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The real estate company Ihus is facing an expansion of its comfort cooling in Noatun,
Uppsala, to provide the buildings in the block with cooling. The buildings in Noatun
are mainly used for office premises, where the requirements for an accepted indoor
climate is great. However, it’s uncertain whether Ihus should continue, as currently,
producing comfort cooling by themselves using a compressor chiller, or if they should
connect themselves to Vattenfall’s district cooling net.
The purpose of this report is to examine which technique of cooling is best suited for
Ihus and their buildings in Noatun. It should also work as a guideline for other
companies facing the same problem as Ihus. In addition, the result should give an idea
of how cooling by using compressor chillers compares to district cooling in an
economical perspective, aswell as in an environmental and performance perspective.
This report is based mainly on studies of literature covering cooling, approximations
of contractor costs with the help of the calculation tool Wikells Sektionsdata and
assays of life cycle costs for different refrigeration alternatives.
The result is showing that refrigeration by using compressor chillers seems to be the
most advantageous option for the buildings in Noatun. Investments of a new
compressor chiller and associated components to cover the cooling demand in the
block appears to be a better option than district cooling.
The costs of district cooling varies greatly depending on its origin and geographical
location. Because of these great variations, it’s difficult to come to a conclusion on
what type of comfort cooling is the least expensive in all situations. Every unique
situation requires an investigation.
In order to determine the impact on the environment for each type of comfort
cooling a more thoroughly analysis is required. However, district cooling is likely to
be a better option regarding the environmental impact due to a centralized
preparation of the refrigerants. A centralized preparation allows easier environmental
efficiency work since it’s easier to oversee emissions in one large facility than in many
smaller ones.
The performance of different types of comfort cooling has shown to be too difficult
to compare in this report. The reason for this is mainly because of limited access of
information regarding performance, but also because district cooling and cooling by
using compressor chillers differs greatly technically. Therefore, it’s difficult to conduct
a fair comparison of their performance.
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Examinator: Kristofer Gamstedt
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SAMMANFATTNING
Fastighetsbolaget Uppsala Kommuns Industrihus AB, Ihus, står inför en
utbyggnad av sin komfortkylanläggning i Kv. Noatun, Uppsala för att förse
fastighetens byggnader med kyla. Byggnaderna i Kv. Noatun används i
huvudsak för kontorsverksamhet där kraven på inomklimatet är stora. Det råder
dock en osäkerhet kring huruvida Ihus skall fortsätta att, som i dagsläget,
producera kylan själv med en egen kylmaskin eller om de istället bör ansluta sig
till Vattenfalls fjärrkylanät.
Examensarbetet syftar till att med hjälp av undersökningar och bedömningar
av respektive teknik ge Ihus en rekommendation av vilken teknik som är
lämpligast för byggnaderna i Kv. Noatun. Det skall också kunna fungera som en
riktlinje för andra aktörer som står inför liknande val. Utöver detta skall
resultatet ge en bild av hur egenproducerad kyla står sig mot fjärrkyla ur främst
ett ekonomiskt perspektiv men även ur ett miljö- och prestandamässigt sådant.
Arbetet i stort har omfattat litteraturstudier inom VVS och kylteknik,
uppskattning av entreprenadkostnader med hjälp av kalkyleringsprogrammet
Wikells Sektionsdata och beräkningar av totala livscykelkostnader för olika
produktionsalternativ.
Resultatet visar att det för Ihus tycks vara lämpligast att, som i dag, fortsätta
att producera komfortkyla på plats i Kv. Noatun med hjälp av egna kylmaskiner.
Investeringar i en ny kylmaskin och tillhörande komponenter för att täcka det
totala kylbehovet för hela kvarteret förefaller vara ett bättre alternativ än att
ansluta sig till fjärrkylanätet.
Kostnaderna för fjärrkyla varierar stort beroende på dels vilken typ av
fjärrkyla som används men även det geografiska läget. Detta innebär att det är
svårt att dra någon generell slutsats om vilken teknik som är den billigaste för
alla fall, med så stora variationer kräver varje situation en egen undersökning.
En mer utförlig analys av respektive tekniks miljöpåverkan än vad som gjorts
i detta arbete behöver genomföras för att kunna bedöma vilken av teknikerna
som är att föredra ur ett miljöperspektiv. Det tycks dock vara troligt att fjärrkyla
är att föredra i detta avseende, mycket tack vare att produktionen sker vid en
centraliserad anläggning. En centraliserad anläggning medför större möjligheter
för miljöeffektiviseringar då utsläpp och miljöpåverkan är lättare att se över än
för många mindre anläggningar.
Kylteknikernas prestanda, avseende t.ex. effektivitet, har visat sig vara svår
att jämföra för att överhuvudtaget bedömas. Detta beror dels på att tillgången på
information avseende prestanda har varit begränsad och dels på att de olika
kylteknikerna skiljer sig åt, varför en rättvis jämförelse mellan deras prestanda
är svår att genomföra.
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1. INLEDNING
Behovet av komfortkyla har traditionellt sett varit lågt i Sverige men ökar nu
i takt med att vi väljer att bygga alltmer välisolerade och tätare hus.
Energieffektiva byggnader bidrar till att mindre energi går åt till uppvärmning,
detta medför dock att innetempereaturerna stiger under den varma delen av året.
Andra bidragande orsaker till att behovet av komfortkyla ökar är den stora
användningen av värmealstrande datorer och maskiner tillsammans med högre
krav på inomhusklimatet, inte minst i kontors- och industriverksamheter.
Undersökningar har visat att en för hög innetemperatur snabbt leder till en sänkt
prestationsförmåga, detta gör att intresset för att hålla ett komfortabelt
inomhusklimat är stort, Ekoff och Lund (2006).
Kylmaskiner av olika slag är idag den vanligaste metoden för att producera
komfortkyla. Fjärrkyla är ett alternativ som blir allt vanligare runt om i landet då
det är något som allt fler energibolag väljer att satsa på.

1.1 Syfte och mål
Syftet med examensarbetet är att genom en undersökning av egenproducerad
kyla och fjärrkyla förorda valet av köldbärarproduktion för de av AB Uppsala
Kommuns Industrihus ägda byggnader i kv. Noatun i Uppsala. Undersökningen
kommer att behandla parametrar så som ekonomi, miljö och prestanda. Frågor
som skall besvaras är:
Ekonomi:


Vilken lösning är den mest ekonomiskt fördelaktiga över 15 år?

Miljö:


Hur ser respektive tekniks miljöpåverkan ut? Hur påverkas miljön
globalt och lokalt beroende på vilket systemval som görs?

Prestanda:


Hur ser respektive tekniks prestanda ut och hur skiljer de sig åt i detta
avseende?

Övriga parametrar:



Hur ser möjligheterna och förutsättningar ut för en eventuell ut- eller
ombyggnad av kylsystemen?
Hur påverkas lokalerna beroende på vilket system man väljer?

Utifrån resultatet av detta examensarbete skall en av teknikerna genom väl
underbyggda argument och data framhävas som den lämpligare av de två
alternativen. Resultatet skall i sin tur kunna hjälpa Ihus i sitt val av komfortkyla
i framtiden likväl som det kan komma att fungera som en riktlinje för andra som
står inför liknande val.
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1.2 Metod
Detta arbete har i huvudsak grundats på litteraturstudier av rapporter av
olika slag, böcker och annan litteratur inom ämnet. Vi har genom en kontinuerlig
kontakt med vår handledare Christer Steinvall fått värdefull hjälp och
vägledning under arbetets gång.
Ett flertal studiebesök har genomförts, vilket har varit av stort värde då det
har givit oss en tydligare bild av problemet och komfortkyla generellt. Detta har
underlättat vårt arbete och bidragit till det erhållna resultatet.
Intervjuer av sakkunniga personer har givit oss viktig information som har
varit svår att söka genom litteraturstudier.
Utöver litteraturstudier och kontakt med sakkunniga har en del beräkningar
genomförts, vilka till viss del ligger till grund för resultaten i rapporten.

1.3 Avgränsningar












Komfortkylning kan uppnås med en mängd olika metoder, dock
kommer endast kylning med kompressorkylmaskin och fjärrkyla att
behandlas i denna rapport.
Då detta examensarbete i huvudsak fokuserar på produktion av
köldbärare har avgränsningar gjorts avseende andra skeden av
kylprocessen, t.ex. behandlas distribution av köldbärare endast
övergripande.
Inga fullständiga kyleffektbehovsberäkningar för fastigheterna i kv.
Noatun har genomförts, istället har ett rimligt kyleffektbehov grundat
på Bjerking ABs beräkningar antagits. Detta antagna kyleffektbehov
har använts i beräkningar och analyser.
Någon exakt information om befintligt vätskekylaggregats
elförbrukning finns ej. Utifrån de timmar per år då det kan antas finnas
ett kylbehov har uppskattningar av elförbrukningen gjorts.
På grund av sekretesskäl har ej några specifika prisuppgifter för
fjärrkyla varit kända. Istället har priser uppskattats utifrån prislistor
från andra bolag som levererar fjärrkyla i Sverige.
Inom ramen för examensarbetets storlek har begränsning gjorts
avseende LCC. Miljöpåverkan från respektive produktionsslag har
behandlats i mindre omfattning.
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2. BAKGRUND
Det kommunalägda fastighetsbolaget AB Uppsala Kommuns Industrihus,
Ihus, äger, förvaltar och utvecklar fastigheter i Uppsala kommun, en fastighet
avser Kv. Noatun, Uppsala. Byggnaderna på fastigheten skall brukas för
kontorsverksamhet och förses helt med komfortkyla. Ihus har idag ett befintligt
komfortkylsystem beläget i fastigheten på Salagatan 18 och de står nu inför valet
huruvida de skall fortsätta med egenproducerad kyla eller istället välja att
abonnera på fjärrkyla från Vattenfall. För att Ihus skall kunna veta vilken lösning
de bör välja krävs en undersökning av respektive teknik som kan visa vilken av
dem som är att föredra. I detta examensarbete kommer egenproducerad kyla och
fjärrkyla att undersökas och bedömas utifrån parametrar som anses vara
betydande för valet av köldbärarproduktion.

2.1 Litteraturstudie
Litteraturstudien har genomförts med hjälp av litteratur och rapporter inom
VVS i allmänhet och komfortkyla i synnerhet. Kursböcker inom
installationsteknik har kommit till användning, likaså böcker från bibliotek och
litteratur som vår handledare Christer Steinvall har stått till förfogande med.
På internet går mycket information att finna i ämnet, det har därför varit vår
huvudsakliga källa för informationssökning. Många tidigare projekt som rör
komfortkyla har genomförts och de projektrapporter som går att finna har varit
en stor tillgång till oss för vårt eget arbete.

2.2 Komfortkyla
I detta avsnitt ges en introduktion i vad som avses med komfortkyla, varför
komfortkyla kan vara nödvändigt samt vad som påverkar behovet av
komfortkylning.

2.2.1 Komfortkyla i generell mening
På samma sätt som man under den kallare perioden på året behöver tillföra
värme till byggnader på grund av låga utetemperaturer kan byggnader under
den varmare perioden behöva kylas. Detta gäller inte minst nya byggnader som
är mer välisolerade än äldre sådana. Med kyla menar man att värmen kan
behövas föras bort från byggnaden för att upprätthålla ett komfortabelt
inomhusklimat. Detta kallas komfortkyla och behovet av kylning varierar
beroende på vart i landet man befinner sig, vilken typ av byggnad det gäller och
användningsområdet för denna. Bostäder behöver sällan utrustas med
komfortkyla då värmelasterna i en bostad generellt sett inte är så stora.
Variationer i lufttemperaturen är även något som tolereras i högra grad i
bostadshus jämfört med vissa andra typer av fastigheter, Warfvinge och
Dahlblom (2012). Exempel på byggnader där värmelasterna ofta är stora och där
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inomhusklimatet är av stor vikt är t.ex. kontorslokaler, industrilokaler och datoroch serverhallar. I sådana lokaler kan komfortkyla spela en viktig roll för att se
till att inomhusklimatet håller önskvärd nivå. Det är inte bara människor som
påverkas av inomhusklimatet, även maskiner och hårdvarukomponenter kan
behöva kylning då deras livslängd påverkas negativt av för höga temperaturer,
Skellefteå kraft (2014).
Det finns många olika metoder och tekniker för komfortkylning, exempel på
sådana är eldrivna kylmaskiner, frikyla, solavskärmning, islager och fjärrkyla.
Av dessa kommer denna rapport i huvudsak att fokusera på kylning med
kylmaskin och fjärrkyla.

2.2.2 Termisk komfort
En av anledningarna till att använda sig av komfortkyla är att de personer
som vistas i en lokal skall vara tillfredsställda med inomhusklimatet. Man talar
om termisk komfort, det tillstånd man befinner sig i då man är nöjd med klimatet
och temperaturen. På grund av en rad olika anledningar är det dock i stort sett
omöjligt att se till att alla i en grupp samtidigt är tillfredsställda med klimatet.
Olika individer upplever termisk komfort på olika sätt, men även faktorer som
klädsel och aktivitetsgrad spelar stor roll. Utöver dessa personberoende faktorer
påverkar även omgivningen i vilken man vistas i upplevelsen av termisk
komfort. Variationer i luftens temperatur, hastighet och fuktighet samt
omgivande ytors temperatur har stor påverkan. Detta gör att det är svårt att
utforma ett inomhusklimat som alla kan vara tillfredsställda med. Studier har
visat att det är svårt eller omöjligt att utforma ett inomhusklimat där mer än 95
% av personerna i en grupp upplever termisk komfort, normalt hamnar denna
andel dock på 80 %, Warfvinge och Dahlblom (2012).

2.2.3 Komfortkyla i kontorsverksamhet
Lokaler som används för kontorsverksamhet har i regel ett stort kylbehov på
grund av stora värmelaster. Ofta förekommer stora fönsterytor vilket medför en
stor solinstrålning. Utöver solinstrålning tillförs värme via belysning, datorer och
kontorsapparater samt värmealstring från personalen som vistas i lokalerna. För
att personalen skall känna sig tillfredsställd med inomhusklimatet krävs vid
sådana stora värmelaster ofta någon form av komfortkyla, Nilsson (2001).
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3. PRODUKTION AV KYLA
I detta kapitel behandlas principerna för kylproduktion av de för
kontorsverksamhet vanligaste kylmetoderna.
Kylan kan antingen produceras i kylmaskiner eller hämtas från naturliga
värmesänkor och tillföras till byggnaden, s.k. frikyla. Produktionen kan ske i
byggnaden, egenproducerad kyla, eller i fjärrkyleanläggningar, fjärrkyla. Vid
förändringar av befintligt eller införskaffande av nytt kylsystem bör faktorer så
som kylbehov och det geografiska läget ses över. I Figur 3.1 redovisas de metoder
som kommer att presenteras i detta kapitel.

Figur 3.1 Kylmetoder som kommer att behandlas i detta kapitel.

3.1 Kylning med kylmaskin
Kyla kan antingen produceras med en eldriven kompressorkylmaskin eller
med en värmedriven absorptionskylmaskin, för vilka principen är den samma.
Kyla ackumuleras genom att värme tillförd från byggnadens kylda utrymmen
transporeras från den kalla till den varma sidan av maskinen där värmen avges,
Hermansson, H (2009). Den kalla och den varma sidan arbetar med lågt
respektive högt tryck, principen för detta illustreras i Figur 3.2.
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Figur 3.2 Princip för kompressorkylaggregat respektive absorptionskylaggregat, på den
kalla sidan råder lågt tryck och på den varma sidan högt tryck.

3.1.1 Kompressorkylmaskin
En kompressorkylmaskin består av fyra huvudkomponenter: förångare,
kompressor, kondensor och strypventil. Det i maskinen cirkulerande köldmediet
ändrar aggregationstillstånd och temperatur ett antal gånger. Processen i
kompressorkylmaskinen för ett varv är följande:
I förångaren sker värmeväxling med avsett kylobjekt. Den i förångaren
upptagna värmen får köldmediet, som ursprungligen är i vätskeform, att
förångas. Köldmediets temperatur höjs därefter ytterligare genom en
tryckhöjning av en kompressor som oftast drivs av en elmotor. Den överhettade
ångan leds sedan till kondensorn. Där värmeväxlas den med antingen ett
vätskebaserat kylmedel eller uteluften tills temperaturen sänks till
kondenseringspunkten. Detta leder till att köldmediet kondenserar och återigen
återgår till vätskeform. Den vid kondenseringen avgivna värmen upptas av
kondensorns omgivning.
På väg tillbaka till förångaren passerar köldmediet en strypventil, även kallad
expansionsventil. I ventilen sker en trycksänkning och köldmediets tryck återgår
till det normala. Tryckfallet får köldmediet att börja förångas och när det når
förångaren förångas det återigen fullständigt, Nilsson (2007).
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Vätskekylaggregat
Vätskekylaggregat är den vanligaste typen av kompressordriven kylmaskin
och kan vara antingen luft- eller vätskekylda. Vilken typ av kompressorer som
förordas beror på aggregatets kapacitet. För låga kapaciteter lämpar sig kolvalternativt scrollkompressorer och för högre kapaciteter lämpar sig
skruvkompressorer. Vid större anläggningar finns möjligheten att utnyttja
vätskekylaggregatets kondensorvärme, Stegnell, B (2006).
Luftkylt vätskekylaggregat
En enhet bestående av ett vätskekylaggregatet med tillhörande komponenter,
däribland en pumpmodul, placeras utomhus för att kylas av luften.
Värmeavgivning från kondensorn sker via ett fläktsystem.
För att undvika isbildning i rörsystem vid utomhusplacerade aggregat krävs
det att fryspunktnedsättande medel tillsätts köldbäraren då rent vatten fryser vid
0 °C. När vatten tillsätts med t.ex. en glykol för att sänka fryspunkten, kallas detta
för ett ”brinesystem”. Den fryspunktssänkta vätskan cirkulerar i aggregatets
primärkrets och bör hållas åtskild från kretsen med kylvatten på byggnadens
insida. Anledningen till detta är att tryckfallet kan öka med upp till 25% och
värmeöverföringsförmågan sänkas med dryga 15%. Förhindring av detta kan
göras genom att montera en värmeväxlare i anslutning till vätskekylaggregatet
som primärt kyler köldbäraren, Stegnell, B (2006).
Vätskekylt vätskekylaggregat
Ett vätskekylt vätskekylaggregat placeras oftast inomhus, detta innebär att
aggregatets kalla sida ej behöver ha fryspunktnedsättande tillsats i köldbäraren.
Ett vätskekylt vätskekylaggregat avger sin kondensorvärme till ett kylmedel
som baseras på vatten.. Den värme som avges till detta kylmedel avges sedan i
sin tur till omgivningen, d.v.s. utomhus via en kylmedelkylare. Då
kylmedelkylaren är i direkt kontakt med årstidsväxlingar förutsätts det att
fryspunktnedsättande tillsats har tillsats i kylmedlet.
Lagring av kyla
Ett vätskekylaggregat förutsätter en viss minsta mängd cirkulerande
köldbärare, detta då aggregatets kompressorer för god drift kräver att gångtider
och stopptider är reglerade. Utan ackumulatorvolymer i köldbärarsystem kan
kompressors livslängd dramatiskt förkortas.
Då det kylda vattnet i ackumulatortankarna har en temperatur som understiger
omgivande lufts daggpunkt är värmeisolering nödvändig för att undvika
kondens på tankens yta. Till detta används oftast cellgummi-isolering med höga
diffusionsmotstånd. Om ingen risk för diffusion förekommer utan endast ett
värmeisoleringsbehov används normalt mineralull eller cellplast, Stegnell, B
(2006).
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3.1.2 Absorptionskylmaskin
Den avgörande skillnaden mellan en kompressorkylmaskin och en
absorptionskylmaskin är att kompressorn ersätts av en absorbator med en
tillhörande generator och pump. För funktionalitet krävs utöver ett köldmedium
ett ytterligare arbetsmedium, en absorbent. En vanlig kombination är vatten som
kölmedium arbetande med litiumbromid som absorbent, en annan är ammoniak
som köldmedium arbetande med vatten som absorbent. I Figur 3.3 visas en
principskiss över en absorptionsmaskin.

