaturen på luften vid servrarnas luftinsug hålls mellan 18 °C 

och 27 °C [31] [26]. 

Luftfuktighetens inverkan på IT-utrustningen är mindre välkänd. Generellt riskerar man dock att 

kondensat bildas i utrustningen, vilket kan medföra korrosion och elektrisk kortslutning, om 

luftfuktigheten är för hög. Om luftfuktigheten istället är för låg riskerar man att få elektrostatiska 

urladdningar vilket både kan skada IT-utrustningen och människor som vistas i serverhallen [31].  

Rekommendationerna för fukt anges i daggpunktstemperatur och relativ fuktighet. Daggpunkten 

infaller vid den lufttemperatur för vilken vattenångans kondenseringstryck vid rådande tryck 

precis underskrids. Vid temperaturer under daggpunkten kommer således vatten i luften att 

utfalla i vätskeform. Relativ fuktighet, eller relativt ångtryck, beskriver vattenångans partialtryck 

i luften i förhållande till vattenångans mättningstryck vid den aktuella temperaturen enligt 

   
    

      
     (3) 

där φ är relativa fuktigheten, pH2O är vattenångans partitaltryck och p’’H2O är vattenångans 

mättningstryck [31] [42].  

Rekommendationerna för dessa parametrar utgörs av en övre gräns på 60 % relativ fuktighet och 

en daggpunktstemperatur på 15 °C och en undre gräns satt av en daggpunktstemperatur på 5.5 °C 

[26]. Förutom rekommendationerna har ASHRAE även fastställt vidare gränser inom vilka 

serverhallen kan drivas, dock med förhöjd risk för de problem som diskuterats ovan samt sämre 

energieffektivitet  [41]. 
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Istället för att anpassa kylningen efter ASHRAE:s rekommendationer väljer dock många 

serverhallsägare att av tradition använda kyltemperaturer på 18-21 °C, ibland så låga som 13 °C 

[30] [26]. Det innebär att mer energi kommer krävas för kylningen oavsett om kompressor- eller 

frikyla används eftersom köldfaktorn sjunker och antalet dagar då frikyla kan användas minskar. 

Frikyla kan, som nämnts ovan, användas även då utomhusluften inte direkt uppfyller ställda krav. 

Genom att utnyttja evaportativ kyla, fuktning eller avfuktning av luften och inblandning av 

frånluft från serverhallen kan direkt kylning användas trots förhållanden som inte omedelbart 

hade lämpat sig för IT-miljön [31]. 

Förutom begreppet frikyla (free cooling) används ofta det engelska uttrycket ”economizer”, 

vilket möjligen ger en mer rättvisande bild. Även om teknik för frikyla installeras så innebär det 

inte att kylningen fortsättningsvis är kostnadsfri. Dels kommer det alltid behövas ett 

kompletterande system, dels åtgår det energi för kylningen även då frikyla används eftersom 

fläktar eller pumpar fortfarande behövs [40]. 

2.3.4 Fjärrvärme 

Istället för att kyla bort värmen med hjälp av frikyla kan denna tillvaratas. Ett sätt att göra detta är 

genom överföring av spillvärmen från serverhallen till ett närliggande fjärrvärmenät. Eftersom 

fjärrvärmenäten både har högre temperatur och högre tryck än värmeflödena i serverhallen måste 

temperaturen höjas med hjälp av en värmepump. Stora industriella värmepumpar klarar 

emellertid av att arbeta direkt mot fjärrvärmenätets tryck upp till 16 bar, varför inga ytterligare 

värmeväxlare behövs [43] [44]. 

Det finns i princip tre olika temperaturer vid vilka det är möjligt att överföra värmen. Det ur 

fjärrvärmeföretagens synvinkel mest fördelaktiga är att värmen höjs till en tillräckligt hög 

temperatur för att kunna överföras till fjärrvärmenätets framledning och därmed bidra till att fylla 

värmekundernas behov [43]. Temperaturen i fjärrvärmenäten varierar mellan olika länder. I 

Sverige ligger den på högst 120 °C, men nyare system har ofta en högsta temperatur på 100 °C. 

Eftersom värmelasten är lägre på sommaren håller också temperaturen i nätet en lägre temperatur 

sommartid, ofta omkring 70 °C [45]. 

Om temperaturen på värmen istället höjs något mindre kan den överföras till fjärrvärmenätets 

retursida eftersom vattnet i nätet då har förlorat mycket av sin värme. Temperaturen på vattnet 

ligger dock fortfarande över den från servrarna utgående luften. Som exempel kan nämnas att 

Vattenfall AB anger en temperatur på 40-60 °C [46]. Samma temperatur på returvattnet hålls i 

Skellefteå Krafts fjärrvärmenät, samt E.ON:s nät i Malmö [47] [48]. Genom att värmen från 

serverhallen överförs till nätet behöver fjärrvärmeföretaget inte producera lika mycket värme på 

annat sätt för att höja temperaturen innan vattnet går ut till kunderna på nytt. Om värmen 

produceras i ett kraftvärmeverk kommer emellertid elproduktionen att sjunka då temperaturen på 

returvattnet höjs eftersom detta används för att kondensera ångan i kraftvärmeverket [43].  

Det tredje alternativet innebär att värmen istället överförs till fjärrkylasystemet, viket alltid sker 

om kylningen görs med fjärrkyla. Systemet är således tekniskt identiskt med det system som 

används om fjärrkyla väljs som kylkälla för serverhallen utan tanke på värmeåtervinning [49]. 

Denna värmeöverföring kan vara en fördel för fjärrvärmeföretagen då det finns behov av att höja 
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temperaturen på fjärrvärmen med hjälp av värmepumpar. Dessa kan då ta värmen från 

fjärrkylanätet istället för en annan värmekälla som är svalare, vilket höjer värmefaktorn och 

sänker elbehovet [43].  
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3 Förutsättningar för olika kyllösningar 

Kompressorkyla kan användas överallt, oberoende av serverhallens geografiska läge. Det har 

bidragit till att kyltekniker baserade på kompressorer, såsom CRAC- och CRAH-system, är de 

vanligaste sätten att kyla [19] [37]. Stigande elpriser och ett växande miljömedvetande har dock 

medfört att flera serverhallsägare nu väljer system som tar hjälp av frikyla eller som på något sätt 

återvinner värmen som serverhallarna producerar [19]. Dessa energibesparande metoder har 

emellertid inte kompressorkylans breda geografiska tillämpbarhet utan fordrar vissa lokala 

förutsättningar för att fungera. Deras tillämpbarhet i Sverige beskrivs i detta kapitel. 

3.1 Förutsättningar för användande av frikyla 

Den frikyla som används i serverhallar idag består till allra största del av utomhusluft. Av detta 

skäl är ett kallt klimat en stor fördel, varför exempelvis Facebook har valt att förlägga sin senaste 

serverhallsanläggning i Luleå och Google en anläggning i Hamina, Finland. Den senare 

anläggningen hör dock till de få som använder havsvatten för kylning istället för luft [9] [50]. 

För att frikyla från luft ska kunna användas måste utomhusluften vara tillräckligt kall. Vad som 

menas med ”tillräckligt kall” varierar dock. Enligt vad som beskrivits i kapitlet om frikyla ovan 

finns två huvudsakliga temperaturer att utgå från – temperaturen på luften in i servrarna samt 

temperaturen ut från servrarna. Så länge som utomhusluften är tillräckligt kall för att 

temperaturen hos luftflödet in i servrarna ska understiga temperaturkravet för desamma kan 

uteslutande frikyla användas. Om utomhusluften är varmare än så men fortfarande kallare än 

luften ut från servrarna kan denna användas för att förkyla serverhallens luftflöde i de fall då 

samma luftmängd återcirkuleras i hallen. 

Vid uppskattningar av frikylans tillämpbarhet i olika geografiska regioner utgår många från taket 

i ASHRAE:s rekommendationer för temperatur, 27 °C. Kraven på lägsta temperatur på tilluften 

varierar dock mellan olika tillverkare och servrar. Det är inte heller så att temperaturen vid 

servrarna är densamma som utomhusluften. Eftersom fläktar med mera ger luften ett litet men 

inte obetydligt värmetillskott kommer luften som når servrarna i det flesta fall att vara minst 1.5 

°C varmare än utomhusluften [19] [51]. Om värmeväxlare används, antingen för att växla 

serverhallens luft mot utomhusluft eller för att värmeväxla mellan luft och vatten om vatten 

används som mellansteg, kommer temperaturskillnaden mellan utomhusluften och luften som når 

servrarna att bli än större. Det är rimligt att räkna med en temperaturökning på några grader per 

värmeväxlare [19] [51] [30]. Förutom att luften som når servrarna håller en högre temperatur än 

utomhusluften är temperaturen som når servrarna högre upp i racken generellt högre än den som 

når de lägre placerade servrarna då kalluften tillförs underifrån [31]. Även om det i teorin skulle 

gå att använda sig av frikyla så länge som utomhusluften är högst 27 °C är dock verkligheten en 

annan eftersom denna rekommendation gäller för luften vid servrarnas insug [11] [39] [52].  

3.1.1 Möjligheter att använda frikyla från luft i olika delar av Sverige 

Av de skäl som redovisas ovan är det rimligare att utgå från en lägre temperatur än 27 °C då 

möjligheterna till frikyla i Sverige ska redovisas. I Figur 9 presenteras antalet dagar då 
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maxtemperaturen i respektive tätort varit högst 20 °C. Utrymme har således lämnats för 

användandet av en värmeväxlare så att inte utomhusluft direkt måste tillföras serverhallen. Även 

vissa marginaler för temperaturgradienter vertikalt i racken har inkluderats. Dock har ingen 

hänsyn tagits till luftfuktighet; endast temperaturen har beaktats. 

 

Figur 9: Antal dagar per år då maxtemperaturen aldrig överstiger 20 °C för ett antal svenska tätorter. 

The Green Grid är ett nätverk som syftar till ett resurseffektivisera serverhallar. De presenterar på 

sin hemsida och i sina rapporter kartor för olika delar av världen som visar antalet timmar som 

frikyla kan användas. De har då utgått rakt av från de rekommendationer som satts upp av 
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ASHRAE. Kartan nedan illusterar således antalet timmar per år då temperaturen utomhus är lika 

med eller lägre än 27 °C och daggpunkten lika med eller lägre än 15 °C. Det fås då att hela 

Sverige har över 8000 timmar per år då utomhusklimatet uppfyller ställda krav, se Figur 10. 

 

Figur 10: The Green Grids karta över antalet timmar per år då uteklimatet uppfyller ASHRAE:s senaste 

rekommendationer för luft in i servrarna: torr temperatur på högst 27 °C och daggpunkt på högst 15 °C. 

