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I 

 

Exekutiv sammanfattning 
Examensarbetet undersöker underlaget behovet av kyla i de delar av Drefviken som Vattenfall 

idag bedriver fjärrvärmeverksamhet. Resultatet visar en potential på 30 MW installerad 

kyleffekt inom 20 år, motsvarande 50 GWh. Störst potential finns i Handen centrum, Jordbro 

företagspark och i Tyresö centrum. I en fallstudie visar resultatet att absorptionskyla endast är 

en lämplig teknik i Haninge/Tyresö under sommaren. En annan fallstudie visar att ett lokalt 

fjärrkylanät kan vara lönsamt för Handen centrum.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II 

 

Populärvetenskaplig sammanfattning 

Vattenfall bedriver fjärrvärmeverksamhet i Drefviken och vill med detta arbete undersöka 

möjligheten att utvidga verksamheten till att även leverera kyla. En marknadsundersökning har 

gjorts för att identifiera vilket kundunderlag som finns för kyla idag samt inom 20 år. 

Undersökningen har gjorts genom att företag kontaktats, register av köldmedier granskats, och 

effektbehov av kyla skattats från lokalytor. Dessutom har de berörda kommunernas detalj- och 

översiktsplaner granskats. Vid kontakt har många företag haft bristande kännedom om sina 

kylsystem och uppgifter har varit svåra att samla in. Skattning av kylbehov med hjälp av 

lokalyta har varit mer framgångsrikt. Resultatet av marknadsundersökningen visar att det finns 

potential för över 30 MW installerad kyleffekt inom 20 år, vilket i motsvarar en årlig bortförd 

energimängd på 50 GWh. Av detta har de största kylbehovet identifierats i Handen centrum 

(Haninge), Jordbro företagspark och i Tyresö centrum i fallande ordning. Utifrån denna 

marknadsundersökning har två fallstudier gjorts. 

 

I den första fallstudien undersöks möjligheten till att använda små fjärrvärmedrivna 

absorptionskylmaskiner på en plastindustri som behöver förnya sitt kylsystem inom kort. 

Resultatet visar att denna industri behöver kyla vid en lägre temperatur än vad de undersökta 

maskinerna är lämpade för. För god drift krävs dessutom en högre temperatur i fjärrvärmenätet 

vilket leder till minskad elproduktion i kraftvärmeverket. En sådan temperaturhöjning är endast 

motiverad om kyleffekten är mist 1 MW. Marginalvärmepriset på fjärrvärmen är endast 

tillräckligt lågt under sommaren för att absorptionskylmaskinerna ska vara konkurrenskraftiga 

i jämförelse med eldrivna kylmaskiner vilket, är ytterligare en anledning till varför maskinerna 

inte är lämpliga på industrin utan rekommenderas istället för komfortkyla någon fastighet. 

 

I den andra fallstudien har möjligheten till att etablera ett fjärrkylanät i centrala Handen 

(Haninge) undersökts. Centrumets sex största fastigheter med betydande kylbehov ligger 

relativt nära varandra. En ekonomisk kalkyl och miljövärdering har gjorts för det förslagna 

systemet. Resultatet visar att dessa fastigheter kan kopplas samman med 1,2 km kulvert till en 

kostnad av 9,5 mnkr. Den totala kostnaden inklusive produktionsanläggningen skulle bli ca 35 

mnkr. Lönsamheten kan möjligen nå avkastningskravet för systemet för sig själv och om det 

skulle medföra extra intäkter från att två av fastigheterna även ansluts till fjärrvärmenätet, 

förbättras lönsamheten. Kylaproduktionen för detta system skulle använda delvis 

fjärrvärmedriven absorptionskyla och delvis av konventionella kylmaskiner. Till 

kylaproduktionen har kyltorn förslagits som värmesänka eftersom att den närliggande Rudasjön 

bedöms vara för liten för systemet. Systemet skulle kunna minska den årliga miljöpåverkan 

med ca 43 %. De aktuella fastigheterna har behov av nya kylsystem vid mycket olika tidpunkter 

vilket kan försvåra möjligheten till en centraliserad kylaproduktion. 
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Nomenklatur 

Kompressorkylmaskin (KKM) - Vanlig typ av kylmaskin som drivs på el. 

Absorptionskylmaskin (AKM) - Typ av kylmaskin som huvudsakligen drivs på värme. 

Kyleffekt - Bortförd värmemängd per tidsenhet [W]. Ej att förväxlas med elektrisk effekt som 

oftast är lägre än kyleffekten för en kylmaskin. 

COP – (Coefficient Of Performance) En faktor som anger hur stor värmemängd som har 

förflyttats per tillsatt  mängd energi. 

ΔT – Temperaturskillnad i °C  (uttalas delta-T) 

Köldbärare - Det medium (ofta vatten) som förflyttar kylan från kylmaskinen till där den behövs 

för att kyla. T.ex. i ventilationssystemet, eller i en industriell process.  

Köldmedia – Den fluid som en kylmaskin använder i den köldalstrande processen.   

Kylmedel – Det medium (ofta vatten) som förflyttar värmen från kylmaskinen till en 

värmesänka. 

Värmesänka – Det medium där värmen slutligen avlämnas. Oftast luften, men även mark, 

grundvatten, hav, snö, fjärrvärmereturen etc. 

Kondensor – Högtrycksdelen av kylmaskinen som kyls av kylmedlet. 

Förångare – Lågtrycksdelen av en kylmaskinen som kyler ner köldbäraren. 

Värmeverk – Producerar värme till fjärrvärme via förbränning. 

Kraftvärmeverk – Producerar El och värme till fjärrvärme via förbränning. 

Alfa-värde – Ett godhetstal som anger en kvot mellan producerad el och producerad värme i ett 

kraftvärmeverk. 

Kalkylränta – Den räntesats som uttrycker avkastningskrav på investerat kapital. (även kallat 

diskonteringsränta) 

Internränta - En metod för att bestämma den förväntade lönsamheten i en investering. 

Nuvärde – En metod för att bestämma den förväntade lönsamheten i en investering 
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1 Introduktion 

Introduktionen innehåller en inblick i fjärrkyla och fjärrvärme samt en närmare presentation av 

examensarbetets syfte och tillvägagångssätt. Dessutom ges en överblick över Vattenfalls 

verksamhet i Drefviken och Uppsala, samt en introduktion till fjärrkyla. 

1.1 Bakgrund 

1.1.1 Bakgrund till examensarbetet 

Examensarbetet har utförts på Vattenfall Värme AB i Uppsala som det sista momentet i 

Civilingenjörsutbildningen med inriktning på energisystem. Projektet är en del i ett större 

projekt på Vattenfall som kallas för Astrakan där potentialen för framtida expansionen av 

kylatjänster även undersöks för Motala, Nyköping och Uppsala.  

För Motala och Nyköping har undersökningen utförts i form av ett examensarbete av Gustav 

Johansson. För Uppsala, där både fjärrvärme och fjärrkyla finns idag, har undersökningen gjorts 

internt av en grupp på Vattenfall. 

1.1.2 Fjärrvärme i Drefviken 

Vattenfall Värme Drefviken AB bedriver idag fjärrvärmeverksamhet i sydöstra Stockholm. 

Verksamheten består av tre separata fjärrvärmenät som täcker delar av Haninge, Tyresö, Nacka 

och Värmdö kommun. Figur 1 visar en karta över de tre områden som har separata 

fjärrvärmenät vilka tillsammans utgör verksamhetsområdet.  
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Figur 1 Vattenfalls tre fjärrvärmenät i Drefviken-området. Jordbro/Haninge/Bollmora i syd, Gustavsberg i norr samt 

Fisksätra däremellan. Sjön Drevviken syns norr om Haninge. (orginalkarta: Lantmäteriet) 

Det största av de tre separata fjärrvärmenäten sträcker sig över Jordbro, Haninge och Bollmora 

samt Älta i norr och en mindre del av Västerhaninge i syd. Värme- och elproduktionen för 

denna del sker huvudsakligen i Jordbro men även i Bollmora vid hög last.  

I Värmdö kommun täcker fjärrvärmenätet den största delen av Gustavsberg och sträcker sig en 

bit söder ut där värmeproduktionen sker i Ekobacken. I Fisksätra finns det minsta 

fjärrvärmenätet i Drefvikenområdet med lokal värmeproduktion. Samtliga 

produktionsanläggningar i området använder huvudsakligen biobränslen. 

I dagsläget tillhandahåller Vattenfall ingen lösning för kyla i området (detsamma gäller Motala 

och Nyköping). Vattenfall vill med hjälp av detta examensarbete undersöka hur 

förutsättningarna ser ut för att börja med att tillhandahålla kyla i området.  
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1.1.3 Fjärrvärme och kyla i Uppsala 

I Uppsala levererar Vattenfall huvudsakligen fjärrvärme, men även el, het ånga till industrier 

samt fjärrkyla. Värmeproduktionen utgörs till största del av avfallsförbränning, torvförbränning 

och värmepumpar. Torven ska ersättas av biobränslen inom några år. 

Fjärrkylan nyttjas till största delen av läkemedelsindustrin, men även av sjukhus, kontor och 

handel m.m. Det handlar alltså huvudsakligen om processkyla för industriella processer och 

komfortkyla.  

1.1.4 Ödrift av kyla 

För några verksamheter som ligger för långt ifrån fjärrkylanätet tillhandahålls andra lösningar 

för att tillgodose kylbehov. Detta kan kallas för ödrift där kylaproduktionen sker lokalt 

centraliserat, med ett mindre nät för distribution. Två exempel på sådan lokala kylsystem är 

Sveriges lantbruksuniversitet i Ultuna och  Ångströmlaboratoriet som tillsammans med 

Biomedicinskt centrum (BMC) har ett gemensamt kylsystem. Kylaproduktion sker med hjälp 

av absorptionskylmaskiner som drivs av värme från fjärrvärmen, konventionella 

kompressorkylmaskiner och kyltorn. Kylan distribueras vattenburet till Ångströmlaboratoriet 

samt till BMC som ligger ca 600 meter därifrån.  

Vattenfall tillhandahåller även kylmaskiner till ett fåtal mindre lokaler som t.ex. inte är stora 

nog att koppla till fjärrkylanätet. Dessutom tillhandahålls kylmaskiner och produktion av is till 

ishallar. Exempelvis i Nyköping. 

Ytterligare ett exempel på en lösning i mindre skala är två mindre absorptionskylmaskiner som 

har utvecklats av Berlin Technische Universität (BTU) i samarbete med Vattenfall. Idén är att 

driva kylmaskiner med värme under sommaren då avsättningen för värmen är begränsad. Denna 

lösning kommer att utredas som en av två fallstudier.  

1.2 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka förutsättningarna för Vattenfall att etablera verksamhet 

för produktion av kyla i Drefviken samt hur dessa förutsättningar kommer att förändras de 

närmaste 20 åren. Dessutom ska en eller flera fallstudier för kylaproduktion i området göras 

med teknisk utredning och ekonomiska kalkyler. 

1.2.1 Frågeställning 

Frågeställningarna kan sammanfattas i följande tre frågor: 

 Vilka behöver kyla? Var, när och hur mycket? 

 Vilken teknik är bäst lämpad för respektive behov och område? 

 Är föreslagen teknisk lösning ekonomiskt gångbar? 

Dessa frågor skall besvaras i en marknadsundersökning av områdena, en teknisk undersökning, 

en miljöutvärdering och slutligen genom ekonomiska kalkyler. 
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I marknadsundersökningen ska alla större kylbehov i området identifieras och kvantifieras. 

Denna ska resultera i ett omfattande underlag där behovet av kyleffekt kartläggs. Resultatet från 

denna utredning ska sedan användas för att välja ut två fallstudier där en fördjupning görs med 

teknisk utredning och ekonomiska kalkyler för föreslagen lösning. 

Arbetet kommer inte att inskränkas till att endast behandla fjärrkyla, utan behovet får styra och 

de tekniska lösningarna hållas öppna även för kylsystem av annan karaktär. 

Utifrån de lösningar som utfallit från fallstudierna görs ekonomiska kalkyler som kan medverka 

som underlag för Vattenfall för att avgöra hur man vill gå vidare med projekten. 

1.2.2 Avgränsningar 

Marknadsundersökningen begränsas med avseende på kyleffekten, fastighetsyta, kylbehovets 

temperatur samt geografiskt läge.  

En undre gräns för kyleffekten sattes för att fokusera på de större kylbehoven. Denna undre 

gräns sattes till 50 kW. Sammanställningen omfattar ändå några kylbehov som är under den 

satta gränsen om de tillsammans med andra närliggande kylbehov uppgår till minst 50 kW. Ett 

exempel är när flera aktörer bedriver verksamhet i samma fastighet. 

Den geografiska avgränsningen sattes med hänsyn till fjärrvärmenätens utsträckning, men 

omfattar även närliggande fastigheter som ej är anslutna till fjärrvärmenätet. Även några 

kringliggande områden som eventuellt kommer att anslutas till fjärrvärmenätet eller som är 

under en utvecklingsfas har inkluderats i sammanställningen.  

Eftersom många kylbehov har uppskattats med hjälp av fastigheters yta, har fastigheter under 

2500 kvm inte beaktats om de inte varit intressanta av andra skäl (mer om detta i avsnitt 3 

Metod och underlag). 

Sammanställningen omfattar inte aktörer vars kylbehov är vid lägre temperatur än ca 4 °C. 

Detta omfattar kyl och frys samt viss lågtempererad processkyla. De kylbehov som omfattas 

här består huvudsakligen av komfortkyla och processkyla av högre temperatur.  

Ishallar har inkluderats, vilket är ett undantag från temperaturavgränsningen. Detta beror på att 

Vattenfall tillhandahåller färdig is som produkt och har därmed god kompetens och erfarenhet 

inom området. Ishallar har fått en egen kategori i marknadsundersökningen. Ishallar utgör en 

betydande del av det totala kylbehovet i områdena, men komfortkyla är betydligt större. 

Temperaturavgränsningen och undantaget för ishallar har gjorts enligt önskemål från 

Vattenfall.  

Utifrån den tekniska utredningen beskrivs de mest relevanta teknikerna för storskalig 

kylaproduktion. Där beskrivs för och nackdelar samt när teknikerna är som mest lämpade i 

allmänhet. För fallstudierna har dimensionering  gjorts för att utgöra ett tillräckligt underlag för 

de ekonomiska kalkylerna. Dessa har gjorts för att vara jämförbara med motsvarande projekt 

för Motala, Nyköping och Uppsala. I den tekniska utredningen har möjligheten till frikyla från 

sjöar och andra vatten undersökts. Men de geologiska förutsättningarna för att använda marken 

och grundvattnet som värmesänka har inte utretts.   
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2 Teknisk bakgrund 

I detta kapitel beskrivsbeskrivs relevanta kyltekniker och en del teori för dessa som har varit 

relevant för studien. 

2.1.1 Fjärrkyla 

Principen bakom fjärrkyla är densamma som för fjärrvärme, men handlar om att föra bort värme 

istället för att tillföra den. Principen är att kallt vatten produceras centralt och distribueras till 

kunderna via rör. Kunderna behöver på det viset inte ha en egen kylmaskin som kräver 

underhåll och kontroll och som kan medföra ljud och vibrationer. Vad kunderna dock behöver 

för att nyttja fjärrkylan är en undercentral där kylan värmeväxlas mot kundens interna system. 

Fördelen är att kylan kan produceras effektivare, men en nackdel är att rördragningen i marken 

kan vara mycket kostsam. 

I Figur 2 visas hur fjärrkyla har växt fram i hög takt i Sverige sedan mitten av 90-talet. Den 

förväntas dessutom att öka med upp till ca 2-3 TWh till och med år 2030 (Energimyndigheten 

I 2013, s.25).  

 

Figur 2 Fjärrkylans kraftiga tillväxt i Sverige sedan början av 90-talet (Bild: Energimyndigheten II 2013, s.61). 

Själva kylaproduktionen kan delas in i tre huvudsakliga kategorier: Frikyla, 

kompressorkylmaskiner (KKM) och absorptionskylmaskiner (AKM).  

2.1.2 Frikyla 

I vissa fall kan kylan användas direkt utan att någon kylprocess behöver användas. Om mycket 

lite energi behöver tillsättas för att nyttja kylan brukar detta kallas frikyla. Frikyla kan komma 

ifrån luften, marken, is, snö, sjöar och vattendrag.  

Eftersom vattnets densitet är som högst vid 4 °C, är det i regel fördelaktigt att ta vatten från 

djupa delar av en sjö där vattnet kan vara kallt även på sommarhalvåret då ytvattnet är uppvärmt. 
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Sjöar och hav kan skikta sig med ett språng i temperaturen några meter under ytan vilket kallas 

för termoklin.  

