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Abstract

Kyla på Swedavia Stockholm Arlanda

Cooling at Swedavia Stockholm Arlanda

Joakim Lind

Arlanda airport is Sweden’s largest airport. The demand for comfort cooling of the
airport’s buildings is high and is mainly provided by district cooling. District cooling is
based on the same principle as district heating. A centralized production facility for
the district cooling offers advantages from both an environmental and operational
perspective. Swedavia, which owns, operates and develops the airport, therefore
advocates that district cooling always should be the first hand choice to meet the
demand of comfort cooling. 
In the current situation the district cooling system at Arlanda is operated at its full
capacity. This makes additional connections impossible. The purpose of this thesis has
been to examine the possibilities of increasing the deliveries of comfort cooling
through Arlanda Airport district cooling system.  
This report describes Arlanda airport’s district cooling system and its development
prospects. District cooling requires a system perspective. It is important that all
components in the system interact to achieve an optimized use of the distributed cold
water.  In addition this report also addresses the parameters that affect a building's
cooling load and the measures that can reduce the power load, which is the main
parameter that limits the number of users on the district cooling network.
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SAMMANFATTNING 
Arlanda flygplats är i stort behov av komfortkyla året om, och detta behov tillgodoses främst 
genom fjärrkyla. Fjärrkyla bygger på samma princip som fjärrvärme. Via en central 
produktionsanläggning alstras kylan, vilken sedan via fjärrkylanätet distribueras till kunderna. 
Att ha en central anläggning för produktionen innebär fördelar ur både ett miljö- och 
driftperspektiv.  

Swedavias ambition är att komfortkylningen av flygplatsens lokaler i de fall det är möjligt skall 
ske genom fjärrkyla. I dagsläget belastas fjärrkylanätet hårt vilket medför svårigheter att ansluta 
ytterligare byggnader. Syftet med denna rapport är att utifrån de lokala förutsättningarna på 
Arlanda flygplats utreda möjligheterna till utökade leveranser av komfortkyla via flygplatsens 
fjärrkylanät.  

En viktig komponent i flygplatsens fjärrkylasystem är akviferen som år 2009 ersatte frikyla från 
den närliggande Halmsjön. Akviferen är ett grundvattenmagasin, vilken kan användas för 
säsongslagring av energi. Införandet av akviferen gjordes i syftet att förbättra förutsättningarna 
för fjärrkyladistributionen samt att skapa underlag för en lönsam expansion av fjärrkylanätet och 
minska den termiska påverkan på Halmsjön. Akviferens teoretiska kapacitet visade sig efter 
införandet vara överskattad. Den främsta orsaken till detta var ett oönskat läckage från akviferen 
till närliggande avrinningsområden. Detta läckage har upphävts genom att inte utnyttja 
akviferens fulla potential vilket begränsat ytterligare anslutningar. Dessutom underskattades 
behovet av frikyla från Halmsjön kraftigt. Genom att återinföra möjligheten till att utnyttja 
Halmsjön som värme- och kylkälla kan akviferens funktion på fjärrkylanätet stärkas.  

Denna rapport beskriver Arlanda flygplats fjärrkylasystem och dess utvecklingsmöjligheter. 
Fjärrkyla kräver ett systemperspektiv. Det är viktigt att alla komponenter i systemet samspelar 
för att en optimerad användning av fjärrkylan skall uppnås. Detta kan åstadkommas genom 
väldimensionerade kylanläggningar, drift- och styroptimering. Rapporten redogör även för vilka 
parametrar som påverkar byggnadens behov av komfortkyla samt vilka åtgärder som kan utföras 
för att minska effektbelastningen på nätet.   
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FÖRORD 
Denna rapport är resultatet av mitt examensarbete som utfördes på uppdrag av Arlanda Energi 
under vårterminen 2013. Examensarbetet omfattar 30 högskolepoäng och har gjorts inom 
civilingenjörsprogrammet i energisystem på Uppsala Universitet.  

Jag vill tacka min handledare Lars-Olof Nilsson och ämnesgranskare Arne Roos för deras 
hjälpsamhet vilken drivit arbetet framåt. Därtill vill jag även tillägna ett stort tack till övriga 
medarbetare på Arlanda Energi som jag varit i kontakt med under arbetets gång. Alla har varit 
otroligt sympatiska och ställt upp med både tid och engagemang.  

Joakim Lind 

Uppsala, juni 2013. 
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1. INLEDNING 
Användningen av komfortkyla ökar kraftigt i Sverige. Det blir allt viktigare för hyresvärdar att 
erbjuda hyresgästen en bra inomhusmiljö. Begreppet inomhusmiljö innefattar många parametrar, 
bland annat det termiska klimatet. Det har alltid funnits krav på att inomhustemperaturen i en 
lokal inte får bli för låg, samtidigt som det blir allt vanligare att kraven reglerar att 
inomhustemperaturen inte får bli för hög. Komfortkyla kan åstadkommas via en rad olika 
tekniker som självständigt eller via kombination tillgodogörs byggnaden (Nilsson P-E. 2001).  

Fjärrkyla bygger på samma princip som fjärrvärme, förutom att det är kallt vatten som 
distribueras i ledningsnätet istället för varmt. Det är mer fördelaktigt att ha en central anläggning 
än att ha flertalet mindre anläggningar utspridda eftersom det ger en mer miljöanpassad och 
energieffektiv produktion. Dessa fördelar återspeglas i fjärrkylans utveckling i Sverige. Mängden 
kylenergi som levereras via fjärrkyla har under de senaste tio åren fördubblats, dagens nivå 
ligger på 0.9 TWh. Denna utveckling tros fortsätta och 2015 uppskattas den nå 1.3 TWh. 
Fjärrkyla kan produceras genom flertalet olika tekniker, ofta kombineras dessa för att på bästa 
sätt utnyttja de lokala förhållandena (Svensk fjärrvärme, 2013). Arlanda flygplats är utrustat med 
ett internt fjärrkylanät vilket står för stora delar av kylleveranserna till flygplatsens olika 
byggnader.     

1.1 BAKGRUND 

Swedavia är en statlig koncern som äger, driver och utvecklar elva flygplatser i Sverige 
(Swedavia, 2013). Energi- och miljöfrågor är av stor betydelse för Swedavia och är något 
koncernen aktivt arbetar med (Swedavia, 2013b). Arlanda Energi grundades inom Swedavia 
2006 och arbetar med energi- och miljöfrågor på Arlanda flygplats. Arlanda Energi producerar, 
distribuerar och säljer både värme och kyla samt distribuerar el via det lokala elnätet. 

I dagsläget är Arlanda flygplats i stort behov av kyla året om. Det är dels teknisk kyla men den 
största mängden utgörs av komfortkyla. Den största mängden fjärrkyla konsumeras i Swedavias 
egna lokaler, främst i terminalområdena (Figur 1). Endast ett fåtal externa kunder är i dagsläget 
anslutna till fjärrkylanätet. Swedavias egna lokaler inkluderar Terminal 4, Terminal 5, 
Centralbyggnad Nord, Sky City, Pir-F samt kontrolltornet.  
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Figur 1. Energibehov (kyla) för byggnader anslutna till det lokala fjärrkylanätet mellan 2008-2012. 

Detta är byggnadernas faktiska slutanvändning och energimängderna tar därmed inte hänsyn till 
eventuella distributionsförluster. Under sommaren 2013 kommer Terminal 2 och det nybyggda 
hotell Clarion att få sina första leveranser av fjärrkyla. Terminal 2 förväntas förbruka 1500 MWh 
per år och under höglast kräva en effekt på 1.5 MW. Hotell Clarion förväntas förbruka 320 MWh 
och en effekt på 1.5 MW (Swedavia, 2012). 

Under vintern från november till mars är kylförbrukningen relativt låg cirka 500 MWh per 
månad. En stor del av denna förbrukning är såkallad teknisk kyla, men det föreligger även ett 
litet behov av komfortkyla. Redan i april stiger kylbehovet något och kan därmed ses som starten 
på kylsäsongen. Behovet av komfortkyla ökar därefter successivt för att nå sin topp under juli 
och augusti. Behovet avtar sedan stegvis och november kan ses som kylsäsongens slut (Figur 2).    

 

Figur 2. Kylförbrukningen per månad mellan 2008 och 2012. 

Där fjärrkyla inte finns tillgängligt förses byggnadens kylbehov via lokala kylmaskiner. Då en 
centraliserad produktion av kyla innebär både miljö- och energimässiga fördelar är Swedavias 
ambition att i den mån det är möjligt, via fjärrkyla tillgodose flygplatsens byggnaders kylbehov. 
Detta för att minimera flygplatsens miljöpåverkan och på bästa sätt utnyttja lokala förhållanden 
(Swedavia, 2013c).  
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Fram till 2009 försågs detta kylbehov via fjärrkyleleveranser där kylan alstrades genom samt 
genom frikyla från den närliggande Halmsjön. Sommaren 2009 invigdes akviferen. Akviferen är 
ett grundvattensmagasin fyllt av sten, grus och vatten. Den används för säsongslagring av energi 
och är unik i sitt slag på grund av den stora volymen (Sweco Energuide, 2009). Akviferlagret 
kompletterar det befintliga fjärrkylsystemet och är utformat för att utnyttja lågvärdig energi utan 
att kylmaskiner och värmepumpar skall behöva användas. Akviferen skulle enligt förstudier ge 
möjlighet till en billigare produktion vilken i sin tur skulle ge en mer lönsam expansion av 
fjärrkylleveranserna (Sweco Environment AB, 2013). I förstudien som behandlade akviferens 
prestanda uppskattades akviferen kunna lagra cirka 10 GWh kyla och värme, effektkapaciteten 
uppskattades till 8-9 MW. Dock visade sig utfallet bli mycket lägre och akviferens funktion är 
därmed nedsatt (Sweco Energuide, 2009). Akviferen har därmed inte kunnat ersätta den dyra 
kylan från de kompressordrivna kylmaskinerna i den utsträckning man förväntat. Redan i maj-
juni månad är akviferens kapacitet inte tillräcklig för att tillgodose flygplatsens kylbehov. Då 
måste kylmaskinerna användas för att komplettera produktionen från akviferen (Fredrik Lundh, 
muntligen). 

I dagsläget är fjärrkylsystemet hårt belastat och de ansluta byggnadernas kylbehov tillgodoses 
utan större marginaler. Efterfrågan av komfortkyla ökar då fjärrkylanätet byggs ut och nya 
användare ansluts. Detta ställer i sin tur ytterligare krav på befintlig produktionskapacitet samt 
distributionssystem (Swedavia, 2012). 

1.2 SYFTE OCH MÅL 

Syftet med detta arbete har varit att utifrån förutsättningarna på Arlanda flygplats utreda 
möjligheterna till utökade leveranser av komfortkyla via flygplatsens lokala fjärrkylanät.  

Målet med rapporten är att belysa de faktorer som idag begränsar antalet användare på Arlanda 
flygplats fjärrkylanät. Samt att redogöra för vilka möjligheter det finns att påverka dessa för att 
utöka antalet användare på fjärrkylanätet.  Identifierade frågeställningar blir därmed: 

 Vilka parametrar begränsar antalet användare på Arlanda flygplats fjärrkylanät i dess 
nuvarande utformning? 

 Vilka möjligheter finns det att utifrån förutsättningarna på Arlanda flygplats utöka antalet 
användare på fjärrkylanätet? 

1.3 METOD 

För att besvara frågeställningarna har en grundläggande litteraturstudie utförts. 
Tillvägagångssättet har byggt på samtal med personal på Arlanda Energi samt 
byggnadsförvaltare på flygplatsen.  Därtill har förstudier samt interna rapporter lästs för att 
uppnå en grundläggande förståelse för fjärrkylanätets systemuppbyggnad. Därefter har insamlad 
data sammanställs i denna rapport.  



4 
 

2. KYLTEORI 
Detta kapitel reder ut begreppet kylbehov och tar upp de parametrar som påverkar byggnadens 
behov av kylning. Kapitlet behandlar även vilka tekniker som idag används för att tillgodose 
detta behov.  

2.1 VÄRMEÖVERSKOTT, BYGGNADENS KYLBEHOV 

Värmeöverskott är den värmemängd som måste föras bort från byggnaden för att 
inomhustemperaturen inte skall överstiga acceptabel nivå. Värmeöverskottet motsvarar således 
byggnadens kylbehov. Värmeöverskott råder då den interna värmeutvecklingen är större än 
värmeförlusterna genom klimatskärmen. Värmeöverskottet kan uttryckas: 

 

I vårt klimat är det oftare varmare inne än ute. Då strömmar värme ut genom byggnadens 
klimatskärm vilken utgörs av byggnadens väggar, golv, tak, dörrar och fönster. Det sker även en 
värmetransport med luft som läcker genom klimatskärmens otätheter, så kallat okontrollerat 
luftläckage. 

Med internvärme menas värme som tillförs rumsluften, dels direkt från människor, apparater, 
belysning, dels indirekt via rummets väggar golv och tak. Värme avges till rumsluften så snart 
som något utav rummets ytor blivit varmare än rumsluften. Värme tas från rumsluften så snart 
något utav rummets ytor blivit kallare än rumsluften. Utväxlingen av värmeenergi mellan 
byggkonstruktionen och rumsluften medför en viss tröghet i internvärmets påverkan på 
rumstemperaturen, så temperatursvängningarna dämpas. 

Den interna värmetillförseln utgörs av: 

 Värme genererat av människor 
 Värme genererat av apparater 
 Värme genererat av belysning 
 Värme från byggnadskonstruktionen, denna värme härrör sig från solinstrålning samt 

absorberade värmestrålning från människor apparater och belysning (Abel E, Elmroth A, 
2006). 

2.2 TEKNIK FÖR KYLNING – BORTFÖRSEL AV ÖVERSKOTTSVÄRME 

Ett klimathållningssystems syfte är att i en byggnad upprätthålla både det termiska klimatet och 
luftkvaliteten. Upprätthållande av det termiska klimatet syftar främst att hålla temperaturen inom 
angivna temperaturkrav. Upprätthållande av luftkvaliteten syftar främst till att luften skall vara 
fri från partiklar och andra föroreningar. Luftkvalitén säkerställs genom god ventilation (Nilsson 
P-E. 2001). I de flesta byggnader finns det idag krav på luftkvalitén och det termiska klimatet 
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som reglerar att inomhustemperaturen inte får understiga en viss nivå. Krav på att 
inomhustemperaturen inte får överstiga en viss nivå är dock ovanligare, men något som blir allt 
vanligare. Dessa krav uppnås genom kylning, det vill säga bortförsel av överskottsvärme. 

Processen för bortförsel av överskottsvärme kan delas upp i två systemdelar.  

 Ett system vars syfte är att fånga upp rummets värmeöverskott och sedan avlägsnar det 
från rummet.  

 Ett system för kylning, som tar hand om det bortförda värmeöverskottet. 