Figuren är direkt återgiven från [53] [54] (med tillstånd). 

The Green Grid erbjuder även ett beräkningsverktyg för att ta fram antalet timmar per år då 

frikyla kan användas. Detta gäller för ”free-air cooling” samt ”water side economizer” även om 

definition av de system som avses saknas. Det senare brukar dock innebära system där vatten bär 

värmen från serverhallen som ett mellansteg innan denna avges till luften medan 

värmetransporten i det första fallet sker enbart med hjälp av luft. Den datamängd som används i 

programmet är på timbasis och sträcker sig över år 1999-2008 och täcker ett flertal städer. Det 

genomsnittliga antalet timmar per år baserat på dessa timvärden beräknas av programmet utifrån 

ett antal parametrar som kan varieras av användaren. De parameterar som påverkar resultaten för 

frikyla med luft är dock endast torra temperaturen, daggpunkten och relativ fuktighet. Med de 

förinställda inställningarna anpassade efter taket i ASHRAE:s rekommendationer, en temperatur 

på 27 °C, en daggpunkt på 15 °C men inga krav på relativ fuktighet, ger programmet att frikyla 

kan användas 8504 timmar eller 354 dagar i Stockholm. Om högsta tillåtna temperaturen sänks 

till 20 °C ger istället programmet att frikyla kan användas under 8066 timmar per år eller 336 

dagar per år i Stockholm [55] [56].  
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Inget av resultaten ovan är dock allmängiltigt eftersom klimatkraven skiljer mellan olika 

serverhallar. Däremot kan det ge en uppfattning om potentialen för frikyla i Sverige.  

3.1.2 Exempel på serverhall med frikyla 

Ett av de företag som använder frikyla för att kyla serverhallen är colocation-företaget Sungard. 

De använder sig av utomhusluft för att kyla bland annat sin anläggning i Sollentuna. Denna har 

för närvarande en potentiell effekt på 400 kW även om hallen är så ny att den ännu inte har 

hunnit fyllas. Ytterligare två lika stora hallar är under uppbyggnad i anläggningen; den första 

beräknas bli klar under slutet av 2014 medan den andra ska färdigställas under slutet av 2016 

[57].  

Kylningen av hallen sker både med frikyla och med kompressorkyla. Är temperaturen under 11 

°C sker kylningen enbart med frikyla. Är utetemperaturen högre än så men lägre än 24 °C sker 

kylningen med både frikyla och kompressorkyla. Först då temperaturen blir 24 °C eller högre 

används endast kompressorkyla. Detta innebär att anläggningen har ett PUE-tal på 1,25 och att 

kylningen till 80 % sker med frikyla [57]. 

En närmare figur över temperaturerna i serverhallen ges i Figur 11. Systemet med frikyla medför 

att kylningen bara utgör 12 % av hallens elförbrukning, medan IT-utrustningen står för omkring 

77 % av all inkommande el, UPS-enheterna 7 %, belysningen 1 % och fläktarna som cirkulerar 

luften 3 % [57]. 
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Figur 11: Flödestemperaturer i Sungards serverhallsanläggning i Sollentuna. Källa: [57]. Figuren är direkt 

återgiven från [57] (med tillstånd). 

3.2 Återvinning av värme i den egna byggnaden 

Ett alternativ till att använda frikyla för att kyla bort värmen är att istället tillvarata den. Antingen 

kan värmen tillvaratas lokalt i den egna byggnaden eller så kan den transporteras något längre 

sträckor via ett fjärrvärmenät. Här behandlas fallet då värmen tillvararas lokalt medan det senare 

fallet behandlas i nästa avsnitt. 

För att värmen ska kunna tillvaratas i den egna byggnaden krävs först och främst att det finns ett 

behov av värme. Om behovet gäller mer högtempererad värme än vad som lämnar servrarna kan 

denna höjas med hjälp av en värmepump. Många gånger finns emellertid ett behov av mer 

lågvärdig värme för uppvärmning och eventuellet tappvarmvatten. Om detta behov är tillräckligt 

stort och sträcker sig över tillräckligt stor del av året kan det vara lönsamt att investera i ett 

system för att återvinna värmen från serverhallen. 

3.2.1 Exempel på serverhall med värmeåtervinning 

Ett system för återvinning av värme från serverhallen i den egna byggnaden finns i Uppsala. Där 

driver Uppsala universitet genom Uppmax servrar i källaren på Ångströmlaboratoriet, en 

byggnad som tillhör Akademiska hus. Hallen låg i mars 2013 på 250 kW, men beräknades ha 
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växt till 400 kW redan till sommaren samma år. Kapaciteten ligger på 1 MW varför det även efter 

denna expansion finns gott om utrymme för vidare tillväxt [58].  

Liksom de flesta moderna serverhallar använder sig Uppsala universitet av kalla och varma 

gångar. På den kalla sidan ligger temperaturen på drygt 20 °C och på den varma på över 40 °C 

[59]. Den höga temperaturen på servrarnas frånluft har möjliggjort att värmen kan tas tillvara på 

ett bra sätt. Genom att låta värmen från hallen gå genom dubbla värmeväxlare kopplade till 

ventilationsluften kan värmen återvinnas i byggnaden samtidigt som servrarna primärt kyls med 

frikyla. Som komplement till frikylan används sommartid en kylmaskin, men denna är på väg att 

ersättas med fjärrkyla [58]. 

3.3 Överföring av värme till fjärrvärmenät 

En nackdel med att använda värmen direkt i den egna byggnaden är att värmebehovet ofta 

varierar mycket under dygnet. Ett sätt att komma runt detta är genom att istället sälja värmen till 

ett närliggande fjärrvärmenät där lasten är jämnare och totalbehovet större. För att värmen ska 

göra någon nytta i fjärrvärmenätet får värmebehovet inte redan vara täckt av annan produktion 

där värmen bildas som biprodukt och är svår att flytta till ett annat fjärrvärmenät, exempelvis 

spillvärme från andra processer. I dessa fall skulle tillförsel av värme från en serverhall inte bidra 

till att sänka mängden primärenergi för värmeproduktionsändamål. 

I Tabell 1 redovisas andelen värme från avfallsgas eller restgas inklusive avfallsgas från 

stålindustrin, spillvärme och värme från rökgaskondensering för ett antal fjärrvärmenät i Sverige 

år 2011. Uppgifterna kommer från branschorganisationen Svensk Fjärrvärme vars 

medlemsföretag står för 98 % av den levererade värmen. Fullständiga uppgifter om 

värmeproduktion saknades för 76 av de 441 näten varför dessa utelämnats i sammanställningen. 

Som synes är andelen spillvärme låg i de flesta nät; i 86 % av näten är andelen spillvärme 20 % 

eller lägre [60]. Det går emellertid inte att dra någon gräns för när andelen spillvärme i näten är 

så hög att det inte är intressant att tillföra ytterligare spillvärme från serverhallar.  Istället måste 

kostnaden för investeringen i varje enskilt fall bedömas och jämföras med den vinst som kan 

göras på den sålda värmemängden. I ett stort nät kan utrymmet för ytterligare spillvärme vara 

stort i absoluta tal även om andelen som inte redan fylls av spillvärme är liten. I Facebooks 

energihushållningsplan till miljökontoret i Luleå motiverar man sitt val att inte sälja värmen från 

serverhallarna till Luleå Energi AB med att värmebehovet redan är täckt [61]. I detta fall kommer 

89 % av all ingående energi som brännbar överskottsgas från SSAB [60] [62]. 

Tabell 1: Andel spill- och överkottsvärme från avfallsgas eller restgas inklusive avfallsgas från stålindustrin, 

spillvärme och värme från rökgaskondensering i ett större antal svenska fjärrvärmenät under år 2011. Källa: 

[60]. 

 Andel spill- överskottsvärme [%] Antal nät 

 [0]   219 

 ]0-20] 101 

 ]20-40] 16 

 ]40-60] 8 

 ]60-80] 6 

 ]80-100] 20 
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En annan viktigt aspekt för att avgöra om spillvärmen från serverhallar bör överföras till 

närliggande fjärrvärmenät är miljönyttan. En sammanställning av andelen fossila bränslen, 

stenkol, olja, naturgas och ”övrigt fossilt”, finns i Tabell 2. Där framgår att de flesta nät använder 

fossil energi men att det rör sig om mindre mängder. 

Tabell 2: Andel stenkol, olja, naturgas och ”övrigt fossilt” i ett större antal svenska fjärrvärmenät under år 

2011. Källa: [63]. 

 Andel fossila bränslen [%] Antal nät 

 [0]  37 

 ]0-10] 274 

 ]10-20] 45 

 ]20-30] 6 

 ]30-40] 5 

 ]40-50] 1 

 ]50-60] 0 

 ]60-70] 1 

 ]70-80] 0 

 ]80-90] 0 

 ]90-100] 1 

3.3.1 Överföring av spillvärme till fjärrvärmenät idag 

Försäljning av spillvärme från serverhallar till fjärrvärmenätsföretag sker redan idag. Bland annat 

har Fortum inlett projektet Öppen fjärrvärme i Stockholm där 15 mindre spillvärmeproducenter i 

ett inledande skede får sälja sin värme mot ersättning till fjärrvärmens fram- eller returledning 

eller till fjärrkylanätet i samband med kylning. Tanken är dock att projektet så småningom ska 

öppnas upp för alla som är intresserade av att sälja värme till nätet. Ersättningen är av naturliga 

skäl högst för leveranser till fjärrvärmenätets framledning, något lägre till fjärrvärmenätets 

returledning och avsevärt lägre till fjärrkylanätet. Ersättning för värme till fjärrkylanätet ges 

också bara under vintermånaderna. 

Eftersom försäljning av värme till fjärrkylanätet inte kräver någon teknisk ändring för de företag 

som redan innan kyldes via detta så har ingen av parterna behövt investera i ny teknik i de fall 

denna lösning valts. Den enda förändringen mot tidigare är rent avtalsmässig och innebär att 

fjärrkylakonsumenten periodvis kan få ersättning för den bortförda värmen. I de fall då värmen 

istället överföras till fjärrvärmenätet krävdes emellertid vissa investeringar, vilka 

spillvärmeproducenterna själva fick stå för [43] [49].  

Ett av de företag som var med redan i projektets inledande skede är Bahnhof som bland annat 

erbjuder internetuppkoppling och hallar för andra företag att placera sina servrar i. De säljer i 

dagsläget sin spillvärme omväxlande till fjärrvärme- och fjärrkylanätet. I första hand säljs värmen 

till fjärrvärmenätet, men eftersom värmepumpen som höjer temperaturen kräver energi görs en 

avvägning mellan kostnaden för el och ersättningen för värmen för att avgöra när värmen ska 

överföras till respektive nät, se Figur 12 [49].   