Figur 3.3 Principskiss över en absorptionskylmaskin
Precis som i kompressorkylmaskinen erhålls kyla från förångaren genom
värmeväxling med det efter expansionventilen tryck- och temperatursänkta
köldmediumet. Efter förångaren leds köldmediumet i ångform till absobatorn
där det kommer i kontakt med abosbenten och reagerar exotermt (värme avges).
En nödvändighet för att processen skall fortsätta är att den avgivna värmen kyls
bort med kylvatten. Vätskelösningen bestående av köldmediumet och
absorbenten pumpas därefter mot generatorn. På vägen passerar lösningen en
värmeväxlare vars funktion är att underlätta generatorns arbete vilket innebär en
reduktion av mängden drivenergi som generatorn måste tillföra. Drivenergin
brukar vara tillvaratagen värme från spill eller som på bilden fjärrvärmevatten.
Syftet med värmen är att separera köldmediumet från absorbenten genom
förångning. Köldmediumet cirkulerar vidare mot kondensorn och förångaren
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medan absorbenten leds tillbaka till
Hermansson, H (2009).

absorbatorn via värmeväxlning,

3.1.3 COP
Kylmaskinens process drivs av det från kompressorn eller pumpen tillförda
arbetet. Förhållandet mellan detta arbete och den kyleffekt som förångaren
levererar definieras som kylmaskinens köldfaktor, COP, Coefficient Of
Performance. Köldfaktorn är ett mått på kylmaskinens effektivitet och beräknas
enligt 3.1:
𝑃

𝐶𝑂𝑃 = 𝑃 𝑓ö𝑟å𝑛𝑔𝑎𝑟𝑒 [-]
𝑘𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑠𝑜𝑟

(3.1)

𝑃𝑓ö𝑟å𝑛𝑔𝑎𝑟𝑒 = 𝐴𝑣 𝑓ö𝑟å𝑛𝑔𝑎𝑟𝑒𝑛 𝑢𝑝𝑝𝑡𝑎𝑔𝑒𝑛 𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡 [W]
𝑃𝑘𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑠𝑜𝑟 = 𝑇𝑖𝑙𝑙𝑓ö𝑟𝑑 𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡 [W]
En hög köldfaktor innebär en hög effektivitet. Värdet på faktorn styrs av
temperaturdifferensen mellan förångaren och den motordrivna kompressorn.
Vid en låg differens behöver inte kompressorn utföra lika stort arbete,
effektiviteten ökar och elförbrukningen minskar. Köldfaktorn påverkas även av
systemets kylprocess och kylmaskinens storlek, Warfvinge och Dahlnlom (2012).

3.1.4 Systemtyper
Direkt system
Ett direkt kylsystem innebär att värme transporteras direkt från det utrymme
som avses kylas till det utrymme där värme avges, d.v.s. förångaren är placerad
i direkt anslutning till kylobjektet. Det direkta systemets arbetsmedium är
köldmediet, Melinder (2009).

Indirekt system
I ett indirekt system används ett sekundärt arbetsmedium, en köldbärare, med
syftet att föra bort värme från ett kylobjekt. Köldbäraren transporterar bortförd
värme från ett kylobjekt, t.ex. ett rum eller en värmekälla, till förångaren. En
liknande transport kan tillämpas på systemets kondensor för att ta till vara på
den värme som avges under processen i komponenten. Även i detta fall utnyttjas
ett sekundärt arbetsmedium.
Ett indirekt kylsystem med en köldbärarkrets förordas i större kylsystem med
många kylställen eller där långa ledningar krävs. Under sådana förutsättningar
är ett direkt system med en förångare i direkt kontakt med kylobjektet inte
praktiskt genomförbart.
Utöver komponenter förekommande i det direkta systemet ingår bl.a.
köldbärare, värmeväxlare, expansionskärl och cirkulationspump för
köldbäraren, Melinder (2009).
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3.2 Frikyla
Frikyla är kyla hämtad från en naturlig värmesänka, t.ex. kall uteluft under
natten (se avsnitt 3.2.1), sjöar, grundvatten och borrhålslager. Den
naturproducerade kylan transporteras in i en byggnads kylsystem och försörjer
denna med kyla. Kylbehovet tillgodoses således utan användning av
energikrävande kylprocesser. Tekniken är ekonomisk och miljövänlig, dock kan
den endast nyttjas en begränsad tid av året och i många fall bara under vissa tider
på dygnet, detta på grund av att värmekällans temperatur behöver vara låg för
att kunna brukas, Bergsten och Aronsson (2001).

3.2.1 Integrerade system
Det är sällan ett kylbehov kan tillgodoses enbart med frikyla, utan frikyla
brukar istället integreras med en kylmaskin, exempelvis ett vätskekylaggregat. I
detta fall installeras en värmeväxlare mellan kylmedel- och köldbärarkretsen
som vid låga temperaturer kyler vattnet helt på egen hand. När temperaturen
överstiger ett gränsvärde sker en omkoppling till aktiv kylning, d.v.s. kylning
med t.ex. kylmaskin. För luftkylda vätskekylaggregat är värmeväxlaren
installerad direkt mot uteluften medan den i vätskekylda vätskekylaggregat är
installerad mellan aggregatets köldbärarsystem och kylmedelsystemets
kylmedelkylare, omkoppling sker i detta fall med växelventiler, Luftbutiken
(2012).

Nattkyla
En annan typ av integrerade system är nattkyla vilket avser en ventilation
som pågår dygnet runt utan driftstopp under de delar av året då
frånluftstemperaturen överskrider ett av brukaren bestämt gränsvärde.
Byggnaden ventileras över natten med sval uteluft samtidigt som den under
dagen lagrade värmeenergin i husstommen förs bort. Byggnadens stomme går
från att vara ett värmeelement till ett kylelement och en kallare temperatur
inomhus kan uppnås följande dag. Den luft som förs in under natten är i stort
sett obehandlad då komponenter tillhörande ventilationsaggregat,
värmeåtervinnare, luftvärmare och ibland luftkylare är avstängda. Luftkylare
kan för optimal effekt av nattkyla förbli påslagen för att påbörja en direkt kylning
av tilluft på kvällen. Det bör dock tas i beaktning att byggnadsstommen kan bli
för kall och leda till en obehagligt låg inomhustemperatur på morgonen. Detta
kan inträffa om byggnaden ventileras en längre tid än nödvändigt för den
utomhustemperatur som råder. En annan nackdel med nattkyla är att man får en
varierande inomhustemperatur under dagen. En differens på 3-4°C från morgon
till dag är att räkna med.
För att energibesparingar skall göras är skötsel av styrning viktigt. Inställda
värden för den befintliga ventilationen bör justeras noggrant vid installation av
ett nattkylasystem, Bergsten och Aronsson (2001).

10

Kap 3. Produktion av kyla

3.3 Fjärrkyla
Ett alltmer populärt alternativ till egenproducerad kyla är fjärrkyla. Likt
fjärrvärme sker produktionen centralt och distributionen via ledningsnät. Det
finns ett flertal sätt på vilka fjärrkyla kan produceras, absorptionskyla,
kompressorkyla och om möjlighet finns även frikyla, där kyla uppumpad från
sjöar är dominerande.
Vid absorptionskyla som är en vanlig metod för fjärrkyla använder man sig
av spillvärme från industrier eller det varmvatten som ett fjärrvärmeverk
genererar. I absorptionskylmaskiner växlas det varma vattnet till kallt som sedan
kan levereras till abonnenter via kulvertnät i marken. Det kylda vattnet har en
framledningstemperatur på ca 6°C och kan utnyttjas för att kyla luften i
ventilationssystemet i anslutna fastigheter. Då vattnet har utnyttjats för kylning
värms det upp till en temperatur på ca 16°C och leds sedan tillbaka till
fjärrkylacentralen där det återigen kan kylas, Energinyheter (2012).

3.3.1 Systemtyper
Direkt system
I ett direkt system ansluts en fastighets kylsystem direkt till fjärrkylanätet,
d.v.s. det vatten som cirkulerar i fastigheten är detsamma som levereras från
fjärrkylacentralen, Energia (2014).

Indirekt system
Den vanligaste systemtypen för fjärrkyla är s.k. indirekta system, i ett sådant
är fjärrkylanätets vattenledningar och fastighetens kylsystem separata. I en
fjärrkylaundercentral växlas kylan från det av fjärrkylacentralen levererade vattnet
till vattnet i fastighetens kylsystem, Energia (2014). För en schematisk bild över
distribution av fjärrkyla till kund via ett indirekt system, se Figur 3.4.
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Figur 3.4 Fjärrkyla från fjärrkylacentral. Kylt vatten transporteras från en
fjärrkylacentral (ofta en del av ett fjärrvärmeverk) till kund, uppvärmt vatten
transporteras från kund till fjärrkylacentral. (P-E. Nilsson, Komfortkyla)
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4. DISTRIBUTION AV KYLA
Den producerade kylan kan beroende på systemtyp och metod distribueras
till utrymmen på huvudsakligen tre olika sätt vilka kommer att presenteras i
detta kapitel. Distributionsmöjligheterna åskådliggörs av Figur 4.1.

Figur 4.1 Komfortkyla kan distribueras med hjälp av ett vattenburet, luftburet eller
kombinerat system.

4.1 Luftburet system
I system med luftburen kyla bestäms ett dimensionerande luftflöde som ska
tillgodose byggnadens termiska krav. Flödet med nedkyld luft strömmar in i
byggnadens värmeutsatta utrymmen och sänker temperaturen primärt och
förbättrar luftkvalitén sekundärt.
Luftburna kylsystem består av två grundtyper, den ena med variabelt
luftflöde (VAV-system), den andra med konstant luftflöde (CAV-system). Det
finns även kombinerade system.

4.1.1 VAV system (Variable Air Volume)
VAV-system är ett så kallat variabelflödessystem vars ventilationsflöde
anpassas efter varje rums behov. Behovet regleras efter koldioxidhalt,
personnärvaro och rådande inomhustemperatur. Temperaturen på den luft som
tillförs ett rum är obunden och påverkas alltså inte av laständringar, dock sker
en reglering efter utomhustemperaturen, en årstidsstyrning, Bergsten och
Aronsson (2001).
I Figur 4.2 visas en principskiss över VAV-systemet.
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Figur 4.2 Principskiss över VAV-system, spjäll i rummet reglerar ventilationsflödet efter
behov. (P-E. Nilsson, Komfortkyla)
Spjäll placerade i byggnadens alla rum reglerar flödet av tilluften. Styrning
av till- och frånluftsfläktar sker med antingen ledskenereglering som innebär att
en medrotation av luftströmmen uppstår i fläktinloppet med hjälp av
omställbara styrplåtar, eller med varvtalsstyrda fläktmotorer. Styrningen ser till
att ett konstant tryck bibehålls i tilluften, Bergsten och Aronsson (2001).

4.1.2 CAV system (Constant Air Volume)
I motsats till ett VAV-system hålls i ett CAV-system luftflödet konstant under
drifttiden, oberoende av alstrad värme i rummet och personnärvaro. Flödet på
till- och frånluften väljs till ett tillfredsställande värde ur ett kvalitativt
perspektiv, d.v.s. minst 0,35 l/s, m2 plus 7 l/s, person enligt bestämmelser av
Arbetsmiljöverket. I Figur 4.3 visas en principskiss över ett CAV-system.
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Figur 4.3 Principskiss över CAV-system där till- och frånluftsflöden hålls konstanta. (PE. Nilsson, Komfortkyla)
Temperaturen på tilluften hålls för det mesta konstant runt 18°C men en viss
variation kan förekomma beroende på årstid och utomhustemperatur,
Warfvinge och Dahlblom (2012).

4.2 Vattenburet system
I vattenburna system kyls byggnadens rum primärt av vattenburen kyla
medan det luftburna systemet upprätthåller enbart luftkvalitén. Ett vattenburet
systems principiella uppbyggnad visas i Figur 4.4.

Figur 4.4 Principiell uppbyggnad för ett vattenburet system, Bergsten och Aronsson
(2001).
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Det kylda vattnet leds till kylapparater som avger kylan och samtidigt upptas
värme som returneras till, i detta fall, kylmaskinen. De tre vanligaste
kylapparaterna är kylbafflar, kylpaneler och fan coil aggregat, Bergsten och
Aronsson.

4.2.1 Kylbafflar
En passiv kylbaffel kyler luften i rummet genom att inströmmande vätska i ett
flänsbatteri kyler baffeln som avger kylan till dess omgivning. Med en passiv
kylbaffel erhålls kylning genom egenkonvektion av luften i rummet, se Figur 4.5.

Figur 4.5 Genom egenkonvektion kyls luften av den kalla vätskan som strömmar genom
kylbaffeln, Bergsten och Aronsson (2001).
Kylbaffeln går att ansluta med tilluftssystemet och kan på så sätt även fungera
som ett tilluftsdon. En kylbaffel med tilluftsanslutning kallas för aktiv kylbaffel.
Denna kombination har oftast visat sig höja baffelns kyleffekt. En ytterligare,
dock ovanligare, möjlighet är att förse kylbaffeln med en värmefunktion,
Bergsten och Aronsson (2001).

4.2.2 Kylpaneler
Kylpaneler fungerar som en sorts planformad radiator som avger kyla
(upptar värme) och brukar monteras i tak. Kylavgivning sker normalt genom
strålning men även andra varianter finns, Bergsten och Aronsson (2001).

4.2.3 Kombinerat system
Kombinerade system förekommer i byggnader med så stora kylbehov att det
av ett luftburet kylsystem skulle kräva ett så pass högt luftflöde att dragproblem
skulle vara ofrånkomligt. En möjlighet för luftburna system är även att
kombinera VAV- och CAV-system, Bergsten och Aronsson (2001).
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5. DIMENSIONERING AV KYLSYSTEM
I detta kapitel förklaras de moment som ingår i en dimensionering av ett
kylsystem. Först måste kyleffektbehovet, d.v.s. värmeöverskottet, bestämmas.
Detta ligger sedan till grund för dimensionering av de maskiner, rör och
komponenter som ett kylsystem innehåller.

5.1 Kyleffektbehov
För att inomhusklimatet oberoende av utomhusklimatet skall ligga på en
acceptabel nivå ställs krav på ett flertal parametrar, däribland luftkvalitet,
ljusinsläpp och belysning, ljudförhållanden samt temperatur. Av dessa
parametrar spelar temperaturen störst roll för hur inomhusklimatet upplevs,
Nilsson (2001). Den större delen av året råder ett värmeunderskott på grund av
låga utetemperaturer. Beroende på verksamhet och hur en byggnad är
konstruerad är kylbehovet under dessa perioder normalt lågt. När uteklimatet
blir varmare kan däremot ett kylbehov uppstå, detta gäller inte minst
kontorslokaler och andra verksamheter som medför höga värmelaster. Höga
värmelaster i kombination med välisolerade byggnader gör att värmeunderskott
ofta endast uppstår under nätter och helger när ingen verksamhet bedrivs i
lokalerna.
Om kraven på inomhustemperaturer är kända kan man bestämma storleken
på värmeöverskottet och därmed en kylanläggnings kapacitet för att klara av att
upprätthålla accepterade inomhustemperaturer. En byggnads kylbehov är
således detsamma som värmeöverskottet, Bergsten och Aronsson (2001).

5.1.1 Bestämning av kyleffekbehovet
För att bestämma kyleffektbehovet måste man ta hänsyn till de faktorer som
är påverkande:







Krav på inomhustemperatur
Antal personer i ett kylobjekt
Belysning
Solinstrålning
Ventilation
Byggnadens värmelagringsförmåga

Behovet fastställs genom att ställa upp en värmebalans i vilken ovannämnda
faktorer är inräknade. Variationer i inne- och uteklimat komplicerar
beräkningarna, av denna anledning är ett datorbaserat program att föredra vid
beräkning av kyleffektbehovet, Warfvinge och Dahlblom (2012).
Kyleffektbehovet bestäms rumsvis och behovet av aktiv kylning ses över.
Förfarandet liknar det vid beräkningar av värmeeffektbehov, skillnaden är att
när man beräknar värmeeffektbehov är det värmeunderskottet som är av intresse
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medan vid en kyleffektbehovsberäkning är det istället värmeöverskottet man vill
ta reda på.
Termisk balans
För att en byggnad skall vara i termisk balans skall den avgivna effekten vara
ekvivalent med den tillförda. Värmeeffektbalansen beräknas enligt ekvation 5.1:
𝑃𝑡 + 𝑃𝑣 + 𝑃𝑜𝑣 = 𝑃𝑐 + 𝑃𝑠 + 𝑃𝑖 + 𝐴𝑐𝑘𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛

(5.1)

𝑃𝑡 = 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝑓ö𝑟𝑙𝑢𝑠𝑡
𝑃𝑣 = 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑖𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑠𝑓ö𝑟𝑙𝑢𝑠𝑡
𝑃𝑜𝑣 = 𝑂𝑎𝑣𝑠𝑖𝑘𝑡𝑙𝑖𝑔 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑖𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑒𝑙𝑙𝑒𝑟 𝑙𝑢𝑓𝑡𝑙ä𝑐𝑘𝑎𝑔𝑒
𝑃𝑠 = 𝑆𝑜𝑙𝑖𝑛𝑠𝑡𝑟å𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔
𝑃𝑖 = 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑡 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑒𝑟𝑎𝑑 𝑣ä𝑟𝑚𝑒
𝑃𝑐 = 𝑉ä𝑟𝑚𝑒 𝑏𝑜𝑟𝑡𝑓ö𝑟𝑑 𝑎𝑣 𝑘𝑦𝑙𝑠𝑦𝑠𝑡𝑒𝑚𝑒𝑡
𝐴𝑐𝑘𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 = 𝑉ä𝑟𝑚𝑒 𝑙𝑎𝑔𝑟𝑎𝑑 𝑖 𝑒𝑛 𝑏𝑦𝑔𝑔𝑛𝑎𝑑𝑠𝑑𝑒𝑙
Transmissionsförlust, 𝑷𝒕
Transmission är den värme som strömmar genom byggnadens avskiljande
delar så som golv, väggar, tak och fönster men även genom köldbryggor i
konstruktionen. Temperaturdifferensen mellan två ytor avgör värmeflödets
riktning, varm luft går mot kall för att uppnå balans. Transmission sker externt
mot uteluft och internt om närliggande rum är olika tempererade.
En byggnadsdels U-värde är ett mått på hur mycket värme som tillåts passera
genom den. Ett lågt värde innebär ett högt värmemotstånd och ett högt värde ett
lågt värmemotstånd. Störst tillförd/avgiven värme per m2 sker alltså i den delen
av byggnaden med det lägsta värmemotståndet, Warfvinge och Dahlblom (2012).
Bestämning av transmissionsförluster sker rumsvis, för detta krävs
kännedom om varje byggnadsdels area och U-värde samt U-värden för
köldbryggor. Med dessa parametrar kända kan den specifika
värmeförlustfaktorn Qt orsakad av transmission beräknas:
𝑝
𝑄𝑡 = ∑𝑛𝑖=1 𝑈𝑖 ∙ 𝐴𝑖 + ∑𝑚
𝑘=1 𝜓𝑘 ∙ 𝑙𝑘 + ∑𝑗=1 𝑋𝑗 [W/K]