För en god källa till frikyla erfordras bland annat stor vattenmassa och så låg temperatur som 

möjligt och att nyttjandet har minimal miljöpåverkan. Avståndet till en sådan källa bör även 

vara litet eftersom rördragning är mycket kostsamt.  

2.1.3 Kompressorkylmaskiner 

Kompressorkylmaskiner (KKM) är den vanligaste typen av kylmaskin. En sådan möjliggör 

transport av värme från en lägre temperaturnivå till en högre. För att en sådan process ska vara 

möjlig måste energi tillföras (t.ex. i form av arbete) (Alvarez 2006, s.310).  En kylmaskin och 

en värmepump är i princip båda maskiner som förflyttar värme och skiljer sig endast något 

beroende på ändamålet. Figur 3 visar en principskiss av hur en kompressorkylmaskin fungerar. 

 

Figur 3 - Principskiss över hur ett system med en kompressorkylmaskin kan se ut. (Orginalbild: Alvarez 2006) 

Maskinen har en varm sida med högt tryck där värme lämnas av och en kall sida med lågt tryck 

där värme tas upp. På den kalla sidan kan kylan nyttjas direkt av det som kallas kylrum, eller 

indirekt av en så kallad köldbärare som i ett fjärrkylanätet.  

Den varma sidan behöver kylas av. Även detta kan ske direkt av en köldmedelskylare eller 

indirekt genom att köldmediet värmeväxlas mot ett kylmedel som i sin tur lämnar värmen av 

till en värmesänka. Köldbärare och kylmedel är normalt vatten. Värmesänkan kan t.ex. vara 
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uteluften, en sjö, marken, grundvattnet och så vidare. Värmesänkan kan även vara något där 

värmen nyttjas som t.ex. i ett hus eller fjärrvärmenätet. 

För att åstadkomma ett högt tryck och därmed  hög temperatur används en kompressor. Denna 

arbetar med en vätska/gas som kallas för köldmedium. På högtryckssidan kondenserar 

köldmediet trots en högre temperatur på grund av det höga trycket och på lågtryckssidan kokar 

köldmediet vid låg temperatur. Därav delarnas namn kondensor och förångare.  

Stryporganet släpper igenom köldmediet till lågtrycksdelen. Köldmediet befinner sig alltså i en 

sluten krets där det är viktigt att undvika läckage. Mer om detta i avsnitt 3.1.1. 

2.1.4 COP och Carnotprocessen 

För att sätta ett mått på hur energieffektiv en kylmaskin är kan måttet COP (Coefficient Of 

Performance) användas. COP är en dimensionslös kvot mellan den värmeenergi som har 

förflyttats och den tillförda energin och kallas även ibland för köldfaktor. Vid kylning kan COP 

definieras enligt Ekvation 1 (Alvarez 2006S, s.310) 

 𝐶𝑂𝑃𝑘𝑦𝑙𝑎 =
𝑄𝑏𝑜𝑟𝑡𝑓

𝑊𝑡𝑖𝑙𝑙𝑓
 [ - ] Ekvation 1 

Qbortf är den värmemängd som bortförts från kylrummet och Wtillf är den det tillförda arbetet i 

form av el till kompressorn (huvudsakligen). Om t.ex. 3 kWh värme har bortförts med hjälp av 

1 kWh el har vi alltså en COPkyla på 3. Om maskinen används som värmepump blir även den 

tillförda energin nyttig värme. I dessa fall kan COP definieras enligt Ekvation 2. 

 𝐶𝑂𝑃𝑣ä𝑟𝑚𝑒 =
𝑄𝑏𝑜𝑟𝑡𝑓 + 𝑊𝑡𝑖𝑙𝑙𝑓

𝑊𝑡𝑖𝑙𝑙𝑓
 [ - ] Ekvation 2 

En följd av detta är att COPvärme alltid är 1 högre än COPkyla. Vid kyla som ändamål behöver 

alltså både den bortförda kylan från kylrummet samt den tillförda energin från arbetet bortföras 

till värmesänkan. Vidare används definitionen av COP för kyla enligt Ekvation 1 om inte annat 

anges. 

Hur hög COP som man lyckas åstadkomma är helt beroende av temperaturskillnaden mellan 

den varma och den kalla sidan. Den teoretiskt högsta möjliga COP definieras av den så kallade 

Carnotprocessen enligt Ekvation 3. 

 𝐶𝑂𝑃𝑐𝑎𝑟𝑛𝑜𝑡 =
𝑇𝑘

𝑇𝑣 − 𝑇𝑘
 [ - ] Ekvation 3 

Tk är den kalla sidans temperatur och Tv är den varma sidans temperatur. Samtliga temperaturer 

ska vara i kelvin [K].  

Carnotprocessen är en termodynamisk kretsprocess som består av fyra steg. Värmeöverföring 

vid konstant temperatur (isoterm) i två steg, samt kompression och expansion med konstant 

entropi (isentropisk) i två mellanliggande steg. Processen presenteras i ett diagram med tryck 

och volym i Figur 4. 
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Figur 4 -  Den idealiska Carnotprocessens fyra steg (Orginalbild: Wikimedia commons 2009) 

I praktiken är kylprocessen delvis lik Carnotprocessen, eftersom värmeöverföringen sker vid 

konstant temperatur i förångaren och kondensorn. Den faktiska COP beror i praktiken även av 

köldmediets egenskaper och kompressorns verkningsgrad. Se Ekvation 4. 

 𝐶𝑂𝑃𝑐𝑎𝑟𝑛𝑜𝑡 = 𝜂𝑖𝑠𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜𝑝𝑖𝑠𝑘  
𝑇𝑘

𝑇𝑣 − 𝑇𝑘
 [ - ] Ekvation 4 

Där ηisentropisk motsvarar kompressorns verkningsgrad. Värdet  är beroende på hur bra systemet 

presterar är och kan normalt bli bättre för större system än för mindre och simplare system 

(Toublanc, Clausse, 2008). Värdet är normalt mellan ca 0,3 – 0,7 (Zottl, Nordman, Miara, 

2012). 

2.1.5 Absorptionskylmaskiner 

Absorptionskylmaskin (AKM) är en annan typ av kylmaskin som drivs av värme. Värmen kan 

vara i form av hett vatten eller het ånga. Värmekällan kan vara spillvärme från en industriell 

process eller fjärrvärme. Maskinen fungerar delvis likt en KKM, men med några avgörande 

skillnader. Figur 5 visar en principskiss över absorptionskylmaskiner följt av en förklaring. 
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Figur 5 – Absorptionskylmaskinens principskiss (originalbild: CIBSE 2009) 

Precis som en KKM har en AKM en kondensor som kyler och tar upp värme som sedan lämnas 

av i förångaren vid ett högre tryck och temperatur.  

En stor skillnad är att köldmediet är annorlunda. Köldmediet är blandat med en 

absorptionsvätska. I en typ av absorptionskylmaskin används ammoniak som köldmedium och 

vatten som absorptionsvätska. I en annan typ används vatten som köldmedium och en 

vattenlösning med litiumbromid (LiBr) som absorptionsvätska (Alvarez 2006, s.776). Det är 

den sistnämnda typen som är aktuell i samtliga fall i denna rapport. 

Den största skillnaden mellan en AKM och en KKM är att kompressorn har ersatts med en 

absorbator, en pump och en generator (även kallad för desorbator och ska inte förväxlas med 

en elgenerator). Vattenångan som kommer från förångaren duschas av absorptionsvätskan som 

är en stark lösning av litiumbromid (hög koncentration). Detta bildar en svagare lösning av 

vatten och litiumbromid. Denna lösning pumpas sedan till generatorn där drivvärme (t.ex. 

fjärrvärme) värmer den starka lösningen. Drivvärmen gör att vattnet förångas igen och 

separeras från den svaga lösningen som blir stark. I kondensorn kondenserar en svag lösning 

som sedan via ett stryporgan leds till förångaren. Den starka lösningen går åter till absorbatorn 

och värmeväxlas mot den svaga lösningen.  

Den energi som krävs är i huvudsak drivvärmen i generatorn. Pumpens uppgift är att 

upprätthålla trycket samt transportera lösningen från absorbatorn till generatorn. 

Elförbrukningen är liten i förhållande till värmeåtgången.  
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Absorptionskylmaskinerns COP brukar definieras med avseende på förbrukningen av 

drivvärmen. Dess teoretiskt maximala COP (Carnot) definieras av Ekvation 5. 

 𝐶𝑂𝑃𝑎𝑏𝑠,𝑐𝑎𝑟𝑛𝑜𝑡 = (1 −
𝑇𝑣

𝑇𝑑
) (

𝑇𝑘

𝑇𝑣 − 𝑇𝑘
) [ - ] Ekvation 5 

Td är drivtemperaturen, och övriga temperaturer är desamma som i Ekvation 3. Den första 

termen är den carnotiska verkningsgraden för drivtemperaturen med omgivningens temperatur 

Tv (som i praktiken blir kylmedlets fråntemperatur) och den andra termen är COPcarnot från 

Ekvation 3.  

I praktiken når dessa maskiner normalt en COP på ca 0,7 (Cengel 2005, s.634). En följd av den 

låga COP är att det ställer högre krav på värmesänkan. För 0,7 delar kyla behöver värmesänkan 

kyla bort 1,7 delar värme.  

Observera i Figur 5 att både absorbatorn och kondensorn behöver kylas i en AKM. Dessa delar 

är seriekopplade med absorbatorn först och kondensorn därefter. Kylmedlet leds sedan till en 

värmesänka, t.ex. ett kyltorn.  

Det är viktigt att temperaturen inte blir för hög i absorbatorn, eftersom det kan leda till att 

koncentrationen av LiBr blir för hög med kristallisering av saltet som följd (Izquierdo et al 

2003, s.207). Lösningen får heller inte kylas med för låg temperatur. Kristalliseringen är 

beroende av tryck, koncentration, temperatur och avkylningstakt. 

Vissa absorptionskylmaskiner använder flera cykler med fler än två trycknivåer som beskrevs 

i Figur 5. På så vis kan en bättre COP erhållas, och/eller lägre temperaturer nyttjas bättre. 

Double-lift maskiner kan nyttja låga temperaturer bättre till en kostnad av en något lägre COP. 

Double-lift maskiner kallas även för half-effect maskiner (Izquierdo et al 2003, s.205). Dubble-

effect kan ge en bättre COP (ca 1,2), men behöver drivvärme av en högre temperatur.  

Som tidigare nämndes kan elförbrukningen som krävs för pumpen försummas. Det finns även 

versioner av maskinen som inte behöver någon pump utan klarar cirkulationen via 

självcirkulation. Istället för att hålla olika tryck i delarna med pump och stryporgan arbetar en 

sådan version med olika partialtryck av olika gaser. Köldmediets partialtryck är exempelvis 

högre i kondensorn än i förångaren, men totaltycket är detsamma i hela maskinen. (Alvarez 

2006, s.777) 

Ett kylskåp som använder en sådan cykel uppfanns av de svenska ingenjörerna Carl Munters 

och Baltzar von Platen år 1922. Denna typ av AKM är väl lämpad att använda då el inte finns 

tillgängligt, men är inte lämplig för storskalig kylaproduktion eftersom den har ett lågt COP på 

0,2-0,35 (Alvarez 2006, s.778). 

2.1.6 Sorptiv kyla 

En annan typ av värmedriven kylmaskin använder så kallad sorptiv kyla. Dessa maskiner 

arbetar direkt med den luft som tillförs till en lokal och är därmed inte lämplig för vattenburen 

kylaproduktion.  
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Ett exempel på en sådan maskin presenteras i Figur 6 och luftens tillståndsförändring i Figur 7. 

 

Figur 6 - Sorptiv kylmaskin tillverkad av Münters (Bild: Munters 2014). 

 

Figur 7 - Luftens tillståndsförändring i varje steg i det sorptiva luftaggregatet. Om två parametrar är kända, t.ex. 

temperatur och absolut fukthalt (g vatten per kg luft), kan den relativa fukthalten, RH, avläsas i diagrammet. (Bild: 

Munters 2014) 

Det här luftaggregatet filtrerar först uteluften fri från partiklar och damm. Därefter tas fukt upp 

från luften i torkrotorn. Luften har nu blivit varmare och fått en lägre relativ fukthalt (T1). 

Därefter kyls luften i två steg, först av en roterande värmeväxlare (mellan T1 och T2) och sedan 

av en evaporativ kylare som kyler och återfuktar luften till önskad relativ fukthalt (mellan T2 

och T3).  

Även frånluften har en mycket viktig roll. Först kyls frånluften av en evaporativ kylare (F1) så 

att den kan kyla ner den roterande värmeväxlaren (F2) som upptagit värme från tilluften. Sedan 

värms frånluften ytterligare av ett regenereringsbatteri (F3). Denna värme kan t.ex. vara 
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spillvärme eller fjärrvärme. I det sista steget kommer värmen till användning då den används 

för att avfukta torkrotorn (F4) som tidigare tagit upp fukt från tilluften. 

Sammanfattningsvis kan man säga att maskinen kyler evaporativt både indirekt och direkt samt 

att drivvärmen behövs för att torka torkrotorn. Det finns flera varianter på denna typ av 

luftbehandlingssystem och de kan i många fall även användas för värmeåtervinning. (Munters 

2014). Vattenförbrukningen till de evaporativa kylarna är något som bör beaktas med denna typ 

av aggregat, även eventuell tillväxt i torkrotorn och andra fuktiga ytor.  

2.1.7 Kyltorn och kylmedelskylare 

Alla kylprocesser behöver en värmesänka där värmen slutligen avlämnas. När en sådan inte 

finns tillgänglig i form av vatten blir det normalt luften som får agera värmesänka. När 

kylmedlet kyls med slutna system, som i princip består av en kylflänsar och fläktar, är 

nedkylningen av kylmedlet begränsat av luftens ledningsförmåga och temperatur. Dessa brukar 

kallas kylmedelskylare. 

 

Figur 8 - Kylmedelskylare i några vanliga utformningar (Bildkälla: SKiAB). 

Ett effektivare sätt att bli av med värmen är med hjälp av evaporativa kyltorn. Dessa arbetar i 

ett öppet system med luften i direktkontakt med kylmedlet. Då kan värmeöverföringen ske via 

värmeledning och evaporativt, alltså att en del av vattnet förångas. En principskiss för ett 

kyltorn visas i Figur 9. 
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Figur 9 - Principskiss för ett kyltorn med forcerat luftdrag (fläktar). (Bild: nationalvetcontent.edu.au) 

Tornen är utformade så att vattnet ska få maximal kontakt med luften. Detta kan göras genom 

att spraya vattnet i små droppar, eller genom att låta vattnet rinna som en tunn film över det 

material som i figuren kallas ”Pack” (eller ”fill”), vilket utökar tiden och ytan som vattnet är i 

kontakt med luften som sugs in av en fläkt som sitter vid in- eller utsuget. Det finns även kyltorn 

som använder ett naturligt luftdrag utan att behöva en fläkt. Detta fungerar eftersom luften 

värms av vattnet och blir lättare, vilket ger ett naturligt drag uppåt. Kyltorn med naturligt drag 

blir i regel betydligt större än de med forcerat luftdrag (Stanford 2011 s.169). I Figur 10 syns 

några sådana kyltorn med naturligt luftdrag. 

 

Figur 10 - Stort kyltorn med naturligt drag. Används ofta i samband med kolkraft, kärnkraftverk och oljeraffinaderier 

(Bild: Wikipedia) 



14 

 

Eftersom kylning huvudsakligen sker evaporativt (Cengel 2005, s.738) så kan i princip en lägre 

temperatur än uteluften nås. Detta fungerar med samma princip som det evaporativa kylningen 

i ett sorptiva aggregatet. I Figur 11 visas ett diagram likt det i Figur 7 där vi kan se ett exempel 

på vilken temperatur som kan nås med evaporativ kylning. 

 

Figur 11 Ett diagram med fuktigheten som funktion av luftens torra temperatur och den relativa luftfuktigheten. 

(Originalbild: Wikipedia 2014) 

I Figur 11 markeras ett exempel på luftens tillstånd en varm dag med en temperatur på 30 °C 

och 40 % relativ luftfuktighet. Vid det tillståndet är luftens våta temperatur (vid 100 % relativ 

luftfuktighet) endast 20 °C, vilket då bli kylgränsen för ett kyltorn i detta exemplet (Cengel 

2005, s.735). Det vatten som förångas behöver fyllas på med nytt. Vid hög relativ luftfuktighet 

är den evaporativa kylningen mindre eller obefintlig. 