Investeringen i det tekniska systemet för värmeleverans till fjärrvärme har bekostats av Bahnhof 

som dock räknar med att investeringen ska vara lönsam på några år sikt [49]. 
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Figur 12: Bahnhofs system för återvinning av värme från serverhallen. Figuren är direkt återgiven från [63] 

(med tillstånd). 

En sänkning av temperaturkraven skulle möjliggöra att mer värme tillvaratogs. Detta borde vara 

möjligt eftersom serverhallar, liksom andra spillvärmeproducenter, ofta är stationerade en bit ut 

på nätet där temperaruren på fjärrvärmens framledning är lägre än precis intill värmeverket [64]. 
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4 Energimyndighetens serverhall 

Kapitlet beskriver hur Energimyndighetens serverhall ser ut idag samt de åtgärder som tidigare 

vidtagits för att sänka dess energiförbrukning. Vidare beskrivs de mätningar som genomförts i 

serverhallen och de resultat som nåtts utifrån dessa. 

4.1 Beskrivning av Energimyndighetens serverhall 

Energimyndighetens serverhall är stationerad i källaren i myndighetens lokaler i Eskilstuna. 

Hallen är betydligt mindre än colocation-företagens hallar och har en effekt på 11-12 kW. IT-

utrustningen finns i fem rack placerade i rad för att bilda en varm och en kall gång mellan racken 

och respektive vägg. Förutom racken innehåller serverhallen även kylenheter, se Figur 13, Figur 

14, Figur 15, Figur 16 och Figur 17. 

 

Figur 13: Energimyndighetens serverhall. Den nedre sidan om racken är den kalla sidan där kylluft pressas upp 

ur golvet. 

 
Figur 14: Racken i Energimyndighetens 
serverhall. Kall gång. 

 

 

 
Figur 15: Racken i Energimyndighetens  
serverhall. Varm gång. 
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Figur 16: Serverhallens ordinarie kylenhet. 

 

 
Figur 17: Reservkylenheterna i serverhallen. 
 

 

Energiflödena i Energimyndighetens serverhall går i huvudsak som i den typiska serverhallen. En 

tydlig skillnad är dock att energi inte enbart kommer från elnätet utan även från två 

solcellsanläggningar som finns installerade ovanpå myndighetens tak. En annan ovanlig 

egenskap hos Energimyndighetens serverhall är att man sedan ett par år tillbaka driver större 

delen av den elektriska utrustningen på likström. Dessutom användes varken kompressorkyla 

eller frikyla. Hela kylbehovet täcks istället av fastighetsägarens interna kylflöde, se Figur 18 [65]. 

 

Figur 18: Energiflöden i Energimyndighetens serverhall. 

Ställverket betjänar hela byggnaden och finns stationerat i en annan del av huset. Från detta 

förses kringutrustningen, såsom belysning, samt en mindre del av IT-utrustningen som kräver 

växelström direkt med energi. Från ställverket går även el till en transformator som finns i ett 

rum intill serverhallen. Därifrån går strömmen vidare till en av två likriktare, där den ena befinner 

sig i själva serverhallen och den andra i rummet intill. Till de två likriktarna är myndighetens två 

solcellsanläggningar kopplade [66]. 
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Strömmen från den ena likriktaren går sedan direkt vidare till PDU:erna samtidigt som strömmen 

från den andra passerar batterier i serverhallen. Dessa har tillräcklig kapacitet för att förse IT-

utrustningen med energi i en halvtimma. Eftersom annan elförsörjning än den från elnätet och 

solcellerna saknas är den omfattande batterikapaciteten en stor fördel ifall ett strömavbrott eller 

liknande skulle ske [66]. 

Trots att byte har skett till likström har inga komponenter behövt bytas ut förutom UPS:erna. Att 

dessa är utspridda i både serverhallen och det intilliggande rummet beror på platsbrist i 

serverhallen [66].  

Kylningen av servrarna inne i själva serverhallen sker med hjälp av luft som sugs in toppen av en 

kylenhet och sedan blåses upp ur golvet framför servrarna. I kylenheten växlas luften mot ett i 

byggnaden internt kylsystem. Det i byggnaden interna kylsystemet har tidigare kylts med 

fjärrvärme från det lokala energibolaget. Nu finns dock även en värmepump som vintertid 

återvinner värmen från kylflödet för att denna via ett annat flöde ska kunna värma byggnaden 

[66]. 

Förutom det ordinarie systemet med en kylenhet finns även tre andra kylenheter som fungerar på 

samma sätt. Effekten för dessa är dock lägre, varför mer än en enhet behövs för att kyla hallen. 

Dessa förlitar sig emellertid liksom den ordinarie kylenheten på det interna kylsystemet. Ifall 

detta skulle falla från finns även en ren kompressorkylmaskin monterad i taket [67]. 

4.1.1 Solcellsanläggningar 

För att minska behovet av köpt el till serverhallen installerades en första solcellsanläggning vid 

årsskiftet 2010/2011 bestående av 178 stycken CIGS-solceller med en toppeffekt på 90 W 

vardera och en verkningsgrad på 11,8 %. Tillsammans täcker de en yta på 135 kvadratmeter. 

Solcellerna köptes från det som då var Q-cells, ett tyskt företag som köpt upp Uppsalabaserade 

Solibro. Solcellerna är monterade i rader på ställningar på myndighetens tak i sydöstlig riktning. 

Under första året i drift producerade solcellerna 10 000 kWh. Året efter sjönk produktionen till 

8500 kWh [67]. 

I slutet av 2012 installerades en ny solcellsanläggning på myndighetens tak som kopplades in 2 

mars 2013. Denna gång köptes kristallina kiselsolceller med en verkningsgrad på 19 % in från 

Panasonic. De nya solcellerna installerades direkt på taket som endast har en mycket svag lutning 

och förväntas ge ytterligare 17 000 kWh per år [67].  

4.1.2 Vidtagna åtgärder för energieffektivitet 

Förutom att producera egen el har Energimyndigheten även vidtagit åtgärder för att minska 

serverhallens energiförbrukning, bland annat har man virtualiserat alla hallens servrar, ersatt alla 

servrar med bladservrar och bytt till likström i serverhallen [68].  

Virtualisering innebär att man skiljer på hårdvaran och mjukvaran så att exempelvis fler 

operativsystem kan installeras på samma hårdvara. En icke-virtualiserad server nyttjar många 

gånger bara 10-15 % av sin kapacitet medan en virtualiserad server använder 60-80 %. Därför 

kan antalet servrar minskas efter en virtualisering, vilket ger en energibesparing då servrar drar 
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ström även vid låg nyttjandegrad. Bladservrar har en lägre energiförbrukning än vanliga servrar, 

vilket bland annat beror på att de kan dela på kraftaggregat och fläktar [18]. 

Bytet till likström i serverhallen innebär att många omvandlingssteg mellan lik- och växelström 

kan undvikas varför förlusterna liksom energianvändningen minskar. Mätningar på andra 

serverhallar med likström har visat att dessa är 4.7–7.3% effektivare än motsvarande hallar med 

växelström [25]. 

 

Figur 19: Utveckling av energianvändning för IT-utrustning med mera för Energimyndighetens serverhall 

under de senaste åren. Figuren är direkt återgiven från [67] (med tillstånd). 

Tack vare genomförda åtgärder har Energimyndigheten lyckats minska serverhallens 

energianvändning trots att antalet användare liksom mängden disklagring hela tiden ökat, se 

Figur 19 [65]. 

4.2 Bakgrund och motivering till mätningar i 

Energimyndighetens serverhall 

Även om Energimyndigheten redan har genomfört många åtgärder för att minska 

energianvändningen i den egna serverhallen, har två vanliga orsaker till förhöjd 

energianvändning, omblandning av varma och kalla luftflöden samt felaktigt inställd 

kyltemperatur, inte tidigare undersökts närmare. Mätningar har därför genomförts för att studera 

parametrarnas inverkan på serverhallens totala energianvändning och för att undersöka ifall det 

finns enklare åtgärder som kan vidtas för att förbättra dessa faktorer 
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4.2.1 Kyltemperaturens inverkan på effektförbrukningen 

Traditionellt har de flesta serverhallsägare valt att kyla IT-utrustningen med luft med mycket låga 

temperaturer, i vissa fall neråt 13 °C, för att undvika de problem som kan uppstå i samband med 

överhettning [19]  [69]. Det har emellertid medfört att många serverhallar har kylts mer än vad 

som är nödvändigt, samtidigt som en ny studie har visat att även för låga temperaturer kan skada 

IT-utrustningen [69].  De senaste åren har därför allt mer fokus lagts på energivinsterna med att 

höja temperaturen i serverhallen. Genom en högre temperatur i serverhallen höjs köldfaktorn hos 

kylmaskiner, 

    
  

     
     (4) 

där ε är köldfaktorn, T1 är temperaturen på värmekällan och T2 är temperaturen på värmesänkan, 

då denna arbetar efter Carnot-processen, eftersom temperaturdifferensen T1-T2 minskar [35]. 

Vissa studier tyder på att en höjning av temperaturen med en grad kan sänka energiförbrukningen 

för kylsystemet med 2-5 % [69]. Även möjligheterna att använda frikyla förbättras eftersom 

tillräcklig temperaturdifferens mellan ute- och inneluften då nås under större del av året. Med 

anledning av de möjliga energibesparingarna har Energimyndigheten valt att höja temperaturen i 

sin serverhall till 25 °C. 

Kritiska röster har emellertid höjts som ifrågasätter denna strävan efter allt högre temperaturer. 

För det första kan säkerheten äventyras med alltför höga temperaturer. En färsk studie har visat 

att en normal server behöver kylluft vid insuget i intervallet 20-30 °C för problemfri drift. För 

varje 10 °C som temperaturen överstiger 21 °C minskar den långsiktiga tillförlitligheten hos 

elektroniken med 50 %. Andra studier har visat att en höjning med 15 °C fördubblar risken för 

problem med hårddiskar [69]. För det andra kan faktiskt energiförbrukningen i serverhallen öka 

till följd av att servrarnas fläktar tvingas arbeta hårdare. 