(5.2)

𝑈𝑖 = 𝑉ä𝑟𝑚𝑒𝑔𝑒𝑛𝑜𝑚𝑔å𝑛𝑔𝑠𝑡𝑎𝑙 𝑓ö𝑟 𝑒𝑛 𝑏𝑦𝑔𝑔𝑛𝑎𝑑𝑠𝑑𝑒𝑙 [W/m2K]
𝐴𝑖 = 𝐵𝑦𝑔𝑔𝑛𝑎𝑑𝑠𝑑𝑒𝑙𝑒𝑛𝑠 𝑖𝑛𝑣ä𝑛𝑑𝑖𝑔𝑎 𝑎𝑟𝑒𝑎 [m2]
𝜓𝑘 = 𝑉ä𝑟𝑚𝑒𝑔𝑒𝑛𝑜𝑚𝑔å𝑛𝑔𝑠𝑡𝑎𝑙 𝑓ö𝑟 𝑒𝑛 𝑙𝑖𝑛𝑗ä𝑟 𝑘ö𝑙𝑑𝑏𝑟𝑦𝑔𝑔𝑎 [W/mK]
𝑋𝑗 = 𝑉ä𝑟𝑚𝑒𝑔𝑒𝑛𝑜𝑚𝑔å𝑛𝑔𝑠𝑡𝑎𝑙 𝑓ö𝑟 𝑒𝑛 𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡𝑓𝑜𝑟𝑚𝑖𝑔 𝑘ö𝑙𝑑𝑏𝑟𝑦𝑔𝑔𝑎 [W/mK]
Hur stor transmissionsförlusten, Pt, blir beror på temperaturdifferensen
mellan två ytor:
𝑃𝑡 = 𝑄𝑡 ∙ (𝑇𝑖𝑛𝑛𝑒 − 𝑇𝑢𝑡𝑒 ) [𝑊]

(5.3)
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𝑄𝑡 = 𝑆𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑘 𝑣ä𝑟𝑚𝑒𝑓ö𝑟𝑙𝑢𝑠𝑡𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 𝑒𝑛𝑙𝑖𝑔𝑡 𝑒𝑘𝑣𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 5.2 [W/K]
𝑇𝑖𝑛𝑛𝑒 = 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟 𝑝å 𝑖𝑛𝑛𝑒𝑙𝑢𝑓𝑡𝑒𝑛 [°C]
𝑇𝑢𝑡𝑒 = 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟 𝑝å 𝑢𝑡𝑒𝑙𝑢𝑓𝑡𝑒𝑛 [°C]
Ventilationsförlust, 𝑷𝒗
Uteluft med lägre än önskad tilluftstemperatur värms först i rummet av
exempelvis radiatorer och därefter i luftbehandlingsaggregat, då med hjälp av
ett luftvärmebatteri och en värmeåtervinnare. Enligt ekvation 5.4 fås den effekt
som krävs för att värma uteluften:
𝑃𝑣,𝑟𝑢𝑚 = 𝑄𝑣 ∙ (𝑇𝑖𝑛𝑛𝑒 − 𝑇𝑡𝑖𝑙𝑙 ) [W]

(5.4)

𝑄𝑣 = 𝑆𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑘 𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡 𝑓ö𝑟 𝑣ä𝑟𝑚𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑎𝑣 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑖𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑙𝑢𝑓𝑡 [W/°C]
𝑄𝑣 = 𝜌 ∙ 𝑐𝑝 ∙ 𝑞𝑣

(5.5)

𝜌 = 𝐿𝑢𝑓𝑡𝑒𝑛𝑠 𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑒𝑡, 1,2 𝑘𝑔/𝑚3
𝑐𝑝 = 𝐿𝑢𝑓𝑡𝑒𝑛𝑠 𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑘𝑎 𝑣ä𝑟𝑚𝑒𝑘𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑒𝑡, 1000 𝐽/𝑘𝑔𝐾]
𝑞𝑣 = 𝑆𝑡𝑦𝑟𝑡 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑖𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑓𝑙ö𝑑𝑒 [m3/s]
Uppvärmningen i luftbehandlingsaggregatet sker i värmeåtervinnaren. Vid
behov kan ventilationsluften eftervärmas i luftvärmebatteriet.
Effektbehovet för luftvärmaren är enligt ekvation 5.6:
𝑃𝑣,𝐿𝑣 = 𝑄𝑣 ∙ (𝑇𝑡𝑖𝑙𝑙 − 𝑇å ) [W]

(5.6)

𝑇𝑡𝑖𝑙𝑙 = 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟 𝑝å 𝑡𝑖𝑙𝑙𝑢𝑓𝑡𝑒𝑛 [℃]
𝑇å = 𝐿𝑢𝑓𝑡𝑒𝑛𝑠 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟 𝑒𝑓𝑡𝑒𝑟 𝑣ä𝑟𝑚𝑒å𝑡𝑒𝑟𝑣𝑖𝑛𝑛𝑖𝑛𝑔 [℃]
Det är temperaturverkningsgraden för värmeåtervinnaren som avgör värdet
på 𝑇å :
𝑞

𝑢𝑡𝑒
𝜂 = 𝑇 𝑇å−𝑇−𝑇
∙ 𝑞 𝑡𝑖𝑙𝑙 [-]
𝑓𝑟å𝑛

𝑢𝑡𝑒

𝑓𝑟å𝑛

(5.7)

𝑇𝑢𝑡𝑒 = 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟 𝑝å 𝑢𝑡𝑒𝑙𝑢𝑓𝑡𝑒𝑛 [°C]
𝑇𝑓𝑟å𝑛 = 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟 𝑝å 𝑓𝑟å𝑛𝑙𝑢𝑓𝑡𝑒𝑛 [°C]
För att erhålla det totala effektbehovet summeras effekten från alla
luftvärmare.

Luftläckage, 𝑷𝒐𝒗

Otätheter i byggnaden kan orsaka luftläckage in och ut ur klimatskalet. De
specifika värmeförluster som inträffar p.g.a. luftläckage beräknas enligt ekvation
5.8:
𝑄𝑜𝑣 = 𝜌 ∙ 𝑐𝑝 ∙ 𝑞𝑜𝑣 [W/K]

(5.8)
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𝜌 = 𝐿𝑢𝑓𝑡𝑒𝑛𝑠 𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑒𝑡, 1,2 𝑘𝑔/𝑚3
𝑐𝑝 = 𝐿𝑢𝑓𝑡𝑒𝑛𝑠 𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑘𝑎 𝑣ä𝑟𝑚𝑒𝑘𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑒𝑡, 1000 𝐽/𝑘𝑔𝐾
𝑞𝑜𝑣 = 𝑂𝑎𝑣𝑠𝑖𝑘𝑡𝑙𝑖𝑔𝑡 𝑙𝑢𝑓𝑡𝑙ä𝑐𝑘𝑎𝑔𝑒 [m3/s]
Den värmeeffekt som behöver tillföras för att kompensera värmeförlusten
beräknas enligt ekvation 5.9:
𝑃𝑜𝑣 = 𝑄𝑜𝑣 ∙ (𝑇𝑖𝑛𝑛𝑒 − 𝑇𝑢𝑡𝑒 ) [W]

(5.9)

𝑇𝑡𝑖𝑙𝑙 = 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟 𝑝å 𝑡𝑖𝑙𝑙𝑙𝑢𝑓𝑡𝑒𝑛 [°C]
𝑇𝑢𝑡𝑒 = 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟 𝑝å 𝑢𝑡𝑒𝑙𝑢𝑓𝑡𝑒𝑛 [°C]
Solinstrålning, 𝑷𝒔
Solinstrålning beror på fönsterytor och klimatet. Under årets varmare dagar
kan värme upp till 700 W/m2 tillföras, därmed är solen den största
värmetillförselkällan. Hur mycket av solenergin som släpps igenom beror på
fönstertypen, standardfönster släpper normalt genom ca 75 %, Warfvinge och
Dahlblom (2012).
Internt genererad värme, 𝑷𝒊
Byggnadens interna laster består av värme tillförd av människor, belysning
och maskiner. Några överslagsvärden på internvärme i kontorsverksamheter är:
Personvärme: 4 [W/m2 Atemp ]
Belysning: 8 [W/m2 Atemp ]
Maskiner: 12 [W/m2 Atemp ]
Ackumulation
Vid beräkning av kyleffektbehovet behöver man ta hänsyn till det faktum att
värme lagras i byggnadens stomme. Detta är särskilt påtagligt i tunga stommar i
t.ex. betong.
Det momentana kyleffektbehovet
I byggnader med återvunnen ventilationsluft är den totala effektförlusten
enligt ekvation 5.10 en summering av transmission-, ventilation- och
läckageförluster:
𝑄𝑡𝑜𝑡 = 𝑄𝑡 + 𝑄𝑣 ∙ (1 − 𝜂) + 𝑄𝑜𝑣 [W/K]

(5.10)

Solinstrålningen och den internt genererade värmen adderas enligt ekvation
5.11 och går under begreppet gratisvärme i förenklande syfte:
𝑃𝑔 = 𝑃𝑠 + 𝑃𝑖 [W]

(5.11)
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Det momentana kyleffektbehovet vid en given utetemperatur blir således
enligt ekvation 5.12:
𝑃𝑐 = 𝑃𝑔 + 𝑄𝑡𝑜𝑡 ∙ (𝑇𝑖𝑛𝑛𝑒 − 𝑇𝑢𝑡𝑒 ) [W]

(5.12)

5.2 Energiförbrukning
Kylsystemets behov av elenergi beräknas för att en bedömning av systemets
årliga energiförbrukning och kostnad skall kunna göras. Med kännedom om
åtgången elenergi kan därefter analyser av ett systems livscykelkostnad samt
miljöpåverkan genomföras.

5.2.1 Energiekvationen
Energi är effekt över tid. En energiårsförbrukning är en summering av den
momentana effekten över alla timmar kylmaskinen är i drift och uttrycks i
wattimmar:
𝐸 = ∑ 𝑃 ∙ 𝑡 [Wh]

(5.13)

𝑃 = 𝐸𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡 [W]
𝑡 = 𝑇𝑖𝑑 [h]
Energiekvationen
kyleffektbehovet:

för

det

i

ekvation

5.12

𝐸 = ∑ 𝑃𝑐 ∗ 𝑡 [Wh]

beräknade

momentana
(5.14)

5.2.2 Temperaturberoende effekt och energi
Temperaturdifferensen mellan den rådande utetemperaturen och det
förutbesämda gränsvärdet då omkoppling till aktiv kylning måste ske har stor
påverkan på kyleffekten. I och med att gränsvärdet är konstant är det
utetemperaturen som är den påverkande faktorn. Det finns således ett direkt
samband mellan utetemperaturen och effekten. På grund av detta samband kan
en temperaturkurva användas för att avläsa effekten och beräkna
energiförbrukningen. I Figur 5.1 redovisas utetemperaturens medelvärde mellan
08:00 till 17:00, då ett behov för komfortkylning kan antas finnas, för åren 20062013 i Uppsala.
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Figur 5.1 Medeltemperaturer mellan 08:00 och 17:00 i Uppsala för åren 2006-2013.
För att kunna avläsa effekten och beräkna den åtgångna energin införs en
effektkurva. Effektkurvan är en sinusfunktion av tiden, förskjuten så att den skär
temperaturkurvans mitt, vilket ger det mest rättvisande värdet för
energiberäkningen. Till kurvan skapas en sekundär y-axel där den
dimensionerande effekten sätts i förhållande till den dimensionerande
utetemperaturen, DUTsommar antas till 27°C grader.
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Under de kallare månaderna förutsätts ett konstant kyleffektbehov på 100
kW, en antagen baslast för den internt genererade värmen. Arean under grafen
motsvarar den energi som krävs för att tillgodose kyleffektbehovet.
Kylbehovsprofilen som utgörs av den till temperaturkurvan i Figur 5.1
anpassade sinusfunktionen redovisas i i Figur 5.2.

Kylbehovsprofil
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Figur 5.2 Kylbehovsprofil anpassad till temperaturer mellan 8-17 över ett år.
Sinuskurvans funktion är anpassad efter Uppsalas klimat och uttrycks:
sin (

𝑝𝜋(𝑥 − 𝑓)
) ∙ 𝑃𝑑𝑖𝑚
365

Där p betecknar sinuskurvans period och f dess förskjutning
Den inre funktionen har dividerats med antalet dagar på ett år då kylsystemet
förväntas vara i bruk. Kurvans lutning och placering har justerats med täljarens
positiva respektive negativa värde. Sinusfunktionens värde kan högst bli ett,
därför har funktionen multiplicerats med den dimensionerade effekten 𝑃𝑑𝑖𝑚 och
då effekten är vertikal avgör den till stor del kurvans amplitud.

5.2.3 Energiberäkning
Energin för det område i Figur 5.2 som överstiger 100 kW integralberäknas
enligt 5.15 varvid arean mellan effektkurvans funktion och x-axeln erhålls:
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𝑎

𝑝𝜋(𝑥−𝑓)

∫𝑏 sin (

) ∙ 𝑃𝑚𝑎𝑥 𝑑𝑥

365

(5.15)

Där a och b motsvarar de värden på x-axeln där sinusfunktionen skär
baslasten 100 kW.
För att få ut den energi som behöver tillföras till kylmaskinens kompressor
divideras det uträknade värdet med köldfaktorn, COP:
𝑎

𝑝𝜋(𝑥−𝑓)

𝐸 = (∫𝑏 sin (

365

1

) ∙ 𝑃𝑚𝑎𝑥 𝑑𝑥) ∙ 𝐶𝑂𝑃

(5.16)

5.3 Rördimensionering
I ett indirekt system måste kyl- och köldbärarkretsar dimensioneras för
rådande förhållanden. Den avgörande faktorn för rördimensioneringen är
kylmedlets och köldbärarens flöde. Flödet beräknas med en effektekvation,
förutsatt att den kyleffekt som avses transporteras i ledningen är given, Wiklund
(2009). Kyleffekt i en rörledning:
𝑄̇ = 𝑚̇ ∙ 𝑐𝑝 ∙ (𝑇𝑡 − 𝑇𝑓 ) [kW]

(5.17)

𝑚̇ = 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑓𝑙ö𝑑𝑒𝑡 [kg/s]
𝑐𝑝 = 𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑘 𝑣ä𝑟𝑚𝑒𝑘𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑒𝑡 𝑣𝑖𝑑

𝑇𝑓 +𝑇𝑟
2

[kJ/kg K]

𝑇𝑓 = 𝑓𝑟𝑎𝑚𝑙𝑒𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟 [°C]
𝑇𝑟 = 𝑟𝑒𝑡𝑢𝑟𝑙𝑒𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟 [°C]
Massflödet 𝑚̇ är en produkt av kylmedlets/köldbärarens densitet och
volymflödet:
𝑚̇ = 𝜌 ∙ 𝑉𝑓 [kg/s]
𝜌 = 𝑘𝑦𝑙𝑚𝑒𝑑𝑙𝑒𝑡𝑠/ 𝑘ö𝑙𝑑𝑏ä𝑟𝑎𝑟𝑒𝑛𝑠 𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑒𝑡 𝑣𝑖𝑑

(5.18)
𝑇𝑓 +𝑇𝑟
2

[kg/m3]

𝑉𝑓 = 𝑣𝑜𝑙𝑦𝑚𝑓𝑙ö𝑑𝑒𝑡 [m3/s]
Efter erhållet värde på volymflödet kan diametern fastställas på två olika sätt
beroende på vilken data som är given.
Metod 1: Given flödeshastighet
Om flödeshastigheten är känd kan vattenflödet för en given rördimension
beräknas enligt ekvation 5.19:
𝑉𝑓 = 𝑣 ∙ 𝐴 = 𝑣 ∙

𝜋∙𝑑2
4

(5.19)

𝑣 = 𝑘𝑦𝑙𝑚𝑒𝑑𝑙𝑒𝑡𝑠/𝑘ö𝑙𝑑𝑏ä𝑟𝑎𝑟𝑒𝑛𝑠 𝑓𝑙ö𝑑𝑒𝑠ℎ𝑎𝑠𝑡𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡 [m/s]
𝐴 = 𝑟ö𝑟𝑒𝑡𝑠 𝑡𝑣ä𝑟𝑠𝑛𝑖𝑡𝑡𝑠𝑎𝑟𝑒𝑎 [m2]
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𝑑 = 𝑟ö𝑟𝑒𝑡𝑠 𝑑𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟 [m]
Vid dimensioneringen kan man välja att optimera en av de två variablerna.
En optimering av rördiametern där lägsta möjliga mått väljs, skulle innebära
lägre kapitalkostnader. En negativ följd av detta är dock att en pump behöver
arbeta mer för att uppnå samma volymflöde samtidigt som elförbrukningen
ökar. Att istället välja att optimera flödeshastigheten, större rördiameter och
därmed lägre flödeshastighet, skulle ge motsatta konsekvenser, Wiklund (2009).
Metod 2: Givet tryckfall
Om tryckfallet inte är föreskrivet är det av rörtillverkare rekommenderat att
det sätts till ett värde på 100 Pa/m för dimensionering. Dock finns en risk för
överdimensionering om schablonvärdet används, Wiklund (2009).
Enligt ekvation 5.20 beräknas tryckfallet:
∆𝑝 =

8∙𝜌∙𝑓∙𝐿∙𝑉̇ 2
𝜋 2 ∙𝑑5

[Pa]

(5.20)

𝑓 = 𝑓𝑟𝑖𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙 [-]
𝐿 = 𝑟ö𝑟𝑙ä𝑛𝑔𝑑 [m]
Förutsatt att Reynolds tal och den relativa råheten är givna eller går att
beräkna kan friktionstalet hämtas ur Moodys diagram, se Bilaga 6. Diagrammet
är en plottning av Colebrook-Whites formel:
1
𝑓 1/2

= −2𝑙𝑜𝑔 ∙

𝑘
𝐷

3,71

+𝑅

2,51

𝑒 ∙𝑓

1/2

(5.21)

5.4 Dimensionering av cirkulationspump
När vattnet strömmar genom ett rörsystem så uppstår friktionsförluster.
Dessa förluster benämns tryckfall och inträffar mot rörväggen, vid
riktningsändringar och apparater. Vid dimensionering av cirkulationspumpar
adderas tryckfallen och genom att studera sambandet med vattenflödet kan en
pump med optimala egenskaper väljas.