Exemplet ovan demonstrerar hur effektiv denna kylmetod kan vara, men den faktiska 

temperaturen som vattnet får efter kylning i ett kyltorn är beroende av flera faktorer: Vattnets 

temperatur före kyltornet, vattenflödet, luftens temperatur, relativa luftfuktighet och flöde samt 

tornets utformning (Stanford 2011, s.141). 

Metoden kan användas som frikyla om den våta temperaturen är tillräckligt låg eller om 

kylbehovet förekommer vid en högre temperatur. Ett exempel på detta är Vattenfalls kylsystem 

för Ångströmlaboratoriet och BMC i Uppsala som får frikyla via kyltorn när temperaturen är 

under 12 °C (Kjell Karlsson). 
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2.1.8 Vattenhantering och Legionella 

Med ett kyltorn kan alltså stora mängder värme bortföras effektivt och vattnet kylas till en lägre 

temperatur än vid slutna system. Det öppna systemet medför dock en del problem som behöver 

hanteras. 

Legionella är en bakterie som frodas i vatten med temperaturer mellan 20-50 grader. Bakterien 

kan orsaka pontiacfeber och legionärsjuka. Legionärsjuka är en allvarlig lunginflammation som 

kan vara dödlig och pontiacfeber är en mildare sjukdom som orsakas av samma bakterie. Vid 

temperaturer över 55 °C börjar bakterien att dö. Högre temperatur ger allt snabbare effekt. Vid 

lägre temperaturer än 20 °C är tillväxten begränsad (Stanford 2011, s.236). 

Vattnet i kyltorn har ofta en temperatur runt 30 grader där risken för tillväxt är påtaglig. Detta 

kan hanteras med olika metoder som gör miljön ogynnsam för bakterien. Ett sätt är att på kemisk 

väg behandla vattnet med t.ex. klorid eller bromid. Det kan även göras med UV-bestrålning av 

vattnet. Ytterligare ett sätt är att ha ett separat system där vattnet värms upp tillfälligt av t.ex. 

fjärrvärmen för att ta död på bakterien. 
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3 Metod och underlag 

I detta stycke beskrivs hur studien har gjorts. Studien är uppdelad i marknadsundersökning, 

teknisk utredning och ekonomisk kalkyl. Här motiveras även de antaganden som har gjorts.  

3.1 Marknadsundersökning 

Ett flertal sätt har använts för att identifiera kylbehoven i områdena. Köldmedelsregister, 

fastighetsyta, kontakt och synlig kylanläggning. 

3.1.1 Köldmedieregister 

Alla aktörer som använder en total köldmediemängd på minst 10 kg måste årligen rapportera 

detta till ett register enligt förordningen (SFS nr 2007:846) om florerande växthusgaser och 

ozonnedbrytande ämnen. Alla maskiner med mer än 3 kg köldmedia inkluderas i den totala 

mängden. Denna mängd kontrolleras regelbundet med en frekvens som beror på mängden 

köldmedium i maskinen.  

Registren för köldmedia är offentliga handlingar och därmed har innehållet kunnat granskas för 

Haninge, Tyresö, Nacka och Värmdö kommun. Registren har något olika uppgifter för de fyra 

kommunerna, men gemensamt för dessa är att mängden kylmedia och organisationsnummer är 

inkluderade. I registren inkluderas även en stor mängd värmepumpar som primärt är avsedda 

för uppvärmningsändamål, samt många lågtempererade ändamål som t.ex. kyl och frys. Dessa 

har inte inkluderats i denna rapport.  

En tidigare studie (Gjersvold & Lindberg 2009) har direkt översatt denna mängd köldmedium 

till installerad effekt och antagit ett linjärt samband på 5 kW/kg köldmedium. En egen 

undersökning gjordes för att avgöra huruvida kyleffekten kan identifieras som funktion av 

mängd kylmedia på detta sätt, eller om metoden är för osäker. Mer om detta i avsnitt 4.2.4. 

Det finns dock köldmedier som inte är registreringsskyldiga. Därför kan vissa större kylbehov 

förbises om endast de ovan nämnda registren används. Exempel på ej registreringspliktiga 

köldmedier är ammoniak, propan och koldioxid. 

 

3.1.2 Förfrågan via kontakt 

För att utreda den faktiska installerade effekten har samtliga större aktörer kontaktats via telefon 

och e-mail för att ta reda på vad de har för installerad kyleffekt i dagsläget. Uppgifter har 

efterfrågats på följande punkter. 

 Installerad kyleffekt och antal maskiner 

 Installationsår 

 Drifttimmar 

 Energiförbrukning 
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Åldern på maskinerna kan sedan användas för att göra en uppskattning för när dessa ska bytas 

ut. Här antas att befintliga kylmaskiner byts ut efter ca 15 år. Detta antagande är gjort 

tillsammans med Leif Calissendorff (Vattenfall AB Värme) som har betydande erfarenhet av 

kylsystem. Denna siffra har visat sig stämma bra överens med uppfattningen från några tekniker 

som har kontaktats under arbetets gång, men ingen statistik på detta har hittats. 

En uppdelning har gjorts för när respektive verksamhet är i behov av att byta det befintliga 

kylsystemet. Tidpunkterna har satts till inom 5, 10 och 20 år.  

Då efterfrågade uppgifter inte har erhållits har en bedömning gjorts på annat vis. I första hand 

har en bedömningen baserad på fastighetsytan. För processkyla har ett fåtal bedömningar 

baserats på mängden registrerad köldmedia. 

3.1.3 Fastighetsyta 

Fastighetsytan är betydligt lättare att få tag på än de efterfrågade uppgifterna i föregående 

avsnitt och kan användas för att skatta kylbehovet för komfortkyla. Ett antagande har gjorts 

internt tillsammans med Leif Calissendorff om att kyleffektbehovet är 30 watt per kvadratmeter 

för komfortkyla.  

I de fall då en skattning har gjorts med denna faktor och uppgifter om installerad kyleffekt 

dessutom har erhållits via kontakt, har skattningen kunnat utvärderas för att kontrollera att den 

är rimlig. Denna utvärdering görs i avsnitt 4.2. 

Fastighetsytan har erhållits från fastighetsägarnas hemsidor, via kontakt eller från uppmätning 

på kartor. Kartmätningen har gjorts med lantmäteriets kartverktyg på dess hemsida. Uppmätt 

yta multipliceras med antalet våningar för att få en skattning av fastighetens yta. Antal våningar 

har observerats från diverse karttjänster med gatuvy, flyg- och satellitbilder från Eniro och 

Google (Eniro 2014)(Google 2014). Denna mätmetod har precis som kyleffektskattningen 

utvärderats allteftersom undersökningen fortlöpt.  

3.1.4 Synliga kylmedelkylare 

Via satellitbilder kan kylmedelkylare, kyltorn och liknande ibland synas då de ofta är placerade 

på taken av fastigheten när de används för kyländamål. Satellitbilder från flyg- och satellitbilder 

från Eniro, Google och Lantmäteriet har använts. Figur 12 visar två exempel på två fastigheter 

som har synliga kylmedelskylare på taket. 
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Figur 12 – Två fastigheter i Handen Centrum med synliga kylmedelskylare.  

Denna metod har använts som komplement till köldmediumregistret. Ett fåtal kylanläggningar 

som inte använder registreringsskyldig köldmedia har på så vis identifierats. Därefter har 

företaget kontaktats. Exemplet i Figur 12 är två av fastigheterna som ingår i den andra 

fallstudien (avsnitt 4.4). 

3.1.5 Kyleffekt och drifttimmar 

I ett fåtal fall har den elektriska effekten erhållits snarare än kyleffekten vid kontakt. I dessa fall 

har en COP på 3 antagits, vilket innebär att kyleffekten är tre gånger större än den elektriska 

effekten.  

En kylmaskin som är avsedd för komfortkyla går oftast på maxeffekt under mycket få timmar 

på året. Det kan t.ex. handla om några timmar på eftermiddagen under dagar med temperaturer 

över 25 °C och soligt.   

För att göra en bedömning av energiåtgången har ett antal drifttimmar motsvarande 

effektbehovet gjorts. Antalet har satts till 800 timmar för de allra flesta verksamheter som avser 

komfortkyla. I verkligheten kan det vara så att kylan behövs ca 3000 timmar men på maxeffekt 

under ett fåtal timmar. Nyckeltalet 800 timmar är satt så att energimängden motsvarar 

densamma. Detta nyckeltal är baserat på beräkningar från några av Vattenfalls kunder i Uppsala 

där effektbehov och kylaförbrukning för varje timme är loggat.  

För industrier som behöver kyla till diverse processer har motsvarande nyckeltal valts  

individuellt beroende på verksamhet, ofta som en uppskattning tillsammans med tekniker på 

företaget i fråga. Exempelvis har kylningen av en serverhall satts till 8760 timmar (hela året), 

eftersom den alltid är tillgänglig med ett ungefär konstant kylbehov.  

Endast ett fåtal aktörer har uppgett eller ens känt till hur mycket energi som kyls bort av dess 

kylmaskiner. Det är huvudsakligen de större kylbehoven som har lyckats inhämtas via kontakt. 
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3.1.6 Områdenas framtida förändring 

För att kunna bedöma hur utvecklingen i dessa områden kommer att se ut de närmsta 20 åren 

har kommunernas översiktsplaner och några detaljplaner granskats. På så vis kan planerade 

byggnader samt områden som exempelvis ska bli industriområden inkluderas i  

sammanställningen av kylbehovet.  

Detta är nödvändigt för att förutspå hur det ser ut inom 10 respektive 20 år, men skattningarna 

ska endast tas som en indikation snarare än beslutsgrundande underlag. Ett fåtal företag har 

redogjort för sina framtidsplaner gällande kylbehov vid kontakt.  

3.2 Teknisk utredning 

Den tekniska utredningen omfattar en litteraturstudie över befintliga kyltekniker och dess 

förutsättningar i respektive område. Förutsättningarna har undersökts med avseende på 

möjligheten att nyttja frikyla från vattendrag, sjöar och hav. De geologiska förutsättningarna 

för kyla har inte utretts. 

3.2.1 Områdenas förutsättningar 

Det går att bygga mycket effektiva kylsystem om det finns nära tillgång till kallt vatten. En 

tabell med samtliga vattentillgångar finns i Bilaga 8.2. Tabellen innehåller yta, volym, 

medeldjup och maxdjupet för respektive sjö.  

Vattendjupet är av intresse eftersom det är på djupet som det går att finna kallt vatten året om, 

och därmed möjligheten att nyttja frikyla även på sensommaren då ytvattnet är uppvärmt.  

Volymen är intressant för att kunna beräkna hur kraftigt sjöns temperatur förändras då den 

används som värmesänka. Om sjön är mycket stor i förhållande till kylbehovet kan 

temperaturpåverkan bli tillräckligt liten för att den termiska föroreningen ska orsaka minimal 

eller ingen negativ miljöpåverkan. 

3.2.2 Marginalvärmepriser 

Värmeproduktionen till fjärrvärmenäten i Värmdö och Fisksätra använder biobränslen som 

förbränns utan att producera el. I dessa områden är värmeproduktionen för kostsam för att 

kylaproduktion med absorptionskylmaskiner ska vara konkurrenskraftig i en jämförelse med 

eldrivna kompressorkylmaskiner såvida elpriserna inte är ovanligt höga. När el samproduceras 

med värmen kan intäkterna från elförsäljningen bära upp bränslekostnaderna helt eller delvis. I 

sådana fall finns det god möjlighet för absorptionskyla som ett bra alternativ. 

I Jordbro sker basproduktionen huvudsakligen med en panna som eldar returträflis (RT-flis) 

som kombineras med elproduktion via ångturbin och generator. Den elproduktionen klassas 

som förnybar och är därmed elcertifikatberättigad till och med 2025. Detta ger ytterligare 

intäkter utöver det aktuella elpriset. 

Då mer värme behövs och när pannan är under revision, används även en panna som eldar 

träbriketter som är ett dyrare bränsle än RT-flis. Denna panna bidrar inte till någon 

elproduktion. Utöver dessa finns även några mindre pannor som används för spetsvärme och 
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vid bortfall. Dessutom skall rökgasanläggning installeras om något år. Dessa anläggningar 

bedöms inte påverka beräkningarna nämnvärt.  

Beräkningarna av marginalpriset är baserade på Vattenfalls planerade produktion för år 2017. 

Interna siffror har använts och några antaganden har gjorts för pannverkningsgrad (som 

kompenserar för värmeförluster via rökgaser och pannans yta), elpris, elnät, elcertifikat, 

bränslepriser och miljöavgifter. De har baserats på aktuella värden och priser från senaste tiden, 

men utan hänsyn till framtida förändringar. 

I Figur 13 ser vi en hur planeringen ser ut för år 2017 för de två viktigaste pannorna. Mindre 

pannor och rökgaskondensering har tagits bort i diagrammet. 

 

Figur 13 Perioden mellan ca 3300 och 6500 timmar (1 maj- 10 oktober) körs med flispannan (P7) enbart med undantag 

för revisionsperioden mellan 5100- 5900 (augusti) då pannan med de dyrare briketter används (P34). 

Observera att elproduktionen (röd) är helt kopplad till RT-flispannan (blå). När endast den 

används kan marginalvärmepriset beräknas med hjälp av alfa-värdet. Alfa-värdet är kvoten 

mellan elproduktionen och värmen. Ej att förväxla med elverkningsgraden som anger andelen 

el av den totala tillförda energin. Alfa-värdet är som bäst 0,46 för pannan totalt när 

värmeleveransen är 40 MW och elproduktionen 18 MW. Alfa-värdet ökat men 

värmeproduktionen upp till 40 MW då alfa-värdet och elproduktionen når sitt maximum vilket 

illustreras i Figur 14. 
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Figur 14- Alfa-värdet som funktion av värmeeffekten från kraftvärmeverkets returflispanna som utgör 

basproduktionen i Jordbro. 

En följd av att alfa-värdet ökar är att det är högre på marginalen än totalen som visas i figuren. 

Värdet är som högst 0,64 på marginalen vilket har använts för beräkningarna av 

marginalvärmepriset. Den data som använts är alltså från det interna simuleringsprogrammet 

Värmkalk och inte från faktisk produktion. 

Samma elproduktion kan behållas om värmeleveransen på fjärrvärmenätet ökar med ca 1,4 MW 

vilket skulle motsvara en AKM med en kyleffekt på ca 1 MW. Men då har inte hänsyn tagits 

till de ökande värmeförluster som en ökad framledningstemperatur innebär. 

För att beräkna marginalkostnaden för fjärrvärmen för samtida el- och värmeproduktion 

används Ekvation 6. 

 𝐾𝑣,𝑚𝑎𝑟𝑔 = (
𝐾𝑏𝑟

𝜂𝑝
+ 𝑘𝑚) + 𝛼𝑚𝑎𝑟𝑔 ∗ (

𝐾𝑏𝑟

𝜂𝑝
+ 𝑘𝑚) − 𝐾𝑒𝑙 [ kr/MWh ] Ekvation 6 

Där ηp är andelen ej förlorad energi och αmarg är andelen ej förlorad energi som omvandlas till 

el. K är kostnader för marginalvärmen, Km är en miljöavgift, Kel är intäkter från elproduktionen 

som består av elpriset, elcertifikat och nätavgift. (Andreas Larsson)  

Detta marginalvärmepris gäller då endast RT-flispanna är i drift, vilket enligt planeringen gäller 

maj månad till och med juli då inga träbriketter eldas i den andra pannan. Under denna period 

är det väldigt fördelaktigt att få mer avsättning för värmeproduktionen exempelvis via 

absorptionskylmaskiner eftersom mer el kan samproduceras.  

För perioden då träbriketter eldas beräknas marginalpriset enbart med Kbränsle och ηpanna och 

övriga värden sätts till noll. Detta pris gäller i augusti och fem veckor framåt då returflispannan 

är under revision. Under denna period är alltså marginalvärmepriset klart högre. 
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Det lägre marginalpriset gäller från och med 1:a maj till den 10:e oktober med undantag för 

revisionsperioden som varar från början av augusti och varar ca fem veckor enligt planeringen. 

Kylbehovet under de perioder då det lägre marginalpriset gäller, motsvarar ca 60 % av det totala 

årliga kylbehovet. Revisionsperioden motsvarar ca hela 25 % av det totala årliga kylbehovet.  