Schneider Electric genomförde år 2011 en studie med syfte att studera inverkan på 

elförbrukningen av olika temperaturer. Företaget undersökte effekterna hos de tre vanliga typerna 

av serverfläktar: de som varierar fläktintensiteten kontinuerligt efter behov, de som varierar 

intensiteten i diskreta steg och de som har en konstant fläkthastighet. Systemet med en 

kontinuerligt föränderlig fläktintensitet gav vid olika temperaturer upphov till kurvan i Figur 20. I 

intervallet 17-35 °C (62-95 °F) ökade effekten med 80 W eller drygt 20 % [70]. 
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Figur 20: Temperaturens inverkan på effekten hos ett serversystem till följd av ökande fläktintensitet. 

Fläktintensiteten varierade kontinuerligt. Figuren är direkt återgiven från [70] (med tillstånd). 

Figur 21 visar systemeffekten då temperaturen förändrades och fläktens hastighet varierades i 

diskreta steg. Eftersom fläkten intensitetsförändring skedde stegvis har kurvan utseende av en 

trappa. Även i detta fall är det uppenbart att en höjning av temperaturen gav en ökning i 

energianvändning [70].  

 

Figur 21: Temperaturens inverkan på effekten hos ett serversystem till följd av ökande fläktintensitet. 

Fläktintensiteten varierade diskret. Figuren är direkt återgiven från [70] (med tillstånd). 

Systemet med konstant fläktintensitet uppvisade knappt någon förändring alls i 

effektförbrukning, och nästan hela variationen föll inom marginalerna för mätosäkerhet, se Figur 

22 [70].  
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Figur 22: Temperaturens inverkan på effekten hos ett serversystem till följd av ökande fläktintensitet. 

Fläkthastigheten var konstant. Figuren är direkt återgiven från [70] (med tillstånd). 

Eftersom lasten varierade mellan de olika systemen varierade också effekterna mellan kurvorna 

på ett sätt som inte beror på fläkttypen. De relevanta i figurerna är istället förändringen av effekt 

med temperatur [70]. 

Eftersom en typisk serverhall inte enbart består av servrar med samma typ av fläkt satte 

Schneider Electric även samman ett system av servrar med samtliga fläkttyper. De kontinuerligt 

varierande fläktarna utgjorde 50 % av systemet medan de övriga två fläkttyperna fick bidra med 

25 % vardera. Sammanlagt ökade servrarnas energiförbrukning med stigande temperaturer, se 

Figur 23. 

 

Figur 23: Temperaturens inverkan på ett system med 50 % servrar vars fläktintensitet varierar kontinuerligt 

och 25 % vardera av servrar med diskret varierande fläktintensiter och konstanta fläktintensiteter. Figuren är 

direkt återgiven från [70] (med tillstånd). 

Olika kylsystem studerades också i samband med effektförbrukningen för servrarna, varpå man 

fann att den lägsta energiförbrukningen för hela systemet med både kylning och servrar låg på 

mellan 24 °C och 27 °C [70]. Även om energiförbrukningen för kylningen minskade med 

stigande temperaturer medförde således servrarnas ökande energibehov att den totala 

energianvändningen steg vid alltför höga temperaturer [71]. 



Examensarbete i energisystem, 1FA392   2013-08-04 
Energianvändning i serverhallar: energiflöden och kylning 
Linn Sjöström 

- 35 - 
 

Även andra studier visar på stigande energianvändning med alltför höga temperaturer och många 

menar att ASHRAE:s nya högsta rekommenderade temperatur, 27 °C, i flera fall kan vara något 

över den optimala temperaturen ur energihänseende [72] [11]. Den gräns vid vilken fläktarnas 

hastighet börjar öka och således konsumera mer energi uppges av flera ligga kring 24-25°C, 

medan andra uppger att detta börjar ske först vid 30 °C eller till och med 35 °C [31] [72] [70] 

[69] [19]. Variationerna beror delvis på åldern hos servrarna; nya servrar klarar i allmänhet högre 

temperaturer innan fläktarnas hastighet ökar [19]. Vissa menar på att servrarnas 

energiförbrukning kan öka med 7-20 % när temperaturen ändras från 15 °C till 35 °C eller med 

50 % när temperaturen ökar från 30 °C till 40 °C [11] [69]. 

Förutom att fläktarnas hastighet ökar med stigande temperaturer kan även läckströmmar hos 

processorer öka [69]. Dessa kan bland annat förklara den svagt ökande effektförbrukningen i 

Figur 22 [70].  I äldre processorer är läckströmmarna oftast små, men i takt med att processorerna 

gjorts mindre har avstånden minskat och läckströmmarna växt. De medför att läckströmmarna 

tillsammans med serverfläktarna är de dominerande värmeberoende faktorerna i IT-utrustningen 

[73]. 

Även om högre temperaturer på kylluften generellt medför att mindre mängd energi krävs för 

kylningen så ökar således troligen IT-utrustningens energiförbrukning. Då Energimyndigheten 

inte själv producerar sin egen kyla borde följaktligen den enda effekten av lägre kyltemperaturer 

för deras del bli lägre energiförbrukning i IT-utrustningen. 

4.2.2 Omblandning av varm och kall luft 

En annan av de viktigaste faktorerna för en energieffektiv serverhall är graden av omblandning 

mellan den varma luften från servrarna och den kalla kylluften [31] [74]. Även om racken ställs 

så att de bildar varma och kalla gångar sker en luftomblandning vid radernas ändar samt ovanför 

racken. Studier har visat att omkring hälften av kylluften i en vanlig serverhall aldrig når 

servrarna [75] [76].  

Luftomblandningen innebär också att kylluften når de olika racken i olika hög grad. Det på grund 

av omblandningen varmare kylluftflöde som når racken i ändan på raden kan medföra att 

serverfläktarna där måste öka luftgenomströmningen. Detta riskerar att förvärra problemet 

eftersom fläktarna även kan komma att dra över mer varmluft från motstående sida. Om 

kylluftflödet inte är tillräckligt för att förse servrarna högst upp i racken med kyla kan samma sak 

hända där och varmluft sugas över racken [31] [77] [78]. Generellt innebär luftomblandningen i 

hallen att temperaturen på luftflödet tenderar att öka längre upp i racket, ibland med över 5 °C 

[76]. De ”hot spots” som då uppstår kan skada IT-utrustningen om inte kyltemperaturen sänks. 

Den varma luften kan även driva kalluften mot mitten på raden där det kan uppstå ett överskott 

på kyla, varpå överskottskylan vandrar över rackens ovansida direkt till den varma sidan utan att 

ha bidragit till kylningen [79]. 

Eftersom omblandningen av luft innebär att temperaturen på kylflödet som lämnar kylenheten 

inte är densamma som på den luft som faktiskt når servrarna måste kylsystemet ställas in på en 

lägre temperatur [74] [78]. Ofta sätts denna 15 °C lägre än vad IT-utrustningen egentligen kräver 

[76].  



Examensarbete i energisystem, 1FA392   2013-08-04 
Energianvändning i serverhallar: energiflöden och kylning 
Linn Sjöström 

- 36 - 
 

Omblandningen av luft medför att temperaturdifferensen mellan den varma och kalla sidan 

minskar. Normalt ligger den på 8-11 °C, men om den kalla och den varma luften isoleras från 

varandra kan differensen ligga på över 17 °C [76]. Det innebär att den varma luft som återvänder 

till kylenheten håller en lägre temperatur om stor omblandning sker vilket ger ett sämre utbyte i 

värmeväxlaren och lägre köldfaktor om kompressorkyla används. Därigenom ökar energibehovet  

[74] [78]. Typiskt går det åt 0,42–0,50 kWh per bortkyld kWh om luftflödena isoleras. Om den 

varma och kalla luften kan blandas krävs det ofta 0,92 kWh per bortförd kWh [76]. 

Ytterligare en fördel med att minska omblandningen av luft och därmed behovet av extra låga 

temperaturer ut från kylenheten är att denna då kan arbeta ovanför daggpunkten. Genom att 

undvika att fukten kondenserar och luftfuktigheten sänks behöver inte ny fukt tillföras. Detta 

sparar inte bara energi utan även vatten [78]. 

Energimyndighetens rackrad är helt öppen vid sidorna. Det är därför möjligt att en omblandning 

av varm och kall luft sker i dessa regioner, vilket borde leda till en temperaturdifferens mellan 

rackens övre och nedre del. Genom att mäta denna skillnad borde eventuell luftomblandning 

kunna anas, samtidigt som det skulle vara möjligt att bilda sig en uppfattning om det övre taket 

för vilka inställda kylluftstemperatur som är möjliga utan att de mest utsatta servrarna högt upp 

blir alltför varma. 

4.3 Tillvägagångssätt för mätningar 

Mätningar och simuleringar av andra serverhallar har kunnat uppskatta vikten av separerade kall- 

och varmluftsflöden samt ungefärliga temperaturintervall för optimal energieffektivitet. Varje 

serverhall är dock unik och många olika faktorer samspelar på ett komplext och svårförutsägbart 

sätt. För att hitta optimala inställningar måste därför försök genomföras på just den aktuella 

serverhallen [31] [73]. 

4.3.1 Temperaturens inverkan på förbrukad effekt 

För att undersöka temperaturens inverkan på serverhallens energiförbrukning justerades denna 

samtidigt som den totala effektförbrukningen för serverhallen noterades. Energimyndigheten 

hade, som tidigare nämnts, redan tidigare höjt temperaturen på kylsystemet till 25°C med 

anledning av att man ville minska på serverhallens energiförbrukning. Närmare studier av vilken 

temperatur som var den optimala för att minska hallens totalförbrukning gjordes dock inte i 

samband med höjningen.  

Eftersom det inte var känt hur stor temperaturskillnaden var mellan den på kylenheten inställda 

temperaturen på kylluften och temperaturen på det luftflöde som nådde servrarna valdes det 

undersökta temperaturintervallet med försiktighet. Kylenhetens temperatur varierades mellan 

18 °C och 26 °C, alltså över knappt hela ASHRAE:s rekommenderade intervall för kyla på 18-

27 °C.  

Eftersom inga nya mätare hann installeras inom ramen för projektet nyttjades en redan befintlig 

mätare som gav värden på effekten på minutbasis. Dess placering i systemet visas i Figur 24. 

Som framgår av figuren befann sig solcellerna efter mätaren i systemet varför dessa bidrog till att 
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dagtid minska den inkommande effekt som passerade mätaren. För att ändå kunna mäta behovet 

av energi till serverhallen antogs effekten vara konstant under dygnet varpå bara data från 

dygnets mörka timmar användes, i detta fall användes data insamlad mellan klockan 22.00 och 

04.00. Temperaturen varierades i steg om två grader. I samtliga fall justerades kyltemperaturen 

klockan nio på morgonen för att ge systemet tid att stabilisera sig vid den nya temperaturen innan 

avläsningen av förbrukad effekt påbörjades klockan 22.00. På grund av att mätperioden sträckte 

sig över en helg då inga justeringar av temperatur kunde göras höll kylenheten temperaturen 20 

°C under tre dygn. Se Tabell 3 för vilka perioder som kylenheten var inställd på respektive 

temperatur. 