5.4.1 Beräkning av tryckfall
Ett rörsystems totala tryckfall beräknas enligt ekvation 5.22:
∆𝑝 = ∑ ∆𝑝𝑓 + ∑ ∆𝑝𝑒 + ∑ ∆𝑝𝑎 [Pa]

(5.22)

∆𝑝𝑓 = 𝑡𝑟𝑦𝑐𝑘𝑓𝑎𝑙𝑙 𝑖 𝑟𝑎𝑘𝑎 𝑙𝑒𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔𝑎𝑟 [Pa]
∆𝑝𝑒 = 𝑡𝑟𝑦𝑐𝑘𝑓𝑎𝑙𝑙 𝑖 𝑟𝑖𝑘𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠ä𝑛𝑑𝑟𝑖𝑛𝑔𝑎𝑟 [Pa]
∆𝑝𝑎 = 𝑡𝑟𝑦𝑐𝑘𝑓𝑎𝑙𝑙 𝑖 𝑎𝑝𝑝𝑎𝑟𝑎𝑡𝑒𝑟 [Pa]
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Tryckfall i raka ledningar
Tryckfallet som uppstår i raka ledningar beräknas enligt ekvation 5.23:
𝐿

∆𝑝𝑓 = 𝑓 ∙ 𝐷 ∙

𝜌∙𝑣 2
2

[Pa]

(5.23)

𝑓 = 𝑓𝑟𝑖𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑘𝑜𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 [-]
𝐿 = 𝑟ö𝑟𝑒𝑡𝑠 𝑙ä𝑛𝑔𝑑 [m]
𝜌 = 𝑣𝑎𝑡𝑡𝑛𝑒𝑡𝑠 𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑒𝑡 [kg/m3]
𝑣 = 𝑣𝑎𝑡𝑡𝑛𝑒𝑡𝑠 𝑠𝑡𝑟ö𝑚𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠ℎ𝑎𝑠𝑡𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡 [m/s]
Friktionskoefficienten utläses ur Colebrooks diagram efter att Reynolds tal
och den relativa råheten har beräknats.

Tryckfall i riktningsändringar
När ledningar ändrar riktning vid t.ex. en krök, avgrening eller när rörets
dimension ökar eller minskar uppstår engångsförluster. Tryckfallet är i likhet
med det rörliga tryckets storlek och beräknas enligt ekvation 5.24:
∆𝑝𝑒 = 𝑧 ∙

𝜌∙𝑣 2
2

[Pa]

(5.24)

Stöttalet z, även kallat tryckfallskoefficient och motståndstal är ett
dimensionslöst tal vars storlek varierar beroende på ändringar i rörledningen.
Vid beräkning av tryckfall i riktningsändringar används överslagsvärden på z
för olika avvikningsfall.

Tryckfall i apparater
I apparater som t.ex. värmeväxlare och kylbafflar sker tryckfall. Dessa är så
pass produktspecifika att värdet bör tas ur tillverkarens produktdata.

Dimensionering
Pumpvalet baseras på förhållandet mellan det totala tryck- och vattenflödet i
den avsedda rörsträckan. Länken mellan tryckfallet och vattenflödet är vattnets
strömningshastighet vilken beräknas genom en omskrivning av 5.19:
𝑉𝑓 = 𝑣 ∙ 𝐴 → 𝑣 =

𝑉𝑓
𝐴

[m/s]

(5.25)

Driftpunkt
Genom att rita en graf med totaltrycket som en funktion av vattenflödet
åskådliggörs förhållandet mellan dem. Den så kallade systemkurvan är en
andragradsfunktion av flödet med en konstant som representerar tryckfallet
enligt ekvation 5.26:
∆𝑝 = 𝑘 ∙ 𝑉𝑓 2 [Pa]

(5.26)
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𝑘 = 𝑘𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡
Pumpkurvan visar hur pumpens kapacitet ändras vid ett ökat vattenflöde.
Pumpkurvan tillhandahålls av pumptillverkare.
Där system- och pumpkurvan skär varandra uppnås samma flöde i pumpen
som krävs av systemet. Punkten kallas för driftpunkt och visas i Figur 5.4.
Driftpunkten varierar beroende på pumpens egenskaper, för bästa resultat bör
en pump som ger en driftpunkt där verkningsgraden är som högst väljas.

Figur 5.3 Pump- och systemkurvorna skär varandra i den så kallade driftpunkten.
(McNally Institute)

Tillförd effekt till pump
Efter att en lämplig pump har valts kan den eleffekt som behöver tillföras till
pumpens motor beräknas enligt ekvation 5.27:
𝑃𝑡𝑖𝑙𝑙𝑓ö𝑟𝑑 =

∆𝑝∙𝑉𝑓
𝜂

[W]

(5.27)

För att få ut pumpens årliga elförbrukning multipliceras den tillförda effekten
med antalet timmar kylsystemet beräknas behöva vara i drift på ett år, Warfvinge
och Dahlblom (2012).
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6. Förutsättningar för analys av kylsystem
Skall Ihus fortsätta med egenproducerad kyla på Salagatan 18 eller bör de
istället satsa på fjärrkyla levererad från Vattenfall? Vilka för- och nackdelar finns
för respektive system och vad talar för eller emot att Ihus skall ansluta sig till
fjärrkylanätet i Uppsala?
För att kunna framhäva en teknik som det lämpligare alternativet krävs en
jämförelse mellan egenproducerad kyla och fjärrkyla. I detta kapitel presenteras
de parametrar som anses vara av störst betydelse för valet av
köldbärarproduktion.

6.1 Kyleffektbehov
Bjerking AB har genomfört kyleffektbehovsberäkningar för plan ett och två i
hus B i kv. Noatun, se Bilaga 1 för situationsplan. Då avgränsningar i detta arbete
avseende beräkningar av det totala kyleffektbehovet har gjorts uppskattas
kyleffektbehovet för fastigheten utifrån Bjerkings beräkningar. De byggnader
där ett kylbehov föreligger och som inte tillgodoses av det befintliga kylsystemet
är:





Hus B (200 kW) – fastigheten har tre plan, kyleffektbehovet för plan ett
och två har beräknats till 60kW per våningsplan. Plan tre antas ha
något större kylbehov än de två underliggande planen på grund av att
det ligger under yttertaket vilket antas medföra ytterligare
värmetillförsel. På grund av detta uppskattas kyleffektbehovet till plan
tre vara 80kW, detta medför ett totalt kyleffektbehov för hus B på
200kW.
Hus A (200 kW) - är i konstruktion och mått snarlik hus B, varför det
antas ha samma kyleffektbehov, d.v.s. 200kW.
Hus C, resterande del (200 kW) - Lite mindre än halva hus C förses i
dagsläget med kyla från det vätskekylaggregat som finns på Salagatan
18, vilket har en total effekt på 600kW. Kyleffekten från denna
anläggning till hus C antas vara ca 100kW. För att förse den resterande
delen av hus C med kyla görs därför ett antagande att ytterligare
200kW behövs för att täcka det totala kyleffektbehovet för hus C. Hus
C är större än hus A och B varför det antas ha ett något större kylbehov.

Detta ger ett totalt kyleffektbehov för fastigheten Kv. Noatun på:
600 + 200 + 200 + 200 = 1200 kW
Detta antagna kyleffektbehov kommer att utgöra underlag i beräkningar och
undersökningar av egenproducerad kyla och fjärrkyla.
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6.2 Befintligt system – komfortkyla med vätskekylt
vätskekylaggregat
I dagsläget finns en kylanläggning i Ihus fastighet på Salagatan 18 i Uppsala.
Kylsystemet är ett fullständigt indirekt system som drivs av ett vätskekylt
vätksekylaggregat integrerat med frikyla. Det vätskekylda vätksekylaggregatet
med effekten 600kW är placerat i fastighetens källare, se Figur 6.1.

Figur 6.1 Vätskekylt vätskekylaggregat, Salagatan 18.
Köldbäraren, som består av vatten, kyls antingen med vätksekylaggregatet
eller med frikyla till ca 8°C och lagras i ackumulatortankar. När det föreligger ett
kylbehov leds köldbäraren från ackumulatortankarna till takplacerade
luftbehandlingsaggregat
för
kylning
av
tilluften.
Den
från
luftbehandlingsaggregaten returnerande köldbäraren som har en temperatur på
ca 16°C leds sedan vid behov till kylbafflar på plan 2 och 5 för kylning av rum.
Efter detta steg har köldbärarens temperatur stigit till ca 18°C och leds därefter
tillbaka till vätskekylaggregatet eller en värmeväxlare för frikyla för att kylas på
nytt. Ett flödesschema över det befintliga systemet redovisas i Bilaga 2.
Vid drift av vätskekylaggregatet sker kondenseringen av köldmediet i
kondensorn med hjälp ett kylmedel med en temperatur på ca 35°C via en
värmeväxlare. Detta gör att kylmedlet värms upp till ca 42°C. För att kylmedlet
på nytt skall kunna kyla kondensorn sänks dess temperatur med en hjälp av en
kylmedelkylare. Denna kylmedelkylare är placerad på taket, i denna blåser
fläktar kall luft mot de kylmedelkretsar som kylmedlet flödar i. Kylmedlet är en
frostskyddad blandning av vatten och glykol där 35 % av blandningen utgörs av
glykol. Kylmedlet behöver vara frostskyddat för att den kalla uteluften inte ska
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orsaka frysning under årets kallare perioder. Den på Salagatan 18 takplacerade
kylmedelkylaren visas i Figur 6.2.

Figur 6.2 Takplacerad kylmedelkylare på Salagatan 18.
När temperaturen är tillräckligt låg kan det luftkylda kylmedlet användas
för frikyla. Temperaturintervallet i vilket frikyla kan utnyttjas är 2-8°C. Uteluften
används då för att kyla kylmedlet som via en till köldbärarkretsen direkt ansluten
värmeväxlare kyler köldbäraren utan att behöva tillämpa aktiv kylning med
vätskekylaggregatet. Således värms kylmedlet medan köldbäraren kyls
samtidigt som man sparar energi på att inte låta vätskekylaggregatet vara igång.

6.3 Systemlösningar för utbyggt kylsystem
En om- eller utbyggnad är nödvändig för att kunna förse hela kv. Noatun
med kyla då det befintliga systemet ej förmår att kyla de fyra fastigheterna.
En ombyggnad skulle innebära ett utbyte av den befintliga kylmaskinen till
en större med en kapacitet på 1,2 MW. Beräkningar enligt metod 1 i avsnitt 5.3
för befintliga köldbärarkretsar med en antagen flödeshastighet på 1 m/s ger en
minsta erforderlig rördimension på 151.15mm för effekten 600 kW vilket
stämmer väl överens med de faktiska dimensionerna som är 154mm. För
excelberäkningar av rördimensioner, se Bilaga 4.
Den för hela kv. Noatun antagna erforderliga effekten 1,2 MW beräknas
minsta erforderliga rördiameter till 213,75mm. Således är det befintliga
rörsystemets dimensioner otillräckliga för en sådan hög effekt. Ett rörbyte av hela
köldbärarkretsen skulle medföra stora kostnader, av den anledningen utesluts
detta alternativ.
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Det alternativ som återstår är en utbyggnad där ytterligare en kylmaskin med
en kapacitet på 600 kW installeras. En kylmaskin kan inte installeras och
sammankopplas med det befintliga kylsystemet, dels på grund av
underdimensionerade rör och dels på grund av brist av utrymme i
kylmaskinrummet. En alternativ lösning är ett kylsystem i likhet med det
befintliga vilket kan göras på två olika sätt.

6.3.1 Fall 1: Kylsystem parallellt med befintligt kylsystem på
Salagatan 18.
Ett parallellt kylsystem innebär att ett ytterligare kylsystem införs i samma
källarvåning på Salagatan 18. Ett sådant kylsystem är fristående men installeras
parallellt med det befintliga och är snarlik i uppbyggnaden. Kylsystemets
kylproduktion motsvarar likt det befintliga 600 kW och kylan distribueras via
kulvertledningar till övriga fastigheter.
Köldbärarkretsar förutsätts kunna dras i befintliga kulvertar med undantag
kulverten mellan Salagatan 18 och hus A. I denna kulvert finns ett befintligt rör
med isolering på utsidan, dock är varken röret eller isoleringen i bruksskick. En
ny isolerad kulvertledning behöver följaktigen läggas.
Det befintliga röret går ej att avlägsna, det enda sättet att utnyttja kulverten
på är därmed att skjuta ett nytt rör genom det det gamla röret. För att detta skall
vara möjligt krävs det att kulverten inte är krökt. Rörets innerdiameter är efter
mätning enligt Figur 6.3 fastställd till 120 mm.
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Figur 6.3 Kulvertledning mellan Salagatan 18 och hus A i Kv. Noatun.
En köldbärarkrets behöver ett isoleringslager på uppemot 35 mm. För att en
sådan ledning skall kunna rymmas i det befintliga röret får den inre rördiametern
maximalt vara 46 mm (120 – 70 – 4 = 46).
För en effekt på 200 kW är detta en kraftig underdimensionering och
vattenhastigheten skulle uppgå till ca 3,5 m/s. Kulverten har därför bedömts
vara obrukbar och den 30 meter långa sträckan mellan Salagatan 18 och hus A
måste därför grävas upp för att nya kulvertledningar ska kunna läggas i marken.

6.3.2 Fall 2: Kylsystem placerat i annan byggnad
Det finns möjlighet att införa ett kylsystem i ett av de övriga husen (A, B, C).
Vilket hus som lämpar sig för detta beror på vald kylteknik. För fjärrkyla förordas
hus A och för egenproducerad kyla hus B, för ytterligare förklaring, se Kapitel 7
och 8. Kyla distribueras till hus A, B och C. Liksom för fall 1 är grävarbete
ofrånkomligt för att kunna distribuera kyla till hus A.

6.4 Ekonomi
För att bedöma vilket av alternativen egenproducerad kyla och fjärrkyla som
är det mest ekonomiskt fördelaktiga krävs en analys av de kostnader som
respektive teknik medför. I detta avsnitt redovisas de kostnader som den
ekonomiska analysen kommer att ta hänsyn till.
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6.4.1 LCC
LCC, Life Cycle Cost, ”livscykelkostnad”, är den totala kostnaden för en viss
produkt. LCC innefattar hela livslängden, från installation till rivning.
Livscykelkostnadsanalyserna i denna rapport kommer dock ej att ta hänsyn till
rivningskostnader. Vid en nyinvestering av utrustning är LCC ett verktyg som
kan användas för att se hur kostnaden för olika alternativ skiljer sig över
utrustningens livslängd. Om en produkt med en hög investeringskostnad har
låga energi- och underhållskostnader är den, sett över hela livslängden, ofta
billigare än en billig, mer energikrävande produkt som kräver mer underhåll.
Detta gäller inte minst med dagens stigande energipriser.
Alla kylsystem kräver i viss mån något slags underhåll och service. Kontroller
av anläggningen måste ske regelbundet för att säkerställa att utrustningen och
driften fungerar så som den är avsedd att göra. I livscykelkostnadsanalysen har
underhållskostnaderna för egenproducerad kyla uppskattats till ett rimligt
värde, för fjärrkylan antas den rörliga energikostnaden täcka eventuella driftoch underhållskostnader.
Således är de faktorer som påverkar den totala livscykelkostnaden främst
investeringskostnaden, energikostnader och underhållskostnader. Normalt ökar
underhållskostnaderna ju äldre en produkt blir samtidigt som
energikostnaderna varierar, dels med förändring av elpriser men även periodvis
över året. Då dessa variationer kan vara svåra att bestämma kan dessa kostnader
antas vara lika stora varje år under produktens livslängd. Totala
livscykelkostnader beräknas enligt ekv. 6.1. Investeringens livslängd antas i
analysen vara 15 år. Räntan (real kalkylränta) antas vara 4% och den årliga
prisökningen 3%.
𝐿𝐶𝐶𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝐶𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔 + 𝐶𝑈𝑛𝑑𝑒𝑟ℎå𝑙𝑙 + 𝐶𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖 − 𝐶𝑅𝑒𝑠𝑡𝑣ä𝑟𝑑𝑒 [kr]

(6.1)

𝐶𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔 = 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑒𝑛𝑠 𝑖𝑛𝑖𝑡𝑖𝑎𝑙𝑎 𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 [kr]
𝑁𝑢𝑣ä𝑟𝑑𝑒 𝑎𝑣 𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟ℎå𝑙𝑙𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑, 𝐶𝑈𝑛𝑑𝑒𝑟ℎå𝑙𝑙 =
((1+𝑅ä𝑛𝑡𝑎)å𝑟 −1)

𝑈𝑛𝑑𝑒𝑟ℎå𝑙𝑙𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 ∙ (𝑅ä𝑛𝑡𝑎∗(1+𝑅ä𝑛𝑡𝑎)å𝑟 )
𝑁𝑢𝑣ä𝑟𝑑𝑒 𝑎𝑣 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑, 𝐶𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖 = 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑𝑒𝑟 ∙

(6.2)
((𝑣∗(𝑣 å𝑟 −1))
[kr]
(𝑣−1)

(6.3)
Å𝑟𝑙𝑖𝑔 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 = 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑓ö𝑟𝑏𝑟𝑢𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔 [kWh] ∙ 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑝𝑟𝑖𝑠 [kr]
𝑣=

1+𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑝𝑟𝑖𝑠ö𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔

(6.4)
(6.5)

1+𝑅ä𝑛𝑡𝑎
𝑅𝑒𝑠𝑡𝑣ä𝑟𝑑𝑒

𝑁𝑢𝑣ä𝑟𝑑𝑒 𝑎𝑣 𝑟𝑒𝑠𝑡𝑣ä𝑟𝑑𝑒, 𝐶𝑅𝑒𝑠𝑡𝑣ä𝑟𝑑𝑒 = (1+𝑅ä𝑛𝑡𝑎)å𝑟 [kr]

(6.6)

Restvärdet är investeringens värde vid kalkylperiodens slut, Belok (2011).
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Entreprenadkostnad
Vid en nybyggnation eller investering i ny utrustning anlitas entreprenörer
för att utföra det erforderliga arbetet som tillkommer. Det finns ett flertal olika
entreprenadformer som man kan använda sig av, t.ex. generalentreprenader och
totalentreprenader som hör till de vanligaste.
De entreprenadkostnader som kan antas tillkomma för fjärrkyla respektive
egenproducerad kyla beräknas i kalkylprogrammet Sektionsdata från Wikells
Byggberäkningar AB. Resultatet av dessa kalkyleringar redovisas i kalkylblad.
I entreprenadkostnaderna ingår de kostnader som ett arbete innebär,
däribland materialkostnader, timkostnader för arbetare, transporter osv.
Entreprenadkostnaden kan därmed sägas motsvara investeringskostnaden i
LCC-analysen.