Det är kan därmed vara fördelaktigt att förflytta revisionsperioden till någon annan period om 

absorptionskylmaskinerna ska vara i drift under denna perioden. Det lägre marginalpriset blir 

med respektive utan elcertifikat: -123 kr/MWh, 8 kr/MWh. Negativt pris betyder helt enkelt att 

elproduktionen är lönsam i sig oavsett värmen. Det högre marginalpriset på värme (träbriketter) 

blir: 287 kr/MWh. 

Under perioden då det lägre marginalpriset gäller är det fördelaktigt att driva 

absorptionskylmaskinerna, men under högprisperioden blir produktionskostnaden för kyla ca  

411 kr/MWh om vi antar en COP på 0,7. Det är mer kostsamt än vad som kan åstadkommas 

med kompressorkylmaskiner. 

Följande värden har använts: 

 Pannverkningsgrad: 0,9 

 α-värde på marginalen: 0,64 

 Elpris: 300 kr/MWh 

 Elcertifikat: 190 kr/MWh 

 Bränslepris: 110 kr/MWh (RT-flis), 250 kr/MWh träbricketter. (Andreas Larsson) 

Dessa marginalvärmepriser har använts till de ekonomiska kalkylerna och vid utvärdering av 

absorptionskylmaskinerna i fallstudie 1 i avsnitt 4.3. 

3.2.3 Rörströmningsberäkningar 

I fallstudien för Handen har ett fjärrkylanät föreslagits. Där har rör dimensionerats rätt för att 

klara de flöden som gäller vid maxeffekt. Om rören har för stor diameter blir investeringen dyr 

och om de är för smala blir pumparbetet för högt. För att beräkna detta behövs massflödet av 

köldbärande vid maxeffekt, vilken beräknas utifrån kyleffekten.  

Kyleffekten förhåller sig till massflödet enligt Ekvation 7. 

 𝑃 = �̇� 𝐶𝑝(𝑡1 − 𝑡2) [ W ] Ekvation 7 

Där P är den kyleffekten [W] (eller värmeeffekten om t1 är högre än t2), �̇� är massflödet [kg/s] 

Cp är vattnets specifika värmetemperatur [kJ/kgK], och (t1 - t2) är temperaturskillnaden mellan 

framledning och returen [°C] (Werner 2013, s.130). Denna temperaturskillnad brukar kallas ∆T 

(delta T). Vilket ger oss Ekvation 8. 

 �̇� =
ΔT

P Cp
 [ kg/s ] Ekvation 8 

Jämfört med fjärrvärme så blir det betydligt högre flöden för samma effekt för fjärrkyla. Detta 

beror på att fjärrkylan har betydligt lägre ΔT mellan fram- och returledningen än vad 

fjärrvärmen har. Fjärrvärmen kan exempelvis ha 80 °C fram och 45 °C retur vilket ger ett ΔT 
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på 35 C° vilket kan jämföras med fjärrkylans framtemperatur på 6 °C och retur på 16 °C som 

ger ett ΔT på endast 10 °C. I detta fall behöver alltså fjärrkylan 3,5 gånger så högt flöde för att 

kyleffekten ska motsvara samma  värmeeffekt.  

Önskad rördiameter kan sättas som funktion av flöde enligt Ekvation 9. 

 𝐷 = 2 ∗ √
�̇�

𝜌𝑉𝜋
 [ m ] Ekvation 9 

Där ρ är densiteten [kg/m3] och V är flödeshastigheten [m/s]. Vid val av rörens diameter väljs 

en dimension där flödeshastigheten inte blir för hög. Höga flödeshastigheter leder till stora 

tryckförluster vilket bland annat innebär att en hög pumpeffekt krävs.  

Tryckförlusterna för ett fullt turbulent flöde i flödets riktning för ett cylindriskt rör definieras 

enligt Ekvation 10. 

 Δ𝑝 = −
𝜆𝐿

𝑑
∗

𝜌𝑉2

2
 [Pa ] Ekvation 10 

Där Δp är tryckfallet,  λ är en dimensionslös friktionsfaktor, L är rörets längd [m], d är rörets 

inre diameter (Werner 2013, s.389). Friktionsfaktorn är en funktion av rörets ytråhet 

(skrovlighet) och raynoldstalet. Den sattes till 0,025 vilket är ett typiskt värde i sammanhanget 

(Werner 2013:391). 

Raynoldstalet kan även användas för ett identifiera huruvida flödet är turbulent eller laminärt. 

Raynoldstalet för rörströmning definieras enligt Ekvation 11. 

 𝑅𝑒 =
𝑉𝐷

𝜈
 [ - ] Ekvation 11 

Där Re är raynoldstalet och V är flödeshastigheten [m/s], ν är vattnets kinematiska viskositet 

[m²/s] och D är diametern på röret [m]. Med denna ekvation kan man kontrollera att flödet är 

turbulent, vilket det normalt är i dessa sammanhang med raynoldstal över 105. Övergången från 

laminärt till turbulent flöde sker i ett spann mellan 103 och  104 (Werner 2013:391). 

Flödeshastigheten har valts för att undvika tryckförluster över 200 Pa/m (Majid Mohammadi 

Mohaghegh, Vattenfall) vilket det blev vid flödeshastigheter på ca 1,5 m/s.  

För fjärrvärme innebär grövre rör högre värmeförluster p.g.a. större yta mot marken. 

Motsvarande förlust för fjärrkylan (uppvärmning) anses vara försumbar för kortare 

fjärrkylaledningar pga. små temperaturskillnader mellan vattnet och mark. Av denna anledning 

kan en tunnare och därmed billigare isolering användas (Björn Nilsson, Vattenfall). Det 

förekommer till och med att ingen isolering alls används (Werner 2013:304). 

Att välja ett rör av lägre dimension handlar dels om att själva röret blir billigare, men framförallt 

blir markarbetet mindre omfattande, vilket är den största kostnaden vid kulvertdragning. Mer 

om detta i avsnitt 3.3.3. 
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3.2.4 Pumpdimensionering 

Den totala installerade pumpeffekten som krävs för ett distributionsnät kan beräknas genom att 

först beräkna det totala tryckfallet i systemet enligt Ekvation 12 som beskriver en summa av 

tryckförlusterna i hela systemet, inklusive rörförluster, det minimala tryckfallet över de mest 

avlägsna undercentralerna och värmeväxlaren vid kylmaskinen (Werner 2013:392). 

 Δ𝑝𝑝𝑢𝑚𝑝 = Δ𝑝𝑓 + Δ𝑝𝑟 + Δ𝑝𝑢𝑐 [ - ] Ekvation 12 

Det är en summa av tryckförlusterna i hela systemet, där index f, r och uc står för till fram- och 

returledning, samt undercentralen. Vissa tryckförluster uppkommer även från ventiler och 

krökta rör, men dessa har varken beräknats eller inkluderats. Tryckfallet över undercentralerna 

är ca 1,5 bar (Werner 2013:423). 

Utifrån det totala tryckfallet kan pumpeffekten beräknas enligt Ekvation 13 

 Pel =
Δ𝑝𝑝𝑢𝑚𝑝

𝜂𝑝𝑢𝑚𝑝
 �̇� [ - ] Ekvation 13 

Där Pel är den elektriska effekten [W], ηpump är pumpens verkningsgrad [-] och �̇� är volymflödet 

[m3/s] (Werner 2013:392). 

Pumpens verkningsgrad antogs vara 75 %. För fjärrvärmesystem är pumpeffekten typiskt 0,5 

% av den levererade värmeeffekten, och ca 2 % för fjärrkylasystem på grund av lägre ΔT 

(Werner 2013:393). 

Hela pumpens effekt blir slutligen värme, varav en viss andel värmer köldbäraren, vilket är 

ytterligare en anledning till att försöka hålla pumpeffekten låg. Av säkerhetsskäl kan det vara 

bra med flera pumpar som delar på arbetet så att inte hela kyleffekten tappas vid ett bortfall. 

Pumpeffekten är dock förhållandevis låg i jämförelse med elförbrukningen till 

kompressorkylmaskiner.  

3.3 Ekonomiska kalkyler 

3.3.1 Nettonuvärdesmetoden och internränta 

De investeringskalkyler har gjorts för det kylsystem som föreslagits för Handen centrum. De 

nyckeltal som har beräknats är nettonuvärdet och internräntan.  

Med denna investeringskalkylmetod summeras nuvärdet för varje kostnad och intäkt med 

hänsyn till en kalkylränta. Kalkylräntan används för att kompensera för intäkters fördröjning, 

förlorad köpkraft och för risktagandet (Yard 2001:25). Nuvärdet (NV) för en enskild intäkt 

beräknas enligt Ekvation 14. 

 NV =
I

(1 + 𝑝)𝑛
  [ SEK ] Ekvation 14 
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Där I är en inbetalning, p är kalkylräntan i decimalform och n är om hur många år inbetalningen 

sker. Samma princip används för att beräkna kostnader. Det totala nuvärdet för det beskrivs 

med den mer generella Ekvation 15. 

 NV = ∑
𝐶𝑖

(1 + 𝑝)𝑖

𝑛

𝑖=1

 [ SEK ] Ekvation 15 

Där Ci är det totala årliga kassaflödet för år i. Summan börjar på i=1 eftersom den inte inkluderar 

året då grundinvesteringen (G) sker år i=0. Utöver grundinvesteringen så kan även ett restvärde 

(R) sättas för det sista året i kalkylen. Dessa kan sedan jämföras för att få nettonuvärdet (NNV) 

enligt Ekvation 16. 

 NNV = NV − G + R = ∑
𝐶𝑖

(1 + 𝑝)𝑖

𝑛

𝑖=1

 [ SEK ] Ekvation 16 

Om summa i Ekvation 16 är över 0 så har det ekonomiska krav som kalkylräntan innebär 

uppfyllts, men utan någon mer marginal. Det är alltså önskvärt att NNV ska vara över 0. 

Kalkylperioden som har använts är 20 år och restvärdet sattes till noll och kalkylränta är satt till 

7 % som ibland används av Vattenfall.  

Internräntan, är ett besläktat mått för att bedöma investeringen. Internräntan anger är helt enkelt 

den kalkylränta som sätter nettonuvärdet till noll. Om internräntan är under kalkylräntan är 

alltså investeringen inte lönsam enligt avkastningskravet (Andersson 2008). 

3.3.2 Kostnad för installerad kyleffekt 

Kostnaden för den installerade kyleffekten har antagits internt och gemensamt med 

motsvarande projekt för Motala och Nyköping. För Handen centrum är det troligt att 

inkopplingen av de olika fastigheterna skulle ske på olika tidpunkter beroende på när de antas 

ha behov av att byta ut sina befintliga kylsystem. För några fastigheter har detta angetts, medan 

det för några andra har gjorts antaganden. 

Kostnaderna per installerad effekt minskar för högre effekter. I dessa kostnader ingår även 

kostnader för pump, kyltorn och anslutning till elnätet. För kylmaskiner med konventionell 

kylmedelskylare antas snitt COP vara 3. I de fall då kondensorn kyls med kyltorn antas COP 

vara 6.  

Dessutom kan kyltornen användas till frikyla då temperaturen är under omkring 10 °C då 

kyleffekten är ca 5 % av maxeffekt. Frikyla från kyltorn antas ha en COP på 10 eftersom 

fläktarna och pumparna har en viss elförbrukning. Samma värde har använts för COPel för 

absorptionskylmaskinerna på grund av elförbrukning till kyltorn och fläktar.  

Undercentraler har inte tagits med, men dessa är något som kunden behöver investera i vid 

inkoppling till fjärrkylanätet. De antas vara varken en intäkt eller kostnad för Vattenfall. 
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Investeringen för absorptionskylmaskiner har en betydligt högre investeringskostnader och 

antas ha en COP på 0,8 för det större maskinerna, alltså något bättre än de mindre som låg runt 

0,7.  

3.3.3 Kulvertkostnader 

Strömningsberäkningar för rören har gjorts enligt tidigare beskrivning i avsnitt 3.2.3. Utifrån 

dessa beräkningar har dimensionerna valts för de olika delsträckor som behöver kopplas 

samman för en centraliserad kylaproduktion i Handen. Längden på delsträckorna har uppmätts 

på kartor på samma sätt som mätningarna fastighetsytor (avsnitt 3.1.3). 

Kostnaden för kulvertdragning till dessa rör har tagits ur Svensk fjärrvärmes rapport om 

kulvertkostnader (Svensk Fjärrvärme 2007). Rapporten anger kostnad huvudsakligen beroende 

på rördiameter och marktyp. Enligt rapporten är markarbetet den klart dyraste delen av den 

totala kostnaden. Marktyperna har delats in i fyra kategorier i fallande kostnadsordning: 

 Innerstad  

 Ytterområde 

 Parkmark 

 Exploateringsområde 

För kulvertdragningen i Handen har innerstad valts, alltså den dyraste kategorin, även om delar 

av kulvertdragningen möjligtvis kan betraktas som ytterområde. Med ökad radie ökar 

markarbetet och materialkostnaden markant, medan kostnaden för projektering, rörarbete, 

skarvning endast ökar marginellt enligt rapporten.  

I kostnadskalkylen har isoleringsmaterial avsett för fjärrvärme använts. För fjärrkyla kan en 

tunnare isolering väljas på grund av litet ΔT mellan köldbärare och mark. Det kan minska 

materialkostnaderna med 4-14 %. Materialkostnaden i sig utgör endast 14 % av totalkostnaden 

vilket kan jämföras med markarbetet som utgör 61 % av kostnaderna. Resterande 

kostnadsandelar utgörs av kulvertskarvning, rörarbeten projektering och kontroll. 

De tunnare isoleringarna kallas serie 0 och 1, men beräkningarna är alltså baserade på den 

tjockare isoleringen, serie 2. Markarbetet bör även bli något mindre med tunnare isolering, men 

det framgår inte hur mycket av rapporten.  

I Figur 1 presenteras kulvertkostnaden för olika dimensioner (där DN300 motsvarar 300 mm i 

innerdiameter och så vidare) och olika markkategorier. 
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Figur 15 – I dimensioneringen till Handen centrum har rördimensioner mellan DN125 till DN300 valts med kostnad 

tagen från kategori A - Innerstad. Värdena till figuren är från Svensk Fjärrvärmes Kulvertkostnadskatalog (Svensk 

Fjärrvärme 2007). 

I den ekonomiska kalkylen för Handen centrum används kategori A för innerstad eftersom 

merparten av marken är asfalterad i området. 

3.3.4 Årliga kostnader 

Elförbrukningen hör till en av de större årliga kostnaderna. Med en hög COP blir känsligheten 

för höga elpriser lägre. Det hjälper även att rören inte är underdimensionerade för då blir 

elförbrukningen till pumparna hög.  

Elpriset har estimerats internt och sattes till 950 kr/MWh till investeringskalkylerna. Det totala 

elpriset består av många olika kostnader som inkluderas, elpriset för område SE3, energiskatt, 

nätkostnad och transmissionskostnad.  

Den årliga kostnaden för drift och underhåll av maskinerna, kyltorn och kulvertar har antagits 

baserade på tidigare erfarenheter på Vattenfall. Den har satts till 100 tkr/MW.  

I kyltornen kyls vattnet huvudsakligen evaporativt. Vattenåtgången är i snitt ca 1,3 m3/MWh 

(Kjell Karlsson, Vattenfall), vilket motsvarar ca 80 % av energibortförseln, resten bortförs via 

ledning och konvektion via luften. Eftersom det mesta av vattnet som förbrukas avdunstar och 

en begränsad mängd går till avloppet kan eventuellt en besparing göras då avloppsavgiften 

utgör hela 60 % av den rörliga vattenkostnaden. Vattenkostnaden i Haninge är 15 kr/m3 

exklusive moms. 40 % av detta är 6 kr vilket har använts till beräkningarna för vattenkostnaden 

(Hainge VA-taxa 2014). 

 

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

DN50 DN65 DN80 DN100 DN125 DN150 DN200 DN250 DN300 DN400

Kulvertkostnader för olika rördimentioner [kr/m]

A Innerstad B Ytterområde C Parkmark D Exploateringsområde



28 

 

3.3.5 Intäkter 

Prissättningen för fjärrkyla sätts ofta individuellt med kundens alternativ som utgångspunkt. I 

investeringskalkylen görs prissättningen istället med fasta priser i tre kategorier: 

 Anslutningsavgift (Engångsavgift, kr/kW) 

 Effektavgift (Årlig avgift, kr/kW) 

 Kylaförbrukning (Rörlig del, kr/kWh) 

Anslutningsavgiften är effektbaserad i kalkylen. Ett alternativ hade varit att även låta den 

avgiften bero av längden på kulvertdragningen som krävs för den aktuella anslutningen.  