Det finns två olika metoder vilka används för att avlägsna värme från rummet 

 Luftburen kyla; tilluften tillförs byggnaden med undertemperatur och kyler indirekt 
byggnaden. 

 Vattenburen kyla; kylan tillförs rummet via vattenkylda ytor. 

Större anläggningar kan kombinera dessa två metoder. 

Kylningen av luften eller vattnet kan ske på en rad olika sätt, de vanligaste metoderna är: 

 evaporativ kyla 
 sorptiv kyla 
 fjärrkyla 
 kyla från kylmaskin 
 frikyla 
 en kombination av dessa 

Hur pass energikrävande denna process blir bestäms av vilket system som väljs och hur det 
utformas. Värmeöverskottet som måste föras bort ställer helt olika krav på kylningen om 
bortföringen sker via vatten och kylda ytor eller med luft. Energiåtgången för den kylning av 
tilluft eller av vatten som krävs, är i sin tur beroende av hur denna kylning sker. En av de största 
skillnaderna systemvalen emellan är att ett vattenbaserat system kan behöva kylas stora delar av 
året samtidigt som ett luftsystem kräver en större dimensionerad effekt än ett vattenburet system 
(Abel E, Elmroth A., 2006). 

2.2.1 VÄRMEBORTFÖRSEL MED LUFT 

När utetemperaturen är lägre än den önskade tilluftstemperaturen behövs ingen kylning av 
tilluften. Tilluften erhåller rätt temperatur via reglering av återvinningen. När utetemperaturen 
blir så pass låg att värmeåtervinningen inte räcker måste tilluften eftervärmas.  

När utetemperaturen är högre än den önskade tilluftstemperaturen kommer även tilluftens 
temperatur att stiga. Luftens förmåga att föra bort värme, dess kylförmåga, bestäms av luftflödets 
storlek och tilluftens undertemperatur. Begreppet undertemperatur beskriver 
temperaturskillnaden mellan tilluften och rumsluften. För att rumstemperaturen inte skall stiga 
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måste kombinationen av luftflöde och undertemperatur ha en kylförmåga som motsvarar 
värmeöverskottet. Om det skulle bli för varmt i en byggnad med luftsystem för klimathållning 
beror detta på att tilluftens kapacitet att kyla inte räcker för att häva den interna 
värmeutvecklingen. Det är vanligtvis en kombination av att luftflöde och undertemperaturen är 
otillräcklig, om krav på termiskkomfort finns, måste tilluften då kylas 

Ventilationen i byggnader där kylningen sker med luft har vanligtvis en dubbel uppgift. Att 
upprätthålla god luftkvalité och bra termiskt klimat. Att upprätthålla det termiska klimatet är det 
som dimensionerar systemet, då det krävs stora luftflöden för att häva värmeöverskottet. I ett 
kontorshus kan luftflödet som krävs för värmebortförsel  vara cirka två till tre gånger större än 
vad som krävs för att upprätthålla god luftkvalité. Ett luftburet kylsystem kräver således stor 
plats (Abel E, Elmroth A., 2006). Det är dyrt att bygga om befintliga kanalsystem och om 
tillräckliga luftflöden inte kan transporteras för att tillgodose byggnadens kylbehov väljs ofta vid 
ombyggnad vattenburna kylsystem.  

CAV-SYSTEM 

Det finns ventilationssystem där temperaturen på tilluften kan varieras men där luftflödet hålls 
konstant, dessa system kallas CAV-system, Constant Air Volume. För dessa system bestämmer 
de rum med högst kylbehov den tilluftstemperatur som bereds i det centrala 
luftbehandlingsaggregatet. Detta medför att tilluften måste förvärmas i rummen med lägre 
kylbehov.  

VAV-SYSTEM 

VAV-system, Variable Air Volume, är förutsättningarna omvända och det är tilluftstemperaturen 
som hålls konstant och luftflödet som kan varieras. För dessa system ändras inte 
tilluftstemperaturen då lasten varierar. Tilluftstemperaturen styrs vanligtvis genom reglering mot 
utomhustemperaturen (Nilsson P-E. 2001). 

För luftburna kylsystem gäller 

 kylning av tilluften krävs då utomhustemperaturen är högre än den önskade 
tilluftstemperaturen 

 kyleffekten är under de varmaste dagarna högre än det dimensionerade värmeöverskottet 
 kylenergin som krävs är betydligt lägre än värmeöverskottet under året 
 luftburna system kräver generellt stor plats 

(Abel E, Elmroth A., 2006) 

2.2.2 VÄRMEBORTFÖRSEL MED VATTEN 

Kylning kan ske direkt via kylda ytor kopplade till rörsystem med cirkulerande centralt kylt 
vatten. Exempel på detta är kylbafflar, fläktkylare och induktionskylare. Vattensystem för 
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kylning med kalla ytor är lättare att projektera då de ofta kräver lite utrymme. De är dessutom 
tekniskt enkelt att reglera kyleffekten efter belastningen via termostatventiler.  

I många lokalbyggnader råder det under arbetstid värmeöverskott även då det är kallt ute. Om det 
finns krav på termiskkomfort måste byggnaden då kylas en stor del av året. För ett vattenburet 
kylsystem innebär detta, i motsats till ett luftsystem, att det måste kylas även vintertid. Detta 
innebär att mängden kylenergi som krävs för att täcka kylbehovet är större för ett vattenburet 
system kontra ett luftburet system. Hur vattnet kyls är av denna anledning extra viktigt. 

För vattenburna system gäller 

 under arbetstid finns det ett kylbehov under hela året 
 mängden kylenergi, kWhkyla/år är betydligt större kontra ett luftbaserat system 
 den dimensionerade kyleffekten är något lägre kontra ett luftbaserat system 
 vattenburna system kräver mindre plats  

(Abel E, Elmroth A., 2006). 

2.3 KYLNING AV LUFT ELLER VATTEN 

En byggnads behov av kylenergi och kyleffekt kan variera kraftigt mellan då bortförseln av 
värmeöverskott sker med luft eller med kylda ytor. Kylbehovet kan täckas på olika sätt och 
beroende på system för kylning kan energiåtgången för att tillgodose byggnadens kylbehov 
variera.  

2.3.1 EVAPORATIV KYLA 

Då luft passerar en våt yta eller fukt på annat sätt tillförs luften kommer temperaturen att sjunka 
samtidigt som fuktigheten hos luften ökar då vattnet avdunstar. Detta kan utnyttjas för att kyla 
tilluften till en byggnad (Abel E, Elmroth A., 2006). Fuktning av luften är möjlig så länge den 
inte är mättad på vattenånga. Innan luften kan ta upp vattnet måste det förångas, och 
förångningsprocessen kräver värme. Denna värme tas från luften och samtidigt som luften tar 
upp vattenångan sänks temperaturen. Det finns två olika typer av evaporativ kylning, direkt och 
indirekt. Vid direkt evaporativ kylning fuktas tilluften. Vid indirekt evaporativ kylning fuktas 
istället frånluften. Därefter sker värmeväxling mellan till- och frånluft, denna värmeväxling är 
inte fuktöverförande, vilket innebär att tilluftens fuktinnehåll inte ökas (Bergsten B, Aronsson S. 
2001). Fördelen med evaporativ kyla är att ingen drivenergi krävs, nackdelen är att det går åt en 
stor mängd vatten. Evaporativ kylning kan endast tillämpas i luftsystem. För att alstra 1 kWhkyla 
krävs det cirka 1,2 - 1,5 kWhvärme (Abel E, Elmroth A., 2006). 

2.3.2 SORPTIV KYLA 

För att uppnå maximal temperatursänkning på tilluften bör den vara så torr som möjligt. I en 
sorptiv kylprocess torkas tilluften innan dess temperatur sänks via antingen direkt eller indirekt 
evaporativ kylning. Tilluften torkas via roterande avfuktare, och processen drivs av värme med 
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en temperaturnivå på +60°C eller högre. Processen kräver således tillgång till billig värme och 
förbrukar även betydande mängd vatten. Sorptiv kyla kan liksom evaporativ kyla endast 
tillämpas vid luftsystem och är till sin natur förknippade med samma för- och nackdelar som 
evaporativ kylning. För att alstra 1 kWhkyla krävs det cirka 1,5 kWhvärme (Abel E, Elmroth A., 
2006). 

2.3.3 FJÄRRKYLA 

Fjärrkyla bygger på samma koncept som fjärrvärme. Via en central produktionsanläggning 
alstras kylan vilken sedan via fjärrkylanätet distribueras till kunderna. Att ha en central 
anläggning för produktionen innebär fördelar ur både ett miljö- och driftperspektiv. (Svensk 
fjärrkyla). Fjärrkylan kan produceras via kompressor- eller absorptionskylmaskiner, olika typer 
av frikyla och även värmepumpar vilka vanligtvis används för att leverera värme till 
fjärrvärmenätet. De olika teknikerna kombineras ofta för att på bästa sätt utnyttja de lokala 
förutsättningarna (Bergsten B, Aronsson S. 2001).   

Då anslutning av en byggnad till fjärrkylanät diskuteras är det viktigt att ha en tydlig och 
realistisk bild av det dimensionerande kylbehovet och hur det varierar över året. Oftast ansluts 
byggnader med stort kylbehov då anslutning och kulvertdragning innebär höga 
investeringskostnader (Abel E, Elmroth A., 2006). 

2.3.4 KYLMASKIN OCH VÄRMEPUMP 

Det dominerande sättet att åstadkomma kyla är via kompressordrivna kylmaskiner. En kylmaskin 
är en värmepump fast det är den kalla sidan som är den nyttiga. De komponenter som ingår i en 
kylmaskin är förångare, kompressor, kondensor och stryporgan. I processen cirkulerar ett 
köldmedium vars uppgift är att transportera värmet (Figur 3).  

Förångaren är anläggningens värmeupptagande del, den upptagna värmen motsvarar i sin tur den 
kyla som kan levereras till byggnaden.  I förångaren cirkulerar ett köldmedium med låg 
kokpunkt, vilken vid kontakt med den upptagna värmen förångas. Ångan leds därefter via en 
kompressor vilken via tillfört arbete komprimerar det förångade köldmediet. Kompressionen 
ökar trycket och temperaturen på köldmediet. I kondensorn återgår ångan till vätska, och denna 
process avges värme vilket gör kondensorn till anläggningens värmeavgivande del. Trycket 
sänks därefter via en expansionsventil och leds till förångaren och processen kan repeteras.  

Årsköldfaktorn, COP, beskriver kvoten mellan levererad kyla och tillfört arbete och är ett mått 
på hur effektiviteten hos kylmaskinen. Fördelen med kylmaskiner och är flexibiliteten och 
driftsäkerheten. Nackdelen är driftekonomin då det tillförda arbetet åstadkoms genom elenergi 
(Nilsson P-E. 2001)  
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Figur 3. Principbild för värmepump, till vänster, och kylmaskin, till höger, i fjärrkylaproduktio. Förkortningarna FV och 
FK står för Fjärrvärme respektive Fjärrkyla(Jardeby Å, Nordman R. 2009). 

2.3.6 FRIKYLA 

En vanlig beskrivning av innebörden av begreppet frikyla är möjligheten att förse en byggnad 
med kyla utan att behöva tillföra något arbete för själva alstringen av kyla. Det finns både 
luftburna och vattenburna lösningar. Exempel på luftburen frikyla är att utnyttja de tillfällen då 
uteluften har undertemperatur och via ventilering kyla en byggnad. Vattenburna lösningar där 
frikyla kan utvinnas är snö, öppna sjöar och vattendrag alternativt att via energibrunnar utnyttja 
lägre temperatur i grundvatten och mark (Figur 4), (Nilsson P-E. 2001).  Då frikyla nyttjas krävs 
endast pumparbete vilket ger höga COP-värden (Jardeby Å, Nordman R. 2009) . 

 

 

Figur 4. Principbild frikyla från öppet vattendrag i fjärrkylaproduktion (Jardeby Å, Nordman R. 2009). 

2.4 BYGGNADEN OCH DESS KYLBEHOV  

Den interna värmealstringen och värmeförlusterna genom klimatskärmen är till stor del beroende 
av byggnadens utformning, verksamheten inuti samt de krav som ställs på inomhusklimatet. 
Andra faktorer som påverkar kylbehovet i byggnaden är kylsystemet och fjärrkylacentralens 
utformning och de driftstrategier som finns. 
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2.4.1 BYGGNADSSPECIFIKA FÖRUTSÄTTNINGAR 

Byggnadskomponenternas förmåga att isolera och begränsa värmetransport liksom byggnadens 
termiska tyngd har en inverkan på byggnadens kylbehov. Detsamma gäller byggnadens 
utformning och dess orientering i förhållande till vädersträck.  Omkringliggande terräng liksom 
närliggande vegetation och byggnader kan orsaka skuggning.  

Skuggning är extra intressant då fönstermängd och orientering behandlas. Den solenergi som 
tillgodogörs rummet kan delas upp i en ”nyttig” andel och övrig solinstrålning. Den nyttiga 
andelen minskar byggnadens uppvärmningsbehov. Den övriga solinstrålningen ökar byggnadens 
kylbehov. Solinstrålning genom byggnadens fönster är en utav de största orsakerna till 
övervärmning av en byggnad under sommaren. Detta gör glasfasadernas solfaktor, även benämnt 
g-värde, vilken beskriver den mängd värmeenergi från solinstrålning som tillgodogörs rummet, 
väldigt intressant liksom möjligheten till solavskärmning. Även fönstrets isoleringsförmåga, U-
värde, är intressant då fönster utgör en del av klimatskärmen.  Glasfasader mot öst, syd och väst 
mottager alla stora mängder solenergi. Under vår och sensommar mottar sydfasader som mest, 
under högsommaren är solinstrålningen i öst och väst som högst (Tabell 1). Övriga 
klimatrelaterade parametrar som påverkar kylbehovet är temperatur, luftfuktighet, vindhastighet 
och riktning. 

Tabell 1. Solinstrålning mot en vertikal yta på 1 m2 i Stockholm (Jonsson R, Werner A, 2012). 

[W] April Juni September 
Öster 730  750  600  
Söder 770  600  770  
Väster 730  750  600  
Norr 40  225  30  

2.4.2 KOMFORTKRAV  

Kraven på termisk komfort och luftkvalité kan variera i en byggnad. Beroende på kravens 
utformning och toleranser påverkas byggnadens kylbehov. Antalet luftomsättningar för 
ventilationen samt accepterade nivåer på inomhustemperatur är parametrar som har inverkan. 
Det har dessutom blivit allt mer populärt att byggnader utrustas med stora fönsterfasaden, ett för 
många attraktivt sätt att få mer kontakt med omgivningen och ett större insläpp av dagsljus.  