6.5 Miljö
Ihus är sedan 2002 certifierade enligt miljöledningsstandarden ISO
14001:2004 och alla deras fastigheter har genomgått en miljöinventering där
respektive fastighets miljöbelastningar fastställts. De arbetar för användning av
miljövänliga material, minimering av uttaget av naturresurser, minimering av
energianvändning i deras fastigheter och de strävar efter en ständig förbättring
inom dessa områden. Då Ihus har en strikt miljöpolicy och strävar efter att
minimera miljöpåverkan i deras verksamhet är intresset för en framtida
komfortkylanläggnings miljöpåverkan av intresse.
För att få en helhetsbild över ett kylsystems totala miljöpåverkan bör en
fullständig livscykelanalys (LCA) genomföras. En sådan analys är komplex och
omfattande varför ingen fullständig analys har kunnat genomföras i detta
examensarbete. Respektive kyltekniks miljöpåverkan kommer därför att
behandlas övergripligt. Detta skall visa huruvida någon av teknikerna är att
föredra ur ett miljöperspektiv för att därefter vägas in i den slutgiltiga
bedömningen av vilket systemval som bör göras.
Oavsett om valet faller på egenproducerad kyla eller fjärrkyla kan det
medföra att åtgärder som eventuellt kan innebära negativa effekter för miljön
måste genomföras. För att kunna distribuera en köldbärare från en
kylanläggning på Salagatan 18 till hus A i kv. Noatun krävs kulvertar för
köldbärarkretsar. Utifrån befintliga förhållanden anses att en ny kulvert måste
läggas. En möjlig lösning vore att placera kulverten ovan mark, men då området
mellan byggnaderna består av parkeringsyta anses detta vara en dålig lösning.
Detta innebär att en kulvert behöver placeras under markytan. Detta är
problematiskt då kvarteret ursprungligen består av gamla industribyggnader
vilket betyder att risken för föroreningar i marken är påtaglig. Ett eventuellt
markarbete kan medföra att förorenade jordmassor grävs upp varför det är
troligt att dessa jordmassor behöver deponeras. Förutom att deponering innebär
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en negativ miljöpåverkan så medför det även ekonomiska konsekvenser. Ett
potientiellt större problem är en eventuell förekomst av tyngre föreningar i
marken som vid schaktarbeten ges möjligheten att röra sig nedåt. I värsta fall kan
dessa föreningar då nå vattenförande lager och därmed kommunicera med
vattentäkt.

6.6 Prestanda
Teknikerna för att uppnå kylning skiljer sig mellan fjärrkyla och
egenproducerad kyla med ett vätskekylaggregat varför de även skiljer sig
prestandamässigt. Med prestanda avses t.ex. effektivitet (verkningsgrad och
energiförbrukning).

6.7 Övriga parametrar
Eventuella övriga parametrar som kan vara av intresse för valet av kylsystem,
t.ex. buller från utrustning och utrymmesbehov.
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7. ANALYS AV EGENPRODUCERAD KYLA
7.1 Granskade fall för egenproducerad kyla
Det tillkommande kylsystemetet byggs i likhet med det befintliga där ett
vätskekylt vätskekylaggregat integreras med ett frikylesystem med tillhörande
komponenter.
En kostnadsoptimal placering av kylsystemet är en placering med
minimerade
rörledningslängder.
Kylmedelkretsen
har
de
största
rördimensionerna (DN204) och vars rörledningslängder kan optimeras genom
att placera kylmedelkylaren i vertikal linje med vätskekylaggregatet.
Köldbärarkretsar (DN154) distribuerar kylan till kvarteret och är därmed den
längsta, en optimering kan göras genom att placera kylsystemet nära kulvertarna
som leder till närliggande byggnader. I följande underavsnitt redogörs för de
möjliga placeringarna av ett kylsystem i Kv. Noatun. Ritningar för respektive fall
redovisas i Bilaga 5.

7.1.1 Fall 1: parallellt kylsystem i Salagatan 18
Den bästa lösningen för ett parallellt kylsystem är att systemet installeras i det
stora garaget i källaren där kulvertutsticken finns. Det är dock osäkert om en
kylmedelkylare kan installeras på taket ovanför det stora garaget. På grund av
osäkerheten granskas ett ytterligare fall där kylsystemet placeras i det mindre
garaget, nära det befintliga kylmaskinrummet. På taket ovanför detta rum finns
plats för en ytterligare kylmedelkylare.
Att uppföra ett rum i garagen skulle medföra kostnader för uppförande av
avskiljande väggar och rumsförberedning. En åtgärd av detta slag innebär också
att parkeringsytan i garaget minskar. Trots detta anses detta alternativ vara det
bästa och kommer därför att undersökas tillsammans med fall två i följande
avsnitt.

Fall 1.a – Kylsystem i det stora garaget
Ett rum upprättas för ett kylsystem i det stora garaget. Köldbärare leds i två
olika köldbärarkretsar till kulvertar.

Fall 1.b – Kylsystem i det lilla garaget
Ett Kylsystem placeras i det mindre garaget då det är det närmsta belägna
rummet till det befintliga kylsystemet som har tillräcklig stor yta för att rymma
ett vätskekylaggregat och tillhörande utrustning.

7.1.2 Fall 2: Kylsystem i hus B
Vid införandet av ett nytt kylsystem i ett av de övriga husen (A, B och C) är
det mest fördelaktiga att placera ett sådant i hus B. En placering av en
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kylanläggning i hus A innebär att större rördimensioner måste användas vilket
leder till störra kostnader och är därför ett sämre alternativ.
Vid en placering av kylsystemet i hus B kan kyla kan distribueras inom
byggnaden samt ledas till hus C via rörledningar dragna i den befintliga
kulverten mellan hus B och hus C.
Ingen kulvert finns mellan hus B och hus A så även i detta fall är grävarbete
för läggning av kulvertledningar ofrånkomlig. Avståndet mellan hus B och hus
A är dock betydligt mindre (ca 12 m) än avståndet mellan Salagatan 18 och hus
A.
På grund av avsaknad av planritningar redovisas ingen möjlig placering av
ett eventuellt kylsystem i hus B.

7.2 LCC
I detta avsnitt uppskattas den totala livsckykelkostnaden för de tre fallen.
Investeringskostnaden är den enda kostnaden som skiljer sig märkbart fallen
emellan och är därmed den enda kostnaden som kommer att granskas separat.

7.2.1 Investeringskostnader
Ett nytt system betyder att det krävs investeringar och nyinstallationer av
erforderliga komponenter och maskiner. Inköp av ett nytt vätskekylaggregat
behöver göras likväl som en ny kylmedelkylare. Ytterligare komponenter som
behövs är t.ex. en värmeväxlare för frikyla, isolerade rostfria stålrör för kylmedeloch köldbärarkretsar, expansionskärl, ackumulatortankar och annan nödvändig
utrustning och armatur. All denna utrustning behöver transporteras eller
levereras och därefter monteras och installeras.

Entreprenadkalkyler för samtliga fall
I Tabell 7.1 redovisas de uppskattade entreprenadkostnaderna för de i avsnitt
7.1 beskrivna fallen. För fullständiga kalkyler gjorda i Wikells för
egenproducerad komfortkyla, se Bilaga 6.
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Tabell 7.1 Entreprenadkostnader för egenproducerad kyla.
Typ av kostnad

Fall 1a [kr]

Fall 1b [kr]

Fall 2 [kr]

Rörledningar

392 802

289 743

269 100

Armaturer

377 076

377 076

377 076

600 kW Vätskekylaggregat 885 000
& kylmedelkylare

885 000

885 000

Pumpar

50 000

50 000

50 000

Automatikskåp
kringutrustning

för 70 000

70 000

70 000

Automatikskåp
kylmedelkylare

för 35 000

35 000

35 000

Expansionskärl 200L

20 000

20 000

20 000

Håltagningar för rör

33 000

24 000

33 000

Värmeväxlare för frikyla

15 000

15 000

15 000

Ackumulatortank 500L

40 000

40 000

40 000

Ytskikt

25 000

25 000

25 000

Markarbete

446 050

446 050

322 050

Byggnadsarbete

32 000

32 000

-

El

80 000

80 000

80 000

Summa

∑ = 2 942 528

∑ = 2 388 868

∑ = 2 221 226

302 312

321 752

2 691 180 kr

2 542 978 kr

Div.
kostnader
omkostnadspålägg,
entreprenörsarvoden,
arbetslön.

för 466 885

Total entreprenadkostnad

2 967 813 kr

7.2.2 Drift- och underhållskostnader
Ett kylsystem med ett vätskekylaggregat och tillhörande utrustning kräver
regelbundet underhåll för att upprätthålla en god drift samt för att maximera
livslängden av anläggningen. Kontroller och service får endast utföras av
kvalificerad personal. Hur ofta kontroller behöver göras beror på
användningsgraden, dock skall aggregatet i sig kontrolleras minst en gång om
året. Även om aggregatet varit avstängd en längre tid, t.ex. efter ett
säsongsuppehåll, rekommenderas det att uppstart görs av en kvalificerad
tekniker. Övriga komponenter i systemet behöver även dessa regelbundna
kontroller och service, Skiab (2014).
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Komponenter som innehåller köldmedium, så som kylpumpar, skall
regelbundet kontrolleras för läckage av certifierad personal. Det är ägaren av
anläggningen som har ansvaret att se till dessa kontroller genomförs. Om
mängden köldmedium överskrider 3kg skall kontroll ske en gång om året och
om mängden är större än 30kg var sjätte månad. Om dessa kontroller uteblir kan
den ansvarige bli belagd med en miljösanktionsavgift på 5000 kr. Senast den 31
mars året efter läckagekontroll skall en rapport lämnas till tillsynsmyndigheten
(i Uppsala Kommun till Miljökontoret), om detta krav ej efterföljs kan den
ansvarige även i detta fall bli skyldig att betala en miljösanktionsavgift. Även
nyinstallationer av aggregat är tvungna att anmälas till tillsynsmyndigheten,
Södertörns Miljö- & Hälsoskyddsförbund (2011).
Drift- och underhållskostnaderna för det befintliga kylsystemet i kv. Noatun
kan tänkas uppgå till ca 25 000 kr om året. Läcksökning av systemet behöver
genomföras två gånger per år och kostar totalt ca 15-16 000 kr. Utöver
läcksökning tillkommer andra kontroller av regulatorer, pumpar, expansionskärl
samt rengöring av kylmedelkylare, detta underhåll kan tänkas ha en årlig
kostnad på ca 10-11 000 kr. Det lär dock tas i beaktning att drift- och
underhållskostnaderna kan öka drastiskt vid t.ex. ett kompressorhaveri.

7.2.3 Energikostnader
I och med frikylefunktionen reduceras elenergin som kylsystemet kräver
avsevärt. Gränstemperaturen för omkoppling är 8 grader och åskådliggörs i
kylbehovsprofilen i Figur 7.1. Det område under den röda grafen där denna
överstiger gränstemperaturen motsvarar elförbrukningen.
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Kylbehovsprofil
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Figur 7.1 Kylbehovsprofil för egenproducerad kyla. Gränstemperaturen för omkoppling
till aktiv kylning är markerad med grönt.
Gränstemperaturen skär effektkurvan vid punkt (dag) 111 och 286 på x-axeln.
Årets energiförbrukning bärknas enligt ekvation 5.16:
286

𝐸 = (∫
111

1,4𝜋(𝑥 − 75)
1
sin (
) ∙ 850 𝑑𝑥) ∙ = 384,23 𝑀𝑊ℎ
365
3

Elpriset kan enligt uppgift från Ihus uppskattas till 1 kr/kWh. Med den
beräknade energiförbrukningen fås den totala årliga energikostnaden enligt 6.4:
Å𝑟𝑙𝑖𝑔 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 = 384230 ∗ 1 = 384230𝑘𝑟

7.2.4 Beräknad LCC
Med investerings-, underhålls- och energikostnaderna kända kan
anläggningens totala kostnad över 15 år beräknas enligt 6.6. För egenproducerad
kyla tillkommer en kostnad för byte av det befintliga vätskekylt
vätskekylaggregatet. Detta aggregat har varit i drift sedan 2006 och beräknas
kunna användas i ytterligare 7 år, därefter måste detta bytas ut, varvid 6.1 skrivs
om till:
𝐿𝐶𝐶𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝐶𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔 + 𝐶𝑈𝑛𝑑𝑒𝑟ℎå𝑙𝑙 + 𝐶𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖 − 𝐶𝑅𝑒𝑠𝑡𝑣ä𝑟𝑑𝑒 + 𝐶𝑉𝐾𝐴 [kr]
𝐶𝑉𝐾𝐴 = 𝐾𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑𝑒𝑛 𝑓ö𝑟 𝑒𝑡𝑡 𝑛𝑦𝑡𝑡 𝑣ä𝑡𝑠𝑘𝑒𝑘𝑦𝑙𝑡 𝑣ä𝑡𝑠𝑘𝑒𝑘𝑦𝑙𝑎𝑔𝑔𝑟𝑒𝑔𝑎𝑡 [kr]
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Fullständiga LCC-beräkningar redovisas i Bilaga 9.

Beräknad LCC – Fall 1a
𝐿𝐶𝐶𝑡𝑜𝑡 = 2 967 813 + 300 196,46 + 5 523 798,21 − 946 563,01 +
1 164 599,62 = 9 132 446,69 𝑘𝑟

Beräknad LCC – Fall 1b
𝐿𝐶𝐶𝑡𝑜𝑡 = 2 691 180 + 300 196,46 + 5 523 798,21 − 747 158,36 +
1 164 599,62 = 8 932 615,94 𝑘𝑟

Beräknad LCC – Fall 2
𝐿𝐶𝐶𝑡𝑜𝑡 = 2 542 978 + 300 196,46 + 5 523 798,21 − 706 012,71 +
1 164 599,62 = 8 825 559,59 𝑘𝑟

7.3 Egenproducerad kylas miljöpåverkan
Utöver de miljöskadliga konsekvenserna som eventuella grävarbeten kan
medföra så påverkas miljön även av andra anledningar vid användande av
egenproducerad kyla. Miljöpåverkan kan skilja sig mycket beroende på var den
el som driver anläggningen kommer ifrån. Att veta huruvida elen har
producerats med miljövänliga metoder eller ej är svårt att veta. På grund av detta
är det svårt att bedöma hur den verkliga miljöpåverkan ser ut.
På 1980-talet upptäckte man att användning av köldmedier av typerna CFC
(klorflourkarboner) och HCFC (klorflourväten) hade en negativ inverkan på
miljön. Dessa ämnen är sedan runt sekelskiftet förbjudna då de bidrar till
nedbrytning av ozonlagret vilket medför att en större mängd farlig UV-strålning
når jordens yta. Förbudet ledde till att dessa ämnen ofta ersattes med köldmedier
av typen HFC (flourklorväten). Denna typ av köldmedium används i det
befintliga vätskekylaggregatet (HFC R134a). Köldmedier av typen HFC är ej
heller optimala ur miljösynpunkt då de är mycket starka växthusgaser,
användningen av dessa är dock fortfarande tillåten. Alternativa ämnen som kan
användas som köldmedier är så kallade naturliga köldmedier så som vatten,
ammoniak och olika kolväten.
För att säkerställa att miljöskadliga köldmedier ej läcker ut krävs regelbundna
kontroller av certifierade företag, kontrollfrekvensen beror på mängden
köldmedium som en anläggning innehåller, Länsstyrelsen Skåne (2014).
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7.4 Prestanda egenproducerad kyla
En kylmaskins effektivitet beror på temperaturdifferensen mellan kondensor
och förångare samt kompressorns effektivitet. Ju lägre temperaturskillnaden
mellan kondensorn och förångaren är desto högre blir effektiviteten. Därför är en
så låg kondensortemperatur som möjligt att föredra. Köldfaktorn, COP, för
kylmaskiner med en effekt över 1 MW kan ha stora variationer beroende på
dimensionering av utgående köldbärartemperatur och ingående lufttemperatur.
COP är normalt runt 3, Abrahamsson och Nilsson (2013).

7.5 Övriga parametrar egenproducerad kyla
En kompressorkylmaskin avger buller och vibrationer som kan påverka
placeringen av ett vätskekylaggregat. Det kan vid behov krävas att ett rum med
en kompressorkylmaskin måste ljudisoleras. Lämpligen så placeras ett aggregat
likt det befintliga kylsystemet i ett källarutrymme eller liknande där buller ej stör
verksamheten.
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8. Analys av fjärrkyla
I Uppsala producerar Vattenfall sedan 1997 fjärrkyla vid fjärrvärmeverket i
Boländerna. Produktionen drivs till stor av absorptionskylmaskiner. Dessa drivs
i sin tur av den värme som genereras av avfallsförbränningen. Även
kylmaskiner, frikyla och kylpumpar används. Den producerade fjärrkylan
levereras genom ett fjärrkylanät i marken. Via detta nät leds det kylda vattnet
med en framledningstemperatur på 6°C som via undercentraler hos anslutna
kunder växlas över till fastighetens egna köldbärare som därefter kan användas
för kylning, Vattenfall (2014). Eftersom att fjärrkylan produceras vid en central
anläggning behöver kunden endast en fjärrkylaundercentral, se Figur 8.1,
bestående av en värmeväxlare med tillhörande komponenter för att utnyttja och
distribuera kylan.

Figur 8.1 Undercentral för fjärrkyla (C4 Energi)

8.1 Granskade fall för fjärrkyla
Ett kylsystem med en fjärrkylaundercentralen kräver betydligt färre
komponenter och apparaturer eftersom det endast distribuerar kylan.

8.1.1 Fall 1: parallellt kylsystem
En fjärrkylaundercentral upptar mindre yta än ett vätskekylaggregat och har
inget behov av flera av de komponenter som är nödvändiga för egenproducerad
kyla. Till exempel finns inget behov av ackumulatortankar då lagring av kyla
sker på fjärrkylacentralen. Därför förutsätts att två undercentraler ryms i samma
rum där kylmaskinen är placerad i dagsläget. En undercentral skulle kunna
ersätta det befintliga vätskekylaggregatet och anslutas till det befintliga
kylsystemets köldbärarkretsar. En andra undercentral skulle kunna vara
ansluten till ett till parallellt kylsystem. Detta parallella kylsystem skulle kunna
förse den del av kv. Noatun som idag saknar komfortkyla. Det vore en lösning

45

EXAMENSSARBETE: BEREDNING AV KÖLDBÄRARE FÖR KOMFORTÄNDAMÅL I KONTORSVERKSAMHET

där man kan utnyttja stora delar av det befintliga systemet vilket är ekonomiskt
fördelaktigt.

8.1.2 Fall 2: kylsystem i hus A (och Salagatan 18)
Två separerade undercentraler, den ena placerad i det befintliga
kylmaskinrummet och den andra i hus A för att minska de stora
rörledningslängder som uppstår om undercentralen är placerad på Salagatan 18.
Problemet med detta alternativ är att de båda separerade undercentralerna
behöver vara anslutna till fjärrkylanätet. Det innebär att en dragning av
fjärrkylanätets ledningar måste genomföras på båda sidor av kv. Noatun vilket
skulle leda till stora kostnader. Ett alternativ vore att dra ledningar från en
fjärrkylaledning på Salagatan till en undercentral i hus A. Detta skulle dock
innebära långa ledningslängder och oönskat grävarbete mellan Salagatan och
hus A.