Kylaförbrukningen är baserad på det uppskattade effektbehov som har varit ca 10 %  lägre än 

den installerade effekten för de fastigheter i Handen centrum där den installerade effekten är 

känd. Skattningen av effektbehoven är baserat på fastighetsytorna. 

För kylaförbrukningen har ett hög- och ett lågpris valts där högpris avser maj-september och 

lågpris resterande delen av året. I Uppsala har ett urval av kylakunder använt 75 % av 

kylaförbrukningen under högprisperioden (maj-sept). Samma fördelning har använts för 

Handen centrum. 

Ett antagande har gjorts om att två av fastigheterna som inte är anslutna till fjärrvärmenätet 

kommer att anslutas i samband med en eventuellt anslutning till fjärrkylanätet. Detta innebär 

ytterligare en intäkt som baseras på produktionskostnaden för värmen och en kostnad baserad 

på det aktuella marginalvärmepriset i området. Energimängden för värmen har antagits vara 

densamma som en närliggande byggnad med samma kylbehov. Den nya anläggningen antas bli 

mer energieffektiv och antas klara av 65 kWh/m2/år vilket är något bättre  än kravet från 

Boverkets byggregler (BBR) som eventuellt kommer att skärpas från 80 till 70 kWh/m2/år från 

och med 2015 (Rosén 2014). Kravet är högre än för småhus och flerbostadshus och gäller för 

lokaler som inte värms upp med el.  

3.4 Miljövärdering 

För fallstudie 2, fjärrkylanätet i Handen centrum, har en miljövärdering gjorts med avseende på 

den årliga värme- och elförbrukningen. En komplett livscykelanalys behöver göras om den 

totala miljöpåverkan ska fastställas. För att värdera drivvärmen till absorptionskylmaskinen 

används miljövärden från svensk fjärrvärme för 2013. Värmeproduktionens miljöpåverkan är 

översatt till koldioxidekvivalenter och är 28 g CO2-ekv/kWh för värmeproduktionen i Jordbro 

(Svensk Fjärrvärme 2013). Av detta står förbränningen för 19 g CO2-ekv/kWh och transporter 

av bränslet för 9 g CO2-ekv/kWh. Dessa relativt låga värden beror på att bränslemixen består 

av ca 96 % biobränslen och endast en liten andel är värme från elpannor (Svensk Fjärrvärme 

2013). Drivvärmen för absorptionskylmaskiner är en faktor 1,43 högre än dess kylaproduktion 

(inversen av köldfaktorn vid en COP på 0,7). Miljöpåverkan av en 1 kWh kyla från en 

absorptionskylmaskin med COP 0,7 blir då 40 g CO2-ekv/kWh.  

Miljövärderingen av el är ett snårigt område där resultatet kan variera kraftigt beroende på 

vilken metod och systemgräns som används. Används norden som systemgräns blir 
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miljöpåverkan betydligt lägre än om Europa är systemgränsen. Dessutom blir värderingen olika 

beroende på om en medelmix av olika  produktionsanläggningar används eller om endast den 

el som ligger på marginalen används. Det kan dessutom vara svårt att fastställa vilken el som 

ligger på marginalen och på vilket tidsperspektiv som avses. 

Nordisk elmix värderas till ca 70 g CO2-ekv/kWh och europeisk elmix till 400 g CO2-ekv/kWh  

(Byman et al. 2009). De låga värdena för norden beror på stor andel el från vattenkraft, 

kärnkraft, bioenergi och vindkraft samt en mycket låg andel fossila bränslen. Det högsta 

förekommande värdet är när kolkondens betraktas som den produktion som ligger på 

marginalen, då värderas ofta miljöpåverkan till 1000 g CO2-ekv/kWh (Byman et al. 2009, s.3). 

För miljövärderingen till fallstudien har den europeiska elmixen valts eftersom den ligger 

däremellan.  
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4 Resultat 

4.1 Kylapotentialen i Drefviken 

En sammanställning av resultatet från marknadsundersökningen har sammanställts i en 

Exceltabell med samtliga kylbehov och med följande uppgifter i kolumner:  

Namn, område, verksamhetstyp, installerad effekt, effektbehov, kvadratmeter, registrerad 

mängd köldmedium, kyleffekt per kvadratmeter, drifttimmar per år (motsvarande fulla 

effektbehovet), energi (bortförd värme baserat på timmar och effektbehovet), inom hur många 

år som ett nytt kylsystem bedöms behövas (5, 10 eller 20 år), installationsår för befintligt 

kylsystem och byggnadsår för fastigheten och fastighetsbeteckning, adress och övriga 

kommentarer där en detaljerad information kan finnas.  

En avskalad version av tabellen finns i bilaga 8.1. Sammanställningen är inte komplett och 

innehåller mest uppgifter för de största kylbehoven som har stått i fokus. Den totala 

kylapotentialen för Drefviken är ca 32 MW inom 20 år. Kylapotentialen har sammanställts i 

översiktskartor där flera kylbehov har slagits samman till områden. I denna karta används 

färgkodning med röd, grön, och blå för uppdelningen av nyinvesteringsbehov inom 5, 10 och 

20 år. En samlad uppgift för varje karta innehåller även den ackumulerade potentialen inom 

parenteser. För ishallar har en gul skylt använts. 

Exempel    

1 MW inom 5 år    

2 MW (3 MW) inom 10 år  (3 MW inkluderar ’inom 5 år’) 

3 MW (6 MW) inom 20 år  (6 MW inklusive ’inom 5 år’ och ’inom 10 år’) 

4.1.1 Bollmora och Älta 

I Figur 16 presenteras identifierade kylapotentialen för Bollmora. Älta har inkluderats i kartan 

då endast ett fåtal kylbehov har identifierats i området. 
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Figur 16 – Stort behov av kyla i Tyresö centrum och en del mindre i industriområdena (orginalkarta: Lantmäteriet). 

De största kylbehovet som har identifierats i Tyresö är Tyresö centrum som är ett stort 

handelsområde och inkluderar kommunhuset. Norr om centrumet finnes ett utvecklingsområde 

där utbyggnaden främst består av bostäder. Här finns även en ishall som kommer att rivas och 

en ny ska börja byggas 2015. Där den gamla stod ska bostäder upprättas. I området finns 

dessutom en del idrottsanläggningar, kontor och handel. 

Det finns huvudsakligen fyra industriområden runtom Bollmora. Bollmora industriområde, 

Södra Lindalen, Petterboda samt Trollbäckens industriområde. Väster om Skrubba Malmväg 

finns ett stort industriområde som heter Skrubbatriangeln dit fjärrvärmenätet inte sträcker sig 

idag. Detta område kommer att expandera för industri och annan verksamhet. Trenden i övriga 

industriområden är snarare att bostäder tar över något.  

Södra Lindalen är ett industriområdet där några av de största industrilokalerna finns i området 

men många är ändå mindre än studiens avgränsning på 3000 m2. Ett flertal företag i området 

har ett kylbehov inom ett lägre temperaturspann än som omfattas av studien (kyl och frys). 

Exempel på dessa är Kobia och Fontana.  

Det största kylbehovet i området är Arta plast som vid första kontakt påtalade att de hade 6 

GWh spillvärme årligen och var intresserade av att undersöka om det går att nyttja till exempel 

som tillförsel till fjärrvärmenätet. De har dessutom två kylmaskiner som använder R22 (som är 

under utfasning) som behöver bytas inom ett par år.  
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Att undersöka om dessa mindre kylmaskiner kan bytas mot mindre absorptionskylmaskiner 

blev ett av två fallstudier som beskrivs närmre senare i avsnitt 4.3. Arta plast är inte anslutna 

till fjärrvärmenätet som sträcker sig genom Södra Lindalens industriområde nordväst mot Älta. 

Se Figur 17 - Fjärrvärmenätet går igenom Södra lindadalen emot Älta. 

 

Figur 17 - Fjärrvärmenätet går igenom Södra lindadalen emot Älta. (Karta: Vattenfall 2014) 

Generellt planeras inga nya områden för industri i Tyresö. Efterfrågan på kontorslokaler är 

mycket begränsad. I ett nybyggt höghus med bostäder i centrum planerades först att dedicera 

ett plan till kontor, men planen ändrades till bostäder på grund av låg efterfrågan på 

kontorslokaler i området (Hellsten 2011, s.21).  

Bollmora industriområde är ytterligare ett exempel på att bostäderna är som mest framträdande 

tillsammans med en del livsmedelsaffärer (Hellsten 2011, s.22). Tyresö kommun skriver: 

”Tyresös möjligheter att inom kommunens gränser tillskapa nya områden för industriändamål 

är närmast obefintliga. Konkurrensen om marken är hård i Tyresö och 

kommunen har de senaste 25 åren prioriterat bostäder, idrottsplatser och grönområden/ 

naturreservat framför nya industriområden.” (Hellsten 2011, s.23) 

Däremot kan en viss förtätning ske där industrilokaler bebygger en större andel av tomtmarken. 

4.1.2 Jordbro 

Jordbro har en tydlig uppdelning med en bostadsdel öster om riksväg 73 (Nynäsvägen), och 

Jordbro Företagspark till väster där det finns en stor mängd industrier och lagerlokaler. I 

bostadsdelen är behovet av kyla begränsat till Jordbro centrum och eventuellt en skola. En 

annan skola har nyligen stängts. 

I Figur 18 presenteras en sammanfattning av de företag och områden där kylbehov har 

identifierats. 
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Figur 18 – Kylapotentialen för Jordbro. Två utanförliggande områden har inkluderats - Väster Haninge och Albyberg. 

Företagsparken är det område näst efter Haninge som har den största kylapotentialen bland 

samtliga undersökta områden. Företagen i detta område har kontaktats med större möda än för 

de flesta områden eftersom det finns en stor mängd lagerlokaler och tillverkningsindustrier där 

kylbehovet är svårt att skatta baserat på lokalyta. Ett flertal stora lagerlokaler har uppgett att 

kyla inte finns installerad och att inget behov finns. Dessa har därför inte inkluderats i 

sammanställningen.  

Öster om Jordbro finns ett nytt industriområde under uppbyggnad som heter Albyberg. Första 

huset ska vara klart för inflyttning under 2015. Totalt kommer det att omfatta 31 hektar vilket 

kan jämföras med Jordbro företagspark som omfattar 190 hektar. Den kylapotential som anges 

för Albyberg bör endast tolkas som en fingervisning för att stor utveckling sker i området. Det 

är en grov uppskattning och några faktiska företag har inte identifierats där. I dagsläget finns 

inga planer på att fjärrvärmenätet ska utökas till Albyberg enligt Mikael Sandberg på Vattenfall.  
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Söder om Jordbro ligger Väster Haninge, som till liten del är anslutet till fjärrvärmenätet. 

Kylapotentialen är liten. Endast ett fåtal kylbehov har identifierats, främst i Håga 

industriområde men även en ishall. 

4.1.3 Handen 

I Handen finns det totalt sett största kylbehovet av samtliga områden. Framförallt i södra 

Handen där ett antal större fastigheter har ett stort kylbehov på ett litet område. Detta område 

valdes till den andra fallstudien där möjligheten till en centraliserad kylaproduktion undersöks. 

Mer om detta i 4.4. I Figur 19 presenteras kylapotentialen för Handen.  

 

Figur 19 – Handen där centrum (Södra Handen) har fastigheter med stort kylbehov och som ligger nära två sjöar. 

Nedre Rudasjön och Övre Rudasjön. 
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Utöver Södra Handen finns två ishallar, ett fåtal mindre industri- och lagerlokaler samt ett par 

skolor i Handens industriområde där Brandbergens södra företagsby har inkluderats i kartan. I 

Norra Handen finns ett sjukhus som kommer att rivas till förmån för en nytt specialistcentrum 

i Södra Handen. Dessutom finns några större handelslokaler.  

4.1.4 Älta och Fisksätra 

Inget kylbehov har identifierats för Fisksätra som främst består av flerbostadshus utan 

kylsystem. Älta har en ishall och ett mindre centrum som kanske kan hysa intressanta kunder 

för kyla. Ishallen har nyligen varit med i ett energibesparingsprojekt. Den framtida utvecklingen 

i Älta består huvudsakligen av bostäder och några framtida fastigheter eller områden med 

eventuellt behov av kyla har inte kunnat identifierats i området. 

4.1.5 Gustavsberg 

Ett av de största behoven av kyla i samtliga områden finns på ett företag som heter Astrareal i 

Gustavsberg. Deras spillvärme kommer från belysning till en algodling. Algerna odlas för att 

producera Astaxin som används till kosttillskott. Detta kylbehov har inte inkluderats i denna 

sammanställning eftersom det ingår i ett annat projekt inom vattenfall där det utreds om 

framtida bostäder i centrala Gustavsberg kan värmas med spillvärmen från denna produktion.  

Därutöver finns det sedan länge porslinsindustri i centrala Gustavsberg. Mycket av denna 

verksamhet ska förflyttas utomlands med start i slutet av 2014. En mindre del av verksamheten 

kommer att vara kvar i regionen men flyttas till Ekobacken där montering kommer att ske. I 

Figur 20 sammanfattas de kylbehov som har identifierats i Värmdö.   

 

Figur 20 – Gustavsbergs centrum står inför en övergång från industri till bostäder. 
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Det finns ett mindre centrum i Gustavsberg och två volymhandelsområden där en viss 

kylapotential finns. Ekobacken, där Vattenfalls värmeverk finns är det enda industriområde som 

utvecklas men även där är kylapotentialen inte stor. Det sker stor utveckling i kommunen, men 

det handlar huvudsakligen om inflyttning och nya bostäder. 

4.2 Utvärdering av skattningsmetoderna 

Många företag har kontaktats för att inhämta uppgifter om installerad kyleffekt med mera. 

Endast ett fåtal har haft kännedom om kylbehovet och några har bett att få återkomma och sedan 

kommit in med uppgifter vid ett senare tillfälle. Så gott som alla de största kylbehoven (över 

500 kW eller större) har kunnat verifieras av pålitliga uppgifter från fastighetsägare med flera.  

I nedanstående avsnitt har de övriga skattningsmetoderna utvärderats i efterhand. 

4.2.1 Kyleffekt per kvadratmeter 

När kyleffekt per kvadratmeter har använts och även den installerade kyleffekten har kunnat 

verifieras har det i regel visat sig vara slående nära den uppskattningen som gjorts att 

effektbehovet är 30 W/m2. Så gott som alla fastigheter med komfortkyla där uppgifter inhämtats 

har legat i spannet mellan 28-35 W/m2. De som är nära 35 W/m2 har möjligen 

överdimensionerat sitt kylsystem något avsiktligt för att ha säkerhetsmarginal eller för att 

förbereda inför eventuell expansion.  

Några industrier som har både komfortkyla och processkyla har avvikit kraftigt från dessa 

siffror. Denna metod kan alltså rekommenderas för framtida liknande studier men endast för 

komfortkyla. Även skattningarna av fastigheters yta genom uppmätning har visat sig stämma 

mycket bra med de ytor som angetts på fastighetsägares hemsidor och utlämnade uppgifter. 

4.2.2 Kylaförbrukningen 

Endast några större företag med processkyla har kunnat lämna uppskattningar av drifttimmar 

motsvarande effektbehovet. För lokaler med komfortkyla har därför endast nyckeltalen använts 

för att uppskatta energimängden. För så gott som alla har alltså nyckeltalet 800 timmar använts, 

vilket stämmer bra med de kunder av komfortkyla från som har undersökts i Uppsala som 

referens. Andra antal timmar har använts om något särskilt skäl till detta har uppkommit.   

Uppgifterna om drifttimmar har endast inkommit från ett fåtal företag och totalen bör därför 

ses som grov skattning som av betydligt lägre noggrannhet än det skattade effektbehoven. 

4.2.3 Installationsår 

Få har kunnat lämna uppgifter om när kylmaskiner har installerats. Därför är många uppgifter 

om när en fastighet kan tänkas anslutas (inom 5, 10 eller 20 år) baserade på byggnadsår för 

nyare anläggningar, och ibland rena gissningar från en fastighetsägare. Dessa uppgifter är 

således inte särskilt pålitliga. 

Sammanfattningsvis bedöms alltså skattningarna av kyleffekterna att vara god, 

energiförbrukningen något osäker och installationsår är mycket osäkra i många fall. Sämst koll 
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på uppgifterna om sitt kylsystem hade ett fåtal företag som helt hade lagt ut sitt kylbehov på 

entreprenad. 