2.4.3 VERKSAMHETEN I BYGGNADEN 

Verksamheten i byggnaden spelar stor roll för byggnadens kylbehov. Verksamhetens interna 
värmealstring och den tid som verksamhet pågår spelar in för de tider som komfortkraven gäller 
och därmed klimatanläggningens drifttid (Tabell 2). Noterbart är att drifttiderna inkluderar tiden 
då klimatanläggningen används för uppvärmning. Klimatanläggningens drifttid motsvarar 
ungefär den tid per år som verksamhet råder i byggnaden. Anläggningens drifttid påverkar 
dessutom användandet av drivenergi vilken vanligtvis utgörs av elenergi. 
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Tabell 2. Klimatanläggningars drifttider beroende på verksamhet. (Abel E, Elmroth A., 2006) 

Verksamhet Klimatanläggningens 
drifttider 

Kontor 2500 - 3000 timmar/år 
Affär 3000 - 3500 timmar/år 
Stormarknad > 4000 timmar/år 
Sjukhus 8760 timmar/år 
Forskning och utveckling, laboratorier 3000 - 8760 timmar/år 

 

2.4.4 KYLSYSTEMET 

Om kylsystemet är underdimensionerat kan inte systemet leverera kyla vid maxeffektbehov. Hur 
byggnadens interna distributionssystem utformas spelar stor roll för hur väl kylan i byggnaden 
utyttjas. Kylbehovet kan minskas om det finns effektiv värmeåtervinning i ventilationssystemet 
vilken kan utnyttjas för kylning av tilluften. Det är dessutom viktigt att tilluftsystemet är 
eleffektivt så att inte tilluften värms av processelen. Det är ofta en utmaning vid nybyggnation att 
skapa ett system som är anpassat för att följa byggnadens specifika driftsituation. 
Driftsituationen kan dessutom variera kraftigt då verksamheten i byggnaden förändras. 

2.4.5 DRIFTSTRATEGIER 

Möjligheten till styr- och reglerfunktioner är avgörande för i hur stor grad och precision 
byggnadens komfortkrav kan uppfyllas, både med avseende på termisk komfort och luftkvalité. 
Beroende på hur dessa system tillämpas kan systemdriften optimeras och energibesparingar kan 
uppnås. 

2.4.6 FJÄRRKYLCENTRALEN 

Fjärrkylcentralens prestanda och dimensionering måste samspela med byggnadens 
kylinstallation. En feldimensionerad kylcentral kan påverka en väl utförd kylinstallation i 
byggnaden negativt. Det är därav vanligt att leverantören av fjärrkyla ställer krav på tekniska 
installationer i byggnaden som skall anslutas. Detta för att byggnadens interna kylinstallation 
skall samspela med kylcentralen. Ett resultat av att kylningen av byggnaden sker optimalt är att 
returtemperaturen på fjärrkylanätet ökas, vilket vittnar om att en stor mängd värmeenergi har 
bortförts från de anslutna byggnaderna (Jonsson R, Werner A, 2012). 
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3. KARTLÄGGNING AV NUVARANDE SYSTEM 
Kartläggningen syftar till att beskriva de förutsättningar som idag finns för utnyttjandet av 
fjärrkyla och förväntas ge en bild av vilka brister och begränsningar som finns i det nuvarande 
systemet. Kartläggningen baseras på den övergripande systembeskrivningen som utfärdades 
innan akviferen togs i drift samt genom samtal med driftpersonal.  

3.1 LOKALA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR FJÄRRKYLA PÅ ARLANDA 

Kylcentralen är belägen i flygplatsens östra del och ligger i anslutning till Halmsjön. 
Akviferlagret ligger i Stockholmsåsen, som lokalt kallas Långåsen och som sträcker sig längs 
Halmsjön (Figur 5). I kylcentralen finns tre kylmaskiner, en frikylväxlare för sjövatten samt två 
värmeväxlare för akvifervatten. De tre kylmaskinerna som finns i kylcentralen har en effekt på 3 
MW vardera.  

 

Figur 5. Översiktsbild över fjärrkylasystemet 

 

Flygplatsens kylbehov försågs innan 2009 med frikyla från Halmsjön. Kylproduktionen 
kompletterades under höglast med kylmaskiner vilka kyldes med sjövatten. Ett problem med 
frikylan från Halmsjön var att temperaturen i sjön snabbt steg med utomhustemperaturen och 
solinstrålning liksom till viss del av värmetillskottet från fjärrkylanätets uppvärmda retur. Detta 
medförde att tillgången på kallt vatten till kylmaskinerna var som lägst då kylbehovet i 
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terminalerna var som högst. Fördelen med systemet var att flödeskapaciteten i princip var 
obegränsad.    

År 2009 invigdes akviferen. Akviferen ersatte frikylafunktionen från Halmsjön. Som en del av 
miljötillståndet till godkännandet av akviferslösningen begränsades/försvann möjligheten till att 
utnyttja frikyla från Halmsjön. Miljötillståndet tillåter idag att 720 000 m3/år sjövatten nyttjas 
som värme- eller kylkälla (Fredrik Lundh, muntligen). Genom införandet av akviferen önskade 
Arlanda Energi förbättra förutsättningarna för fjärrkylan och ge underlag för en lönsam 
expansion av fjärrkylaleveranserna (Sweco Environment AB, 2013). Temperaturen i akviferen 
påverkas inte i lika stor grad av yttre förhållanden som vattnet i Halmsjön. Detta skulle öka 
tillgången på kallt vatten till kylmaskinerna även på sensommaren. En sekundär effekt av 
införandet av akviferen är att systemet även levererar lågvärdig värmeenergi som utnyttjas i 
värmeåtervinningssystem och för markvärme. Dessa system ersätter en andel fjärrvärme och är 
samtidigt viktiga för akviferens funktion som kylproducent (Sweco Environment AB, 2013). 

3.1.1 AKVIFERLAGRET 

Akviferlagret är ett grundvattenmagasin fyllt av sten, grus och vatten. Akviferlagret har en total 
volym om cirka 3 miljoner m3 och en aktivvolym, vilken kan utnyttjas för säsongslagring av 
energi, på cirka 2 miljoner m3. Akviferlagret utnyttjas för både uppvärmning och kylning. 
Vattenmassan inuti akviferen är uppdelad i en varm och en kall sida (Figur 6). Akviferlagret är 
försett med sex varma brunnar och fem kalla brunnar (Sweco Energuide, 2009).  

 

Figur 6. Genomskärning av akviferen (Sweco Viak, 2007a). 

Viktiga parametrar för akviferen som energilager är lagringskapacitet, effektkapacitet och 
lagringsförluster. Akviferens förmåga att lagra energi styrs främst av den aktiva volymen, det vill 
säga den mängd av volymen som kan användas för energilagring. Detta är tätt sammankopplat 
med åsens värmekapacitet. Värmekapaciteten beror på åsens porositet och på det fasta 
materialets värmekapacitet.  Värmekapaciteten hos åsen uppskattas till 0.8 kWh/m3K. Det är 
viktigt att understryka att akviferlagret rymmer en volym och inte en given mängd energi. Det är 
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av den anledningen viktigt att öka returtemperaturen i fjärrkylanätet och i byggnadernas 
köldbärare så mycket som möjligt för att på så sätt öka lagringsförmågan. 

Påverkansfaktorer för effektkapaciteten som kan tas ut från akviferen är dels transmissivitet hos 
åsen, dvs. dess förmåga att leda grundvatten samt temperaturskillnaden mellan varm och kall 
sida. Därtill är flödeskapaciteten något som påverkar effektkapaciteten. Flödeskapaciteten 
beskriver det flöde som kan pumpas upp från akviferen. Flödeskapaciteten beror av antalet 
energibrunnar samt återföringskapaciteten på motstående sida (Sweco Viak, 2007a). 

Lagringsförluster beror av en rad olika faktorer. De viktigaste tycks vara: 

 lagertemperatur, akviferens normaltemperatur är +8°C. Förlusterna på den kalla sidan är 
lägre än på den varma sidan ty differensen mellan normaltemperaturen och 
lagringstemperaturen är lägre 

 djup under markytan 
 storlek och form på lagret, omslutningsarea mot volym. Den stora volymen påverkar 

positivt samtidigt som den utdragna formen inverkar negativt 
 naturligt grundvattenflöde 
 värmeledning genom omslutningsarean 

(Sweco Viak, 2007b) 

I avsnitt 3.2 beskrivs akviferslagrets och andra systemdelarnas funktion och roll på fjärrkylanätet 
ytterligare. Kapitlet beskriver systemet mer utförligt ur ett teoretiskt perspektiv. 

3.2 KYLSYSTEMET I DRIFT 

Då kylbehov råder pumpas vatten från akviferens kalla sida till två värmeväxlare, vidare benämt 
akvifersväxlare. Via dessa överförs värmeenergin från den uppvärmda fjärrkylareturen till det 
kalla akvifersvattnet. Det kalla akvifersvattnets temperatur ökar och återförs därefter akviferens 
varma sida. Akviferen laddas under detta driftfall med värme inför kommande 
uppvärmningssäsong. På vintern vänder systemets flödesriktning. Då uppvärmningsbehov råder 
pumpas vatten från akviferens varma sida. Via akvifersväxlarna överförs värmet från det varma 
akvifersvattnet till fjärrkylanätet. Det varma akvifervattnets temperatur sänks och återförs 
därefter akviferens kalla sida. Akviferen laddas under detta driftfall med kyla inför kommande 
kylsäsong. 

Då akviferlagret utnyttjas för att leverera både värme och kyla innebär det att fjärrkylanätet 
används som både värme- och köldbärare. Det är inte bara flödet på akvifersidan som vänder 
mellan sommar- vinterdriftfall, utan flödesriktningen på fjärrkylanätet ändras också. 
Reglertekniskt levererar fjärrkylanätet alltid kyla, framledningen är alltid kall och returen är 
alltid varm, oavsett driftfall. Akvifervattnet är helt avskiljt fjärrkylanätet och är endast en 
köldbärare sommartid och värmebärare vintertid (Sweco Energuide, 2009). 



15 
 

3.2.1 SOMMARDRIFTFALL – VÄRMEBORTFÖRING TERMINALER – LADDNING VÄRME AKVIFER 

Akviferlagret används under sommardriftfallet som förstahandsval för att producera kyla till 
fjärrkylanätet. I sommardriftfallet pumpas kallt grundvatten från de kalla brunnarna i akviferen. 
Via värmeväxlare överförs värmet från returvattnet till grundvattnet från den kalla sidan. Detta 
sänker temperaturen på det utgående vattnet på fjärrkylanätets framledning och höjer 
temperaturen på grundvattnet som sedan pumpas ned i de varma brunnarna (Figur 7). 

 
Figur 7. Principbild sommardriftfall. Akviferens nyttjas för att leverera kyla till fjärrkylanätet och laddas samtidigt med 

värme. (Swedavia, 2013d) 

Då temperaturen på fjärrkylanätets framledning blir för hög startas tillräckligt antal kylmaskiner 
för att sänka temperaturen. Detta kan inträffa då kylbehovet är så stort att flödet på fjärrkylanätet 
överskrider akviferväxlarnas kapacitet. I det fallet leds en del av flödet från fjärrkylanätets retur 
förbi akviferväxlarna och vidare till kylmaskinerna. I detta fall går akviferväxlarna och 
kylmaskinerna parallellt med varandra. På kondensatorsidan, kylmaskinernas värmeavgivande 
del, kyls kylmaskinerna med akvifervatten, detta ökar temperaturen ytterligare på akvifervattnet 
som sedan pumpas ned i de varma brunnarna. 

Allt eftersom akviferen töms på kallt vatten ökar temperaturen på den kalla sidan. Då 
temperaturen på den kalla sidan ökar minskar akviferväxlarnas förmåga att leverera tillräckligt 
låg temperatur ut på fjärrkylanätet. Då seriekopplas akviferväxlarna med kylmaskinerna och 
akviferväxlarna för-kyler och kylmaskinerna efter-kyler vattnet ut på fjärrkylanätet. I det här 
driftfallet passerar grundvattnet från de kalla brunnarna först akviferväxlarna och därefter 
kylmaskinernas kondensorsida innan de återförs de varma brunnarna. Detta ökar mängden 
värmeenergi som lagras till kommande vinter (Figur 8). Ett mer utförligt blockschema för detta 
driftfall finns bilaga 2. Skulle ett haveri/driftstörning uppstå på brunnarna kan nödkylning 
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aktiveras via inkoppling av den närliggande Halmsjön, vid detta driftfall kopplas akvifersystemet 
bort och ingen värme återförs lagret (Sweco Energuide, 2009). 

 

Figur 8. Förenklat blockschema över sommardriftfallet akvifersväxlare seriekopplade med kylmaskiner. Akvifersväxlare 
för-kyler och kylmaskiner efter-kyler vattnet på fjärrkylans framledning 

 

3.2.2 VINTERDRIFTFALL – KYLPRODUKTION I TERMINALER – LADDNING KYLA AKVIFER 

Flödesriktningen ute på fjärrkylanätet har nu vänt. Den kalla framledningen går nu mot 
akviferlagret och den varma returledningen går ut mot terminalbyggnaderna. Grundvatten 
pumpas upp från akviferens varma sida och återförs till de kalla brunnarna (Figur 9).  

Även vintertid finns det ett kylbehov på Arlanda. Det rör sig främst om teknisk kyla och en 
mindre mängd komfortkyla behov i terminalerna. Denna kyla produceras i första hand genom 
värmesystem som nyttjar lågvärdig värmeenergi. Dessa system utnyttjar den värme som laddades 
ner i akviferen under sommarhalvåret och som nu överförts till fjärrkylanätets varma 
returledning. Genom att köra dessa system minskar även behovet av fjärrvärme. Överskottet av 
den kyla som produceras från dessa system används för att återladda akviferlagret med kyla. 
(Sweco Energuide, 2009).  
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Figur 9. Principbild vinterdriftfall. Akviferens nyttjas för att leverera värme till fjärrkylanätet och laddas samtidigt med 

kyla. (Swedavia, 2013d) 

 

3.2.3 MARKVÄRMESYSTEM OCH VENTILATIONSFÖRVÄRMNING 

De två dominerande teknikerna vilka utnyttjar den lågvärdiga värmeenergin från akviferslagret 
är markvärme och ventilationsförvärmning.  

Markvärmesystem kopplade till fjärrkylanätet finns på Pir-F och Centralbyggnad Nord. 
Ventilationsförvärmning finns på Terminal 5 och Sky City. 

Markvärmesystemen har två driftfall. Driftfall 1 utgörs av markvärme (snösmältning) och 
driftfall 2 utgörs av ”kylfångning”. I båda driftfallen regleras systemen mot returtemperaturen 
från markvärmeslingorna, med andra ord den temperatur som önskas på fjärrkylanätets 
framledning och således önskad temperatur ned i akviferslagret. Denna returtemperatur bestäms 
av börvärden som sätts av drifttekniker. 