 

Figur 24: Effektmätarens plats i Energimyndighetens serverhall. 

Tabell 3: Inställd temperatur på kylenheten i Energimyndighetens serverhall 2013. 

Tidsperiod Inställd temperatur [°C] 

16/5 kl. 09.00 – 17/5 kl. 09.00 18 

17/5 kl. 09.00 – 20/5 kl. 09.00 20 

20/5 kl. 09.00 – 21/5 kl. 09.00 22 

21/5 kl. 09.00 – 22/5 kl. 09.00 24 

22/5 kl. 09.00 – 23/5 kl. 09.00 26 

23/5 kl. 09.00 –  25 (återställning av temperatur till den normala) 

 

Den huvudsakliga anledningen till att det är fördelaktigt med högre temperaturer på kylsystemet 

är att kylningen då kräver mindre energi. Energimyndigheten kyler emellertid inte sin serverhall 

med vare sig kompressorkyla eller med frikyla, varför direkta positiva effekter på dessa av högre 

temperaturer inte kan mätas. Det till serverhallen inkommande kylflödet från byggnaden kyls 

sommartid med fjärrkyla från det lokala energibolaget Eskilstuna energi och miljö, men hur kylan 

produceras där har inte undersökts närmare. Vintertid, då kylan produceras med hjälp av 

fastighetsägarens värmepump, bör värmefaktorn för denna förbättras något om temperaturen i 

serverhallen höjs. Normalt har värmepumpen en årsvärmefaktor på omkring 4, men säkra 

uppgifter saknas [80]. Eftersom värmepumpen inte användes under tiden för mätningarna har 

ingen eventuell inverkan på värmefaktorn kunnat noteras. Fastighetsägaren själv är dock tveksam 

till om effekten skulle bli mätbar eftersom hela byggnaden kyls med samma flöde som 

serverhallen, varför bidraget från denna skulle inverka litet [80]. 
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4.3.2 Omblandning av varm och kall luft 

Det givna sättet att undersöka ifall omblandning av varm och kall luft påverkar 

effektförbrukningen i serverhallen hade varit att mäta denna och sedan isolera luftmängderna 

med hjälp av plastremsor eller liknande varpå effekten hade mätts på nytt. Isolering av 

luftmängderna kunde dock inte göras under detta arbete, varför omblandningen fick uppskattas 

på andra sätt. 

Om den varma och den kalla luften hålls helt isolerade från varandra kommer luftflödet som når 

servrarna att hålla samma temperatur, oavsett placering i racken, som den som lämnar 

kylenheten. Om temperaturen däremot är avsevärt högre långt upp i racken än den är längre ner, 

närmare kylluftens utlopp, indikerar detta betydande omblandning av luftflödena. Därför mättes 

temperaturen vid tre olika punkter i racken. Detta gjordes samtidigt som temperaturen justerades i 

samband med mätningarna av effekt vid olika temperaturer på kylluften eftersom graden av 

luftomblandning kan variera med skiftande temperatur. En låg temperatur på kylflödet ökar 

chanserna för att servrar högt upp i racken ska nås av tillräcklig mängd kyla trots 

luftomblandning varför serverfläktarnas intensitet kan minska och därmed även 

luftomblandningen. Detta skulle således kunna medföra att temperaturskillnaden mellan luften 

från kylenheten och luften vid de övre servrarna minskar vid lägre kyltemperaturer. Mätarnas 

placering i racken visas i Figur 25. Som framgår ur figuren finns ett utrymme mellan kylenheten 

och racken samt racken och väggen som är helt öppet mellan den kalla och den varma gången. 

Mätarna placerades nära dessa utrymmen. 

 

Figur 25: Temperaturmätarnas placering i Energimyndighetens serverhall sett från den kalla gången.  
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Figur 26: Temperaturmätare 1 

 

 
Figur 27: Temperaturmätare 3 

 
Figur 28: Temperaturmätare 2 

 

 

Temperaturmätarna mätte temperaturen var femte minut under de sju dagar som 

temperaturmätningarna pågick. Osäkerheten för mätarna uppgavs enligt specifikationen vara ±1 

°C i det aktuella temperaturintervallet [81]. 

Vidare dokumenterades serverhallen med hjälp av en värmekamera i samband med varje 

justering av temperatur för att eventuellt kunna påvisa skillnader i luftflöden samt temperatur på 

olika platser i. Bilderna är tagna så de visar 

 Den varma gången 

 Utrymmet mellan kylenheten och racken 

 Racken sedda från den kalla gången 

 Utrymmet ovanför racken 
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 Mätpunkt 2 (se Figur 25) 

 Den kalla gångens golv 

 Hörnet på rackraden nära väggen sett från den kalla gången 

 Väggen vid den kalla gången, 

se Figur 29. Alla bilder redovisas emellertid inte i rapporten. 

 

Figur 29: Figur över var i Energimyndighetens serverhall som bilder är tagna med en värmekamera (där en 

tänkt betraktare befinner sig i området där respektive par av gula linjer nästan möts). 

Eftersom värmebilderna är tagna i samband med temperaturjusteringen speglar de inte resultatet 

av de inställningar som infördes samtidigt utan de som ställts in ett dygn tidigare. Datum samt 

den kyltemperatur som medfört värmefördelningen vid den aktuella tidpunkten visas i Tabell 4. 

Tabell 4: Datum för fotografering med värmekamera i Energimyndighetens serverhall samt vilken temperatur 

på kylenheten som styrt värmefördelningen i serverhallen fram tills bilden togs. 

Datum för fotografering Temperatur som styrt värmefördelningen i hallen [°C] 

16/5 25 

17/5 18 

20/5 20 

21/5 22 

22/5 24 

23/5 26 

4.4 Mätresultat och beräkningar 

4.4.1 Inverkan av kylluftstemperatur på effekt 

Variationerna i effekt under 15 april-15 maj visas i Figur 30. Vid denna tidpunkt hade ingen 

justering av temperaturen påbörjats. Att effekten går ner dagtid beror på att solcellerna då bidrar 

med energi vilket sänker mängden inkommande energi från ställverket. Solcellerna ger efter 

tillbyggnaden av den andra anläggningen större effekt än vad som förbrukas i serverhallen. Att 

effekten ändå alltid ligger över noll beror på att inte all elektronik idag drivs med likström, se 

Figur 24. Förutom att kylenheten och kringutrustning som belysning använder växelström gör 
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även en liten del av IT-utrustningen det. Dessa komponenter kan således inte nyttja solcellernas 

elproduktion utan tar sin energi från ställverket.  

 

Figur 30: Effektförbrukning i Energimyndighetens serverhall innan mätningarna inletts. Förändringen sista 

april beror på att disklagringen då började drivas på likström från de egna solcellerna istället för växelström. 

Den 30:e april skedde ett byte från växel- till likström för disklagringen i serverhallen, vilket syns 

tydligt i Figur 30. Eftersom lagringen därefter drevs på likström kunde större andel av 

solcellernas effektproduktion användas varför mindre energi behövde tas från ställverket. 

Figur 30 visar också att serverhallens totala effekt ligger på 16 kW medan kyla och 

kringutrustning har en effekt på omkring 3 kW. IT-utrustningen bör således ha en effekt på 13 

kW, alltså något över den av Energimyndigheten uppmätta effekten. 

För att kunna beräkna inverkan av olika temperaturer på serverhallseffekten beräknades 

medeleffekten för två veckor under maj månad innan försöken med förändrad temperatur 

inleddes. Resultaten från detta sammanfattas i Tabell 5. 

 Medelvärde [kW]: 16,1  

 Standardavvikelse: 0,1  

 Varians: 0,02  

 Maxvärde [kW]: 16,7  

 Minvärde [kW]: 15,9  

    
Tabell 5: Medelvärde, standardavvikelse, varians, max- och minvärde för effekten till Energimyndighetens 
serverhall de 14 första nätterna i maj 2013. Ett värde har uteslutits vid beräkningarna då detta avvek kraftigt 

från de övriga (2013-05-15 kl. 03:56. Effekt: 0,01 kW) 
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Figur 31 visar effekten under de dagar då temperaturen och därmed också effekten förändrades 

tillsammans med inställd kyltemperatur och den normala effektförbrukningen mellan kl. 22.00 

och 04.00. Medeleffekten vid de olika temperaturerna ges i Tabell 6. Förändringen i medeleffekt 

vid respektive temperatur ges även i Figur 32. 

 

Figur 31: Effekt till Energimyndighetens serverhall från ställverket vid olika temperaturinställningar på 

kylsystemet jämfört med den normala effekten nattetid då kylsystemet är inställt på 25°C.  

Tabell 6: Medel-, min- och maxvärde samt standardavvikelse och varians för effekten [kW] för 

Energimyndighetens serverhall vid olika temperaturer. 

18 °C 

 Medelvärde: 16,9  

 Standardavvikelse: 0,08  

 Varians: 0,006  

 Maxvärde: 17,3  

 Minvärde: 16,7  

20 °C 

 Medelvärde: 17,0  

 Standardavvikelse: 0,1  

 Varians: 0,01  

 Maxvärde: 17,3  

 Minvärde: 16,5  

22 °C 

 Medelvärde: 16,18  

 Standardavvikelse: 0,08  

 Varians: 0,007  
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 Maxvärde: 16,4  

 Minvärde: 16,0  

24 °C 

 Medelvärde: 16,2  

 Standardavvikelse: 0,07  

 Varians: 0,004  

 Maxvärde: 16,4  

 Minvärde: 16,1  

26 °C 

 Medelvärde: 16,2  

 Standardavvikelse: 0,08  

 Varians: 0,006  

 Maxvärde: 16,5  

 Minvärde: 16,1  

 

 

Figur 32:Medeleffekt (±1 standardavvikelse) mellan kl. 22.00 och 04.00 då temperaturen i Energimyndighetens 

serverhall varierades i steg om 2 °C. 

4.4.2 Omblandning av kall och varm luft 

Förutom att förändringen i ingående effekt i förhållande till inställd kyltemperatur mättes så 

mättes även temperaturen vid servrarna. Detta för att åskådliggöra eventuella  

temperaturskillnader mellan den inställda temperaturen på kylsystemet och temperaturen på den 

till servrarna ingående luften, vilket påverkar högsta temperatur som kan ställas in på kylsystemet 

utan att servrarna skadas av för höga temperaturer. Temperaturen för den av tre temperaturmätare 
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som uppmätte de högsta temperaturerna och därmed löper störst risk att överhettas redovisas i 

Figur 33 tillsammans med inställd kyltemperatur. 