8.2 LCC fjärrkyla
I detta avsnitt beräknas den totala livscykelkostnaden för fjärrkyla för en
period över 15 år för de två fallen. I och med att kylan abonneras blir
kostnadsbilden förändrad.
Till investeringskostnaden tillkommer en accessavgift som täcker eventuellt
grävarbete som kan vara nödvändigt för bl.a. dragning av fjärrkylaledningar.
Drift och underhållskostnaden inräknas i en fast avgift som är baserad på
maxuttaget. Elenergikostnaden räknas dock normalt med en rörlig kostnad per
kWh.
På grund av sekretesskäl har inga prisuppgifter för fjärrkyla från Vattenfall
varit kända. Endast fem bolag som producerar fjärrkyla i Sverige har offentliga
prislistor. För att kunna genomföra en ekonomisk jämföresle med
egenproducerad kyla har därför priser från dessa bolag utgjort underlag för den
ekonomiska jämförelsen.
Tabell 8.1 Medelvärden för fjärrakylapriser från fyra leverantörer i Sverige.
Period

Effektavgift [kr/kW,år]

Rörligt pris [kr/MWh]

Sommar

293,96

562,33

Vinter

293,96

420,50

8.2.1 Investeringskostnad (inkl. accessavgift)
I investeringkostnaden för fjärrkyla ingår förutom kostnader för rör, armatur
och andra nödvändiga komponenter även kostnader för undercentraler och
anslutning till fjärrkylanätet. Anslutningsavgiften grundas främst på de
markarbeten som krävs för dragning av fjärrkylaledningar. I dessa markarbeten
ingår bl.a. kostnader för grävarbeten, kulvertläggning och återställning. Inga
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anslutningsavgifter har varit kända då Vattenfall ej varit villiga att bistå med
priser. På grund av detta har en anslutningsavgift varit tvungen att antas till vad
som förefaller vara ett rimligt pris.

Entreprenadkalkyl samtliga fall
I Tabell 8.2 redovisas de uppskattade entreprenadkosnaderna för fjärrkyla.
För fullständiga kalkyler för fjärrkyla, se Bilaga 7.
Tabell 8.2 Beräknad entreprenadkostnad för fjärrkyla fall 1 och 2.
Typ av kostnad

Fall 1 [kr]

Fall 2 [kr]

Rörledningar

259 581

333 391

Armaturer

87 771

87 771

VVX
för 440 000
fjärrkyla/fjärrkylaunderc
entral

440 000

Pumpar

25 000

25 000

för 70 000

70 000

Avluftare

37 000

37 000

Expansionskärl 200L

20 000

20 000

Håltagningar för rör

33 000

33 000

Markarbete

446 050

270 050

Ytskikt

15 000

25 000

El

12 000

12 000

Anslutningsavgift

400 000

800 000

Summa

∑ = 1 845 402 kr

∑ = 2 079 402 kr

Automatikskåp
kringutrustning

Div.
kostnader
för 307 160
omkostnadspålägg,
entreprenörsarvoden,
arbetslön.

325 851

Total entreprenadkostnad 2 152 533 kr

2 405 253 kr

8.2.2 Fast avgift (inkl. drift och underhåll)
Fjärrkyla innebär generellt sett mindre underhållsarbete för kunden än
egenproducerad kyla då den största delen av underhållet sköts direkt på
fjärrkylacentralen. En centraliserad anläggning innebär hög driftsäkerhet och
snabb service om problem uppstår, Vattenfall (2014). Även fast kunden i stor
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utsträckning slipper utföra underhållsarbeten själv så innebär det inte att
kostnader för drift och underhåll inte finns. Kostnaden för de drift- och
underhållsarbeten som sker på den centrala anläggningen ingår istället i den
rörliga energikostnaden vilket kan ge sken av att denna kostnad inte finns.

8.2.3 Energikostnader
Energiförbrukningen beräknas utifrån kylbehovsprofilen i Figur 8.2. Arean
under grafen i rött motsvarar energiförbrukningen för ett år.

Kylbehovsprofil
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Figur 8.2 Kylbehovsprofil för fjärrkyla
Energiförbrukningen beräknas enligt ekvation 5.16, dock sker ingen
dividering med COP då kylan abonneras:
3101

1,6𝜋(𝑥−82)

𝐸 = ∫820 sin (

365

) ∙ 850 𝑑𝑥 = 1419,4 𝑀𝑊ℎ

Då det rörliga priset varierar för sommar- och vinterhalvåret kan den årliga
energikostnaden ej beräknas direkt med ekvation 6.4. Den totala årliga
energiförbrukningen har beräknats till 1419,4 MWh varav 1201,1 MWh under
sommaren och 217,8 MWh under vintern. Dessa värden multipliceras med
motsvarande rörligt pris, se Tabell 8.1, och adderas. Detta medför att den totala
årliga energikostnaden uppgår till 793 280,63 kr.
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8.2.4 Beräknad LCC
Liksom för egenproducerad kyla beräknas livscykelkostnaden för fjärrkyla
över en tidsperiod på 15 år. Beräkningen skiljer sig dock på så sätt att
underhållskostnaden uteblir då denna ingår i energikostnaden. Utöver detta
tillkommer en effektavgift som beror på maxuttaget. Enligt dessa förutsättningar
skrivs 6.1 om till:
𝐿𝐶𝐶𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝐶𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔 + 𝐶𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖 − 𝐶𝑅𝑒𝑠𝑡𝑣ä𝑟𝑑𝑒 + 𝐶𝐸𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡𝑎𝑣𝑔𝑖𝑓𝑡 [kr]
𝐶𝐸𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡𝑎𝑣𝑔𝑖𝑓𝑡 = 𝐾𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 𝑓ö𝑟 𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡𝑎𝑣𝑔𝑖𝑓𝑡 𝑏𝑎𝑠𝑒𝑟𝑎𝑑 𝑝å 𝑚𝑎𝑥𝑢𝑡𝑡𝑎𝑔𝑒𝑡 [kr]
Fullständiga beräkningar redovisas i Bilaga 9.

Beräknad LCC – Fall 1
𝐿𝐶𝐶𝑡𝑜𝑡 = 2 152 533 + 10 662 398,40 − 597 612,58 + 5 291 280 =
17 508 598,81 𝑘𝑟

Beräknad LCC – Fall 2
𝐿𝐶𝐶𝑡𝑜𝑡 = 2 405 253 + 10 662 398,40 − 667 775,81 + 5 291 280 =
17 691 155,59 𝑘𝑟

8.3 Fjärrkylas miljöpåverkan
Fjärrkyla ses ofta som ett miljövänligt alternativ med låga emissioner. När
produktionen av fjärrkyla sker centralt används ofta biobränslen och drivmedel
som har en låg miljöpåverkan, Vattenfall (2014).
Av det avfall som används i produktionen har man genom kol14-metoden
beräknat att 60 % är förnybart. Resterande 40 % består av icke-förnybara material,
i huvudsak oljebaserade plaster. Det mesta av avfallet kommer från Uppland,
Södermanland och Västmanland. År 2013 uppgick den anlända mängden avfall
till 360 000 ton, varav 20 000 ton importerades, huvudsakligen från Norge och en
del från Irland. Utöver detta importeras årligen ca 6000 ton från Åland, vilket
förklaras av att Uppsala har den närmast belägna avfallsförbränningen.
Mängden importerat avfall ökar årligen på grund av att antalet
avfallsförbränningsanläggningar i Sverige ökar vilket leder till en mindre
tillgång på inhemskt avfall. Avfallet, som är sorterat, transporteras till Vattenfalls
anläggning. Det importerade avfallet transporteras först via båt till en närbelägen
hamn, transporter inom landet sker med lastbilar. Trots import av avfall anses
dock transporter utgöra en liten del av den totala miljöpåverkan, Soisalo (2014).
Förbränning av avfall leder till utsläpp av en mängd olika föroreningar. Innan
rökgasen från förbränningen släpps ut i luften genomgår den så kallad
rökgasrening. I denna minskas utsläppen av skadliga ämnen genom olika
reningstekniker så som filter och katalysatorer. I Tabell 8.3 redovisas
utsläppsdata från Vattenfalls produktion av fjärrkyla i Uppsala 2013.
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Tabell 8.3 Nyckeltal utsläpp för fjärrkyla från Vattenfall 2013, Zetterberg, J (2013).
Typ av utsläpp

kg/MWh levererad
energi

CO2

134

SO2

0,0081

NOx (kväveoxider)

0,109

Stoft

0,000048

CO2 alla kunder

131

Som fjärrkylakund har man möjligheten att köpa koldioxidneutral fjärrkyla
där förbränningen av icke-förnybart avfall kompenseras med en ökad mängd
biobränsle, t.ex. trämaterial, i den totala bränslemixen. Kompensationen
innefattar dock bara de direkta utsläppen som uppstår vid produktionen av
fjärrkyla. För att säkerställa att den reducerade mängden koldioxid motsvarar
mängden såld koldioxidneutral fjärrkyla görs årliga kontroller av en oberoende
part. Kunder som köper koldioxidneutral kyla delges även hur deras
fjärrkylaanvändning bidrar till minskningen av koldioxidutsläpp.
Med fjärrkyla så minskar den totala elförbrukningen likväl som läckage av
potentiellt skadliga köldmedium. Då fjärrkyla produceras vid en central
anläggning slipper man buller från kylmaskiner i den egna fastigheten, Vattenfall
Värme Uppsala, Säkerhet, hälsa och miljö (2013).
Vattenfalls förbränningsanläggning i Uppsala blev den 26e april 2012
Uppsala först i Sverige med att uppnå målen för att bli certifierade enligt ISO
50001. ISO 50001 är ett certifikat för energiledningssystem och följer i stort övriga
ISO-baserade ledningssystem med fokus på ständiga förbättringar.
Certifieringen innebär att Vattenfall har kartlagt betydande energiflöden, satt
upp mål för förbättringar samt ser till att årlig uppföljning av alla flöden
genomförs. Exempel på åtgärder för att effektivisera produktionen är t.ex.
installering av nya motorer med frekvensstyrning. De senaste fem åren, varav
två som certifierade, har förluster på nästan 1 GWh el kunnat minskas.
Certifieringen gäller i fem år och kontrolleras årligen av ett tredjepartsorgan.
Dessa kontroller skall se till att Vattenfall Värme Uppsala följer de krav som finns
i ISO 50001 och att de ständigt förbättrar sin energiprestanda. Vattenfall anser att
de genom ett effektivare utnyttjande av olika energiformer även minskar den
totala miljöpåverkan, Soisalo (2014).
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8.4 Prestanda fjärrkyla
Fjärrkylanätet är dimensionerat för en differens på 10°C mellan framledningsoch returtemperaturerna som är ca 6°C och 16°C. Vanligt är dock att returvattnet
från kunder inte är tillräckligt uppvärmt vilket medför att fjärrkylabolagen
tvingas sänka framlednings- och returtemperaturerna till ca 5°C respektive 15°C.
Viktigt är dock att temperaturen på returvattnet från kund inte är för hög då det
leder till en försämrad effektivitet. En del fjärrkylaleverantörer har därför infört
en straffavgift för kunder som skickar tillbaka för varmt vatten. En
temperaturdifferens på 10°C är sett till fjärrvärmen lågt vilket medför att de rör
som fjärrkylanätet är uppbyggt av blir av betydligt större dimensioner. Större
rördimensioner leder även till större kostnader.
De absorptionskylmaskiner som används på Vattenfalls anläggning i
Boländerna har en köldfaktor på 0.67. Köldfaktorn är kvoten av levererad kyla
och använd värme och el, Abrahamsson och Nilsson (2013). Köldfaktorn
beräknas enligt 8.1:
𝐿𝑒𝑣𝑒𝑟𝑎𝑟𝑎𝑑 𝑘𝑦𝑙𝑎

𝐶𝑂𝑃 = 𝐴𝑛𝑣ä𝑛𝑑 𝑣ä𝑟𝑚𝑒 𝑜𝑐ℎ 𝑒𝑙

(8.1)

8.5 Övriga parametrar fjärrkyla
Förutom den yta som kan sparas genom att t.ex. placera två undercentraler i
samma rum finns inget behov av en kylmedelkylare behövs vid fjärrkyla,
därmed frigörs yta även på taket.
Avsaknad av kylmedelkylare innebär även en estetisk vinning samtidigt som
ett eventuellt störningsmoment för boende i närheten elimineras.
En fjärrkylaundercentral ger till skillnad från en kylmaskin inte ifrån sig
något störande buller.
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9. OBSERVATIONER OCH RESULTAT
I Tabell 9.1 redovisas beräknade livscykelkostnader för egenproducerad kyla
respektive fjärrkyla för kyleffekten 1200 kW. Det framgår tydligt att
egenproducerad kyla är det klart fördelaktiga alternativet ur ett ekonomisk
perspektiv. Egenproducerad kyla för fall 2 förefaller vara det billigaste
alternativet med en total livscykelkostnad på 8 825 559,59 kr. Det är endast 50,4
% av kostnaden för den billigaste lösningen för fjärrkyla.
Tabell 9.1 Beräknade livscykelkostnader för kyleffekten 1200 kW.
LCC
1200 kW
Investering
Nusumma av underhållskostnad
[kr]
Energikostnader första året [kr]
Nusumma av energikostnader [kr]
Kostnad effektavgift [kr]
Nuvärde av restvärde [kr]

Egenproducerad kyla med frikyla

LCCtotal [kr]

Fall 1a
2967813

Fall 1b
2691180

Fall 2
2542978

Fjärrkyla
Fall 1
2152533

300196,46
397500,00
5523798,21
823960,60

300196,46
397500,00
5523798,21
747158,36

300196,46
397500,00
5523798,21
706012,71

767280,63
10662398,40
5291280,00
597612,58

767280,63
10662398,40
5291280,00
667775,81

9132446,69 8932615,94 8825559,59 17508598,81
Min
8825559,59 Min

17691155,59
17508598,81

Fall 2
2405253

För att få en bild av hur prisutvecklingen för egenproducerad kyla respektive
fjärrkyla varierar med kyleffekten har livscykelkostnadsanalyser genomförts
även för kyleffekten 800 kW. Resultatet av dessa analyser redovisas i Tabell 9.2.
Även i detta fall är fall 2 för egenproducerad kyla det klart billigare alternativet.
Kostnaden för egenproducerad kyla uppgår i detta fall till ca 57 % av kostnaden
för det billigaste alternativet för fjärrkyla. Skillnaden tycks alltså vara mindre
mellan egenproducerad kyla och fjärrkyla vid kyleffekten 800 kW än vid 1200
kW.
Tabell 9.2 Beräknade livscykelkostnader för kyleffekten 800 kW.
LCC
800 kW
Investering
Nusumma av underhållskostnad
[kr]
Energikostnader första året [kr]
Nusumma av energikostnader [kr]
Kostnad effektavgift [kr]
Nuvärde av restvärde [kr]
LCCtotal [kr]

Egenproducerad
kyla
med frikyla
Fall 1a
Fall 1b
Fall 2
2157788
1851801
1833176

Fjärrkyla
Fall 1
1951135

Fall 2
2193055,00

300196,46
253000,00
3515775,97
599071,54

300196,46
253000,00
3515775,97
514119,68

442910,40
6154836,85
3527520,00
541698,00

442910,40
6154836,85
3527520,00
608862,80

6539288,52

6318253,38 6304799,28 11091793,85
Min
6304799,28 Min

300196,46
253000,00
3515775,97
508948,78

11266549,06
11091793,85

53

EXAMENSSARBETE: BEREDNING AV KÖLDBÄRARE FÖR KOMFORTÄNDAMÅL I KONTORSVERKSAMHET

I Figur 9.1 redovisas de erhållna livscykelkostnaderna i ett diagram där
kostnaden för respektive kylsystem beroende på kyleffekten framgår.

LCC 15 år
Egenproducerad kyla med frikyla

Fjärrkyla

Kostnad [kr]

20000000,00
15000000,00
10000000,00
5000000,00
0,00
800 kW

1200 kW

Effekt [kW]

Figur 9.1 Kostnadsutveckling för kylsystem med hänsyn till kyleffekt.
Diagrammet i Figur 9.1 visar att egenproducerad kyla förefaller vara det
självklara valet ur ett ekonomiskt perspektiv. Det lär dock tas i beaktning att
livscykelkostnaderna för egenproducerad kyla i Tabell 9.1 och Tabell 9.2
förutsätter att ett sådant kylsystem är utrustat med en frikylefunktion. Denna
frikylefunktion leder till att energiförbrukningen minskas då ingen aktiv kylning
med kylmaskin är nödvändig då frikyla kan utnyttjas. För att få en bild av hur
egenproducerad kyla och fjärrkyla skiljer sig åt kostnadsmässigt om denna
frikylefunktion saknas görs därför ytterligare livscykelkostnadsanalyser där den
energi som sparas genom att använda frikyla ej räknas bort. Dessa
livscykelkostnadsanalyser skall visa hur kostnaden varierar då:




Både det befintliga och ett nytt vätskekylaggregat är utrustade med
frikylefunktion
Endast det befintliga vätskekylaggregatet är utrustat med
frikylefunktion
Både det befintliga och ett nytt vätskekylaggregat saknar
frikylefunktion

I Tabell 9.3 redovisas livscykelkostnader för egenproducerad kyla för
kyleffekten 1200 kW då endast det befintliga vätskekylaggregatet med effekten
600 kW är utrustat med frikylefunktion och då ett nytt vätskekylaggregat med
effekten 600 kW saknar frikylefunktion.
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Tabell 9.3 Livscykelkostnad för egenproducerad kyla med befintlig frikylefunktion för
kyleffekten 1200 kW.
LCC
1200 kW
Investering
Nusumma av underhållskostnad
[kr]
Energikostnader första året [kr]
Nusumma av energikostnader [kr]
Nuvärde av restvärde [kr]

Egenproducerad kyla med endast befintlig frikyla
Fall 1a
Fall 1b
Fall 2
2967813,00
2691180,00
2542978,00
300196,46
423700,00
5887882,51
823960,60

300196,46
423700,00
5887882,51
747158,36

300196,46
423700,00
5887882,51
706012,71

LCCtotal [kr]

9496530,99

9296700,23
Min

9189643,88
9189643,88

I Tabell 9.4 redovisas livscykelkostnader för egenproducerad kyla för
kyleffekten 1200 kW då varken det befintliga vätskekylaggregatet med effekten
600 kW eller ett nytt vätskekylaggregat med effekten 600 kW är utrustade med
frikylefunktion.
Tabell 9.4 Livscykelkostnad för egenproducerad kyla helt utan frikylefunktion för
kyleffekten 1200 kW.
LCC
1200 kW
Investering
Nusumma av underhållskostnad
[kr]
Energikostnader första året [kr]
Nusumma av energikostnader [kr]
Nuvärde av restvärde [kr]

Egenproducerad kyla helt utan frikyla
Fall 1a
Fall 1b
Fall 2
2967813,00
2691180,00
2542978,00
300196,46
473133,33
6574825,29
823960,60

300196,46
473133,33
6574825,29
747158,36

300196,46
473133,33
6574825,29
706012,71

LCCtotal [kr]

10183473,77

9983643,02
Min

9876586,67
9876586,67

I Tabell 9.5 redovisas livscykelkostnader för egenproducerad kyla för
kyleffekten 800 kW då endast det befintliga vätskekylaggregatet med effekten
600 kW är utrustat med frikylefunktion och då ett nytt vätskekylaggregat med
effekten 200 kW saknar frikylefunktion.
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Tabell 9.5 Livscykelkostnad för egenproducerad kyla med befintlig frikylefunktion för
kyleffekten 800 kW.
LCC
800 kW
Investering
Nusumma av underhållskostnad
[kr]
Energikostnader första året [kr]
Nusumma av energikostnader [kr]
Nuvärde av restvärde [kr]

Egenproducerad kyla med endast befintlig frikyla
Fall 1a
Fall 1b
Fall 2
2157788
1851801
1833176
300196,46
251100,00
3489372,90
599071,54

300196,46
251100,00
3489372,90
514119,68

300196,46
251100,00
3489372,90
508948,78

LCCtotal [kr]

6512885,44

6291850,30
Min

6278396,20
6278396,20

I Tabell 9.6 redovisas livscykelkostnader för egenproducerad kyla för
kyleffekten 800 kW då varken det befintliga vätskekylaggregatet med effekten
600 kW eller ett nytt vätskekylaggregat med effekten 200 kW är utrustade med
frikylefunktion.
Tabell 9.6 Livscykelkostnad för egenproducerad kyla helt utan frikylefunktion för
kyleffekten 800 kW.
LCC
800 kW
Investering
Nusumma av underhållskostnad
[kr]
Energikostnader första året [kr]
Nusumma av energikostnader [kr]
Nuvärde av restvärde [kr]

Egenproducerad kyla helt utan frikyla
Fall 1a
Fall 1b
Fall 2
2157788
1851801
1833176
300196,46
271666,67
3775174,45
599071,54

300196,46
271666,67
3775174,45
514119,68

300196,46
271666,67
3775174,45
508948,78

LCCtotal [kr]

6798686,99

6577651,85
Min

6564197,75
6564197,75
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Kostnadsutvecklingen för de i Tabell 9.1-Tabell 9.6 erhållna
livscykelkostnaderna för egenproducerad kyla och fjärrkyla redovisas i Figur 9.2.