Driftfallet markvärme används för att smälta snö och att avfrosta marken. Markvärmesystemet 
kan spetsas med fjärrvärme vid högt värmebehov eller då snösmältningen måste gå fort. Då 
markvärmeslingorna spetsas med fjärrvärme måste vattnet i slingorna cirkuleras tills de uppnått 
tillräckligt låg temperatur. Detta tar lång tid. När det inte föreligger någon risk för snöfall sätts 
börvärdet för returtemperaturen lågt. På så sätt tar driftfall kylfångning över regleringen. Är 
börvärdet för markvärme högt riskeras mer fjärrvärme än nödvändigt att användas, samtidigt 
som temperaturen på fjärrkylanätets kalla framledning blir högre, vilket i sin tur försämrar 
akviferlagrets lagringskapacitet.  
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Börvärdet för kylfångning är under normala förhållanden lågt inställt, cirka 1 – 3 °C, för att ladda 
ned så kall kyla i lagret som möjligt. Samtidigt får marken en viss grundvärme. Desto högre 
börvärde desto mer kylenergi (MWh) kommer att fångas, men på bekostnad av att lagret rymmer 
mindre energi till följd av mindre ΔT mellan varm och kall sida.  

Förvärmningen av ventilationsluften i Terminal 5 och Sky City sker via värmet i fjärrkylanätets 
varma returledning (Figur 10). Systemet regleras mot önskad temperatur ut på fjärrkylanätets 
framledning. Detta medför att det är förmågan att ”fånga” kyla som avgör hur mycket luften 
förvärms och inte ventilationens värmebehov. All kyla som producerats ersätter lika mycket 
fjärrvärme som skulle använts i eftervärmningsbatterierna (Sweco Energuide, 2009). 

 

Figur 10. Förvärmning av tilluft – Vinterdriftfall. 

3.3 TRIMNING OCH BALANSERING 

Hela akviferlösningen bygger på att det skall råda en balans mellan uttagen och laddad energi 
från akviferen. Detta innebär att behovet av lågvärdig värmeenergi måste vara detsamma som 
kylbehovet i terminalerna. Råder det obalans mellan dessa riskeras akviferen att antingen kylas 
ned eller värmas upp. Detta försämrar akviferens funktion som energilager då 
temperaturskillnaden mellan varm och kall sidan minskar (Håkan Tollbring, muntligen). 

Det finns även en rad olika trimnings- och balanserings funktioner för att reglera temperaturen på 
vattnet som pumpas ned i akviferen både för sommar- och vinterdriftfallet. För att maximera 
akviferens lagringskapacitet är det viktigt att få en så stor temperaturskillnad mellan varm och 
kall sida som möjligt (Sweco Energuide, 2009). 
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3.3.1 TRIMNING VINTER OCH VÅR 

Vintertid då lagret laddas med kyla är börvärdet hos markvärmeslingorna och 
ventilationsförvärmningen avgörande för temperaturkvalitén på den insamlade kylan. Med lågt 
inställda börvärden samlas kyla med hög kvalité in och detta medför att akviferen kan lagra mer 
energi till följd av högre ΔT mellan varm och kall sida. Samtidigt innebär ett lågt inställt 
börvärde att mängden energi (GWh) som kan fångas minskar.  

Önskvärt är att temperaturen på det nedlagrade vattnet skall vara så lågt som möjligt samtidigt 
som akviferen skall fyllas med tillräckligt mycket kylenergi inför kommande kylsäsong. 
Börvärden måste därmed  korrigeras allt eftersom vintern fortskrider så att tillräcklig mängd kyla 
med så hög kvalité som möjligt finns lagrat till kommande kylsäsong. 

När det inte föreligger ett snösmältningsbehov ersätter markvärmeslingorna inte någon 
fjärrvärme. Börvärdet skall då vara lågt ställt för att samla in lite kyla men med låg temperatur, 
samtidigt så ger detta en viss grundvärme till marken. Denna kyla återförs sedan akviferen.  

I ventilationsförvärmningen i Terminal 5 och Sky City ersätts däremot all fångad kyla med lika 
mycket fjärrvärme. Börvärdet avgör hur mycket kyla som fångas/fjärrvärme som ersätts. Ett högt 
satt börvärde för ventilationsförvärmningen ersätter en större del fjärrvärme, men på bekostnad 
av att den insamlade kylan får en högre temperatur, vilket minskar akviferens lagringsförmåga 
(Sweco Energuide, 2009). 

HALMSJÖN 

Halmsjön kan användas för att efter-kyla returen ned i akviferen. Detta blir intressant då 
temperaturen på vattnet ned till akviferen är för hög. Detta sker ofta i samband med att 
markvärmen används för snösmältning eller när börvärdena är högt ställda under våren för de 
olika systemen för kylproduktion (Sweco Energuide, 2009). Dock får miljötillståndet på 720 000 
m3/år aldrig överstigas för utnyttjande av Halmsjön som kyl- och värmekälla (Fredrik Lundh, 
muntligen). 

3.3.2 TRIMNING SOMMAR OCH HÖST 

Även sommartid är returtemperaturen på fjärrkylanätet avgörande för akviferens kapacitet. 
Temperaturen på vattnet som pumpas ned på akviferens varma sida bör vara så hög som möjligt. 
Returtemperaturen beror till stor del på temperaturen på köldbärarna i terminalbyggnaderna.  

Ventilationsförvärmningen i Terminal 5 och Sky City används sommartid som 
ventilationsförkylare (Figur 11). Då tilluftstemperaturen i ventilationsaggregaten är högre än 
returvattnet på fjärrkylanätet kan detta driftfall tillämpas.  Detta medför att fjärrkylanätets ΔT 
ökar något samtidigt som effektbehovet för kylningen minskar. Markvärmeslingorna används 
inte sommartid. De skulle kunna användas som solfångare, men då finns det en risk att mer kallt 
vatten tas upp ur akviferen, och i värsta fall att kylmaskinerna startar eftersom akviferväxlarna 
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belastas hårdare. Detta förstärks då marksolfångarnas maxproduktion sammanfaller med den 
maximala kyllasten under soliga eftermiddagar (Sweco Energuide, 2009). 

 

Figur 11. Förkylning av tilluft – Sommardriftfall. 

HALMSJÖN 

Halmsjön kan användas för att eftervärma returen ner i akviferen. Detta driftfall begränsas till 
när sjön är varmare än returvattnet. Detta belastar inte akviferväxlarna och därmed riskeras inte 
att mer kallt vatten tas upp ur akviferen. Dock får miljötillståndet på 720 000 m3/år aldrig 
överstigas för utnyttjande av Halmsjön som kyl- och värmekälla (Fredrik Lundh, muntligen). 
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4. RESULTAT - BEGRÄNSNINGAR I NUVARANDE SYSTEM 
Det är främst kyleffekttopparna och inte kylenergimängden som begränsar antalet användare på 
Arlandas fjärrkylanät. Effektbelastningen under den varmaste årstiden blir stundtals väldigt hög 
och under denna period belastas både kylmaskiner och akvifersväxlare hårt. (Johan Lagerstrand, 
muntligen). Ur producentens perspektiv inträffar en effekttopp då det sammanlagda effektuttaget 
hos alla kunder samt aktuella distributionsförluster är som störst. Det är under denna topp som 
belastningen på nätet är som störst (Jonsson R, Werner A, 2012). 

Den kyleffekt som kan åstadkommas via fjärrkylanätet beskrivs av sambandet  
 

 
 

 

där  

P = kyleffekt [J/s] 

Q = flöde [m3/s]  

ΔT = temperaturdifferensen mellan framledning och returledning på fjärrkylanätet. Denna är 
även starkt kopplad till den termiska situationen i akviferen. [K] 

ρ = vattnets densitet [kg/m3]  

CH2O = Specifika värmekapaciteten hos det kylmedium som används [J/kg K]  

Densiteten, ρ, samt den specifika värmekapaciteten, CH2O, antas vara konstant inom fjärrkylans 
temperaturintervall. Därmed visar detta samband att de två variablerna Q och ΔT påverkar hur 
stor kyleffekt som kan uppnås.  

Flödet bestäms av de lokala förhållandena och tillgången på kallt kylvatten till värmeväxlare och 
kylmaskiner samt pumpkapaciteten. Genom att öka ΔT är det möjligt att erhålla samma kyleffekt 
vid lägre flöden. Då kan kapaciteten på fjärrkylanätet ökas (Jonsson R, Werner A, 2012). 
Akviferen är i sin egenskap av energilager väldigt beroende av returtemperaturen på nätet 
eftersom denna termiska energimängd laddas ned i akviferen. 

4.1 FLÖDESKAPACITETEN, Q 

Akviferslösningen har inte förmått att leverera den effekt eller energimängd som först var 
förväntat. Den enskilt största anledningen till detta är att flödeskapaciteten från akviferen 
begränsats.  Denna begränsning har i sin tur påverkat den termiska balansen i akviferen (Fredrik 
Lundh, muntligen). Vid projekteringen uppskattades den maximala flödeskapaciteten från 
akviferens varma och kalla brunnar till 200 l/s. Temperaturskillnaden mellan varm och kall sida i 
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akviferen uppskattades maximalt uppgå till cirka 10°C. Med detta flöde och temperaturskillnad 
uppskattades det maximala kyleffektuttaget uppgå till 8 – 9 MW samt att lagret skulle rymma 10 
GWh värme och 10 GWh kyla (Sweco Energuide, 2009).  
 
Det verkliga utfallet blev mycket lägre. En utav de viktigaste faktorerna till detta är ett läckage 
av akvifersvatten i östlig riktning. Redan innan akviferen sattes i drift fanns ett naturligt läckage 
österut. Men då man utnyttjade akviferen vid tillståndsgivna flöden visade sig detta läckage öka. 
Orsaken till detta är att då man återför akvifersvatten vid för höga flöden uppstår en lokal 
höjning av grundvattennivån i akviferen (figur 12). Redan första året stod det klart att utflödet av 
akvifervatten österut var för stort då akviferens flödeskapacitet utnyttjades fullt ut. Problemen är 
som mest påtagliga under vinterdriftfallet då akviferen laddas med kyla. För att undvika detta 
ökade läckage infördes flödesbegränsningar. Den maximala flödeskapaciteten från de varma 
brunnarna uppgår endast till 80 – 90 l/s. Detta begränsar möjligheten till nedlagring av kyla. 

 

Figur 12. Ökat läckage österut till följd av utnyttjande av akvifer vid tillståndsgivna flöden. 

Den begränsande möjligheten till nedlagring av kyla beror inte enbart av upphävandet av utflöde 
österut. Bortsett från den miljömässiga aspekten finns det dessutom en flödesbegränsning 
orsakad av en begränsning i brunnarnas pumpkapacitet. Akviferslagret är utrustat med sex varma 
brunnar (VB1-6) och fem kalla brunnar (KB1-5) (Figur 13). En utav de kalla brunnarna, KB2, är 
fråntagen drift då kapaciteten redan vid nyanläggning var begränsad. Brunnen används dock vid 
återföring men med låg kapacitet. Den tekniska flödeskapaciteten från de kalla brunnarna uppgår 
till 140 l/s 
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Figur 13. Nuvarande brunnsplacering (Sweco Environment, 2013) 

 

De varma brunnarna är samtliga i drift. Dessa har en genomsnittlig sämre teknisk kapacitet 
jämfört med de kalla brunnarna. De varma brunnarna är mer benägna att utsättas för viss 
igensättning vilket sänker kapaciteten. Igensättningen går att behandla vid flödesvändningen. 
VB4 och 5 har visat sig ligga för långt norrut. Under sommardrift sprider dessa brunnar värme 
till den kalla sidan och av den anledningen har de inte kunnat utnyttjas fullt ut. Den tekniska 
flödesbegränsningen från den varma sidan uppgår idag till 110 l/s. 

Det anses också att det miljötillstånd som begränsar den volym sjövatten som får användas för 
kylning är allt för restriktiv. Dessa faktorer har sammantaget bidragit till att akviferen har fått ett 
överskott av värme, vilket har reducerat det termiska utbytet av kyla. Den termiska obalansen 
kommer att tillta om inte mer kyla kan lagras i akviferen (Sweco Environment, 2013).  

För sommardriftfallet är flödet den begränsande faktorn då effektbelastningen är som högst. Då 
effekttopparna är som högst räcker inte flödet från de kalla brunnarna till för att förse alla 
kylmaskiners kondensatorer med kallt vatten. Varje kylmaskin kräver ett flöde på cirka 80 liter 
per sekund vid full effekt och för optimal drift. Flödeskapaciteten från de kalla brunnarna ligger 
på 140 l/s. Resultatet av detta är att akviferen endast kan förse två utav de tre kylmaskinerna med 
kallt kylvatten. Dessutom innebär den begränsande möjligheten till nedlagring av kyla att 
kylmaskinerna på sensommaren kyls med alldeles för varmt vatten. Detta försämrar 
effektiviteten hos kylmaskinerna. 

När effektbehovet i framtiden ökar kommer ytterligare kylvatten från akviferen att krävas för att 
alla kylmaskiner skall kunna vara i drift. (Fredrik Lundh, muntligen) Akviferen levererar idag 
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under gynnsamma förhållanden cirka 3 MWkyla. Därefter avtar kyleffekten till följd av att ΔT 
mellan varm och kall sida minskar allt eftersom kylsäsongen fortskrider och akviferen töms på 
kyla.  Under sensommaren levererar akviferen cirka 1.5 MWkyla. Kylmaskinerna drivs heller inte 
optimalt då de kyls med alldels för högtempererat kylvatten (Fredrik Lundh, muntligen).  

4.2 FLÖDESBEGRÄNSNINGARNAS PÅVERKAN PÅ DEN TERMISKA BALANSEN 
För att akviferen skall vara i balans så måste behovet av lågvärdig värme vara lika stort som 
kylbehovet. För att upprätthålla den termiska balansen i akviferen skall summan av det som 
kylproducenterna producerar vara lika stor som det som kylkonsumenterna konsumerar. 
Erfarenheter från tidigare års drift har visat att kylsäsongen visat sig vara längre än förväntat. 
Den kalla sidan har inte kunnat laddas med tillräcklig mängd kyla och temperaturutbytet har 
därmed blivit lägre än väntat. Den termiska obalansen är orsakad av att systemets kylproducenter 
under fördelaktiga driftförhållanden varit begränsade men även till följd av den förlängda 
kylsäsongen men även det påtvingade utflödet av kallt grundvatten (Sweco Environment, 2013). 

4.2.1 MARKVÄRMESYSTEM 

När det är kallt ute finns det stor avsättning för lågvärdig värmeenergi och därmed stora 
möjligheter till kylproduktion. Då är ett högt flöde från akviferen önskvärt för att kunna ladda 
akviferen med tillräcklig mängd kyla. När det är mildare ute är det avsättningen för lågvärdig 
värmeenergi som begränsar den mängd kyla som kan produceras och inte flödeskapaciteten. 
Mängden kyla som kan lagras ned i akviferen är därmed väldigt beroende av vinterns karaktär. 
Av den anledningen är det viktigt att systemen vilka används för att producera kyla till akviferen 
inte begränsas under gynnsamma förhållanden (Fredrik Lundh, muntligen). 