 

Figur 33: Temperatur uppmätt vid servrarna jämfört med den inställda kyltempe raturen. Mätaren vid 

servrarna var den mätare av tre som uppmätte de högsta temperaturerna. 

Figur 34 visar hur temperaturen i serverhallen förändrades med temperaturinställning på 

kylenheten. Den högst belägna mätaren uppmätte alltid den högsta temperaturen medan mätare 1 

uppmätte den lägsta temperaturen då kylenheten var inställd på 20 °C eller lägre. Vid högre 

temperaturer uppvisade istället mätare 3 den lägsta temperaturen. Skillnaden i temperatur mellan 

mätpunkterna ökade också med högre inställd kyltemperatur, se Figur 34 och Figur 35.  

 

Figur 34: Uppmätt temperatur i Energimyndighetens serverhall vid mätpunkt 1-3 (se Figur 25) då 

temperaturen på kylsystemet varierades. 
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Figur 35: Skillnad i temperatur mellan mätpunkt 2 och 3 i Energimyndighetens serverhall då den på kylenheten 

inställda temperaturen förändrades. 

Bilder tagna med värmekameran redovisas i Bilaga 2 Värmekamerabilder. Figur B 1 och Figur B 

2 visar gången mellan racken och kylenheten. Som framgår av bilderna tycks det som att vissa 

värmemängder dras från den varma gången till racken högt upp i den kalla gången (se Figur 36). 

Det är dock svårt att endast utifrån bilderna bedöma i vilken grad detta sker. 

 

Figur 36: Möjligt varmluftflöde mellan kylenhet och rack. 

Figur B 3 - Figur B 8 visar racken på den kalla sidan där luft tas in. Eventuellt kan en viss 

temperaturgradient i höjdled anas, men några säkra slutsatser går inte att dra endast utifrån dessa 

bilder.  

Figur B 14 - Figur B 18 visar hur den varma luften från servrarna dras upp mot toppen av 

kylenheten där luften sugs in. Det går även att ana hur varmare luft åtminstone delvis följer sidan 

av racket till höger i bild mot den kalla gången (som i Figur 36).  
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Bilderna tagna ovanför racken, Figur B 19 - Figur B 24, visar att de delar som är öppna mot den 

varma sidan håller en hög temperatur (jämför med Figur 28 som visar samma del av hallen). Det 

är oklart om den varma luften även tar sig över racken eller om bilderna endast speglar 

temperaturen i den varma gången. Utrustningen närmast öppningen ovanför racket mot den 

varma sidan tycks dock hålla en förhållandevis låg temperatur. 

Slutligen visar Figur B 25 - Figur B 32 hur värme har tagit sig över från den varma till den kalla 

gången vid den sida av rackraden som vetter mot väggen. Det framstår som relativt tydligt att 

omblandning sker i denna del av hallen. Bilderna säger emellertid inget om vilken inverkan detta 

har på effektförbrukningen i hallen. 

Bilderna i Bilaga 2 Värmekamerabilder är tagna vid tidpunkter då olika temperaturer rått i 

serverhallen. Inga klara förändringar till följd av detta kan dock noteras. 
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5 Diskussion 

5.1 Tekniker för kylning samt deras tillämpbarhet i 

Sverige 

Som framgår av rapporten finns ett stort antal system för kylning av serverhallar. De flesta 

baseras dock på kompressorer, vilka kräver stora mängder energi för att kyla bort all värme. 

Även om valet av typ av kompressorkylsystem kan vara viktigt för den enskilda serverhallen är 

det ur energihänseende mer betydelsefullt huruvida hallen kyls med kompressorer eller med 

frikyla. Ur energisynpunkt är också frågan om energiåtervinning viktig. 

5.1.1 Användning av frikyla 

Frikyla kan, vilket framgår av Figur 9, användas i hela Sverige även om antalet dagar då detta är 

möjligt varierar. Resultaten för hur många dagar som frikyla kan användas i Sverige varierar 

något mellan de här framtagna resultaten och de framtagna av The Green Grid. Medan de anger 

att frikyla kan användas under minst 333 dagar per år i hela Sverige gav de här framtagna 

resultaten att frikyla i extremfallet Lund bara kan användas i 298 dagar. Likaså skiljer sig 

resultaten i det explicita exemplet Stockholm. Medan The Green Grid kom fram till att frikyla 

kan användas i 354 dagar i denna stad gav resultaten här att frikyla kan användas under 299 

dagar. Dessa skillnader innebär dock inte att något av resultaten är otillförlitligt. Istället sker 

presentationerna utgående från olika förutsättningar. The Green Grid utgår i sina beräkningar från 

en högsta tillåten temperatur på 27 °C medan beräkningarna här utgår från 20 °C. Eftersom det, 

åtminstone i stora delar av Sverige, periodvis råder temperatur över 20 °C är skillnaderna inte 

förvånande.  

En annan viktig skillnad är att beräkningarna här baseras på data på dygnsbasis medan The Green 

Grids resultat bygger på data på timbasis. Eftersom antalet dagar då temperaturen aldrig 

överstigit 20 °C är det som beaktas i de här framtagna resultaten räcker det således att 

temperaturen överstigit denna gräns under en enda timme för att hela dagen ska borträknas. När 

beräkningarna för Stockholm gjordes om, fortfarande med gränsen 20 °C, men med avseende på 

dygnsmedeltemperaturen erhölls resultatet 350 dagar, alltså bara fyra dagar mindre än The Green 

Grids resultat för samma stad då beräkningen gjorts med deras beräkningsverktyg och en inställd 

temperatur på 20 °C. 

Slutligen kan skillnaden i resultat också förklaras med att ingen hänsyn tagits till daggpunkten i 

de här genomförda beräkningarna, vilket The Green Grid gjort. Om daggpunkten verkar som en 

betydande begränsande faktor i Sverige kan den ha bidragit till att The Green Grids resultat ligger 

närmare de här framtagna än vad som annars hade varit fallet. Daggpunktens eventuella 

begränsningar på användandet av frikyla i Sverige har dock inte studerats. 

Eftersom båda resultaten utgår från specifika krav på luften till serverhallen är inget av dem 

generellt tillämpbart. I Sungards serverhall i Sollentuna används bara frikyla om utetemperaturen 

är 11 °C eller lägre. Facebook planerar dock att använda frikyla vid utetemperaturer som till och 

med ligger över ASHRAE:s rekommendationer för luft vid serverinsuget; upp till och med 
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29,4 °C ska den nya hallen i Luleå kylas med enbart utomhusluft. Skulle utomhustemperaturen 

överstiga 29,4 °C kommer man att fukta luften och på så sätt kyla den så att frikyla ändå kan 

användas. 

Facebook är ett tydligt exempel på att frikyla kan användas även vid höga temperaturer, även om 

de flesta servertillverkare på marknaden idag inte vill lämna några garantier ifall temperaturen på 

tilluften ligger över 27 °C. Det är dock möjligt att vi kommer få se än mer värmetåliga servrar på 

marknaden även i framtiden, vilket ökar möjligheterna att använda frikyla. Genom att fukta 

luften kan frikyla användas vid högre utetemperaturer än annars. En nackdel är att det går åt 

vatten i samband med fuktning, men eftersom tillgången till vatten i Sverige generellt är god kan 

detta vara ett bra alternativ för att höja nyttjandegraden hos frikylaanläggningnar. 

Det är heller inte nödvändigt att placera serverhallar på de platser som har lägst medeltemperatur. 

En stabil temperatur som ligger under kraven för den aktuella serverhallen kan vara bättre än en 

temperatur som under stora delar av året ligger under kravet, men som på grund av stora 

temperaturvariationer också periodvis ligger över den. Även i delar av Sverige med sämre 

förutsättningar kan frikyla användas under stora delar av året.  

5.1.2 Återvinning av värme 

Även om inte alla fjärrvärmebolag är medlemmar i Svensk Fjärrvärme täcker organisationen 

ändå merparten av den svenska fjärrvärmen. Som framgår av Tabell 2 är andelen fossila bränslen 

för värmeproduktion förhållandevis liten. Varför fossila bränslen används har inte undersökts vid 

arbetet med denna rapport, men eftersom användandet är utspritt på ett stort antal nät som vardera 

täcker en ganska liten del av produktionen med fossila energislag är det möjligt att dessa endast 

används vid effekttoppar. I så fall skulle användningen vara svår att ersätta med spillvärme från 

serverhallar och ändå nå lönsamhet. 

I många andra fall skulle dock den energi som används för värmeproduktion kunna ersättas med 

värme från serverhallar. Eftersom näten håller en betydligt högre temperatur än luften från 

servrarna behöver värmepumpar användas för att höja temperaturen. Dessa kräver att el tillförs. 

Om temperaturen i serverhallarna framöver kan höjas samtidigt som lägre temperaturer kan 

tillåtas då värmen överförs långt ut på näten kommer detta alternativ att bli mer attraktivt. 

Återvinning av värme i den egna byggnaden kan många gånger vara svårt på grund av att 

värmeproduktionen i serverhallen ofta överstiger behovet av värme i den egna eller närliggande 

byggnader. Likaså försvårar det ofta varierande behovet i en ensam byggnad. I del fall då 

återvinning ändå kan ske kan det resultera i en energieffektiv lösning, som vid 

värmeåtervinningen i serverhallen i Ångströmlaboratoriet. Då kan både frikyla och 

värmeåtervinning kombineras utan att temperaturen behöver höjas med hjälp av en värmepump. 

5.2 Analys av parametrar i Energimyndighetens 

serverhall 

Mätningarna i Energimyndighetens serverhall gav en del resultat som var väntade – och en del 

som var mycket förvånande. 
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5.2.1 Mätningar av effekt som funktion av inställd kylluftstemperatur 

Då ingen produktion av kyla skedde i serverhallen, en process som kräver mer energi vid lägre 

temperaturer på kylflödet, samtidigt som servrarna sannolikt skulle kräva mindre energi vid lägre 

kylluftstemperaturer till följd av lägre fläktintensitet, förväntades effekten från ställverket avta 

vid lägre kylluftstemperaturer. Resultatet blev dock det omvända. Som framgår av Figur 31 och 

Figur 32 låg effekten knappt 1 kW högre då kyleneheten var inställd på att ge luft med 18 °C 

respektive 20 °C än vid 22 °C, 24 °C och 26 °C. 