4.2.4 Kyleffekt per kg kylmedia 

Att skatta den installerade kyleffekten utifrån ett företags registrerade mängd köldmedium 

bedömdes vid ett tidigt stadie som en osäker metod. Att bara använda en faktor från registrerad 

mängd köldmediumeffekt och mängden köldmedia har gjorts i tidigare studier (Gjersvold & 

Lindberg 2009). I den studien gjordes antogs sambandet vara 5 kW/kg köldmedium. Efter att 

samtliga uppgifter som inhämtats och skattats kan denna metod utvärderas för att bedöma om 

det är en bra metod för framtida liknande studier. I Figur 21 visas ett histogram denna kvot 

baserat på insamlad data för Drefviken. 

       

Figur 21 – Fördelningen av kvoten mellan kyleffekt och registrerad mängd köldmedia. Medianen är 4,86, men 

spridningen gör det svårt att nå hög precision.  

Ett försök att hitta en ickelinjär funktion som beskriver detta samband bättre presenteras i Figur 

22. Det är tydligt från Figur 21 och Figur 22 att det finns ett visst samband, men variansen är 

hög. 
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Figur 22 – Den blå ickelinjära funktionen kan möjligen ge en bättre skattning om detta samband metod ska användas. 

Denna avtagande funktion (blå) ger en något bättre anpassning än den linjära funktionen (röd) 

till det här datasetet. X är mängden köldmedium och övriga parametrarna har följande värden: 

A = 170 

B = 0,4   

C = -356 

Det är för få datapunkter, framförallt över 400 kg, för att ett starkt samband ska kunna påvisas. 

Det här är en osäker metod för att skatta kyleffekten med hög noggrannhet. Att använda 

fastighetsytan för komfortkyla är betydligt säkrare metod. 

4.3 Fallstudie 1 – Absorptionskylmaskin på Arta plast 

I denna fallstudie görs en utvärdering av fjärrvärmedrivna absorptionskylmaskiner av mindre 

modell. Bakgrunden till dessa är att Vattenfall i Tyskland har delfinansierat utvecklingen av två 

små absorptionskylmaskiner som är tänkta att drivas med fjärrvärme. Dessa två 

absorptionskylmaskiner presenteras i Figur 23 och kyleffekter på 50 kW respektive 160 kW. 
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Figur 23 - De mindre absorptionskylmaskinerna med kyleffekterna 160 kW t.v. och 50 kW t.h. Den mindre är byggd 

med en storlek som ska gå att förflytta igenom en dörröppning i ett stycke. Den större kan demonteras för att komma 

igenom en dörr.  (Bild: Vattenfall) 

För att utvärdera hur maskinernas egenskaper passar med värmeproduktionen i Jordbro i 

allmänhet och hos Arta plast i synnerhet har en utvärdering av dessa gjorts genom att granska 

driftdata från testkörningar, granskning av rapporten från Berlins tekniska universitet samt 

annan litteratur angående absorptionskylmaskiner. 

Maskinen kan kopplas fram-fram på fjärrvärmenätet istället för fram-retur som är vanligt i de 

flesta sammanhang. Detta är möjligt eftersom maskinen endast nyttjar högvärdig värme och 

lämnar ifrån sig vatten som kan anses vara av för hög temperatur för att kopplas till returen.  

En annan aspekt som måste beaktas före inkoppling av en sådan maskin är att tillräckligt höga 

flöden råder på den plats i fjärrvärmenätet som är aktuell, samt hur dessa och övriga flöden 

påverkas av maskinen. En eventuellt ökad returtemperatur påverkar elproduktionen och 

rökgaskondensering negativt.  

Bland det viktigaste att utvärdera är marginalpriset på värmen i systemet, alltså vad det kostar 

att utöka värmeproduktionen med en viss mängd. Detta pris varierar ofta beroende på 

efterfrågan och är normalt mycket hög en kall vinterdag, medan det kan vara låga kostnader för 

värmen under sommaren. Även marginalkostnaden har beräknats för värmeproduktionen i 

Drefviken med data från det interna simuleringsprogrammet Värmekalk. 
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4.3.1 Absorptionskylmaskin på Arta plast 

Det kylbehov som valdes för att utvärdera de mindre absorptionskylmaskinerna är 

plasttillverkaren Arta plast i Bollmora. Anledningarna till att just detta företag bedömdes 

lämpligt är flera. Dels har de ett stort kylbehov och dels en stor mängd spillvärme på 6 GWh 

som påtalades vid kontakt.  

Företaget är ett av få som fortfarande har kylmaskiner som använder köldmediet R22 i de 

undersökta områdena. Köldmediet är under utfasning och nyinstallationer har varit förbjudna 

sedan 1998 och sedan 2002 är det även förbjudet att fylla på (Johansson & Lundqvist 2003). 

Det finns alltså en betydande miljönytta med att byta ut dessa maskiner för att minska 

användandet av R22. 

Artaplast har ett kylbehov till sina processer för formgjutning av sina plastprodukter. Vattnet 

som används till kylning håller en temperatur runt 8-10 °C som produceras av ett antal 

kylmaskiner som arbetar i par för att inte tappa för stor produktion vid ett bortfall.  

En ackumulatortank på 15 m3 används för att laddas med kylvattnet. Värmen från dessa 

kompressorkylmaskiner används sedan i ett sorptivt aggregat från Münters där värmen delvis 

kan återanvändas för torkning av torkrotorn (som beskrevs i Figur 6 i avsnitt 2.1.6) eller till 

värmeåtervinning. Resterande värme fläktas bort av kylmedelskylare på taket. De kylmaskiner 

som ska bytas inom några år är 4 stycken med effekt på 60 kW, en lämpligt storlek att ersättas 

med en eller flera av de mindre absorptionskylmaskinerna. 

Absorptionskylmaskinernas märkeffekt är baserad på temperatur på köldbärare som är 16 °C. 

Detta är en betydligt högre temperatur än den som Arta plast använder idag vilket kan behöva 

utredas om det duger för deras ändamål. Dennis Quist som är tekniker Arta plast förklarar:  

”För processvattnet med högre flöde det kan eventuellt fungera, men med vår produktion där 

vi formsprutar plastförpackningar kan det bli problem med krympningen på plastdetaljerna. 

Om man ändrar temperaturerna på vattnet måste detta testas med varje enskild produkt med 

uppmätningar osv.”  

En sådan förändring behöver alltså vara väl motiverad för att det ska vara värt att göra alla dessa 

tester. Driftdata som presenterats i en rapport från Berlin Technische Universität (BTU) visar 

att kyleffekten sjunker med temperaturen på köldbäraren. Kyleffekten sjunker till ca 70 % av 

märkeffekten om köldbäraren sänks från 16 till 10 grader.  

Drivtemperaturen som märkeffekten är baserad på är 90 °C. Därför har temperaturen på 

framledningen i området granskats över ett år från en närliggande undercentral i Bollmora. 

Figur 24 visar dagmedeltemperaturer från juni 2013 till maj 2014. 
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Figur 24 - Temperaturen på fjärrvärmens framledning är endast av tillräckligt hög temperatur vintern (nov- feb som 

är markerat) som systemet körts under senaste året. Temperaturen är proportionell emot utetemperaturen. 

Temperaturen är huvudsakligen under 75 °C under sommartiden då marginalvärmepriset är 

mycket lågt. Vid lägre temperaturer sjunker effekten linjärt för det temperaturområde som har 

redovisats i rapporten från BTU. Vid 75 °C är effekten nere på 36 kW, d.v.s. endast 69 % av 

märkeffekten.  

Eftersom sambanden är helt linjära är det rimligt att anta att om maskinen både matas med 

drivvärme vid 75 °C och köldbärartemperatur sänks till 10 °C så blir effekten ca 48 % 

(0,69*0,70) av märkeffekten, vilket troligtvis inte är acceptabelt i de flesta fall. En lösning på 

detta skulle vara en temperaturhöjning i fjärrvärmenätet för att denna typ av AKM ska närma 

sig märkeffekten.  

Som tidigare beskrivits ökar elproduktionen när värmeeffekten närmar sig märkeffekt i RT-

flispannan (se avsnitt 3.2.2). Elproduktionen påverkas även av vilken fram- och 

returledningstemperaturen i fjärrvärmenätet. Baserat på uppgifter från en av Vattenfalls 

ångturbiner i Uppsala (uppgifter från Andreas Larsson) påverkas elproduktionen enligt Figur 

25. 
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Figur 25 - Hur eleffekten påverkas av fram- och returledning i fjärrvärmenätet. Framledningens temperatur påverkar 

mer än returens vilket kan ses på den kraftigare lutningen för framledningstemperaturen. 

Effekten är normaliserad och satt till en faktor 1 för en returtemperatur på 55 °C och en 

framledningstemperatur på 85 °C.  

Om vi jämför detta med en framledningstemperatur på 75 °C då elproduktionen är 3,1 % högre 

än vid 85 °C. Om en sådan temperaturhöjning skulle göras är det även rimligt att anta att även 

returen ökar med åtminstone 5 °C. Exempelvis 60 °C istället för 55 °C. Även detta minskar 

elproduktionen med 0,65 %. En total minskning med 3,75 % vilket även är baserat på ett 

antagandet om att ångturbin och generatorn tillhörande RT-flispannan i Jordbro följer samma 

mönster.  

Elproduktionen varierar mellan 4 MW upp till 18 MW innebär en sådan temperaturhöjningen 

ett motsvarande borttappad elproduktion mellan 150 kW och 675 kW. Om rökgaskondensering 

används fungerar även denna klart sämre vid förhöjd framledningstemperatur. 

Rökgaskondensering används främst under de kallare delarna av året. 

COP för maskinen förändras inte avsevärt av kylmedlets temperatur, utan ligger stabilt runt 0,8. 

Värdet blir något bättre för lägre temperaturer runt 30 °C. Om temperaturen i kondensorn på 

denna typ av maskin går ner mot 27 °C så finns det risk för kristallisering av LiBr i kondensorn 

(Stanford 2011, s.25). Effekten påverkas mer än COP-värdet och sjunker något vid högre 

kylvattentemperaturer. 

En annan åtgärd som skulle kunna förbättra effekten utan att höja temperaturen är att öka 

genomströmningen i generatorn. Detta ökar effekten något men inte i proportion till 

flödesökningen. Detta beror på att uppehållstiden i varje värmeväxlare minskar och därmed 

läge ΔT. Detta skulle även innebära större tryckförluster som ökar kvadratiskt med flödet. Det 

skulle behöva utredas om detta är en bra lösning med avseende på tryckförluster, vibrationer, 
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slitage osv. Tryckförlusterna är klart lägre än för hetvattenflödet än för kylvattenflödet och 

köldbärarflödet vid konventionell drift. Detta skulle innebära ett ännu lägre ΔT vilket skulle 

kunna vara acceptabelt  i de fall den kopplas fram-fram. När en fram-retur koppling är 

nödvändig är detta troligen inte ett rimligt alternativ. 

4.3.2 COP och produktionskostnad 

För att det ska vara ekonomiskt att använda en AKM hellre än en konventionell KKM behöver 

värmeproduktionen vara klart lägre än elpriset eftersom en KKM har betydligt högre COP. En 

enkel formel som beskriver vilket elpris som likställer produktionskostnaden av kyla mellan en 

AKM och en KKM.  

 𝐾𝑒𝑙 =
𝐶𝑂𝑃𝑘𝑘𝑚

𝐶𝑂𝑃𝐴𝐾𝑀
 𝐾𝑣ä𝑟𝑚𝑒 [kr/kWh] Ekvation 17 

Där Kel står för kostnad och där hela elpriset bör inkluderas inklusive elcertifikat, energiskatt 

och även den rörliga delen av nätkostnaden. Med ett COP på 3 respektive 0,7 behöver alltså 

elpriset vara 4,3 gånger högre före kylaproduktionen blir billigare med en AKM. Om en KKM 

har kondensorkylning med kyltorn så kan dess COP höjas från ca 3 upp till ca 6, vilket skulle 

kräva att värmekostnaden är ca 100 kr/MWh eller lägre med dagens elpriser.  

Värmeproduktionen i Jordbro har en marginalkostnad på ca 290 kr/MWh under den största 

delen av året, men under sommaren (se Figur 13 på s.18) då endast RT-flispannan används är 

marginalvärmepriset negativt eller nära noll utan elcertifikat. En AKM är dessutom generellt 

en dyrare investering än en KKM (Cengel 2005, s.311).  

Half-effect (double-lift) maskiner är bättre lämpade för  de låga temperaturer som är vanligt 

förekommande i fjärrvärmenäten då kylbehovet är som högst. Dessa har en COP på ca 0,35-0,4 

men kan drivas på lägre temperaturer (Herold et al. 1996, s.162-164). 

Eftersom Arta plast har ett stort kylbehov året om vid en temperatur ned till 8-10 °C är dessa 

absorptionskylmaskiner inte det bästa alternativet för Arta Plast när dessutom den låga 

drivtemperaturen beaktas. Arta plast är intresserade av alternativa lösningar inför utbytet av 

sina äldre KKM:er. Dessa absorptionskylmaskiner är bättre lämpade där en lägre kyleffekt kan 

accepteras för att inte behöva öka temperaturen i fjärrvärmenätet och där kylbehovet främst 

förekommer under den period då marginalvärmepriset är på den lägre nivån. Bäst lämpad vore 

ett komfortkylbehov med ett effektkylbehov som ligger en bit under maskinernas märkeffekt 

och där en köldbärartemperatur runt 12-16 °C är lämplig.  

4.4 Fallstudie 2 - Handen centrum 

I Handen centrum finns sju stora fastigheter med ett stort behov av kyla. Dessa ligger så nära 

varandra att det skulle kunna vara motiverat att centralisera. En fördel med centraliserad 

kylaproduktion är att produktionsanläggningen kan byggas effektivare vilket kan minska 

kylaförbrukningen och ge bättre ekonomi och mindre miljöpåverkan. En nackdel är att 

kulvertdragning är nödvändig för distribution av kylan. 

I Figur 26 visar en karta över handen centrum med de sex stora fastigheterna som är tänkta att 

ingå i det föreslagna fjärrkylanätet. 
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Figur 26 - Karta med de sex stora fastigheterna i Handen 

centrum. Nummer 2 ska börja byggas 2015. 

1) Haninge centrum - Har fem större 

kylmaskiner med en total installerad 

effekt på 1,2 MW. 
 

2) Specialistcentrum - Byggstart 2015. 

Uppskattat effektbehov 1,4 MW. 
 

3) Handenterminalen – Har ca 50 st 

mindre kylmaskiner. Effektbehov är 

ca 1 MW. 
 

4) Najaden – Utöver komfortkyla till 

byggnaden (1,5 MW), finns här även 

en stor server men ett kylbehov året 

om på 1,5 MW. 
 

5) Kommunhuset – Har en större 

kylmaskin som kyler hela 

fastigheten. Effektbehov 0,7 MW. 
 

6) Riksäpplet – En gymnasieskola och 

en del av KTH. Har en nyinstallerad 

kylmaskin till båda byggnaderna. 

Effektbehov 0,7 MW. 

 

 

Det totala effektbehov är ca 8 MW i dessa fastigheter. Där 6,5 MW är komfortkyla och 1,5 MW 

är processkyla till servern. Servern kommer eventuellt att utökas och vilket kan höja 

effektbehovet från 1,5 upp till ca 2 MW inom några år. Servern kyls vid en köldbärartemperatur 

på 18 °C vilket är en betydligt högre temperatur än vad som är typiskt för komfortkyla. 

Tillgängligheten för servern är året om, vilket således även är ett krav för kylsystemet. Effekten 

är i det närmaste jämn över året och energimängden är ca 13 GWh.  

 

Utöver processkylan till servern är allt annat komfortkyla vars energi har baserats på 800 

timmar för alla utom nummer 2 som har satts till 600 timmar eftersom den antas vara modernare 

och ha bättre styrning av kylsystemet. Energimängden som behöver kylas är 5,2 GWh för 

samtliga fastigheters komfortkyla. Observera att energimängden för servern är 2,6 gånger högre 

än resterande kylbehov tillsammans. 

 

Eftersom tillgängligheten är mycket viktig för denna server är säkerhetskraven redundans 

mycket hög. Eftersom kylsystemen till denna har lång livstid kvar, kanske runt 20 år, inkluderas 

den inte i den ekonomiska kalkylen. Det system som de använder har mycket hög COP (ca 20) 

som troligen är svår att förbättra betydligt. Så höga värden är möjliga eftersom 

köldbärartemperaturen är så pass hög.  

 

Fjärrkylanät håller som tidigare nämnts en temperatur på 6-16 °C på fram- respektive 

returledning. Om denna server skulle anslutas till detta föreslagna fjärrkylanät i framtiden skulle 

det kunna räcka med att den kyls med returledningen snarare än den lågtempererade 

framledningen. Denna lösningen har antagits för dimensioneringen för kulvertsystemet, vilket 

minskar behovet av flöde till fastigheten. Servern inkluderas alltså inte i de ekonomiska 
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kalkylerna för fjärrkylanätet eller för den installerade kyleffekten, men kulvertsystemet klarar 

de flöden som en inkoppling skulle innebära om servern kyls med returledningen.  