De system som förbrukar den lågvärdiga värmeenergin, utöver behovet i terminalerna, är 
markvärmeslingorna och värmeåtervinningen. Markvärmeslingorna fungerar dock ganska dåligt 
som kylproducenter. Främst eftersom systemets utnyttjande beror på väderförhållanden. 
Styrningen av markvärmeslingorna bör för optimal drift vara väldigt noggrann. Detta innebär att 
det krävs ständig korrigering av börvärden för returtemperaturen, något det idag inte finns 
resurser för. Börvärden för snösmältning kan av denna anledning tillämpas flera timmar innan 
det faktiskt snöar. När markvärmeslingorna används för snösmältning produceras ingen kyla. 
Markvärmeslingorna spetsas då med fjärrvärme och returtemperaturen blir för hög för att ledas 
ned i akviferen. Det upphettade vattnet måste då cirkuleras i markvärmekretsen innan det kan 
återföras till fjärrkylanätets returledning och vidare till akviferen. Då det inte föreligger risk för 
snöfall levererar systemet en stor mängd kyla, men väderberoendet är en stor nackdel (Fredrik 
Lundh, muntligen). 

4.2.2 VÄRMEÅTERVINNING 

Värmeåtervinningens funktion påverkas inte av nederbörd. Då utomhustemperaturen är lägre än 
temperaturen på fjärrkylanätets returledning finns det avsättning för lågvärdig värmeenergi och 
därmed kan kyla produceras. En annan fördel med värmeåtervinningen är att den även kan 
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nyttjas för att förkyla tilluften under sommaren, och då producera värme (Sweco Energuide, 2009). 
Genom att utnyttja dessa system i större utsträckning kan ΔT både i akviferen och på 
fjärrkylanätet ökas. I takt med att behovet på fjärrkyla ökar måste således avsättningen för 
lågvärdig värmeenergi öka i samma takt för att systemet skall vara i balans.  
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5. RESULTAT - OPTIMERAD ANVÄNDNING AV FJÄRRKYLA 
Det som begränsar antalet användare på fjärrkylanätet i dess nuvarande utformning är 
effektkapaciteten. Effektkapaciteten begränsas i sin tur av flödeskapaciteten. 
Flödesbegränsningarna har i sin tur bidragit till att det uppstått termisk obalans i akviferen vilket 
försämrat dess funktion. 

Om flödeskapaciteten inte kan ökas kan antalet användare av fjärrkyla ökas genom åtgärder där 
effektbelastningen minskas och ΔT ökar.  

I detta kapitel presenteras en rad olika åtgärder vilka kan leda till minskade effekttoppar, ökat ΔT 
och således möjlighet till ytterligare anslutningar. För att kunna ansluta fler användare till 
fjärrkylanätet i dess nuvarande utformning kan man angripa problemet på två fronter: 

 Genom åtgärder vilka ämnar sänka effekttopparna 
 Genom åtgärder vilka ämnar höja ΔT på nätet.  

Att uträtta åtgärder vilka ämnar sänka kyleffekttopparna kan tyckas vara en självklar åtgärd i sig. 
I ett fjärrkylanät där ett högt ΔT innebär att den termiska energin utnyttjas på ett bra sätt. I och 
med akviferslösningen kan denna termiska energi tas om hand och lagras till kommande 
uppvärmnings- eller kylsäsong 

Åtgärderna kan implementeras vid olika stadier av byggnadens livscykel och delas här upp i tre 
grupper. 

 Val av komponenter 
 Injustering av komponenter  
 Energieffektiviserings- och trimningsåtgärder 

Åtgärderna kommer från Fjärrsyns rapport ”Optimerad användning av fjärrkyla” från 2012 och 
om inte annan källa uppges kommer informationen därifrån. Åtgärderna beskrivs först i det 
allmänna fallet för att därefter beskrivas i Arlandas fall; vilka åtgärder som tillämpats och hur de 
följts upp. Åtgärderna tenderar att påverka antingen ΔT eller att sänka effekttopparna, men 
somliga åtgärder påverkar både ΔT och effekttopparna positivt. Var och en av åtgärdernas 
rubriker kommer därmed att utsmyckas med antingen ett P eller ΔT för att understryka vilken av 
parametrarna som påverkas mest i och med åtgärden. 

5.1 VAL AV KOMPONENTER 

Berör främst åtgärder som kan utföras i projekteringsstadiet av en byggnad. De understryker 
vikten av att ha god kännedom om byggnadens kylbehov vid färdigställning då man 
dimensionerar sitt kylsystem. Om det finns god kännedom om kylbehovet finns det stor 
möjlighet att genom dessa åtgärder öka ΔT samt undvika att behöva byta komponenter. 
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5.1.1 VAL AV KYL- VÄRMEBATTERI, ΔT 

Det vatten som strömmar genom kylbatteriets rör kyler den luft som passerar rören. Ett större 
antal rör resulterar i att en högre kyleffekt kan uppnås. Antalet vattenvägar anger hur många 
gånger köldbäraren passerar det medium som skall kylas.  Ett kylbatteri med många vattenvägar 
bör därför föredras. Två batterier med lika stort antal rörrader och geometri kan generera helt 
olika returtemperaturer beroende på antalet vattenvägar. Exempelvis kan ett batteri med 4 
rörrader och vars ingående temperatur är cirka 8°C generera en returtemperatur på mellan 11,5 
och 20,4 °C, helt beroende på antalet vattenvägar. 

Ett batteri med fler vattenvägar behöver inte innebära en högre investeringskostnad jämfört med 
ett med mindre. Det är därför något som bör övervägas vid installation av nya kylbatterier, men 
det är vanligtvis inte lönsamt att öka antalet vattenvägar i ett redan installerat batteri. 

5.1.2 VAL AV FJÄRRKYLAVÄXLARE, ΔT  

En vanlig dimensionering av fjärrkylaväxlare mellan primärsidan, fjärrkylanätet, och 
sekundärsidan, byggnadens interna system, är 6°C/16°C på primärsidan och 8°C/18°C på 
sekundärsidan vid dimensionerad effekt. Detta ger ett ΔT på 10°C på både primär- och 
sekundärsidan. Denna dimensionering medför att det endast är en skillnad på 2°C mellan de två 
olika systemets framledningstemperaturer, vilket ställer krav på reglerutrustningen som skall 
kunna styra flöden och temperaturer så att systemkraven uppfylls för belastning inom det 
dimensionerade effektspannet. Växlarens termiska längd avgör vilken temperatur som erhålls på 
primärsidan. Vid dimensionerad effekt tillåts högst 2°C lägre temperatur på primärsidan kontra 
sekundärsidan, det vill säga temperaturen på primärsidan får inte understiga 16°C under något 
driftfall. Önskas en högre temperatur på primärsidan, och därav ett högre ΔT, måste en växlare 
med större termisk längd väljas. Att öka ΔT till 11°C ökar kapaciteten med cirka 10 %. Detta 
innebär dock en större och dyrare växlare. 

5.1.3 VAL AV KYLBAFFLAR, ΔT 

Stora växlarytor i kylbafflarnas batteri ger större kyleffekt. Om kylbafflar med större växlarytor 
väljs kan samma kyleffekt fås ut trots högre tilloppstemperatur. Kan samma kyleffekt uppnås 
med högre tilloppstemperatur erhålls även en högre returtemperatur. Detta ger möjligheten till att 
nyttja mer lågvärdig kyla, dvs. kyla med högre temperatur. 

5.2 INJUSTERING AV KOMPONENTER 

Injustering av komponenter är en typ av driftoptimering som handlar om att se över strategier för 
hur fasta installationer, utrustning samt apparater i en byggnad används så effektivt som möjligt. 
Returtemperaturen är till stor del beroende av hur byggnadens system fungerar. Det är därför 
viktigt att rätt komponenter med rätt dimensionering installeras för att byggnaden skall fungera 
optimalt. Fungerar byggnadens system väl används kylan på ett optimalt sätt. 
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5.2.1 VENTILER, ΔT  

Ventiler och ställdon bör vara dimensionerade och anpassade efter faktiskt behov. För stora 
ventiler och ställdon medför reglersvårigheter med variabla inomhustemperaturer, 
kylenergiförluster, momentana effekttoppar och ett lägre ΔT. Ventiler skall i stängt läge inte 
släppa igenom något vatten. Helst skall trevägsventiler undvikas i sekundärsystemet då det finns 
risk att ouppvärmd köldbärare går tillbaka till fjärrkylväxlaren.  

5.2.2 SAMORDNAD STYRNING, P 

Se till att  

 styrningen av komponenter är samordnad, exempelvis att ventil och pump stänger då 
tidsstyrda ventilationsaggregat stannar. 

 undvika att lokaler värms samtidigt som de kyls. Detta kan inträffa om börvärdena för 
högsta respektive lägsta tolererade inomhustemperatur ligger för nära varandra. 

 ventilationsstyrningen är väl anpassad efter hur verksamheten ser ut i byggnaden. Då det 
inte sker någon verksamhet i byggnaden eller delar av densamme bör ventilationen vara 
avstängd, för att sedan startas upp några timmar innan verksamheten återupptas.  

 temperaturgivarens placering inte påverkas av omgivningens temperatur eller 
ledningsvärme. Registrerar temperaturgivaren en högre temperatur än vad som råder i 
lokalen signaleras styrventilen att öppnas. 

 luftflöden anpassas då en lokal går från luftburen till vattenburen kyla   

5.2.3 KONTROLL AV BYGGNADENS INTERNA FJÄRRKYLACENTRAL, ΔT 

Byggnadens interna fjärrkylacentral definieras som ett aggregat som via en växlare överför kyla 
från fjärrkylanätet till byggnadens interna kylsystem. Då byggnadens interna fjärrkylacentral är 
den första delen i byggnadens kylsystem är det viktigt att minimera förlusterna redan i detta 
stadium då felaktigheter påverkar systemets flöden och effektöverföring.  

En första åtgärd vid utredning av den interna fjärrkylacentralens funktion bör vara att se över 
dimensionering samt funktionskraven. Genom att under olika effektuttag logga temperaturer och 
flöden kan systemets funktion analyseras. Fjärrkylväxlarna bör rengöras vid behov då smutsiga 
växlare har en sämre överföringsförmåga. Smutsiga växlare medför sämre prestanda och kräver 
ökat flöde och ger samtidigt lägre returtemperatur. Problemen är oftast mer påtagliga på 
sekundärsidan då primärsidan oftast innehåller behandlat vatten.  

Systempendlingar som inte beror på varierat effektuttag utan snarare på dålig reglering av 
fjärrcentralen kan orsaka höga flöden, lägre ΔT på fjärrkylanätet samt instabil 
framledningstemperatur på byggnadens kylsystem. Övergångarna mellan hög- och låglast bör 
vara stabila. 
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5.2.4 SERIEKOPPLING AV BATTERIER FÖR KÖLDBÄRARE OCH VÄRME, ΔT 

Den vanligaste lösningen för distribution av värme och kyla via ventilation är att de delas upp i 
två separata kretsar. Detta innebär att ett värmebatteri är kopplat till en shunt kopplat till 
värmesystemet och kylbatteriet är kopplat till en annan som är kopplad till kylsystemet. Genom 
att seriekoppla båda batterierna och ansluta dem till en och samma shunt, kan båda batterierna 
användas för att både värma och kyla inkommande luft med en större gemensam batteriarea. 
Resultatet av åtgärden blir för kylafallet att en högre returtemperatur kan åstadkommas. Denna 
åtgärd kan innebära att systemet blir mer komplicerat ur styrsynpunkt. Det är även viktigt att 
varmt vatten inte kan läcka in i kylkretsen och tvärtom.  

5.3 ENERGIEFFEKTIVISERINGS- OCH TRIMNINGSÅTGÄRDER 

Allmänna effektiviserings- och trimningsåtgärder berör åtgärder där förändringar i systemet 
utförs för att dels sänka effekttopparna. 

5.3.1 MINSKADE INTERNLASTER, P 

Den interna värmealstringen påverkar till stor del hur stort kylbehovet i en byggnad blir. Kan 
man minska denna värmealstring så kan man minska kylbehovet. Generellt sett genererar 
modernare apparater mindre värme jämfört med sina föregångare. Utvecklingen inom belysning 
har även den gått framåt på senaste tiden. Att byta ut befintlig ljuskälla och samtidigt minska 
drifttiderna kan minska den värmelast som måste kylas bort.   

5.3.2 MINSKAT LUFTFLÖDE, P 

I byggnader där kylningen sker med vatten skall luftflödet till ventilationssystemet ses över, 
speciellt om det nyligen skett en övergång från luft- till vattenburen kyla. Som tidigare nämnts så 
erfordras ett stort luftflöde då kylningen av en byggnad sker med luft jämfört med vatten. I ett 
system där kylningen sker med vatten bör luftflödet vara dimensionerat för att endast klara av 
hygienkraven i byggnaden. Om ventilationssystemets huvudsakliga uppgift blir att upprätthålla 
hygienkraven kan luftflödet sänkas.  Minskas luftflödet minskas även den luftmängd som måste 
kylas innan den tillförs byggnaden. 

Hygienkraven kan se väldigt olika ut beroende på hur verksamheten i byggnaden, eller delar av 
byggnaden ser ut. Hygienkraven är dock något som alltid måste uppfyllas och är det som reglerar 
hur mycket man kan minska luftflödet som tillförs byggnaden. I de fall där verksamheten i 
byggnaden har förändrats eller andra ingrepp vilka påverkar byggnadens inomhusklimat gjorts 
bör luftflödesstyrningen ses över.  

5.3.3 SÄNK KYLANVÄNDNINGEN I RUM SOM STÅR TOMMA, P  

I de rum där ingen verksamhet pågår bör den högsta accepterade temperaturnivån kunna ökas. 
Sker kylningen genom ett CAV-system är tilluftens temperatur centralt anpassad och därmed 
svår att påverka för det enskilda rummet. Sker kylningen genom kylda ytor kan temperaturen 
styras för varje enskilt rum. Detta medför att man i de rum där ingen verksamhet pågår genom 
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manuell reglering kan påverka när rummet skall kylas eller inte. Om det i rummet finns 
möjlighet att reglera luftflödet från ventilationssystemet, VAV-baserat system, kan närvarogivare 
installeras så att rummet endast ventileras då verksamhet råder. 

5.3.4 KYL- OCH VÄRMEÅTERVINNING UR FRÅNLUFT, P  

Då rådande utomhustemperatur är högre än rummets frånluft kan kylan i den svalare rumsluften 
användas för att kyla tilluften via en värmeväxlare. På samma sätt kan värmen i frånluften nyttjas 
för att förvärma tilluften då värmebehov föreligger. Genom återvinning kan kyl- och 
värmeeffekten minskas. Återvinningen kan endast stå för en andel av den effekt som krävs för att 
tilluften skall erhålla rätt temperatur. Resterande behov förses via kyl- eller värmebatteriet.  