Efter att mätningarna genomförts framkom det dock att den ordinarie kylenheten även innehöll 

en kompressor, vilket skulle kunna ge en tänkbar förklaring till de uppkomna resultaten. Enligt 

uppgift syftade kompressorn till att sänka temperaturen på det från byggnaden inkommande 

kylflödet ifall temperaturen på detta var för hög för att täcka kylbehovet i serverhallen. Det är 

således möjligt att kylbehovet i serverhallen inte fullt ut kunde täckas med det inkommande 

kylflödet vid de på kylenheten lägst inställda kylluftstemperaturerna. För att ändå nå kraven på 

låga temperatur började även kylenhetens kompressor, vilken liksom kylenheten i övrigt fick 

energi från ställverket, att arbeta varpå energiförbrukningen höjdes för hela serverhallen. 

Temperaturen på kylflödet från byggnaden in i serverhallen kunde dock inte mätas. 

Att effekten inte ökade vid de högsta temperaturerna, som då kyllufttemperaturen var inställd på 

26 °C grader, kan antingen bero på att effektförbrukningen för servrarnas fläktar inte ökade 

tillräckligt för att ge utslag eller på att temperaturen på luften som nådde servrarna inte medförde 

att fläktarnas intensitet ökade. Det senare kan i sin tur bero på att servrarna antingen hade fläktar 

med fast fläkthastighet, att servrarna tålde höga temperaturer eller att luftomblandingen i 

serverhallen var liten och att luften som nådde fläktarna inte var mycket varmare än den som 

lämnade kylenheten.  

5.2.2 Temperatur vid racken vid olika inställningar av kyltemperatur 

Resultaten från temperaturmätarna vid racken gav än mer överraskande resultat. Innan 

mätningarna påbörjades var frågeställningen hur mycket högre temperaturen skulle vara vid de 

övre delarna av racken än vid de lägre delarna samt hur mycket högre de skulle vara än de på 

kylenheten inställda kyltemperaturerna. Detta skulle kunna säga något om graden av 

luftomblandning samt ge en indikation om hur mycket kyltemperaturen skulle kunna höjas utan 

att servrarna blev överhettade.  

Resultaten visade dock något helt annat – mätpunkterna var inte varmare än luften från 

kylenheten, de var kallare! Detta skulle kunna bero på att temperaturmätarna var okalibrerade. 

Samtidigt visade alla tre mätarna att temperaturen vid servrarna understeg den inställda. 

Dessutom var den för mätarna angivna felmarginalen ± 1 °C och den kallaste mätpunkten var 

många gånger 5 °C kallare än den inställda kyltemperaturen. Därtill antydde 

värmekamerabilderna att kylan som blåstes upp framför racken snarare höll en temperatur på 15-

16 °C, se Figur B 33 - Figur B 38. Eftersom så många olika mätinstrument oberoende av 

varandra visar på lägre temperaturer än den inställda är det troligt att så faktiskt var fallet. 

Då servrarna konstant tillför serverhallen värme och temperaturerna ändå hölls på låga nivåer 

måste ytterligare kyla tillföras från något av kylsystemen i hallen – antingen det ordinarie eller 
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något av reservsystemen. Trots att reservsystemen skulle ha aktiverats först vid mycket höga 

temperaturer under mätförsöken är det möjligt att någon avgörande parameter för dessa inte 

ändrades innan experimenten, vilket skulle kunna medföra att reservsystemen uppmätt 

temperaturer över de tillåtna och då tillfört serverhallen extra kyla. 

En annan förklaring skulle kunna vara att det ordinarie systemet stod för den stora mängden 

tillförd kyla. Denna teori stärks av att luften under hela mätperioden tycks ha sugits in i den 

ordinarie kylenheten, se Bilaga 2. Enligt uppgift skulle inställningen av temperatur på kylenheten 

reglera temperaturen på kylluftlödet ut från denna, mot racken. Om inställningen istället, liksom 

hos många andra kylenheter, reglerade vilken temperatur som kylsystemet försökte hålla på 

luften till kylenheten skulle detta förklara mätresultaten. Om kylenheten försökte pressa ut luft 

med tillräckligt låg temperatur för att den återvändande luften skulle hålla den inställda 

temperaturen, 18-26 °C, skulle detta förklara varför luften vid mätpunkterna var kallare än den 

inställda. Likaså skulle det förklara varför luften som blåses upp framför racken tycks så mycket 

kallare än den inställda. 

5.2.3 Om kylsystemet fungerar enligt framlagd teori 

Om teorin ovan om i vilken punkt som kylsystemet försöker reglera temperaturen är riktigt skulle 

det förklara varför ingen ökning i effekt till följd av ökad serverfläktsintensitet kunde anas ens 

vid inställda 26 °C. Om det var flödet tillbaka till kylenheten som höll denna temperatur skulle 

servrarna nås av temperaturer som var ännu lägre, vilket temperaturmätarna bekräftar. Inte ens 

den varmaste mätpunkten överskred någonsin 25 °C, vilket förmodligen inte är tillräckligt för att 

öka fläktarnas intensitet. 

Om teorin stämmer är det dock svårt att fastställda temperaturskillnaden mellan den från 

kylenheten utgående luften och den till servrarna tillförda. Eftersom inställningen på kylsystemet 

var avsett som den referenspunkt mot vilken de uppmätta temperaturerna i racken kunde jämföras 

och denna referenspunkt enligt framlagd teori inte fanns är det inte möjligt att göra en sådan 

analys. Det torde emellertid inte föreligga någon risk för överhettning av servrar även vid högre 

temperaturinställningar på kylsystemet än de som gjordes här – temperaturen som når servrarna 

borde ju alltid vara lägre än den inställda. 

5.2.4 Omblandning av luft 

Som framgår av Figur 34 och Figur 35 ökade skillnaden i temperatur mellan mätpunkt 2 och 3 

från ca 0,5 °C till ca 3 °C då kyltemperaturen höjdes till 22 °C. När kyltemperaturen höjdes till 

26 °C ökade skillnaden ytterligare något. Skillnaden mellan rackets övre och nedre del var 

således fortfarande ganska begränsad, men det är uppenbart att rackets övre del inte nåddes av 

kylluften i samma grad när kyltemperaturen var hög. Mätpunkt 3 låg visserligen en bit ovanför 

utblåset från golvet men torde ändå ge en förhållandevis god bild av temperaturen ut från denna. 

Att skillnaden mellan de både mätpunkterna ökar med högre kylluftstemperaturer borde således 

innebära större skillnad mellan mätpunkt 2 och kylluftstemperaturen direkt vid golvet, vilket 

måste bero på större grad av omblandning. Samtidigt är temperaturen som når den översta 

mätpunkten alltid högst 25 °C, och även den litteratur som anger låga gränser för när 
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fläktintensiteten ökar menar att detta sker vid 24-25 °C. Det verkar därför inte troligt att en ökad 

fläktintensitet skulle ligga bakom den större luftomblandningen. 

En annan möjlig förklaring skulle kunna vara att kylenheten själv kan reglera trycket med vilket 

kylluften pressas ut framför racken. Förutom att förändra temperaturen kan kylningen då regleras 

med detta tryck. Om kyleneheten själv kan reglera trycket kan detta ha höjts i samband med att 

temperaturen ställdes in på låga temperaturer och sedan sänkts vid högre temperaturer, varpå 

kylluften nått de översta servrarna, liksom mätpunkt 2, i lägre grad. 

Några säkra slutsatser om orsaken till den större temperaturdifferensen kan dock inte dras utan 

närmare kunskap om kylsystemet och dess reglermekanismer. Eftersom skillnaden i temperatur 

mellan rackets övre och undre del förmodligen inte översteg 5 °C vid någon tidpunkt tycks 

luftomblandningen i serverhallen inte vara alltför stor vid de aktuella temperaturerna. Skillnaden 

i höjdled ökar dock med högre temperaturer, varför luftomblandning kan bli ett större problem 

vid högre temperaturer. Att mätarens höjd över golvet så tydligt avgör den uppmätta 

temperaturen, åtminstone vid något högre kyltemperaturer, visar också på vikten av att placera 

temperaturkänsligare utrustning nära golvet. 

Värmekamerabilderna uppvisar inga klara förändringar då temperaturen i serverhallen höjs. Det 

kan bero på att inga sådana förändringar har ägt rum, men det kan också bero på att eventuella 

förändringar inte har fångats upp av bilderna. Av bilderna framgår dock att värme från den varma 

gången tycks nå den kalla gången mellan rackraden och väggen. Likaså tycks viss omblandning 

ske mellan rackraden och kylenheten. 

6 Slutsatser 

6.1 Val av kylsystem 

I en jämförelse mellan ett system med enbart kompressorkyla eller ett som helt eller delvis 

använder frikyla för kylning är det senare alltid en fördel eftersom energiförbrukningen för hallen 

då minskar. Likaså är det normalt bättre om värmen på något sätt kan återvinnas än om denna 

endast släpps ut. Valet mellan frikyla och värmeåtervinning är dock mer komplicerat. Även om 

det generellt är bra att tillvarata spillvärmen kräver värmeåtervinning ofta, åtminstone om värmen 

ska tillvaratas i ett fjärrvärmenät, att ytterligare energi i form av högvärdig el används. Ett 

lämpligt första steg kan därför vara att undersöka om det finns möjlighet att återvinna värmen i 

den egna byggnaden, gärna genom att enbart använda värmeväxlare. I många fall är detta inte 

möjligt eller lönsamt – behovet av värme kan exempelvis vara för litet. Ofta hindras återvinning 

av värme också av att olika aktörer äger respektive nyttjar byggnaden, vilket medför att ingen 

aktör vill stå för investeringskostnaden. 

Eventuella ekonomiska och energimässiga fördelar med att överföra värmen till ett fjärrvärmenät 

beror på vilka energiformer som används för värmeproduktionen. I de flesta fall väljs dock inte 

plats för byggnation av nya serverhallar utifrån energisynpunkt. Istället styr oftast andra faktorer 

såsom närhet till kunder eller annan verksamhet. 
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Den här genomförda granskningen räcker inte för att fastställa om kostnaden i form av el till 

värmepumpar vägs upp av vinsten med värmeåtervinning i fjärrvärmenät. I mycket handlar detta 

om hur mindre mängder högvärdig el vägs mot större mängder lågvärdig värme. Det går därför 

inte att ge ett allmängiltigt svar på om värmeleveranser till fjärrvärmenät eller kylning med 

frikyla är mest fördelaktigt.  

6.2 Rekommendationer för Energimyndighetens 

serverhall 

Även om få absoluta resultat erhölls kan ändå vissa rekommendationer ges för serverhallen. En 

första viktig punkt bör vara att närmare undersöka vilken temperatur som faktiskt regleras via 

inställningarna på kylenheten. Eftersom mätresultaten inte överensstämde med den ursprungliga 

teorin om kylsystemets funktionssätt är det viktigt att ta reda på hur det faktiskt förhåller sig. 