 

Handenterminalen (3:an i Figur 26) har ingen centraliserad kylaproduktion i dagsläget. Istället 

finns ca 40-50 mindre kylmaskiner med utspridd placering i fastigheten. Detta kan innebära ett 

större ingrepp om fjärrkyla skulle installeras. Enligt Torbjörn Nohlgren på Stena AB som är 

fastighetsägare, pågår arbete med ventilationen för att spara energi. Torbjörn förklarar även att 

de har en vattendom som ger dem möjlighet att nyttja den övre delen av Rudasjön för att kyla 

fastigheten. 

Även tidigare utredningar för serverns kylsystem i Najaden har övervägt att kyla servern med 

den närliggande Rudasjön, men då ansågs sjön vara för liten (Svante Enlund).  

I bilaga 8.2 presenteras en tabell över samtliga sjöar och vatten i Drefvikenområdet. I tabellen 

finns även uppgifter för Övre- och Nedre Rudasjön. Den energimängd som behöver kylas bort 

under ett år för samtliga behov av komfortkyla (5,2 GWh) är tillräckligt för att höja 

temperaturen på den Övre Rudasjön sjön med ca 11,5 °C om vi antar att ingen avkylning sker. 

Om även vattenmängden i Nedre Rudasjön inkluderas för att bidra med värmekapacitet blir 

densamma siffra 6,5 °C. Det är rimligt att anta att denna energimängd skulle påverka sjön eller 

sjöarna påtagligt och att ett tillstånd för att nyttja sjön inte är meningsfullt att ansöka om.  

 

Istället har kyltorn valts som värmesänka till kylaproduktionen för Handen centrum. Skälet för 

detta är att erhålla en högre COP än med konventionella kylmedelskylare som används till 

samtliga kylsystem i de sex inkluderade fastigheterna (varav några kunde ses i Figur 12 på sida 

18). Fördelningen i kylaproduktionen har antagits ha en fördelning mellan maskinerna där 50 

% är från absorptionskylmaskinen, 30 % från kompressorkylmaskinerna 20 % frikyla från 

kyltornen. Denna fördelning liknar det kylsystem som vattenfall driver för Ångström och BMC 

i Uppsala.  

4.4.1 Investeringskalkyl för Handen centrum 

Rörströmningsberäkningar för respektive del av fjärrkylanätet har gjorts. Utifrån dessa har 

lämpliga dimensioner för kulvertarna valts enligt avsnitt 3.2.3. I Figur 27 presenteras en karta 

över det kulvertsystem som föreslagits och som beräkningarna är gjorda för. 
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Figur 27 - Kylvertdragningen till det föreslagna 

Fjärrkylanätet. (Orginalkarta: Lantmäteriet) 

Placeringen där kulverten ansluter till 

respektive fastighet har har antagits vara 

densamma som för fjärrvärmen. För 

kommunhuset och specialistcentrumet som 

inte är anslutna till fjärrvärmenätet har 

placeringen valts godtyckligt. 

Produktionsanläggninen är placerad i söder 

nära Riksäpplet eftersom det kan bli svårt att 

hitta en bra placering mer centralt då en hel 

del bostäder kommer att byggas söder om 

specialistcentrumet. Området kommer att bli 

tättbebygt i största allmänhet. 

Innerdiamertern på rören som har valts är 

baserade på den maximala kyleffekten och 

blev mellan 125 och 300 mm för de olika 

delsträckrorna. Flödeshastigheter blir mellan 

2-1,4 m/s för de olika delsträckorna vid 

maxeffekt och ΔT på 10 °C. Den totala 

längden på distributionsnätet är 1,2 km.  

Den totala tryckförlusten i fram- och 

returledning blir ungefär 330 kPa och 

tillsammans inklusive undercentralerna 480 

kPa. Detta kräver en installerad pumpeffekt 

på 107 kW med en pumpverkningsgrad på 70 

%. Placeringen av produktionsanläggningen 

till dessa beräkningar har gjorts något 

godtyckligt i södra delen av centrumet. 

Den totala kostnaden för kulvertdragningen blev 9,5 mnkr enligt beräkningarna. En beräkning 

för motsvarande kulvertsystem gjordes även där produktionsanläggningen placerades mer 

centralt mellan Specialistcentrum och Kommunhuset vilket skulle dra ner kostnaden till ca 8 

mnkr. Kostnaden blir lägre eftersom de grövre dimensionerna inte behöver användas för så 

långa sträckor. Den mer centrala placeringen är troligtvis inte realistisk eftersom det området 

är avsatt för nya bostäder.  

Kostnaden för produktionsanläggningen har beräknats för en kombinerad maskinpark med en 

absorptionskylmaskin som baslast under sommaren och ett antal kompressorkylmaskiner för 

spetslast och drift under perioder med högt marginalvärmepris. Värmsänkan är ett antal kyltorn 

som används till både absorptionskylmaskinen och kompressorkylmaskinerna. 

Absorptionskylmaskinen har en installerad kyleffekt på 2,5 MW och kompressorkylmaskinerna 

2*2 MW vilket ger det totala effektbehovet på 6,5 MW. Kostnaden för absorptionskylmaskinen 

med installation och tillhörande kyltorn är satt till 9 mnkr. Kostnaden för två 
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kompressorkylmaskiner med tillhörande kyltorn är satt till 14 mnkr. Kostnaderna är baserade 

på tidigare erfarenheter inom Vattenfall. Utöver detta har ett antagande gjorts om att en byggnad 

för anläggningen behövs till en kostnad av 3 mnkr. Dessa kostnader är mycket grovt skattade 

och inkluderar alla omkringkostnader som till exempel elnätsanslutning. I Tabell 1 

sammanställs dessa kostnader. 

Tabell 1 – Sammanfattning av investeringskostnaderna för Handen Centrum [ TSEK ]. 

Kulvertkostnader  9 500  

AKM 2,5 + Kyltorn  9 000 

KM1 2 MW + Kyltorn  7 000 

KM2 2 MW + Kyltorn  7 000 

Byggnad  3 000 

Totalt 35 500 

 

Dessa kostnader täcks delvis av anslutningsavgiften som har satts till 1000 kr/MW. Det 

motsvarar alltså ca 6500 tkr som engångsintäkt. 

Årliga kostnader efter investeringen består huvudsakligen av elkostnaden, drift och underhåll 

och vattenkonsumtionen till kyltornen enligt Tabell 2. Observera att kostnaden för värme inte 

är inkluderade då den ligger nära noll under den perioden då absorptionskylmaskinen är tänkt 

att användas (utan elcertifikat) enligt resonemanget i avsnitt 3.2.2.  

Tabell 2 – De årliga kostnaderna för Handen Centrum [ TSEK ]. 

Elkostnad   679   950 kr/MWh 

Drift och underhåll   652 100 kr/MW         

Vatten till kyltorn    83    9,1 kr/MWh 

Totalt 1 414  

 

De årliga intäkterna består av effektavgift och ett rörligt kylaförbrukningspris som är uppdelat 

på ett högsäsongspris (maj-sep) och ett lågsäsongspris för resterande månader enligt Tabell 3. 

Tabell 3 - De årliga intäkterna [ TSEK ]. Anslutningsavgiften inte inkluderade  här eftersom den bara gäller första året. 

Kylaförbruk. Hög maj-sep  2 040 450 kr/MWh 

Kylaförbruk. Låg Okt-Apr     250 200 kr/MWh 

Effektavgift  1 630     250 kr/MW 

Total  3 920  

 

Kalkylperioden är 20 år och utifrån dessa kostnader och intäkter presenteras nettonuvärdet och 

internräntan. Hela investeringskostnaden och anslutningsavgifterna har satts till det första året. 

Under de resterande 19 åren gäller de årliga kostnaderna och intäkterna. Restvärdet av 

anläggningarna i slutet på kalkylperioden är satt till noll i kalkylen, även om den ekonomiska 

livslängden kan tänkas vara längre än 20 år för delar av investeringen. I Tabell 4 sammanfattas 

några av de viktigaste förutsättningarna för denna investeringskalkyl. Eftersom många av dessa 
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variabler inte är slutgiltigt bestämda eller kända kan de varieras för att ge en överskådande 

känslighetsanalys. 

Tabell 4 - En sammanfattning av de viktigaste förutsättningarna som används till investeringskalkylen. 

Anslutningsavgift 1 000 [ kr/MW ] 

Elkostnad 950 [ kr/MWh ] 

Drift och underhåll 100 [ kr/kW ] 

Vattenkostnad 9,1 [ kr/MWh ] 

Kylapris högsäsong 550 [ kr/MWh ] 

Kylapris lågsäsong 200 [ kr/MWh ] 

Kyla andel på högsäsong 0,75 [ - ] 

Kyla andel på lågsäsong 0,25 [ - ] 

Effektavgift 250 [ kr/kW ] 

Värmepris 670 [ kr/MWh ] 

Värmekostnad 290 [ kr/MWh ] 

Andel som restvärde 0,00 [ - ] 

 

Resultatet för investeringskalkylen med dessa förutsättningar ger en internränta på 7,1 % och 

ett nuvärde på 220 tkr. Det skulle precis nå avkastningskravet. I Tabell 5 presenteras en 

känslighetsanalys för denna investeringskalkyl. 

Tabell 5 - Känslighetsanalys för investeringskalkylen där den totala investeringen och de årliga kostnaderna och 

intäkterna varieras med ± 10 och 20 %. 

Investering 20 % 10 % – 10 % – 20 % 

Kulvert & Produktionsanläggning -5 491 -2 636 3 075 5 930 

      

Intäkter 20 % 10 % -10 % -20 % 

Anslutningsavgifter 1 211 715 -276 -772 

Kylaförsäljning hög 4 097 2 158 -1 719 -3 657 

Kylaförsäljning låg 695 457 -18 -256 

Årlig effektavgift 3 317 1 768 -1 329 -2 878 

          

Kostnader 20 % 10 % -10 % -20 % 

Elkostnad -1 071 -426 865 1 510 

Drift och underhåll -1 020 -400 839 1 459 

Vatten till kyltorn 62 141 298 377 

 

Störst inverkan har variationen av den totala investeringskostnaden följt av de rörliga intäkterna 

från kylaförsäljningen under högsäsong. Därefter påverkar anslutningsavgifterna, elkostnaden 

och drift och underhåll i fallande ordning.  

Investeringskalkylen ändras om Kommunhuset och Specialistcentrumet ansluts till 

fjärrvärmenätet i samband med det föreslagna fjärrkylanätet och om dessa intäkter inkluderas i 

kalkylen. Dessa två har skattats till en årlig fjärrvärmeförbrukning på 2400 respektive 2600 

MWh/år. Det aktuella priset är 670 kr/MWh och marginalvärmekostnaden är 290 kr/MWh en 



49 

 

större delen av året. Detta skulle innebära en ytterligare en intäkt på 1900 tkr per år. 

Investeringskostnaderna har inte tagits med och får betraktas som en självkostnad för de två 

fastigheterna. Tabell 6 visar de årliga intäkterna från  Tabell 3 plus fjärrvärmeintäkterna. 

Tabell 6 - De årliga intäkterna där skillnaden mellan FV-priset och marginalvärmekostnaden har lagts till för två 

fastigheter som antas kunna anslutas fjärrkylanätet [ TSEK ]. För fjärrvärme avser 380 kr/MWh skillnaden mellan 

kostnad och intäkt per MWh värme. 

Kylaförbruk. Hög maj-sep  2 200 550 kr/MWh 

Kylaförbruk. Låg Okt-Apr     330 200 kr/MWh 

FV (SpeciaC+KommunH)  1 900     380 kr/MWh 

Effektavgift  1 630     250 kr/MW 

Total  6 060 

  

Denna förändring ger en internränta på 14,5 % och ett nuvärde 17 677 tkr. En känslighetsanalys 

presenteras även för denna version i Tabell 7. 

Tabell 7 - Känslighetsanalys för investeringskalkylen då extra FV-intäkter inkluderats. 

Investering 20 % 10 % -10 % -20 % 

Kulvert & Produktionsanläggning 11 967 14 822 20 532 23 387 
      

Intäkter 20 % 10 % -10 % -20 % 

Anslutningsavgifter 18 669 18 173 17 181 16 685 

Kylaförsäljning hög 21 554 19 615 15 739 13 800 

Kylaförsäljning låg 18 152 17 915 17 439 17 202 

Årlig effektavgift 20 775 19 226 16 128 14 579 

Astrakan (FV till två byggnader) 21 169 19 423 15 931 14 186 

          

Kostnader 20 % 10 % -10 % -20 % 

Elkostnad 16 387 17 032 18 322 18 967 

Drift och underhåll 16 438 17 057 18 297 18 916 

Vatten till kyltorn 17 519 17 598 17 756 17 835 

 

Med detta tillskott av intäkter blir nuvärdet positivt med god marginal för alla variationer i 

Tabell 7. Med detta tillskott går det att klara avkastningskravet även om man tar bort 

anslutningsavgiften, sänka kylapriset under högsäsong från 550 till 450 kr/MWh samt sänker 

effektavgiften från 250 till 150 kr/kW, vilket ger ett nuvärde på 3026 tkr. 

4.4.2 Miljöpåverkan 

I detta avsnitt undersöks vilken miljöpåverkan det föreslagna fjärrkylanätet kylaproduktionen 

ger upphov till med avseende på elförbrukningen och värmeförbrukningen. Om de 4940 MWh 

kyla som har beräknats för de anläggningar som inkluderats i investeringskalkylen har 

producerats enligt antagande med en COP på 3 blir elkonsumtionen ca 1700 MWh. 

Elkonsumtionen för det förslagna systemet har beräknats till 715 MWh vilket är mer än en 

halvering av elkonsumtionen.  
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Drivvärmen till absorptionskylmaskinen förväntas förbruka ca 3570 MWh drivvärme och 

producera ca 2500 MWh kyla. Den totala elförbrukningen har beräknats till 715 MWh som 

huvudsakligen driver kompressorkylmaskinerna och en liten del till pumpar och andra 

hjälpsystem.  

Tabell 8 - Miljöpåverkan av förslagna fjärrkylanätet jämfört med antage om befintliga kylsystem med avseende på el 

(blå) och värmeförbrukning (röd). 

  Elförbrukning Drivvärme AKM Miljöpåverkan  
   [ MWh ]  [ MWh ] [ ton CO2-ekv/år ] 

Fjärrkylanät 715 357         386 (286+100) 

Befintliga system 1700 0         680 

        

Miljövärdering 400 [ g CO2-ekv/kWh ]    28 [ g CO2-ekv/kWh ]   

 

Enligt dessa beräkningar skulle fjärrkylanätet kunna minska miljöpåverkan med 294 ton 

koldioxidekvivalenter per år. Det motsvarar en minskning med 43 %. 
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5 Diskussion 

5.1 Kylapotentialen 

Det finns ett betydande kundunderlag för kyla i delar av Drefvikenområdet för att Vattenfall 

ska kunna etablera kyla som marknadsområde. Den största potentialen finns i Handen centrum, 

Jordbro företagspark och Tyresö centrum i fallande ordning. Även utvecklingsområden som 

Albyberg har bedömts ha stor potential beroende på vilken typ av industrier som etablerar sig i 

området. I Värmdö kommun är tillväxten hög men den största tillväxten utgörs av bostäder 

samtidigt som porslinsindustrin delvis försvinner till utlandet. I Väster-Haninge finns endast en 

liten potential och Fisksätra har så gott som ingen potential för etablering av kylaproduktion. 

I undersökningen har det visat sig vara svårt att få tag på efterfrågade uppgifter från många av 

de berörda företagen. De större industrierna har visat sig besitta störst kunskap om sina 

kylsystem. För komfortkyla rekommenderas beräkning av effektbehovet av kyla baserat på 

lokalyta. En direkt kontakt har visat sig vara ett något för ineffektivt sätt att få dessa uppgifter 

eftersom kunskapen ofta är bristande. Ett visst ickelinjärt samband har identifierats för att skatta 

kyleffekten baserat på mängden registrerad köldmedia. Denna skattningsmetod rekommenderas 

inte om noggrannheten är viktig eftersom resultatet varierar kraftigt.  

Att använda absorptionskylmaskiner till kylaproduktion kan vara lämpligt under sommaren i 

nätet för Haninge/Tyresö, men maskinerna kräver i regel en höjd temperatur i fjärrvärmenätet. 