5.3.5 FLYTANDE BÖRVÄRDE PÅ INOMHUSTEMPERATUR, P 

Att acceptera att inomhustemperaturen stiger tillsammans med utomhustemperaturen då det är 
som varmast ute kan minska effekttopparna. Då utomhustemperaturen överstiger den för 
sommarfallet dimensionerade temperaturen bör rumstemperaturen tillåtas stiga till cirka 3 grader 
lägre än temperaturen utomhus. Detta behöver inte innebära att färre upplever termisk komfort, 
utan det kan få motsatt effekt och att faktiskt fler upplever ett behagligt inomhusklimat. Denna 
åtgärd ökar inte fjärrkylans förmåga att leverera komfort utan minskar endast dess leveranser 
under höglast.  

5.3.6 NATTKYLA, P 

Genom att låta ventilationen vara igång nattetid kan man vid de tillfällena utomhustemperaturen 
är lägre än temperaturen på frånluften nyttja kylan i utomhusluften för att kyla 
byggnadsstommen. Genom att utnyttja den termiska trögheten hos byggnaden, det faktum att 
byggnadsstommen värms och kyls långsammare än rumsluften, kan man minska den kyleffekt 
som krävs under dagens varmaste timmar. En tung byggnad, en byggnad med hög tidskonstant, 
ger teorietiskt bättre kylning än en med lägre tidskonstant. 

Att ventilera även nattetid innebär dock ökad användning av fläktel vilket ökar kostnaderna för 
driften av fläkten. Det är även vanligt att det finns en begränsning i hur kall tilluftstemperaturen 
till rummet får vara och därmed finns det en risk för att tilluften värms innan den tillförs rummet. 
Denna funktion samt värmeåtervinningen måste vara avaktiverade om nattkyla skall utnyttjas, 
annars begränsas kylningen av byggnadsstommen. Byggnadsstommen skulle även kunna kylas 
genom att fjärrkylan är igång under natten, som ersättare eller som ytterligare komplement till att 
endast frikylan i utomhusluften används.  

Funktionen nattkyla blir till stor del en ekonomisk fråga då man får väga de ekonomiska 
kostnaderna för de olika driftfallen. Att låta det vattenburna systemet stå för den större delen av 
kylningen och minska luftflödet och därmed minska elanvändningen för fläktar är med dagens 
tariffer mer ekonomiskt intressant. 
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5.3.7 SOLAVSKÄRMNING, P 

Solinstrålning genom fönster är en av de större bidragande faktorerna till övervärmning i en 
byggnad, främst under sommarhalvåret. Stora fönsterytor blir allt vanligare i nybyggnationer och 
av den anledningen är solavskärmning otroligt viktigt för att minska övervärmningen och 
effekttoppar i kylanvändningen.  

Byggnadens orientering är något som är väldigt viktigt då man undersöker möjligheten att via 
solavskärmning minska kyleffekten. Solinstrålningen i olika vädersträck varierar inte så mycket 
med årstid. Generellt gäller att en söderfasad mottager som mest solenergi under vår och höst då 
solen står lägre, öst- och västfasader mottager som mest solenergi under sommaren.   

Den termiska balansen styrs av fönsteregenskaperna U- och g-värde, isoleringsförmåga samt 
solfaktor. Dessa värden kan kombineras på olika sätt för att uppnå önskad ljusgenomsläpplighet 
samtidigt som fönstret har goda isoleringsegenskaper samt att andelen ”nyttig” solinstrålning 
skall maximeras. Utvecklingen med solskydd går snabbt framåt och blir allt bättre på att blockera 
solinstrålning samtidigt som de släpper in mer av det värdefulla dagsljuset.  

Solskydd kan vara dels statiska, solfilm och skyddsglas, eller dynamiska, (markiser, persienner, 
screener eller fönsterluckor). De dynamiska solskydden kan vara både manuell- och 
automatstyrda. Automatstyrningen kan vara programmerad efter sol, via solsensor, eller efter 
vind då många markiser är känsliga för kraftiga vindar.  

Då det sällan är lönsamt att byta ut befintliga fönster är det viktigt vid ny- eller ombyggnation att 
välja fönster med rätt egenskaper samt att se över möjligheterna till solskydd. Solskydden kan 
vara både utvändiga, mellanliggande eller invändiga. Bäst effekt fås vanligen genom att ha 
solskyddet så långt ut som möjligt. Det är dock både dyrare och svårare att underhålla utvändiga 
solskydd då de slits av väder och vind.  

5.3.8 PROGNOSSTYRNING, P  

Prognosstyrning används inte i någon större utsträckning idag, och i de fallen de används 
behandlas byggnadens värmebehov snarare än kylbehov. För att kunna tillämpa prognosstyrning 
måste en modell över hur byggnaden påverkas av yttre förutsättningar skapas. Vad gäller en 
byggnads kylbehov är de yttre förutsättningarnas påverkan inte fullt utredd.  

Även om man skulle kunna skapa en bra styrning baserad på väderdata är det inte säkert att det 
skulle minska maxeffekttopparna. Men genom att förutse kommande väder är det dock rimligt att 
tro att mindre effekttoppar för både värme och kyluttag kan kapas genom att förbereda 
byggnadens styr- och reglersystem på kommande driftfall. Målet med prognosstyrning är således 
att rätt mängd energi tillförs vid rätt tillfälle.  
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LAGRING, P 

Genom att lagra kyla under de perioder då kylbehovet är lågt för att använda kylan då behovet är 
högt kan man begränsa effekttopparna effektivt. Det finns tre varianter för lagring av kyla, 
islager, fasomvandlingsmaterial och genom ackumulering av kylt vatten. De två förstnämnda 
lämpar sig sämre för applicering vid fjärrkyla.  

Den lagringsmetod som fungerar bäst vid fjärrkyla är således ackumulering av kylt vatten. 
Eftersom  lagringmediet och köldbäraren båda är vatten krävs ingen växlare mellan köldbäraren 
och kyllagret vilket innebär att samma vatten som lagras kan användas i kylsystemet. Det som 
styr lagrets effektkapacitet blir det maximala flödet. Vatten har en förhållandevis låg 
lagringskapacitet, cirka 9 kWh/m3, vilket medför att större lagringsvolymer krävs för att kunna 
leverera nämnvärda energi- och effektmängder. 
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6. RESULTAT - ÅTGÄRDER UTFÖRDA PÅ ARLANDA FLYGPLATS 
I följande avsnitt redogörs det för vilka av dessa åtgärder som implementerats på Arlanda 
flygplats. Det skall samtidigt understrykas att det utförs andra åtgärder vilka inte tas upp här.  

6.1 VAL AV KOMPONENTER 

Åtgärderna i segmentet ”val av komponenter” är åtgärder som skall tas i åtanke vid projektering 
och dimensionering av byggnadens kylanläggning. När en byggnad skall anslutas till fjärrkyla är 
det väldigt viktigt att ha en god bild av det dimensionerade kylbehovet samt dess variation över 
året. Det är svårt att genomföra dessa åtgärder i ett befintligt system. Enligt energiriktlinjerna för 
Swedavia gäller dock: ”vid all ny-, om- och tillbyggnad skall handlingsplaner säkerställa att 
material och teknik väljs så att energianvändningen kan minimeras.” (Swedavia, 2013c). 

Innan akviferen togs i drift försågs flygplatsens kylbehov via frikyla från Halmsjön samt via 
kylmaskiner. Framledningstemperaturen var då 6°C, och byggnadens interna kylcentral och 
komponenter var dimensionerade därefter. När akviferen togs i drift ökade denna 
framledningstemperatur en del. De flesta byggnadernas undercentraler förmår dock fortfarande 
att åstadkomma tillräcklig mängd komfortkyla, även om det inte sker optimalt. I Sky-City blev 
temperaturökningen på framledningen ett problem, detta löstes genom att seriekoppla värme- och 
kylbatterier. En ombyggnad av undercentralen i Terminal 5 utfördes 2012 och i samband med 
detta anpassades växlaren efter rådande temperatur på fjärrkylanätet.  Undercentralen i Terminal 
2 har dimensionerats efter rådande temperaturer på fjärrkylanätet (Håkan Tollbring, muntligen). 

Utbyte av övriga komponenter blir intressant först vid ombyggnation eller skrotning av 
nuvarande komponenter. Vid nyinstallation skall alla komponenter utformas efter högtempererad 
kyla från akviferen (Swedavia, 2013c). 

6.2 INJUSTERING AV KOMPONENTER 

6.2.1 VENTILER 

Trevägsventiler i Sky City och Terminal 5 är utbytta. I samband med pluggningen kontrollerades 
ventilernas täthet. I Terminal 2 har denna åtgärd inte utförts. Då Terminal 2 ansluts till 
fjärrkylanätet bör denna åtgärd genomföras (Håkan Tollbring, muntligen). 

6.2.2 KONTROLL AV BYGGNADENS INTERNA FJÄRRCENTRAL 

Det sker loggning av rådande temperaturer och flöden för byggnadernas interna fjärrcentraler. På 
så sätt kan deras funktion säkerställas (Håkan Tollbring, muntligen). Det har dessutom påbörjats 
arbetet med att rengöra dels växlare men även värme- och kylbatterier på regelbunden basis. 
Rengöringen görs framförallt utvändigt, medan invändig rengöringr inte en lika utbredd åtgärd. 
Rengöringen av komponenterna är en relativt nyinförd åtgärd som gett goda resultat (Fredrik 
Lundh, muntligen). 
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6.3 ENERGIEFFEKTIVISERINGS- OCH TRIMNINGSÅTGÄRDER 

6.3.1 MINSKADE INTERLASTER 

Vad gäller minskade internlaster är belysning något som man jobbat mycket med. Sedan 2008 
påbörjades utbytet av lysrör mot LED-armaturer. Sedan 2008 har cirka 10 – 15 % utav alla lysrör 
ersatts med LED. Det rör sig om cirka 10 000 enheter. Målsättningen är att LED skall tillämpas i 
alla applikationsformer. Fördelarna med LED är att de har en lägre effektförbrukning, 
livslängden påverkas inte av att man slår av och på belysningen. En riktlinje vad gäller mängden 
ljus mot värme som erhålls från LED-armaturer är 80 % ljus och 20 % värme, för motsvarande 
lysrör är förhållandet omvänt, 20 % ljus och 80 % värme. 

För brukaren innebär fördelarna med LED: 

 att den interna värmealstringen från belysning minskas 
 större möjlighet till behovsreglering 
 minskade kostnader för drift och underhåll 

Drivenergibesparingen man kan åstadkomma genom utbyte av lysrör mot LED-belysning är 
cirka 50 % då ingen reglering sker, 80 % då man inkluderar möjligheten till aktiv styrning, detta 
ger i sin tur upphov till minskad värmealstring (Lars-Olof Nilsson, muntligen). För all belysning 
skall styrning utredas. Styrningen skall vara enkel utan övergripande system och i de fall det är 
möjligt skall rörelsedetektorer samt ljussensorer installeras.  

I de fall Swedavia kan styra val av inventarier så skall det enligt energiriktlinjerna alltid föredras 
energiklass A eller bättre (Swedavia. 2013c). Det är svårare för Swedavia att påverka 
hyresgästernas val av inventarier och andra apparater vilka alstrar värme. Swedavia förespråkar 
dock alltid att energieffektiva lösningar skall tillämpas. 

6.3.2 SÄNK KYLANVÄNDNINGEN I RUM SOM STÅR TOMMA, MINSKAT LUFTFLÖDE OCH BÄTTRE 

STYRNING 

Att lokaler värms och kyls samtidigt undviks idag i de allra flesta fall (Lars-Olof Nilsson, 
muntligen). Det sker ett ständigt förbättringsarbete med att anpassa luftflödet efter verksamheten. 
Det har utförts mängder av åtgärder samtidigt som det finns mycket kvar att göra. Dessa åtgärder 
sparar primärt elenergi men även värme och kyla. De flesta ventilationssystem i byggnaderna är 
VAV-system, temperaturen på tilluften skall vara utetemperaturkompenserad (Håkan Tollbring, 
muntligen). I de lokaler där ventilationssystemet är av CAV-system är det svårare att göra 
besparingar. Detta eftersom det rummet med högst kylbehov bestämmer luftflödet, i rum med 
mindre kylbehov eftervärms tilluften. Luftflödet skall regleras via tryckstyrda fläktar och 
variabeldon. Fläktarna skall vara direktdrivna med varvtalsstyrda energisnåla fläktmotorer. 
Behovsstyrningen sker med koldioxidmätare för lokaler med stora variationer på 
personbelastning, det rör sig främst om mötesrum, samlingssalar och vänthallar. Närvarostyrning 
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via timer eller tryckknapp skall föredras för ytor där det inte alltid råder verksamhet (Swedavia 
2013c). 

6.3.3 KYL- OCH VÄRMEÅTERVINNING UR FRÅNLUFT 

Det finns i dagsläget ingen kylåtervinning från frånluft. Det är större fokus på att utnyttja de kyl- 
och värmeåtervinningssystem som är uppkopplade mot fjärrkylanätet som utnyttjar den något 
uppvärmda returen efter eftervärmningsbatterierna.  

Den kyl- och värmeeffekt som tillförs luften genom kyl- och värmeåtervinningen kopplad till 
fjärrkylan bestäms av formeln 

 

där  

Q = luftflöde, i uttryckt i [m3/s] 

ΔT = temperaturskillnaden mellan uteluften och tilluften uttryckt i [K] 

ρ = luftens densitet uttryckt i [kg/m3]  

Cluft = luftens specifika värmekapacitet uttryckt i [kJ/kg K].  

Den tillförda effekten styrs av temperatursänkningen och flödet. Temperatursänkningen som kan 
åstadkommas bestäms i sin tur av luftens förmåga att ta upp kylan (Sweco Energuide 2009). 

6.3.4 FLYTANDE BÖRVÄRDE OCH TOLERANSER PÅ INOMHUSTEMPERATUR 

Flytande börvärden och toleranser på inomhustemperatur har inte tillämpats har inte tillämpats. 
Man strävar efter att leverera komfort vid alla tillfällen och detta innebär att hålla sig inom 
toleranserna. Börvärdena och toleranser varierar för olika lokalers användningsområden (Tabell 
3).  

Tabell 3 – Börvärden och toleranser för inomhustemperaturer för olika komfortkategorier (Swedavia 2013c). 

Komfortkategori Börvärde Toleranser 

 Vinter °C Sommar °C Minvärde °C Maxvärde °C 

Kontor/butiker med kyla 21 23 20 26 

Trafikala ytor 19 23 18 26 

Datorrum 21 21 20 24 

6.3.5 NATTKYLA 

Nattkyla är något som börjat undersökas. Det går snabbare att kyla av byggnadsstommen då 
ingen eller liten verksamhet bedrivs i lokalerna jämfört med då det råder mycket verksamhet och 
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den interna värmealstringen är stor. På morgonen är det extra stor verksamhet med mycket folk 
på flygplatsen då det går många tidiga flighter. Om nattkyla tillämpas hoppas man kunna 
minimera den momentana effekttoppen som orsakas av den höga verksamheten på morgonen 
(Håkan Tollbring, muntligen). 