LCC 15 år
Egenproducerad kyla med frikyla
Fjärrkyla
Egenproducerad kyla med endast befintlig frikyla
Egenproducerad kyla helt utan frikyla
20000000,00
18000000,00
16000000,00

Kostnad [kr]

14000000,00
12000000,00
10000000,00
8000000,00
6000000,00
4000000,00
2000000,00
0,00
800 kW

1200 kW

Effekt [kW]

Figur 9.2 Kostnadsutveckling för kylsystem med hänsyn till kyleffekt.
Diagrammet i Figur 9.2 visar att avsaknaden av frikylefunktion ej medför
någon påtaglig skillnad i total livscykelkostnad mellan egenproducerad kyla och
fjärrkyla. Även då frikylefunktion saknas förefaller egenproducerad kyla vara
det billigare alternativet. Kostnadsskillnaden verkar öka med effekten, d.v.s. att
lönsamheten för egenproducerad kyla ökar med ett större kyleffektbehov.
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10. ANALYS OCH DISKUSSION
Livscykelkostnadsanalyserna för tidsperioden 15 år visar att egenproducerad
kyla fall 2 med kostnaden 8 825 559,59 kr är billigast av alla de undersökta fallen.
Det innebär att den billigaste lösningen tycks vara att placera ett nytt vätskekylt
vätskekylaggregat med effekten 600 kW i hus B för att från detta och det
befintliga aggregatet på Salagatan 18 förse Kv. Noatun med kyla.
Den näst billigaste lösningen är enligt beräkningarna egenproducerad kyla
fall 1b med kostnaden 8 932 615,94 kr, d.v.s. 107 056,35 kr dyrare än
egenproducerad kyla fall 2. Om svårigheter för att få in ett aggregat i hus B skulle
förekomma eller andra hinder som kan tänkas leda till att kostnaden för fall 2
skulle öka kan fall 1b med två parallella kylsystem på Salagatan 18 eventuellt
vara det billigare alternativet i slutändan. Egenproducerad kyla fall 1a med
kostnaden 9 132 446,69 kr kan rimligtvis antas vara direkt olämpligt i en sådan
situation då fall 1b förefaller vara ett klart mer ekonomiskt fördelaktigt alternativ.
Av de för fjärrkyla undersökta fallen är fall 2 det billigaste med en kostnad av
17 508 598,81 kr. Fall 1 har en högre kostnad som uppgår till 17 691 155,59 kr.
Denna skillnad var förväntad då detta alternativ förutsatte en anslutning till
fjärrkylanätet på båda sidor av Kv. Noatun vilket naturligt leder till större
kostnader. Då osäkerheten kring priser och avgifter för fjärrkyla har varit stor är
det svårt att avgöra huruvida resultaten av livscykelkostnadsanalyserna är
rimliga eller ej.
På grund av att ingen hänsyn till rivningskostnader har tagits i
livscykelkostnadsanalyserna så är de beräknade livscykelkostnaderna mindre än
de verkliga utfallen. Det är rimligt att anta att rivningskostnaderna för
egenproducerad kyla är större än för fjärrkyla då en kylanläggning med ett
vätskekylaggregat är mer komplex och innehåller fler komponenter hos
brukaren än vad en fjärrkylaundercentral gör. Det faktum att ett
vätskekylaggregat
innehåller
köldmedium
som
kräver
särskilt
omhändertagande talar även detta för att rivningskostnaden för egenproducerad
kyla är större än för fjärrkyla. Då kostnadsskillnaderna mellan egenproducerad
kyla och fjärrkyla är så pass stora är det troligt att utfallen av
livscykelkostnadsanalyserna endast skulle påverkas marginellt om
rivningskostnader hade beaktats.
Att beräkna livscykelkostnader för 15 år kan tänkas vara till fördel för
egenproducerad kyla. Livslängden för ett vätskekylt vätskekylaggregat kan
anses vara just 15 år. Om livscykelkostnaderna istället beräknas för en längre
period tillkommer för egenproducerad kyla stora kostnader i form av
nyinvesteringar av utrustning som ej är nödvändiga för fjärrkyla. Även om
nyinvestering av en ny fjärrkylaundercentral är nödvändig är kostnaden för
denna betydligt lägre än för ett vätskekylt vätskekylaggregat.
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Det geografiska läget kan ha stor betydelse för kostnaderna för komfortkyla.
Det har t.ex. stor betydelse för kostnaden för att abonnera på fjärrkyla. Prislistor
från fjärrkylaleverantörer visar att fjärrkyla där naturliga värmesänkor så som
sjöar och borrlager utnyttjas är betydligt billigare än då fjärrkylan kommer från
avfallsförbränning. Med detta i åtanke är de i detta arbete erhållna resultaten ej
att tas för en allmängiltig sanning.
Det geografiska läget har även en betydelse för anslutningsavgiften beroende
på fjärrkylanätets utsträckning. Storleken på anslutningsavgiften till
fjärrkylanätet beror till stor del på hur mycket grävarbete som måste genomföras
för att dra fjärrkylaledningar till kunden. Om fler kunder i ett område är
intresserade av att ansluta sig till fjärrkylanätet kan denna anslutningsavgift bli
lägre än om man som ensam vill ansluta sig. För fallet Kv. Noatun är det dock
tveksamt huruvida några grannar eventuellt är intresserade av att ansluta sig till
fjärrkylanätet. En stor del av de närliggande byggnaderna är bostadshus vilka
knappast har något behov av fjärrkyla.
Möjligheten att utnyttja frikyla vid egenproducerad kyla beror även denna till
stor del på den geografiska placeringen av ett kylsystem. Denna möjlighet ökar
naturlig ju längre norrut man kommer med ett kallare klimat, samtidigt som
möjligheten kan vara begränsad längre söderut i landet.
Det hade varit intressant att se hur kostnaderna för egenproducerad kyla och
fjärrkyla förhåller sig till varandra vid andra kyleffekter än de som berörts i detta
arbete. Livscykelkostnadsanalyser för effekter lägre än 800 kW och högre än 1200
kW hade kunnat ge en bättre bild av kostnadsutvecklingen för de båda
kylteknikerna.
På grund av avgränsningar i arbetet är det svårt att dra någon slutsats om
vilket av alternativen egenproducerad kyla och fjärrkyla som är att föredra ur ett
miljöperspektiv. Mycket talar dock för att produktionen av fjärrkyla med en
central anläggning är det globalt sett miljövänligare alternativet. Den lokala
miljön kan dock antas påverkas negativt i och med ökade utsläpp. Med fjärrkyla
så elimineras även risken för läckage av skadliga köldmedier hos kunden. Det är
relativt enkelt att bedöma fjärrkylans miljöpåverkan då transporter av avfall och
dess ursprung är kända, likaså de utsläpp som avfallsförbränningen leder till.
Detsamma gäller ej för egenproducerad kyla då det är svårare att veta var och
hur elenergin som driver en sådan anläggning har producerats. En miljömässig
fördel med egenproducerad kyla är då det finns möjlighet att utnyttja frikyla,
vilket leder till att energiförbrukningen minskar vilket i sin tur har en positiv
effekt för miljön. Utifrån detta arbete är det dock svårt att ge ett svar på frågan
om vilket av alternativen för att producera komfortkyla som är det mest
miljövänliga.
Det har visat sig vara svårt att bedöma de olika teknikerna utifrån dess
prestanda. Det är svårt att hitta information av värde om respektive tekniks
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prestanda. Då de två aktuella teknikerna skiljer sig åt rent tekniskt så är det svårt
att ställa de mot varandra för att kunna göra en direkt jämförelse av hur deras
prestanda kan tänkas skilja sig åt. Till exempel är det kanske inte en rättvis
jämförelse att säga att en fjärrkylacentral med absorptionskylmaskiner med COP
0,67 har en sämre prestanda än egenproducerad kyla med ett vätskekylt
vätskekylaggregat med COP 3,0. På grund av detta tillåts därför prestandan för
de båda teknikerna ej ha någon påverkan vid den slutgiltiga bedömningen av
den bäst lämpade lösningen för Kv. Noatun.
Det har efter samtal med Vattenfall framgått att både genomförda och
kommande energieffektiviseringar i deras fjärrkylaproduktion leder till
minskade energiförluster. Ett fortsatt effektiviseringsarbete kan antas leda till att
kostnaderna för kunderna sänks.
Om valet av kylteknik faller på egenproducerad kyla förloras en del
lokalutrymme som ej skulle ha påverkats vid en anslutning till fjärrkylanätet.
Beroende på var man väljer att placera ett vätksekylaggregat kan detta t.ex. leda
till att parkeringsytan i något av garagen på Salagatan 18 minskas eller att man
går miste om utrymme som skulle ha kunnat användas till annat i hus B. Detta
kan i sin tur medföra att man går miste om möjligheten att hyra ut dessa
utrymmen vilket är negativt för fastighetsägaren.

10.1 Felkällor












Inga kända priser på fjärrkyla levererad från Vattenfall har varit kända
varför beräkningar och resultat kan vara missvisande mot de verkliga
kostnaderna. Detta innefattar accessavgifter, rörliga och fasta priser.
Det antagna kyleffektbehovet 1,2 MW stämmer kanske inte överens med
det verkliga kyleffektbehovet varför erhållna resultat kan vara
missvisande.
Flödeshastigheten i rörledningar har antagits till 1 m/s, vilket kan skilja
sig mot den verkliga hastigheten.
Något exakt elpris har ej varit känt, beräkningar har baserats på ett
ungefärligt pris.
Entreprenadkalkylerna är till viss del gjorda med antagna kostnader för
ett antal poster, t.ex. markarbete, ytskikt och elarbeten.
Energiförbrukningsdiagram och kylbehovsprofiler utifrån antaganden
stämmer kanske inte överens med den verkliga energiförbrukningen men
tros visa en rimlig förbrukning.
De erhållna livscykelkostnaderna skulle ha blivit annorlunda med en
annan real kalkylränta, analyserna skulle dock leda till samma slutsatser.
Exakta drift- och underhållskostnader har ej varit kända, sådana
uppgiftert
skulle
kunna
ha
påverkat
resultatet
av
livscykelkostnadsanalyserna.
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Rivningskostnader har ej tagits i beaktning i livscykelkostnadsanalyserna.
Ackumulation av värme eller kyla i byggnadsstommen har ej tagits i
beaktning vid bestämning av kyleffektbehovet. Ackumulation kan
medföra att kyleffektbehovet under morgonen och förmiddagen är lägre
än vad som beräknats då den i stommen lagrade kylan bidrar till att hålla
temperaturen nere.
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11. SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER
I de undersökta fallen är resultaten entydiga, egenproducerad kyla är det
billigaste alternativet. Att utifrån detta kunna göra en generell bedömning av
vilken kylmetod som är den bästa är en omöjlighet. Det går dock att avläsa
trender från resultaten. Egenproducerad kyla är att föredra för lokaler med låga
kylbehov, investeringskostnaden är låg och systemet är enkelt att driva med låga
drift- och underhållskostnader. Vid höga kylbehov förändras kostnadsbilden
drastiskt, investeringskostnaden för egenproducerad kyla blir dyrare jämfört
med fjärrkylans, anslutningsavgiften till trots. Systemets dimension och
komplexitet ökar, kräver större utrymme och drift- och underhållskostnaderna
ökar. Detta sammanvägt talar för att fjärrkyla i många fall är, vid resonliga fasta
och rörliga priser, den lämpligare kylmetoden.
Utifrån de erhållna resultaten ter sig egenproducerad kyla vara det
föredragna valet av köldbärarproduktion för fastigheterna i Kv. Noatun. Ihus
kan med kännedom om priser för fjärrkyla levererad från Vattenfall bedöma
huruvida resultaten i denna rapport är rimliga och ställa dessa priser mot de som
i denna rapport beräknats för egenproducerad kyla. Det är därför
rekommenderat att Ihus vid beslut om att utöka sin komfortkyla väljer att
komplettera det befintliga vätskekylaggregatet på Salagatan 18 med ett
likvärdigt i hus B eller på Salagatan 18 beroende på kostnader och förutsättningar
för att iordningställa ett kylmaskinrum i hus B.

11.1 Förslag på fortsatta studier
Detta arbete har grundats på beräkningar baserade på antaganden om
kyleffektbehov. En noggrannare analys med hjälp av datorsimuleringsprogram
skulle ge ett mer rättvisande resultat.
Det kan vara av intresse att göra liknande jämförelser mellan egenproducerad
kyla och/eller fjärrkyla och andra tekniker som ej berörs i detta arbete. Exempel
på tekniker som skulle kunna jämföras är islagring, solavskärmning och nattkyla.
En fullständig LCA, Life Cycle Assessment, ”Livscykelanalys” är av värde för
få en djupare insikt i de olika teknikernas totala miljöpåverkan.
En undersökning där möjligheten att utnyttja den kondensorvärme som ett
vätskekylaggregat avger för uppvärmning behandlas skulle kunna visa om
eventuella energieffektiviseringar är genomförbara.
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Bilaga 1
SITUATIONSPLAN ÖVER NOATUN
Byggnaden belägen bredvid Hus C märkt med 273 är den byggnad i vilken
det befintliga kylsystemet är placerat i (Salagatan 18).

B1.1

B1.2

Bilaga 2
FLÖDESSCEHMA ÖVER BEFINTLIGT KYLSYSTEM

B2.1

B2.4

Bilaga 3
FLÖDESSCHEMA ÖVER EVENTUELL FJÄRRKYLA
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Bilaga 4
RÖRDIMENSIONERING
Kyleffekt i ledningen 𝑄̇ = 𝑚̇ ∙ 𝐶𝑝 ∙ ∆𝑇 [kW]
Massflödet 𝑚̇ = 𝜌 ∙ 𝑉𝑓 [kg/s]
Volymflöde
𝑸̇ [kW]
600

ρ
Cp
[kg/m3] [kJ/(kg·K)]
1000
4,18

ΔT [K]
8

Vf [l/s]
17,943

4𝑉𝑓
𝑑𝑚𝑖𝑛 = √
𝜋𝑣

Rördimension
v [m/s]
1

dmin
(mm)
151,146

B4.1

B4.2

Bilaga 5
PLACERING AV KYLSYSTEM
Redogörelse för placering av kylsystem på Salagatan 18. Kylsystem är
markerade i rosa. Heldragna linjer motsvarar köldbärarkretsar. Endast en linje
är utritad, vilken motsvarar både fram- och returledningar. Rektanglar
motsvarar placering av vätskekylaggregat.

B5.1

Egenproducerad kyla Fall 1a

B5.2

Egenproducerad kyla Fall 1b

B5.3

Egenproducerad kyla Fall 2

B5.4

Bilaga 6
PUMPDIMENSIONERING
Dimensionering av pumpar i befintligt kylsystem. Placering av pumparna
framgår av flödesschema, se Bilaga 2.
Tryckfallsberäkningar för pump KB1-P1
Volymflöde
P [kW]
600

ρ [kg/dm3]
1

Cp [kJ/Kg*K]
4,18

ΔT [K]
8

V [l/s]
17,943

ρ [kg/dm3]
1
1

dh [m]
0,125
0,15

A [m2]
0,0123
0,0177

w [m/s]
1,462
1,015

Flödeshastighet
Dimension [mm]
129
154
Tryckfall i raka ledningar
Dimension [mm]
129
154

2

v [m/s ]
0,0000013
0,0000013

Tryckfall i riktningsändringar
z
Rördel
[motståndstal]
Vinkel 90°
1,5
Dimensionsökning
0,2
∑

Re [-]
k/D [-]
140585,8901 0,0012
117154,9084 0,001

f [-]
0,0325
0,022

Δpf
L [m] [kPa]
4
1,112
16
1,210
∑ 2,321

Δpr [kPa]
3,207
0,214
3,420

Tryckfall i apparatur
Armatur
Förångare
Ventil

Δpa [kPa]
25
20
∑ 45

Totalt tryckfall
[kPa]
50,742

B6.1

Tryckfallsberäkningar för KB1-P4
Volymflöde
P [kW] (antagen)
150
600

ρ [kg/dm3]
1
1

Cp
[kJ/Kg*K]
4,18
4,18

ΔT [K]
8
8

V [l/s]
4,486
17,943

ρ [kg/dm3]
1
1

dh [m]
0,065
0,15

A [m2]
0,0033
0,0177

w [m/s]
1,352
1,015

v [m/s2]
0,0000013
0,0000013

Re [-]
67589,37
117154,9

k/D [-]
f [-]
0,002308 0,026
0,001
0,022

Flödeshastighet
Dimension [mm]
69
159
Tryckfall i raka ledningar
Dimension [mm]
69
159

Tryckfall i riktningsändringar
z
Rördel
[motståndstal]
Vinkel 90°
1,5
Dimensionsökning
0,2
∑

L [m]
5
6
∑

Δpf [kPa]
1,827
0,454
2,281

Δpr [kPa]
2,741
0,183
2,924

Tryckfall i apparatur
Armatur
Förångare
Ventil

Δpa [kPa]
25
20
∑ 45

Totalt tryckfall
[kPa]
50,205

B6.2

Tryckfallsberäkningar för KMK-P1
Volymflöde
P [kW]
600

ρ [kg/dm3]
1

Cp
[kJ/Kg*K]
4,18

ΔT [K]
8

V [l/s]
17,943

ρ [kg/dm3]
1
1

dh [m]
0,2
0,15

A [m2]
0,0314
0,0177

w [m/s]
0,571
1,015

v [m/s2]
0,0000013
0,0000013

Re [-]
87866,18
117154,9

k/D [-]
0,00075
0,001

f [-]
0,022
0,022

Flödeshastighet
Dimension [mm]
204
154
Tryckfall i raka ledningar
Dimension [mm]
204
154

Tryckfall i riktningsändringar
z
Rördel
[motståndstal]
Vinkel 90°
1,5
Dimensionsökning
0,2
∑

L [m]
70
8
∑

Δpf [kPa]
1,256
0,605
1,861

Δpr [kPa]
0,979
0,033
1,011

Tryckfall i apparatur
Armatur
Förångare
Ventil

Δpa [kPa]
50
25
∑ 75

Totalt tryckfall
[kPa]
77,872

B6.3

Tryckfallsberäkningar för KMK-P2
Volymflöde
P [kW]
150
600

ρ [kg/dm3]
1
1

Cp [kJ/Kg*K]
4,18
4,18

ΔT [K]
8
8

V [l/s]
4,486
17,943

ρ [kg/dm3]
1
1
1

dh [m]
0,065
0,15
0,2

A [m2]
0,0033
0,0177
0,0314

w [m/s]
1,352
0,254
0,571

v [m/s2]
0,0000013
0,0000013
0,0000013

Re [-]
67589,37024
29288,72711
87866,18132

k/D [-]
0,002308
0,001
0,00075

f [-]
0,026
0,0325
0,022

Flödeshastighet
Dimension [mm]
69
154
204
Tryckfall i raka ledningar
Dimension [mm]
69
154
204

Tryckfall i riktningsändringar
z
Rördel
[motståndstal]
Vinkel 90°
1,5
Dimensionsökning
0,2
Dimensionsökning
0,2
∑

L [m]
6
8
70
∑

Δpf [kPa]
2,193
0,056
1,256
3,504

Δpr [kPa]
0,193
0,183
0,006
0,382

Tryckfall i apparatur
Armatur
Förångare
Ventil

Δpa [kPa]
50
25
∑ 75

Totalt tryckfall
[kPa]
78,887

B6.4
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MOODY’S DIAGRAM
Moody’s diagram, axlarna representeras av friktionsfaktorn f, Reynolds tal R
och relativa råheten, k/D. (Mathworks 2005).