Den inställda temperaturen – vad den än reglerar – bör inte heller sänkas till under 22 °C. Under 

denna temperatur ökar serverhallens effektförbrukning samtidigt som fastighetsägarens 

värmepump bör få åtminstone något sämre värmefaktor. Ur energisynpunkt innebär temperaturen 

under 22 °C således enbart nackdelar. Servrarnas driftsäkerhet och hållbarhet bör inte heller 

förbättras i någon större utsträckning under denna temperatur. Enligt litteraturen kan det ju rentav 

vara skadligt med alltför låga temperaturer.  

Om kylsystemet visar sig fungera enligt här framlagd teori om att det är temperaturen hos 

luftflödet till kylenheten som regleras bör det vara ofarligt att höja temperaturen ytterligare. Det 

rekommenderas dock att även temperaturen vid racken mäts för att inte riskera att några servrar 

blir för varma. Också effekten bör undersökas vid högre temperaturer på kylinställningen. Vid 

någon gräns bör serverfläktarnas intensitet öka och med den även effektförbrukningen.  

Det är tveksamt om det går att göra några betydande energivinster med högre kyltemperatur än 

de nu inställda 25 °C. Det går inte att urskilja någon effektminskning över 22 °C vilket antyder 

att kylenehetens egen kompressor då inte längre behöver arbeta. Det skulle eventuellt vara 

möjligt att erhålla en viss energivinst vid högre temperaturer i form av högre värmefaktor i 

fastighetsägarens värmepump, men fastighetsägaren själv trodde att påverkan på denna skulle bli 

liten. En höjning av serverhallens temperatur bör därför inte ske på bekostnad av 

effektförbrukningen i serverhallen. 

Om inga ytterligare studier av den på kylenheten inställda temperaturens inverkan på effekten 

görs rekommenderas därför fortsatt drift vid 25 °C. 

All inkommande energi från solcellerna utnyttjas inte till fullo idag. Det rekommenderas därför 

att delar av denna energi används till andra delar av Energimyndighetens verksamhet, vilket det 

redan idag finns planer på. En viss risk finns då att effekten under dagar med lägre intensitet på 

solinstrålningen inte räcker för att fylla hela serverhallens behov av likström. Ur ett större 

perspektiv är det dock bättre att den inkommande effekten utnyttjas till fullo under dagar med 

kraftig sol än att serverhallen vid alla tillfällen får sitt behov av likström tillgodosett. Visserligen 

innebär den omvandling från växelström till likström som vid effektbrist från solcellerna blir 
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nödvändig vissa omvandlingsförluster i serverhallen. Dessa uppstår dock endast i UPS:en 

eftersom alla komponenter efter denna i Energimyndighetens serverhall drivs på likström. 

Temperaturgradienten i höjdled i racken tycks inte överstiga 5 °C om temperaturen på kylenheten 

ställs in på högst 26 °C, men inte heller en skillnad på bara några grader är obetydlig. Att döma 

av värmekamerabilderna tycks viss luftomblandning ske oavsett inställd kyltemperatur. Det bör 

därför vara motiverat att sätta in plastremsor mellan rackraden och väggen och rackraden och 

kylenheten för att minska luftomblandningen. Speciellt bör detta vara mot iverat om 

Energimyndigheten har för avsikt att bibehålla nuvarande kyltemperatur på 25 °C eller möjligen 

höja den, eftersom temperaturgradienten då indikerar större luftomblandning.  

Slutligen är ett allmänt råd att temperaturkänsligare utrustning bör placeras i rackens nedre del 

där temperaturen generellt är lägre. Återigen gäller detta i än högre grad ifall temperaturen i 

serverhallen skulle höjas ytterligare. Om luftomblandningen minskas med hjälp av plastremsor 

bör vikten av rätt placering i racken minska, men rådet kvarstår likväl. 

6.3 Förslag på framtida arbete 

De försök som gjorts i samband med detta arbete lämnar flera frågor obesvarade och har gett 

upphov till nya. Förslag på vidare studier, främst av Energimyndighetens egen serverhall men 

även generellt om kylning av serverhallar ges därför här. 

I jämförelsen av olika tekniker för kylning som gjordes inom ramen för detta arbete kunde inga 

absoluta svar ges på huruvida frikyla eller överföring av spillvärmen till fjärrvärmenät var mest 

fördelaktigt ur miljöhänseende. Det vore därför intressant om ytterligare arbete kunde läggas på 

att med hjälp av livscykelanalyser (LCA) fastställa miljönyttan med de två systemen för att 

närmare klargöra hur serverhallsägare bör resonera i fråga om kylsystem. 

Vidare vore det intressant om frågan om daggpunktens eventuella inverkan på möjligheterna att 

använda frikyla i Sverige kartlades. Här studerades endast lufttemperaturerna i olika delar av 

Sverige. En motsvarande studie för relativ fuktighet och daggpunkt skulle ge svar på vilken av 

dessa faktorer som är den begränsande för användning av frikyla i Sverige.  

I Energimyndighetens egen serverhall vore det intressant om ytterligare försök med olika 

temperaturer kunde göras liknande de försök som gjorts inom ramen för detta arbete, men med 

ännu högre temperaturer. Om teorin om att inställd kyltemperatur gäller för luften till kylenheten 

bör det finnas utrymme för att höja temperaturen ytterligare. Dettas skulle kunna ge svar på vid 

vilken temperatur som serverfläktarnas intensitet ökar. 

Vidare skulle luftomblandningens betydelse för effektförbrukningen kunna studeras närmare, 

gärna i samband med att den kalla och den varma gången isolerades med hjälp av plastremsor. 

Om effekten före och efter isolering mättes skulle detta ge svar på storleken hos eventuella 

energivinster med isoleringen. Vid lite längre studier skulle temperaturen i serverhallen kunna 

justeras både med och utan plastremsor för att se ifall dessa har större betydelse för 

energianvändningen i hallen vid högre temperaturer än vid lägre. 
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Slutligen skulle även kylsystemet kunna undersökas noggrannare för att besvara frågor som hur 

stort det i byggnaden interna kylflödet är, vilken temperatur flödet håller före och efter 

serverhallen och om temperaturförändringar i serverhallen har någon märkbar skillnad på 

kylflödets temperatur då det lämnar serverhallen. Denna information skulle sedan kunna 

kompletteras med motsvarande mätningar vid fastighetsägarens värmepump och beräkningar för 

värmepumpens värmefaktor. Eventuellt skulle även produktionen av kyla hos det lokala 

energibolaget kunna undersökas.
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Bilaga 1 Svenska städer och antal dagar då 

temperaturen aldrig översitger 20 °C 

Tabellen visar antalet dagar då temperaturen i snitt varit maximalt 20 °C i de angivna städerna 

under tidsperioden 1961-2011. 

Ort Antal dagar 

Visby flygplats    316.9 

Västerås    325.5 

Ulricehamn   317.9 

Svenska högarna   344.3 

Sveg   325.1 

Sundsvall   322.9 

Stockholm   299.2 

Såtenäs    318.6 

Örskär   331.7 

Ölands norra udde    325.5 

Malung   321.3 

Malmslätt   305.6 

Lund   298.5 

Luleå flygplats    335.9 

Landsort   343.7 

Kiruna flygplats    350.7 

Karlstad flygplats    311.8 

Jokkmokk   338.6 

Hudiksvall   313.2 

Gustavsfors    315.3 

Gunnarn   334.5 

Grundforsen   329.9 

Goteborg   316.2 

Frösön   338.5 

Forse    319.8 

Bredåkra   302.7 

Barkåkra   318.5 

Arjeplog   346.6 
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Bilaga 2 Värmekamerabilder 

Bilder tagna 9/4 2013 

 
Figur B 1: Mellan rack och kylenhet, sett från varm 

gång 

 
Figur B 2: Mellan rack och kylenhet, taget ovanifrån 

(varm gång nedåt, kall gång uppåt, rack på vänster 
sida, kylenhet på höger sida) 
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Kall gång 

 
Figur B 3: 16/5 2013 kl.09.00 

 

 
Figur B 4: 17/5 2013 kl.09.00 

 

 
Figur B 5: 20/5 2013 kl.09.00 

 

 
Figur B 6: 21/5 2013 kl.09.00 
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Figur B 7: 22/5 2013 kl.09.00 

 

 
Figur B 8: 23/5 2013 kl.09.00 
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Varm gång 

 
Figur B 9: 16/5 2013 kl.09.00 

 

 
Figur B 10: 17/5 2013 kl.09.00 

 

 
Figur B 11: 20/5 2013 kl.09.00 

 

 
Figur B 12: 21/5 2013 kl.09.00 
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Figur B 13: 22/5 2013 kl.09.00 
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Mellan kylenhet och rack 

g  
Figur B 14: 16/5 2013 kl.09.00 

 

 
Figur B 15: 17/5 2013 kl.09.00 

 

 
Figur B 16: 20/5 2013 kl.09.00 

 

 
Figur B 17: 22/5 2013 kl.09.00 
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Figur B 18: 23/5 2013 kl.09.00 
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Mätare 2 

 
Figur B 19: 16/5 2013 kl.09.00 

 

 
Figur B 20: 17/5 2013 kl.09.00 

 

 
Figur B 21: 20/5 2013 kl.09.00 

 

 
Figur B 22: 21/5 2013 kl.09.00 
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Figur B 23: 22/5 2013 kl.09.00 

 

 
Figur B 24: 23/5 2013 kl.09.00 
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Väggen bakom rack sett från den kalla gången 

 
Figur B 25: 16/5 2013 kl.09.00 

 

 
Figur B 26: 17/5 2013 kl.09.00 

 

 
Figur B 27: 20/5 2013 kl.09.00 

 

 
Figur B 28: 20/5 2013 kl.09.00 
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Figur B 29: 21/5 2013 kl.09.00 

 

 
Figur B 30: 21/5 2013 kl.09.00 

 

 
Figur B 31: 22/5 2013 kl.09.00 

 

 
Figur B 32: 22/5 2013 kl.09.00 
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Väggen bakom rack sett från den kalla gången 

 
Figur B 33: 16/5 2013 kl.09.00 

 

 
Figur B 34: 17/5 2013 kl.09.00 

 
Figur B 35: 20/5 2013 kl.09.00 

 

 
Figur B 36: 21/5 2013 kl.09.00 
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Figur B 37: 22/5 2013 kl.09.00 

 
Figur B 38: 23/5 2013 kl.09.00 

 