6.3.6 SOLAVSKÄRMNING 

Övervärmning orsakat av solinstrålning är generellt sett ett problem i de flesta av byggnaderna 
på flygplatsen. Flygplatsens terminaler är utrustade med enorma fönsterfasader vars egenskaper i 
form av U- och g-värde inte är optimala för att begränsa mängden värmeenergi som tillgodogörs 
rummet via solinstrålning. Byggnadsåren för byggnaderna varierar liksom fönsteregenskaperna. 
Behovet av solavskärmning är stort och problematiskt. På grund av verksamheten som bedrivs på 
flygplatsen ställs även ytterligare krav på byggnadernas fönster i form av begränsad solreflektion 
för att inte störa flygverksamheten samt att glasen skall tåla tryckvågor (Torbjörn Lindström, 
muntligen). 

Arbetet med solavskärmning sker genom de flesta olika tekniker: markiser, fasta ut- och 
invändiga persienner, solfilm och i vissa fall har även konstverk använts.  

I Pir-F, vilken i princip endast består av glasfasad, uppskattningsvis 9000 m2, sker 
solavskärmningen med invändiga aluminiumpersienner som är placerade mellan en ytterligare 
inre fasad, även den i glas. Luftspalten mellan de två fasaderna är 80 cm och har en öppning 
nedtill mot uteluften. Persiennerna fungerar i princip som ett element för luften i utrymmet och 
luften däremellan måste av den anledningen ventileras ut för att värmet inte skall tillgodogöras 
rummet (Torbjörn Lindström, muntligen). 

Sky-City har en stor glasfasad i västlig riktning. Denna är inte utrustad med någon 
solavskärmning, dessutom är taket delvis i glas och utformningen är av räfflad karaktär. 
Byggnaden sträcker sig i nord-sydlig riktning och detta ger upphov till ytterligare instrålning från 
nord och syd. Solinstrålningen från taket har, speciellt på sommarhalvåret, en stor inverkan på 
värmeöverskottet i byggnaden. De glasfönster som vetter åt syd är utrustade med invändiga 
gardiner.  

Terminal 5 byggdes 1976 och fönsteregenskaperna är inte fördelaktiga vad gäller att motverka 
övervärmning orsakad av solinstrålning. I delar av Terminal 5 utreds därför möjligheten till 
utbyte av fönster, något som är väldigt ovanligt (Torbjörn Lindström, muntligen). Detta påvisar 
problematiken med solinstrålningens påverkan för det termiska klimatet. 

6.3.7 PROGNOSSTYRNING 

Markvärmefunktionen är en förutsättning för att verksamheten på flygplatsen vid snöfall skall 
kunna bedrivas. Markvärmesystemet fungerar dock relativt dåligt som kylproducent, det beror 
till stor del på hur det idag styrs. Styrningen sker idag manuellt och det finns inte alltid 
driftpersonal ute på plats. Det finns dock driftpersonal på jour som via fjärrstyrning kan ändra 
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börvärden för markvärme. För att markvärmesystemet skall fungera optimalt krävs en väldigt 
precis styrning och detta finns det inte resurser för. I dagsläget kan markvärmesystemet gå 
flertalet timmar i det driftfall som är snösmältning, vilket samtidigt omöjliggör kylfångning och 
förbrukar fjärrvärme, trots att det inte råder något snöfall på grund av osäkra väderleksrapporter. 

Av den anledningen utredes möjligheten till ett mer automatiserat styrsystem som baserar 
börvärdena på fler parametrar än risk för snöfall, exempelvis vindstyrka och temperatur vilka 
kraftigt påverkar markens kyleffekt. Prognosstyrningen skall baseras på mer frekventa 
väderleksrapporter. Genom prognosstyrning förväntas snösmältningen ske snabbare och 
effektivare och därmed förbättras samtidigt markvärmeslingornas funktion som ”kylfångare” 
(Jonas Nyberg, muntligen). 
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7. RESULTAT - UTÖKAD PRODUKTIONSKAPACITET OCH FÖRBÄTTRAD 

SYSTEMEFFEKTIVITET 

7.1 OPTIMERAD ANVÄNDNING FRIKYLA 

Akviferens funktion är kraftigt nedsatt. I det befintliga miljötillståndet tillåts en maximal 
omsättning av akvifervatten på 1 460 000 m3/år och ett maxflöde på 200 l/s. Utnyttjandet av 
Halmsjön som kyl- och värmekälla är begränsat genom samma miljötillstånd och omsättningen 
av sjövatten får maximalt uppgå till 720 000 m3/år.  

Erfarenheterna från hitillsvarande drift har påvisat att omsättningen av årsflödet från både akvifer 
och Halmsjön kraftigt underskattats. Den tillåtna årsvolymen från akviferen har varit svår att 
hålla då kylsäsongen visat sig vara längre än förväntat samt att behovet är växande. Samtidigt 
som den kalla sidan inte uppnått den nedkylning som förväntats. En ny miljötillståndsansökan är 
planerad. I ansökan till nytt miljötillstånd föreslås årsvolymen från akviferen ökas till 2 500 000 
m3/år.  Detta motsvarar ett medelflöde på 160 l/s under 4 300 årstimmar 

Frikylfunktionen från Halmsjön är viktig för att stärka akviferens funktion. En nyckel till att 
förbättra systemeffektiviteten på fjärrkylanätet är en utökad användning av frikyla från 
Halmsjön. Ytvatten från Halmsjön är intressant att använda i följande driftfall.  

 Direkt värmeväxling till fjärrkylanätet under vår och höst då temperaturen på sjövattnet 
är fördelaktigt, ca < 10 °C. 

 Utökad möjlighet att sänka temperaturen på den inlagrade kylan i akviferen. 
 Kondensorkylning av kylmaskiner under högsommaren. Detta driftfall blir intressant då 

kyla från akviferen inte räcker för att tillgodose kylbehovet på nätet.  

Sammantaget uppskattas årsbehovet sjövatten för energiutvinning uppgå till 4 500 000 m3/år. 
(Tabell 4). Denna maxbegränsning inkluderar såkallade oförutsedda faktorer, som t.ex. varma 
somrar och milda vintrar (Sweco Environment, 2013). 
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Tabell 4. Fördelning av årsflöde. Drifttiden är uttryckt i maximal anvämndningstid vid rådande maxflöde. Effektbehovet 
samt temperaturförändringen är baserade på erfarenhetsmässiga medelvärden, med undantag för kondensorkylningen 
där effektbehovet är ett maxvärde (Sweco Environment, 2013). 

Driftfall Drifttimmar 

(timmar) 

Effektbehov 

(kW) 

Temperaturförändring 

(°C) 

Flöde 

(m3/h) 

Årsflöde 

(m3) 

Direkt 

värmeväxling 

1 800 2 900 5 500 900 000 

Förstärkt 

kylinlagring 

1 400 4 200 5 720 1 000 000 

Kondensorkylning 1 200 14 0001 8 1 500 1 800 000 

Oförutsett - - - - 800 000 

Totalt - - - - 4 500 000 

 

7.1.1 GRUNDNIVÅSÄNKNING FÖR MINSKAT LÄCKAGE  

En utav de viktigaste orsakerna till flödesbegränsningen från akviferen är läckaget under 
vinterdriftfallet. Läckaget har för full vinterdrift simulerats till 65 l/s. För att undvika detta 
läckage har flertalet metoder studerats. Det som i dagsläget anses som mest effektivt och enklast 
är att innan vinterdriftfallet drar igång i full skala sänka akviferens grundvattennivå. Under 
vintern 2012-13 utfördes ett försök att hålla grundvattennivån nere och på så sätt minska läckaget 
österut. Grundvattennivåsänkningen åstadkoms genom att PB1 (Figur 12), som anlades i 
december 2012, pumpar grundvatten från akviferen och ut i Halmsjön innan 
kyllagringssäsongen. Försöket visade att det var möjligt att upphäva läckaget österut samtidigt 
som akviferens energipotential för kyla har förbättras. Detta trots att avsänkningen kompletterats 
även under vinterdriftfallet genom att stora mängder avkylt vatten pumpats ut i Halmsjön (Sweco 
Environment, 2013). 

7.1.2 YTTERLIGARE BRUNNAR   

Utöver den miljömässiga begränsningen finns det också en teknisk begränsning hos brunnarnas 
pumpkapacitet. För att uppnå tillståndsgivna flöden och samtidigt termiskt effektivisera 
anläggningen samt att förbättra flexibiliteten i flödesfördelningen mellan brunnarna behöver 
anläggningen kompletteras med ytterligare produktionsbrunnar.  

I figur 14 redovisas antal och placering av de potentiella framtida brunnarna. För mer exakt 
placering erfordras ytterligare geologiska undersökningar. Det har dock genomförts simuleringar 
och mätningar vilka påvisat att de hydrauliska förhållandena i omgivningen inte påverkas 

                                                 
1 Bedömd framtida kylmaskinskapacitet 
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nämnvärt av var i åsens centrala delar brunnarna placeras. Vikten av geologiska undersökningar 
måste dock understrykas och brunnsplaceringen måste noggrant övervägas. 

Akviferlagret kommer att utrustas med ytterligare två varma brunnar (VB7-8) och tre kalla 
brunnar (KB6-8) Den tillfälliga pumpbrunnen PB1 blir permanent brunn för kylproduktion, 
KB8. PB1 ersätts av PB2 vilken är placerad längre söderut så att mer temperaturneutralt vatten 
släpps ut i Halmsjön då den nyttjas (Figur 14) (Sweco Environment, 2013). 

 

Figur 14. Potentiell framtida brunnsplacering (Sweco Environment, 2013). 

7.2 ACKUMULERING AV KYLT VATTEN 

Under nätter och perioder med lägre kylbehov kan kylt vatten lagras för att sedan användas 
under dygnets varmaste timmar. Detta är ett effektivt sätt att öka kapaciteten på fjärrkylanätet då 
effekttopparna tillgodoses genom ackumulatortankar. En jämnare effektbelastning innebär att 
kylmaskinerna i kylcentralen kan drivas mer effektivt och samtidigt minskas behovet av 
spetskyla. Principiellt har ackumulatortankarna samma funktion som akviferslagret, fast i mindre 
skala – dygnslagring istället för säsongslagring. 

Ackumulering av kylt vatten har tillämpats på ett antal fjärrkylanät runt om i Sverige. I Umeå 
utrustades fjärrkylanätet 2003 med en ackumulatortank med en lagringsvolym på 4000 m3. 
Ackumulatortanken har en effekt- och lagringskapacitet på 5 MWkyla respektive 32,7 MWhkyla. 
Ett liknande projekt utfördes i Halmstad. Lagringsvolymen uppgår till 1600 m3 och en effekt- 
och lagringskapacitet på 2 MWkyla respektive 24 MWhkyla (Swedavia, 2012). Dessa två exempel 
är av samma storlek som möjligheterna på Arlanda.  
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Möjligheten till ackumulering av kallt vatten utreds i dagsläget på Arlanda flygplats. Att 
producera kylan under den tid på dygnet då belastningen är lägre och sedan nyttja den lagrade 
kylan under de maximala effekttopparna nästkommande dag. Möjligheterna att ackumulera kyla 
på Arlanda anses vara goda. Mängden energi som kan lagras beror på lagrets volym och 
effektkapaciteten beror på hur snabbt lagret kan tappas samt lagringstemperaturen.  

Det finns två utrymmen som anses vara lämpliga för ackumulering av fjärrkylavatten på Arlanda. 
Det ena är ett bergrum mellan LSG och byggnad 025. Bergrummet användes tidigare som 
reservkraftsstation och den verksamheten finns inte idag. Bergrummet bedöms kunna 
ackumulera 3000 m3. Flödeskapaciteten och ΔT bedöms ligga på 100 l/s och 7°C. Med dessa 
egenskaper blir bergrummets teoretiska lagrings- och effektkapacitet 27 MWh respektive 3 
MWkyla. 

Det andra utrymmet är tunnel F3. Tunneln är 200 meter lång och avslutas med ett schakt. 
Tunneln bedöms kunna lagra 3200 m3, med samma ΔT och flödeskapacitet innebär detta att 
lagret teoretiskt kan ackumulera 28,8 MWh och belastas med 3 MWkyla.  

Rent tekniskt är det möjligt att vattenfylla dessa volymer, men det kan leda till olika 
följdproblem, framförallt förknippat med fukt. De två utrymmen som idag anses lämpa sig bäst 
för lagring av fjärrkyla kan husera olika typer av ackumulatortankar för det kalla vattnet. Genom 
att lagra det kylda vattnet i slutna behållare kan problematiken med fukt minimeras, men på 
bekostnad av att lagringsutrymmet minskar (Nilsson L-O., 2013). 

Bäst effektivitet erhålls genom att lagret har god isoleringsförmåga, stor volym och en liten yta i 
förhållande till volym. Förlusterna påverkas även av temperaturnivåer och tiden mellan laddning 
och urladdning 

7.3 YTTERLIGARE KYLMASKINER  

Genom att utnyttja frikylan tillgänglig från akvifer och Halmsjön kan mängden kyla alstrad via 
kylmaskiner minskas. Behovet av kylmaskiner kommer dock inte att kunna ersättas helt av 
frikyla. Spetskylan kommer även i framtiden att produceras genom kylmaskiner. Genom att 
utöka antalet kylmaskiner stärks effektkapaciteten på nätet, vilket möjliggör ytterligare 
anslutningar.  

För att kunna utöka antalet kylmaskiner i systemet måste problemet med flödeskapaciteten från 
akviferen lösas, alternativt måste nytt miljötillstånd beviljas som återinför möjligheten till att i 
större utsträckning använda Halmsjöns vatten till kylmaskinerna. Då kylmaskinerna kyls via 
sjövatten kommer akviferen inte att laddas med någon termisk energi. Det är därmed inte sagt att 
akviferens funktion försämras. Tvärtom då akviferen i dagsläget har ett överskott av 
värmeenergi, vilket är ett resultat av att akviferen ensamt stått för kylmedelsförsörjningen av 
kylmaskinerna under sommardriftfallet. Genom att återinföra frikyla från Halmsjön kan 
akviferen avlastas vår/höst och energiinnehållet i akviferen kan sparas till sommarmånaderna. 
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Detta ökar tillgången på kallt kylvatten över hela kylsäsongen, kylmaskinerna kommer därmed 
att kunna drivas effektivare.  

Det alternativ som i dagsläget ligger närmast är att bygga ut kylcentralen med ytterligare en 
kylmaskin. Köldmediet skall vara CO2 eller ammoniak för att begränsa miljöpåverkan vid 
läckage. Effekt mellan 3 – 5 MW. Den nya kylmaskinen skall ha stor flexibilitet och kunna köras 
effektivt över ett större effekt- och temperaturspann utan att COP-värdet påverkas nämnvärt 
(Håkan Tollbring, muntligen). 