B7.1

B7.2
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ENTREPRENADKALKYLER
Framtagna i kalkyleringsprogrammet Wikells Sektionsdata. Posterna Ev.
Markarbete stämmer ej för Egenproducerad kyla Fall 1a 1200 kW samt
Egenproducerad kyla Fall 1a 800 kW, det korrekta värdet skall vara 446 050 kr,
vilket ger följande totala entreprenadkostnader:
Fall

Total entreprenadkostnad [kr]

Egenproducerad kyla Fall 1a 1200 kW 2 967 813
Egenproducerad kyla Fall 1a 800 kW

2 157 788

B8.1

Egenproducerad kyla Fall 1a, 1200 kW

B8.2

Egenproducerad kyla Fall 1b, 1200 kW

B8.3

Egenproducerad kyla Fall 2, 1200 kW

B8.4

Fjärrkyla Fall 1, 1200 kW

B8.5

Fjärrkyla Fall 2, 1200 kW

B8.6

Enproducerad kyla Fall 1a, 800 kW

B8.7

Enproducerad kyla Fall 1b, 800 kW

B8.8

Enproducerad kyla Fall 2, 800 kW

B8.9

Fjärrkyla Fall 1, 800 kW

B8.10

Fjärrkyla Fall 2, 800 kW

B8.11

B8.12

Bilaga 9
PRISER FÖR FJÄRRKYLA
Prisuppgifter för fjärrkyla från leverantörer med offentliga prislistor.
Tabellerna redovisar sommar- och vinterpriser.
Period: sommar
Energibolag

Typ av fjärrkyla

Fast
Effektavgift(kr/kW,
pris
år)
(kr/år)

Rörligt pris Flödes(kr/MWh) avgift
(kr/m3)

Fortum Värme,
Stockholm (juni-aug)

Frikyla (skärgården)

300

Borås Energi och Miljö
AB, paket 1 (maj-sept)

Värmepumpar,
absorptionskylmaskiner

350

772

Borås Energi och Miljö
AB, paket 2 (maj-sept)

Värmepumpar,
absorptionskylmaskiner

350

662

Borås Energi och Miljö
AB, paket 3 (maj-sept)

Värmepumpar,
absorptionskylmaskiner

129

794

Mälarenergi AB,
Västerås

Värmepumpar

300

430

200
293,96

316
562,33

Norrenergi AB,
Solna/Sundbyberg (maj- Värmepumpar, frikyla
sept)
(skärgården)
Medel:

161705

Medel:

400

B9.1

0,9

Period: vinter
Energibolag

Typ av fjärrkyla

Fast
Effektavgift(kr/kW, pris
Rörligt pris Flödesår)
(kr/kW, (kr/MWh) avgift
år)
(kr/m3)

Fortum Värme,
Stockholm (sept-maj)

Frikyla (skärgården)

300

Borås Energi och Miljö
AB, paket 1 (okt-april)

Värmepumpar,
absorptionskylmaskiner

350

662

Borås Energi och Miljö
AB, paket 2 (okt-april)

Värmepumpar,
absorptionskylmaskiner

350

458

Borås Energi och Miljö
AB, paket 3 (okt-april)

Värmepumpar,
absorptionskylmaskiner

129

578

Mälarenergi AB,
Västerås

Värmepumpar

300

430

200
293,96

145
420,50

Norrenergi AB,
Solna/Sundbyberg (oktapril)

Värmepumpar, frikyla
(skärgården)
Medel:

161705

Medel:

250

B9.2

Bilaga 10
LCC-BERÄKNINGAR
Egenproducerad kyla 1200 kW
Livscykelkostnadsanalys Egenproducerad kyla
1200 kW
Förutsättningar
Tid kalkylen omfattar [år]
Årlig real ränta [%]
Årlig energiprisökning utöver inflation [%]
Underhållskostnad [kr]
Effekt [kW]
Byte av befintlig kylmaskin efter 7 år [kr]
Investeringskostnad [kr]
Restvärde
Energiförbrukning/år [kWh]
Energipris [kr/kWh]
Energiprisökning [%]

𝑣=

(1 + 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑝𝑟𝑖𝑠ö𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔)
=
(1 + 𝑅ä𝑛𝑡𝑎)

LCC
Investering
Nusumma av underhållskostnad [kr]
Energikostnader första året [kr]
Nusumma av energikostnader [kr]
Nuvärde av restvärde [kr]
LCCtotal [kr]

Källa: http://www.belok.se/lcc/Belok_LCC_generell.pdf
Egenproducerad kyla
Fall 1a
Fall 1b
Fall 2
15
15
15
4
4
4
2
2
2
27000
27000
27000
1200
1200
1200
1164599,62
1164599,62
1164599,62
2967813
2691180
2542978
1483907
1345590
1271489
397500
397500
397500
1
1
1
3
3
3

0,990384615

0,990384615 0,990384615

Egenproducerad kyla
Fall 1a
Fall 1b
Fall 2
2967813
2691180
2542978
300196,46
300196,46
300196,46
397500,00
397500,00
397500,00
5523798,21
5523798,21
5523798,21
823960,60
747158,36
706012,71
9132446,69

8932615,94

8825559,59

Min

8825559,59

B10.1

Fjärrkyla 1200 kW
Livscykelkostnadsanalys Fjärrkyla 1200 kW
Förutsättningar
Tid kalkylen omfattar [år]
Årlig real ränta [%]
Årlig energiprisökning utöver inflation [%]
Underhållskostnad [kr]
Effekt [kW]
Investeringskostnad [kr]
Restvärde
Energiförbrukning sommar (maj-sept)/år [kWh]
Energiförbrukning vinter (okt-april)/år [kWh]
Energipris sommar [kr/kWh]
Energipris vinter [kr/kWh]
Energipris år [kr/kWh]
Effektavgift [kr/kW,år]
Energiprisökning [%]

𝑣=

(1 + 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑝𝑟𝑖𝑠ö𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔)
=
(1 + 𝑅ä𝑛𝑡𝑎)

Källa: http://www.belok.se/lcc/Belok_LCC_generell.pdf
Fjärrkyla
Fall 1

Fall 2

15
4
2
Ingår i energipriset Ingår i energipriset
1200
2152533,00
1076266,50
1201600,00
217800,00
0,56233
0,42050
767280,63
293,96
3

15
4
2
1200
2405253,00
1202626,50
1201600,00
217800,00
0,56233
0,42050
767280,63
293,96
3

0,990384615

0,990384615

Period
Sommar
Vinter

Effektavgift, kr/kW, år
Rörligt pris, kr/MWh
293,96
562,33
293,96
420,5

LCC

Fjärrkyla
Fall 1

Fall 2

Investering
Energikostnader första året [kr]
Nusumma av energikostnader [kr]
Kostnad effektavgift [kr]
Nuvärde av restvärde [kr]

2152533
767280,63
10662398,40
5291280,00
597612,58

2405253
767280,63
10662398,40
5291280,00
667775,81

LCCtotal [kr]

17508598,81
Min

17691155,59
17508598,81

B10.2

Sammanställning 1200 kW
LCC
1200 kW
Investering
Nusumma av underhållskostnad [kr]
Energikostnader första året [kr]
Nusumma av energikostnader [kr]
Kostnad effektavgift [kr]
Nuvärde av restvärde [kr]
LCCtotal [kr]

LCC
1200 kW
Investering
Nusumma av underhållskostnad [kr]
Energikostnader första året [kr]
Nusumma av energikostnader [kr]
Nuvärde av restvärde [kr]
LCCtotal [kr]

LCC
1200 kW
Investering
Nusumma av underhållskostnad [kr]
Energikostnader första året [kr]
Nusumma av energikostnader [kr]
Nuvärde av restvärde [kr]
LCCtotal [kr]

Egenproducerad kyla med frikyla
Fall 1a
Fall 1b
Fall 2
2967813
2691180
2542978
300196,46
300196,46
300196,46
397500,00
397500,00
397500,00
5523798,21
5523798,21
5523798,21
823960,60
747158,36
706012,71
9132446,69

8932615,94
Min

8825559,59
8825559,59

Fjärrkyla
Fall 1
Fall 2
2152533
2405253
767280,63
767280,63
10662398,40
10662398,40
5291280,00
5291280,00
597612,58
667775,81
17508598,81
Min

Egenproducerad kyla med endast befintlig frikyla
Fall 1a
Fall 1b
Fall 2
2967813,00
2691180,00
300196,46
300196,46
423700,00
423700,00
5887882,51
5887882,51
823960,60
747158,36
9496530,99

9296700,23
Min

Egenproducerad kyla helt utan frikyla
Fall 1a
Fall 1b
Fall 2
2967813,00
2691180,00
300196,46
300196,46
473133,33
473133,33
6574825,29
6574825,29
823960,60
747158,36
10183473,77

9983643,02
Min

17691155,59
17508598,81

2542978,00
300196,46
423700,00
5887882,51
706012,71
9189643,88
9189643,88

2542978,00
300196,46
473133,33
6574825,29
706012,71
9876586,67
9876586,67

B10.3

Egenproducerad kyla 800 kW

Livscykelkostnadsanalys Egenproducerad kyla
800 kW
Förutsättningar
Tid kalkylen omfattar [år]
Årlig real ränta [%]
Årlig energiprisökning utöver inflation [%]
Underhållskostnad [kr]
Effekt [kW]
Byte av befintlig kylmaskin efter 7 år [kr]
Investeringskostnad [kr]
Restvärde
Energiförbrukning/år [kWh]
Energipris [kr/kWh]
Energiprisökning [%]

𝑣=

(1 + 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑝𝑟𝑖𝑠ö𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔)
=
(1 + 𝑅ä𝑛𝑡𝑎)

LCC

Källa: http://www.belok.se/lcc/Belok_LCC_generell.pdf
Egenproducerad kyla
Fall 1a
Fall 1b
Fall 2
15
15
15
4
4
4
2
2
2
27000
27000
27000
800
800
800
1164599,625
1164599,625
1164599,625
2157788
1851801
1833176
1078894
925901
916588
253000
253000
253000
1
1
1
3
3
3

0,990384615

0,990384615

0,990384615

Egenproducerad kyla
Fall 1a

Fall 1b

Fall 2

Investering
Nusumma av underhållskostnad [kr]
Energikostnader första året [kr]
Nusumma av energikostnader [kr]
Nuvärde av restvärde [kr]

2157788
300196,46
253000,00
3515775,97
599071,54

1851801
300196,46
253000,00
3515775,97
514119,68

1833176
300196,46
253000,00
3515775,97
508948,78

LCCtotal [kr]

6539288,52

6318253,38

6304799,28

Min

6304799,28

B10.4

Fjärrkyla 800 kW
Livscykelkostnadsanalys Fjärrkyla 800 kW
Förutsättningar
Tid kalkylen omfattar [år]
Årlig real ränta [%]
Årlig energiprisökning utöver inflation [%]
Underhållskostnad [kr]
Effekt [kW]
Investeringskostnad [kr]
Restvärde
Energiförbrukning sommar (maj-sept)/år [kWh]
Energiförbrukning vinter (okt-april)/år [kWh]
Energipris sommar [kr/kWh]
Energipris vinter [kr/kWh]
Energipris år [kr/kWh]
Effektavgift [kr/kW,år]
Energiprisökning [%]

𝑣=

Fjärrkyla
Fall 1

(1 + 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑝𝑟𝑖𝑠ö𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔)
=
(1 + 𝑅ä𝑛𝑡𝑎)

Fall 2
15
4
2
Ingår i energipriset
800
1951135,00
975567,50
706500,00
108500,00
0,56233
0,42050
442910,40
293,96
3

15
4
2
Ingår i energipriset
800
2193055,00
1096527,50
706500,00
108500,00
0,56233
0,42050
442910,40
293,96
3

0,990384615

0,990384615

Period
Sommar
Vinter

Effektavgift, kr/kW, år

LCC

Fjärrkyla
Fall 1

Investering
Energikostnader första året [kr]
Nusumma av energikostnader [kr]
Kostnad effektavgift [kr]
Nuvärde av restvärde [kr]
LCCtotal [kr]

Rörligt pris, kr/MWh
293,96
293,96

562,33
420,5

Fall 2
1951135
442910,40
6154836,85
3527520,00
541698,00

2193055
442910,40
6154836,85
3527520,00
608862,80

11091793,85
Min

11266549,06
11091793,85

B10.5

Sammanställning 800 kW
LCC
800 kW
Investering
Nusumma av underhållskostnad [kr]
Energikostnader första året [kr]
Nusumma av energikostnader [kr]
Kostnad effektavgift [kr]
Nuvärde av restvärde [kr]

Egenproducerad kyla med frikyla

LCCtotal [kr]

6539288,52

LCC
800 kW
Investering
Nusumma av underhållskostnad [kr]
Energikostnader första året [kr]
Nusumma av energikostnader [kr]
Nuvärde av restvärde [kr]

Egenproducerad kyla med endast befintlig frikyla
Fall 1a
Fall 1b
Fall 2
2157788
1851801
300196,46
300196,46
251100,00
251100,00
3489372,90
3489372,90
599071,54
514119,68

LCCtotal [kr]

LCC
800 kW
Investering
Nusumma av underhållskostnad [kr]
Energikostnader första året [kr]
Nusumma av energikostnader [kr]
Nuvärde av restvärde [kr]
LCCtotal [kr]

Fall 1a
Fall 1b
Fall 2
2157788
1851801
1833176
300196,46
300196,46
300196,46
253000,00
253000,00
253000,00
3515775,97
3515775,97
3515775,97
599071,54
514119,68
508948,78
6318253,38
Min

6304799,28
6304799,28

6512885,44

Egenproducerad kyla helt utan frikyla
Fall 1a
Fall 1b
2157788
300196,46
271666,67
3775174,45
599071,54
6798686,99

Fjärrkyla
Fall 1
Fall 2
1951135
2193055,00
442910,40
442910,40
6154836,85
6154836,85
3527520,00
3527520,00
541698,00
608862,80
11091793,85
Min

6291850,30
Min

11266549,06
11091793,85

1833176
300196,46
251100,00
3489372,90
508948,78
6278396,20
6278396,20

Fall 2
1851801
300196,46
271666,67
3775174,45
514119,68

1833176
300196,46
271666,67
3775174,45
508948,78

6577651,85
Min

6564197,75
6564197,75
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Bilaga 11
VÅRA PERSONLIGA ARBETSINSATSER
Vi som har genomfört detta examensarbete är Jacob Rolin och Pontus Vestberg. Vi
har genom ett nära samarbete under hela arbetets gång arbetat effektivt och med en
jämn arbetsfördelning oss två emellan. Vi har båda försökt att bidra lika mycket i
informationssökning såväl som rapportskrivning och beräkningar. Vi har varit
noggranna med att alltid arbeta tillsammans vilket har möjliggjort produktiva
diskussioner kring det aktuella momentet. Då vi båda har varit delaktiga i samtliga
moment i examensarbetet har vi båda fått en större förståelse av problemet i sin helhet
och de problem vi har stött på under arbetets gång har varit lättare att lösa med ett väl
fungerande samarbete.
Nedan redogör vi våra personliga arbetsinsatser, trots att en av oss under arbetets
gång har fokuserat på ett särskilt moment så har vi båda varit noggranna med att se
till att vi har varit väl insatta i samtliga moment, därför skall följande beskrivningar ej
tolkas så som att den andra parten ej har varit delaktig i den andres mer, inriktade,
arbete.
Under de inledande momenten i arbetet genomförde vi tillsammans en
litteraturstudie där vi studerade relevant litteratur och rapporter inom områdena VVS
och kylteknik. Här gjordes ingen särskilt uppdelning av arbetet utan vi såg till att vi
båda två var väl insatta i den litteratur vi studerade.
När den största delen av litteraturstudien var genomförd inleddes
rapportskrivningen. Vid den här tidpunkten började vi dela upp arbetet så att vi båda
hela tiden hade något att göra, vi försökte även att hela tiden arbeta med områden som
låg nära den andres, på så sätt har vi bibehållet ett behov av varandras arbete vilket
har lett till att vi båda har blivit väl insatta i den andres område.
En del av arbetet har delats upp, en del har det ej. Exempel på då vi ej har delat
upp arbetet nämnvärt är t.ex. då vi genomförde entreprenadkalkyler då vi båda
samtidigt arbetade med att söka upp prisuppgifter för komponenter och kalkyleringen
av de totala entreprenadkostnaderna. Andra områden där arbetet ej delades upp
nämnvärt är observationer och resultat, analys och diskussion samt slutsatser och
rekommendationer. Vi försökte under dessa moment att gemensamt diskutera arbetet
för att tillsammans utforma dessa avslutande kapitel.
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Jacob Rolin
Jacob har haft merparten av ansvaret för ett antal avsnitt i arbetet och rapporten,
däribland förutsättningar för analys av kylsystem, livscykelkostnadsanalyser, analys
av fjärrkyla samt distribution. Jacob har även utfört merparten av arbetet kring
utformningen av rapporten samt det arbete som har genomförts i AutoCAD.

Pontus Vestberg
De områden som Pontus har haft huvudansvaret för är rördimensionering,
pumpdimensionering, dimensionering av kylsystem, analys av egenproducerad kyla
samt det avsnitt som behandlar produktion. Pontus har även haft ett större ansvar för
de beräkningar som har genomförts i Excel.
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