7.4 FJÄRRKYLALEVERANSERNAS UTVECKLING 

I det nuvarande systemet förses kylbehovet genom akvifer, kylmaskiner och 
kylåtervinningsystemen i terminalerna (Figur 15). Genom att utnyttja frikyla från Halmsjön kan 
energimängderna levererade via kylmaskiner minskas (Figur 16). Samtidigt som tillgången på 
kallt kylvatten ökar vid de driftfall då kylmaskiner måste användas vilket förbättrar 
effektkapaciteten på nätet. Utrustas fjärrkylanätet med ackumulatortankar kan dessa avlasta 
fjärrkylacentralen under höglast (Figur 17).  Gemensamt för figurerna är att energibehovet för 
kyla är baserat på ett medelvärde för de senaste fem åren, samt att Terminal 2 och Clarion hotells 
uppskattade förbrukning adderats.   Energimängderna i figurerna är för de olika kylmetoderna 
uppskattade men de illustrerar en principiell bild över hur en optimerad användning av frikyla 
kan förbättra både effektkapaciteten och systemeffektiviteten på nätet. 
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Figur 15. Fördelning av energimängder från olika produktionskällor i nuvarande utformning av fjärrkylasystemet. 

 

 

Figur 16. Optimerad användning frikyla 

 

Figur 17. Optimerad användning frikyla + ackumulatortankar. 
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8. SLUTSATS 

8.1 AKVIFERENS FUNKTION I FJÄRRKYLASYSTEMET 

Genom att sänka grundvattennivån i akviferen innan kyllagringssäsongen drar igång i fullskala 
har förutsättningarna för utnyttjandet av akviferen förbättrats. Grundvattensänkningen medför att 
den miljömässiga flödesbegränsningen under vinterdriftfallet försvinner då utflödet österut 
upphör. Genom att lösa problemen förknippade med flödesbegränsningarna under 
vinterdriftfallet kan markvärmesystemen och ventilationsförvärmningen utnyttjas i större 
utsträckning. Då kan en större mängd fjärrvärme ersättas och ytterligare kyla kan lagras ned i 
akviferen. Därmed förbättras den termiska balansen i akviferen, vilket i sin tur medför att det 
termiska utbytet av kyla från akviferen kan ökas.  

Den tekniska begränsningen kan upphävas genom att utöka antalet energibrunnar. Detta kommer 
att öka tillgången på både kallt kylvatten till kylmaskinerna under sommardriftfallet samt 
ytterligare stärka de balanshållande systemens funktion under vinterdriftfallet.  

8.2 OPTIMERAD ANVÄNDNING AV FRIKYLA 

På grund av nuvarande miljötillstånd utnyttjas de lokala förutsättningarna för frikyla inte 
optimalt. Nuvarande miljötillstånd begränsar möjligheterna till frikyla från Halmsjön. 
Drifterfarenheter från akviferen har påvisat att behovet av frikyla från Halmsjön kraftigt 
underskattats. Då akviferens funktion är nedsatt och kylbehovet är ökande är det uppenbart att 
frikyla från Halmsjön är en nödvändighet för att Arlanda flygplats fjärrkylanät skall kunna 
utvecklas. Genom att i större utsträckning utnyttja frikyla från Halmsjön kan en bättre 
systemeffektivitet uppnås. Detta kräver att miljötillståndet omförhandlas.  

Denna process är påbörjad och det nya förslaget är utformat på ett sätt vilket möjliggör en mer 
optimerad användning av frikyla. Den största skillnaden mellan nuvarande och det föreslagna 
tillståndet är en utökad årsvolym från Halmsjön. Detta kommer även att stärka akviferens 
funktion i fjärrkylasystemet då temperaturen på returen kan spetsas innan den återförs till 
akviferen. Behovet av spetskyla producerad av kylmaskiner kommer alltid att finnas, men 
energimängden producerad genom kylmaskiner kan minskas. Samtidigt kan en förbättrad 
driftsituation för kylmaskinerna uppstå då tillgången på kallt kylvatten ökar över kylsäsongen. 

Därtill tillskrivs ackumulering av kylt vatten som ett väldigt intressant alternativ. Införandet av 
ackumulering av kylt vatten kommer att ge möjligheter till en dynamisk drift och avlastar nätet 
under spetslast. Principen har tillämpats i flertalet fjärrkylanät runt om i Sverige. 
Lagringsmöjlighter på Arlanda är goda. Två utrymmen som kan lagra betydande mängder vatten 
anses ha strategisk placering. 
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8.3 EFFEKTSÄNKANDE ÅTGÄRDER OCH OPTIMERAD ANVÄNDNING AV FJÄRRKYLA 

Då flödeskapaciteten inte kan påverkas ytterligare kan antalet användare på fjärrkylanätet utökas 
genom åtgärder som sänker effekttopparna eller åtgärder som ökar temperaturskillnaden mellan 
fram- och returledning. Ett ökat ΔT är ett resultat av att kylningen av byggnaderna sker optimalt 
då en stor mängd termisk energi förs bort. Fjärrkyla kräver helhetsperspektiv och det är viktigt 
att det finns god kännedom om de anslutna byggnadernas kylbehov. Samspelet mellan 
byggnadens interna kylsystem och fjärrkylan är viktig för att kylningen skall ske optimalt. 

Sammantaget gäller att arbetet med effektsänkande åtgärder och optimerad användning av 
fjärrkyla på Arlanda är välutvecklat. Driftorganisationen Arlanda Energi besitter stor kunskap 
inom området och arbetar aktivt och i ett helhetsperspektiv för att förbättra och utveckla 
fjärrkylanvändningen på flygplatsen. Anläggningarnas storlek och den varierande verksamheten i 
flygplatsens lokaler gör dock att driften blir väldigt komplex och det finns alltid utrymme för 
förbättringar, vilket gör att belastningen på driftpersonalen blir stor. 

Trots att man är medveten om vilka effekter en åtgärd kan komma att ha på systemet är det inte 
alltid självklart att de kan genomföras. Det är heller inte alltid lätt att påvisa hur stor effekten av 
en enskild åtgärd är då det är många parametrar som spelar in på byggnadens kylbehov. Det kan 
därmed vara svårt att motivera en enskild åtgärd. Detta är en svårighet med energieffektivisering 
överlag. Det råder dock en ganska klar bild av att väldimensionerade kylanläggningar, minskade 
internlaster och en optimerad drift ger upphov till en minskad energianvändning för kylning. 
Genom att kombinera flertalet åtgärder vilka påverkar dessa kan ett bra resultat uppnås.   

8.4 EFFEKTBEHOV 

Det som begränsar antalet användare på Arlanda flygplats fjärrkylanät är effektbelastningen 
under högsommaren. Den effektbelastning fjärrkylanätet kan försörja styrs av flödeskapaciteten 
och temperaturskillnaden mellan fram- och returledning. Flödeskapaciteten bestäms av 
tillgången på kallt kylvatten. Temperaturskillnaden mellan fram- och returledning påverkas av 
hur effektivt den distribuerade kylan nyttjas av byggnaden, dvs. dess förmåga att föra bort 
värmeöverskottet.  

Genom att komplettera fjärrkylacentralen med ytterligare kylmaskiner kan effektkapaciteten på 
fjärrkylanätet ökas. Systemeffektiviteten kan förbättras genom att stärka akviferens funktion 
samt att de lokala förutsättningarna för frikyla tillåts utnyttjas ytterligare. Att utnyttja både 
frikyla från Halmsjön och akviferen ökar tillgången på kallt kylvatten över hela kylsäsongen. 
Detta ger förbättrade driftförutsättningar för kylmaskinerna. Därtill bör arbetet med 
effektsänkande åtgärder samt styr och driftoptimeringen alltid utvecklas och förbättras då en 
minskad energianvändning för kyla alltid bör vara en förstahandsprioritering. Genom åtgärder på 
både produktions- och konsumtionssidan kan effektkapaciteten på fjärrkylanätet ökas liksom 
antalet användare. 
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8.5 FÖRSLAG TILL VIDARE STUDIER 

Denna rapport behandlar behovet av komfortkyla på Arlanda flygplats och fjärrkyla i synnerhet. 
Fjärrkyla kräver ett helhetsperspektiv där man måste studera både utvecklingsmöjligheterna på 
produktions-, distributions- och konsumtionssidan.  

Ser man till produktionssidan finns det ytterligare utvecklingsmöjligheter inom området frikyla. 
Flygplatsen är i stort behov av snöröjning under vinterhalvåret. Dessa snömängder samlas ihop 
och fördelas på ett fåtal snötippar på flygplatsen. Genom att utrusta flygplatsen med en 
snökylaanläggning likt den vid Sundsvalls sjukhus skulle betydande mängder kyla kunna 
produceras. En stor fördel med snökyla är att en väl dimensionerad anläggning kan leverera höga 
kyleffekter och därmed ersätta befintliga kylmaskiner. Därtill bör möjligheten till ackumulering 
av kylt vatten utredas ytterligare. Det är en teknik som tillämpats på flertalet fjärrkylanät runt om 
i Sverige med gott resultat och är därmed intressant även på Arlanda flygplats. 

På distributions- och konsumtionssidan handlar det mycket om att se över hur, och framför allt, 
vad den distribuerade kylan används till. För att den distribuerade kylan skall användas på ett 
optimalt sätt måste fjärrkylacentralen och byggnadens kylsystem samspela. Genom att tillämpa 
bra drift- och styrmetoder kan distributionsförlusterna liksom onödig energianvändning 
minimeras. Detta är något som man på Arlanda Energi arbetar mycket med redan i dagsläget 
men vikten av detta bör understrykas även i det framtida arbetet. 

En konkret energibesparingsåtgärd som bör utredas ytterligare är solavskärmning. Detta eftersom 
effekttopparna ofta sammanfaller med soliga eftermiddagar. Genom att utöka solavskärmningen 
på flygplatsen kan betydande effektsänkningar för kyla åstadkommas.  
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BILAGOR 

BILAGA 1: FRAMTIDA ANSLUTNINGAR 
I dagsläget kan Arlanda delas upp i sex större områden vilka är intressanta att ansluta till fjärrkylanätet. 
De sex områdena är: 

 Område Terminal 
 Område Versailles 
 Område SAS akademien 
 Område Cargo-Syd 
 Utvecklingsområdet runt tornet 
 SAS tekniska basen 

Stora delar av terminalområdet är idag anslutet. Terminal 2 förväntas anslutas till fjärrkylanätet 2013 och 
byggnaden som utgör länken mellan terminal 2 och 4, den så kallade mellanbyggnaden förväntas anslutas 
2014. Därtill finns det ytterligare lokaler  

Versaillesområdet är främst ett kontorsområde där t.ex Polis- och tullverksbyggnaden ingår, Gate 
Gourmet Södra samt Statoil ingår.  

Område SAS akademien inkluderar SAS Akademien, Radison Hotell, ATCC byggnaden.  

Cargo-Syd inkluderar fraktområdet på Arlandas södra del. Nordic Airport Properties är ett bolag som äger 
cirka 50 % av byggnaderna ute på Cargo-Syd. Bolaget förväntas expandera i framtiden och deras 
byggnader används som både lager och kontor med en uppskattad fördelning 90 % lager, 10 % kontor. 
Utöver Nordic Airport Properties så finns det även byggnader ägda av SAS, dessa förväntas dock inte 
vara i behov av komfortkyla.  

Utvecklingsområdet runt tornet innebär byggnation av nya kontor. Nybyggnationen av 
kontorsbyggnaderna föväntas ske i etapper, och antalet byggnader är idag inte fastställt. Hotell Clarion får 
sin första leverans av kyla år 2013.  

SAS tekniska basen, B903, utgörs av cirka 46 000 m2 komfort yta. Byggnaden är delvis kontorsbyggnad 
och hangar. Byggnaden ägs nu av Swedavia och förväntas bli en stor konsument av kyla.  

Nedan följer en sammanställning uppskattade energi och effektbehov för de befintliga byggnaderna i de 
ovannämnda områdena. De områden där det förväntas att ske störst utveckling vad gäller nybyggnationer 
är utvecklingsområdet vid tornet samt Cargo-Syd. För att motivera kulvertdragning måste det finnas en 
tillräcklig last i området som ansluts. Värdena för effekt- och energibehov baseras främst på två 
utredningar. Dels en rapport utfärdad av Sweco energuide från 2004 ”Utredning energiförsörjning 
Arlanda ” samt från Swedavia 2012 ”Arlandas produktionsplan kyla”. 
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Område Terminal Beteckning Effektbehov 

[MW] 

Energibehov 

[MWh] 

Byggnadstyp 

Terminal 2 B211 1,5 1515 Terminal 

Flygplatsförsörjningen  B002 0,3 200 Terminal 

Ökad kapacitet T5 B002 0,3 200 Terminal 

Mellanbyggnaden B214 0.3 200 Terminal 

Summa  2,4 2115  

 

Område 

Versailles 

Beteckning Effektbehov 

[MW] 

Energibehov 

[MWh] 

Byggnadstyp 

Lufthansa kök B960 0,142 75 Catering 

SAS Sverige B903 0,083 100 Kontor 

Tullhuset B917 0,033 39 Kontor 

Versailles kontor B178 0,216 313 Kontor 

Gate Gourmet B924 0,128 153 Catering 

Teknikbyggnad i 

tullgränd, kontorx2 

B473, L och U-

kontor 

0,173 208 Kontor 

Summa  0,82 888  

 

Område 

Akademien 

Beteckning Effektbehov 

[MW] 

Energibehov 

[MWh] 

Byggnadstyp 

Kontor B182 0,063 75 Kontor 

Arlandia Hotell B923 0,117 140 Hotell 

SAS Flight 

Academy 

B931 0,225 270 Kontor 

Topflight kök B946 0,058 55 Catering 

Summa  0.48 610  
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Område SAS, 

tekniskabasen 

Beteckning Effektbehov 

[MW] 

Energibehov 

[MWh] 

Byggnadstyp 

Tekniska basen B904 1 1300 Kontor 

Scandrenting B914 0,318 382 Kontor 

Summa  1,318 1682  

 

Område Cargo 

syd 

Beteckning Effektbehov 

[MW] 

Energibehov 

[MWh] 

Byggnadstyp 

Cargo syd Spirit, NAP 0,5 400 Lager/kontor 

Scanflight B913 0,046 55 Kontor 

Summa  0,546 455  

 

Område 

Utvecklingsområdet 

vid tornet 

Beteckning Effektbehov 

[MW] 

Energibehov 

[MWh] 

Byggnadstyp 

Clarion Nya hotellet 1,5 320 Hotell 

Summa  1,5 320  
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BILAGA 2: BLOCKSCHEMA 

 

Figur 16. Sommardriftfall, akvifersväxlare och kylmaskiner seriekopplade. Akvifersväxlare för-kyler kylmaskiner efter-
kyler 
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