En höjd temperatur kommer att konkurrera med elproduktionen när det är kraftvärme som avses 

och när det inte är kraftvärme är det betydligt svårare för absorptionskylmaskiner att konkurrera 

med konventionella kompressorkylmaskiner eftersom ingen samtida elproduktion sker. Detta 

är fallet i värmeverken i Gustavsberg och Fisksätra där absorptionskylmaskiner inte är ett bra 

alternativ p.g.a. höga marginalvärmepriser. 

Att höja temperaturen i fjärrvärmenätet för att driva absorptionskylmaskiner kan vara en god 

idé då det innebär att underlaget för värmen blir tillräckligt mycket större för att ökad panneffekt 

ska öka elproduktionen mer eller lika mycket som den höjda temperaturen minskar 

elproduktionen. Om denna temperaturhöjning endast är nödvändig under de varmaste tiden på 

dygnet skulle det kanske vara lämpligt att hålla den högre temperaturen under dessa timmar. 

Hur detta skulle påverka systemets helhet tekniskt eller ekonomiskt har inte behandlats i denna 

studie. 

Handen Centrum har stor potential för att etablera kylaproduktion. Att göra detta med 

centraliserad kylaproduktion har visat sig eventuellt kunna vara ekonomiskt möjligt. Om den 

så kallade Astrakan-effekten, alltså intäkterna från merförsäljning av fjärrvärme till två av de 

fastigheter som är tänkta att ingå i fjärrkylanätet, läggs till som intäkt kan det bli betydligt lättare 

att nå avkastningskravet.  

Eftersom de olika fastigheterna i Handen centrum förväntas byta sina kylsystem vid mycket 

olika tidpunkter kanske inte en centraliserad lösning initialt är den bästa lösningen eftersom det 

troligen påverkar lönsamheten negativt att bygga systemet i etapper med flera år emellan.  
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Huruvida alla dessa potentiella kunder väljer att ansluta sig till nätet är också naturligtvis en 

stor osäkerhet. Generellt behöver fördelarna av den centraliserade kylaproduktionen väga upp 

den höga kulvertkostnaden såväl som andra nackdelar med att driva ett nät och centraliserad 

produktion kontra lokal produktion. Om en mer central plats för produktionsanläggningen än 

den som exemplifierats i fallstudien kan finnas, skulle kulvertkostnaden minska något. Om 

produktionsanläggningen dessutom kan placeras i någon av de befintliga byggnaderna skulle 

även det innebära en minskad kostnad än vad som presenterats i de investeringskalkylen.  

Kanske är individuella lösningar för fastigheterna mer realistisk eftersom de är så pass 

osynkroniserade rent behovsmässigt. Exempelvis har en av fastigheterna nyligen installerat nytt 

kylsystem medan en annan har behov av ett nytt system inom några år. Ett centraliserat system 

för fjärrkyla skulle kunna göra kylaproduktionen mycket effektiv och innebära betydande 

miljönytta med avseende på koldioxidutsläpp. Det skulle troligen även minska användandet av 

köldmedia kraftigt.  

Låga elpriser är troligen till stor nackdel för efterfrågan av effektivare kylsystem och försvårar 

även konkurrenskraften av absorptionskylmaskiner generellt. Tillgången på frikyla i området 

är mycket begränsad och de sjöar och vattendrag som finns är varken djupa eller har de stora 

volymer som är önskvärt. Inget fall där frikyla via sjövatten anses vara ett lämpligt alternativ 

har identifierats. Fjärrkylanät kan vara lönsamma om kostnaden för kylaproduktionen blir 

tillräckligt mycket lägre och kylaproduktionen tillräckligt effektiv för att berättiga för de höga 

kulvertkostnaderna.  
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6 Slutsatser 

Det finns stor potential för Vattenfall att tillhandahålla tjänster för kyla i Drefvikenområdet. 

Totalt har över 30 MW kyleffekt identifierats som potentiella kunder inom de närmsta 20 åren. 

Energimängden för dessa har skattats till ca 50 GWh. 

Absorptionskylmaskiner kan vara ett bra alternativ under sommaren i fjärrvärmesystemet för 

Haninge/Tyresö, men är inte ett bra alternativ under resten av året. En höjning av temperaturen 

är nödvändig vilket förutsätter att den installerade kyleffekten från absorptionskylmaskin är 

minst 1 MW för att inte elproduktion ska minska. För Gustavsberg och Fisksätra är det inte ett 

bra alternativ eftersom värmeproduktionen är för kostsam om inte elpriserna stiger dramatiskt.  

I Handen centrum finns stor potential för ett lokalt fjärrkylanät. Avkastningskravet kan 

möjligen uppfyllas för systemet ensamt, men ekonomin förbättras avsevärt om systemet medför 

att två av fastigheterna dessutom ansluts till fjärrvärmenätet. 

De mindre absorptionskylmaskinera på 50 och 160 kW är inte lämpliga då kylbehovet är under 

ca 12 °C och där heller inte ett kylbehov finns året om som på den undersökta plastindustrin. 

Tillgången till frikyla via vattendrag och sjöar är mycket begränsad i brist på närliggande sjöar 

med tillräckligt djup och tillräckligt stora volymer 

6.1 Vidare studier 

Installationsåret för befintliga kylsystem har inte kunna inhämtats för många av de identifierade 

kylbehoven. Speciellt för många av de mindre behoven av komfortkyla där skattning gjorts 

baserat på lokalyta. För många av dessa är kategoriseringen mellan inom 5, 10 och 20 år mycket 

osäker. De geologiska förutsättningarna som värmesänka eller källa till frikyla har inte 

undersökts, vilket möjligen kan vara ett bra alternativ för några av områdena.  

En detaljerad simulering över en temperaturhöjning i fjärrvärmenätet skulle ge en mer 

detaljerad bild över hur elproduktionen skulle påverkas. Vilken temperatur som är lämplig för 

den större absorptionskylmaskinen som förslagits till Handen centrum har inte utretts. Det vore 

även intressant att utreda om temperaturen kan hållas högre endast de varmaste timmarna på 

sommaren för att driva absorptionskylmaskiner på full effekt, för att sedan återigen sänka 

temperaturen under dygnets resterande timmar.   
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8 Bilagor 

8.1 Kylapotentialen i Drefviken 

Ett fåtal kolumner har inkluderats i rapporten av sekretess- och platssjäl. Den fullständiga listan 

till Vattenfall är i Excel-format och innehåller även följande kolumner: Namn, Verksamhetstyp, 

Installerad effekt, W/kvm, Timmar, Inom hur många år, Mängd köldmedium [kg], Byggår, 

Installationsår, Kommentar, Kontaktperson/tel, Fastighetsägare, Adress/fastighetsbeteckning. 

Alla dessa kolonner är längt ifrån kompletta. 

Område 1 Område 2 
Effektbehov 

[kW] 
Yta [m2] Energi [MWh] 

Bollmora Krustboda 350 14 000 140 

Bollmora Krustboda 88 3 500 35 

Bollmora Petersboda industriområde 75 2 500 60 

Bollmora Södra Lindalens industriområde 504 7 300 1512 

Bollmora Södra Lindalens industriområde 300 5 000 240 

Bollmora Trollbäckens industriområde 1 050 3 500 2625 

Bollmora Trollbäckens industriområde 90 3 000 72 

Bollmora Tyresö centrum 1 800  1440 

Bollmora Vintervägens industriområde 250 10 000 100 

Bollmora Vintervägens industriområde 216 7 200 173 

Bollmora Vintervägens industriområde 171 5 700 0 

Bollmora Vintervägens industriområde 115 4 600 92 

Haninge Brandbergens södra företagsby 990 3 300 2475 

Haninge Brandbergens södra företagsby 855 2 850 2138 

Haninge Brandbergens södra företagsby 195 6 500 156 

Haninge Brandbergens södra företagsby 84 2 800 67 

Haninge Brandbergens södra företagsby 84 2 800 67 

Haninge Handens Industriområde 180 6 000 144 

Haninge Handens Industriområde 165 5 500 132 

Haninge Handens Industriområde 165 11 000 66 

Haninge Handens Industriområde 60 4 000 24 

Haninge Norra Handen / Kvarntorp 1 110 37 000 888 

Haninge Norra Handen / Kvarntorp 162 5 400 130 

Haninge Norra Handen / Kvarntorp 90 3 000 72 

Haninge Norra Handen / Kvarntorp 90 3 000 72 

Haninge Norra Handen / Kvarntorp 70 2 000 70 

Haninge Norra Handen / Kvarntorp 0  0 

Haninge Södra Handen 1 500 2 000 13140 

Haninge Södra Handen 1 500 50 000 1200 

Haninge Södra Handen 1 410 47 000 846 

Haninge Södra Handen 1 200 40 000 960 
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Haninge Södra Handen 1 036 34 520 828 

Haninge Södra Handen 705 27 090 564 

Haninge Södra Handen 679 22 622 543 

Haninge Södra Handen 75 2 500 60 

Jordbro Jordbro centrum 360 12 000 288 

Jordbro Jordbro centrum 60 4 200 24 

Jordbro Jordbro Industriområde 2 040 68 000 6120 

Jordbro Jordbro Industriområde 1 710 3 000 5985 

Jordbro Jordbro Industriområde 700 70 000 560 

Jordbro Jordbro Industriområde 315 13 000 945 

Jordbro Jordbro Industriområde 110 22 000 88 

Jordbro Jordbro Industriområde 80 5 300 64 

Värmdö Charlottendahls handelsområde 480 16 000 384 

Värmdö Gustavsberg 195 6 500 234 

Värmdö Gustavsberg 150 5 000 120 

Värmdö Gustavsberg 0  0 

Värmdö Gustavsberg 0  0 

Värmdö Gustavsberg 0  0 

Värmdö Gustavsberg 0  0 

Värmdö Mölnvik 720 24 000 576 

Värmdö Mölnvik 450 15 000 360 

Värmdö Mölnvik 75 2 500 60 

Värmdö Mölnvik 60 2 000 48 

Väster Haninge Håga industriområde 420 14 000 336 

Väster Haninge Håga industriområde 180 6 000 144 

Väster Haninge Väster Haninge 800 2 650 2000 

Väster Haninge Väster Haninge 360 12 000 288 

Väster Haninge Väster Haninge 260 8 500 208 

Väster Haninge Väster Haninge 260 8 500 104 

Älta Älta 1 050 3 500 2625 

Älta Älta 270 9 000 216 

Älta Älta 80 5000 32 

 

  



59 

 

8.2 Tabell för sjöar i Drefvikenområdet 

Sammanställd från SMHI (www.smhi.se/klimatdata/hydrologi/sjoar-och-vattendrag) 

Namn 
 

Kommun 
 

Med.Djup  
[m] 

Max.Djup 
[m] 

Volym 
[Mm3] 

Area 
[HA] 

Bastumaren Haninge 0 0 0 6,41 

Bylsjön Haninge 2 2,7 0,1 5,53 

Djupträsk Haninge 3,6 5 0,21 5,44 

Guldbodasjön Haninge 0 0 0 10,38 

Hemträsket Haninge 9,2 18,2 1,75 23,73 

Hyttaträsk Haninge 0 0 0 9,02 

Hålsjön Haninge 0 0 0 12,05 

Kärrsjön Haninge 0 0 0 5,39 

Lycksjön Haninge 4,1 12,4 0,86 19,2 

Långmyran Haninge 0 0 0 4,75 

Långträsk Haninge 0 0 0 28,88 

Maren Haninge 0 0 0 29,98 

Nedre Rudasjön Haninge 4,5 14,5 0,3 6,86 

Nybysjön Haninge 6,3 16,1 1,925 36,55 

Ramsjön Haninge 0 0 0 12,49 

Stunnträsk Haninge 18,8 40,9 3,04 17,35 

Svartsjön Haninge 0 0 0 4,95 

Tjursjön Haninge 3,7 7 0,78 18,79 

Torpträsk Haninge 0 0 0 9,54 

Träsksjön Haninge 3,4 6 0,79 24,4 

Uddsjön Haninge 0 0 0 6,54 

Valingeträsk Haninge 0 0 0 13,03 

Vedasjön Haninge 0 0 0 26,19 

Vitträsk Haninge 2,1 3,6 0,23 13,39 

Årsjön Haninge 3,8 8,4 0,81 21,29 

Öran Haninge 1,7 2,8 0,83 49,51 

Övre Rudasjön Haninge 3,4 8,1 0,386 11,27 

Bagarsjön Nacka 2,8 5,6 0,13 5,56 

Dammsjön Nacka 3,1 6,9 0,26 9,46 

Dammtorpssjön Nacka 0,8 2 0,13 16,62 

Glasbrukssjön Nacka 7,2 13,1 0,53 6,82 

Insjön Nacka 5,3 11,8 2,37 46,91 

Järlasjön Nacka 0 22,4 0 73,76 

Kvarnsjön Nacka 2,1 3,5 0,15 7,31 

Källtorpssjön Nacka 4,7 7,6 1,92 40,77 

Lundsjön Nacka 4,9 10,7 0,77 16,96 

Långsjön Nacka 3 5,6 0,19 7,7 

Myrsjön Nacka 1,6 3,5 0,19 11,53 

Sandasjön Nacka 3,3 4,7 0,23 6,32 

Strålsjön Nacka 2,4 7,4 0,11 4,45 

Sågsjön Nacka 8,6 19,4 2,69 30,28 

Södebysjön Nacka 2,4 5,5 0,36 12,44 

Trehörningen Nacka 2,3 4,4 0,14 6,58 

Ulvsjön Nacka 2,7 4,2 0,17 6,44 

Öringesjön Nacka 2,2 7,5 0,83 35,06 

Albysjön Tyresö 5,2 13 3,65 72,98 

Drevviken Tyresö 6,7 15,2 37 528,72 

Dyviksmaren Tyresö 0 0 0 4,39 
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Fatburen Tyresö 0 0 0 5,48 

Grändalssjön Tyresö 3,7 5,1 0,28 6,9 

Långsjön Tyresö 4,1 8 0,39 10,59 

Långsjön Tyresö 4 6,4 1,29 29,29 

Stensjön Tyresö 8,4 21 3,289 30,52 

Tyresöflaten Tyresö 12,5 25 4,52 32,23 

Ällmora Träsk Tyresö 3,6 7,7 0,31 8,97 

Gärdsträsket Värmdö 0 0 0 4,36 

Hampträsket Värmdö 2,6 4,7 0,14 5,55 

Hemmestaträsket Värmdö 0 0 0 13,15 

Hemträsket Värmdö 0 0 0 4,87 

Kastmyraträsket Värmdö 0 0 0 10,06 

Korsmosjön Värmdö 3,2 6,4 0,6 17,33 

Koviksträsk Värmdö 0 0 0 8,74 

Kroksjön Värmdö 0 0 0 7,65 

Kroksjön Värmdö 0 0 0 16,86 

Kullaträsket Värmdö 3,5 6,5 0,72 20,16 

Kvarnsjön Värmdö 0 0 0 12,75 

Kvarnsjön Värmdö 0 0 0 8,74 

Kvarnsjön Värmdö 0 0 0 14,47 

Kvarnträsk Värmdö 0 0 0 6,25 

Lillträsket Värmdö 0 0 0 9,71 

Lugneträsk Värmdö 0 0 0 4,9 

Långträsk Värmdö 6,6 11,2 1,34 21,54 

Långviksträsket Värmdö 3,3 4,9 0,19 6,73 

Lövtorpsträsket Värmdö 0 0 0 11,62 

Mellansjön Värmdö 0 0 0 13,49 

Mellansjön Värmdö 0 0 0 10,44 

Mölnbäcken Värmdö 2,8 5 0,206 6,73 

Noreträsket Värmdö 0 0 0 9,92 

Norrviken Värmdö 0 0 0 8,56 

Nästräsket Värmdö 0 0 0 5,52 

Siggestaträsket Värmdö 0 0 0 6,63 

Skenoraträsket Värmdö 0 0 0 7,15 

Skolträsket Värmdö 0 0 0 10,43 

Småristräsket Värmdö 0 0 0 14,52 

Storsjön Värmdö 7,9 16 8,24 89,17 

Storsjön Värmdö 0 0 0 15,41 

Storträsket Värmdö 0 0 0 6,77 

Storträsket Värmdö 0 0 0 35,96 

Svartträsket Värmdö 5,2 9,5 0,25 5,54 

Träsket Värmdö 0 0 0 6,53 

Träsket Värmdö 0 0 0 4,96 

Uppebyträsket Värmdö 0 0 0 20,23 

Vidsjön Värmdö 2,3 4,8 0,16 8,54 

Virträsk Värmdö 0 0 0 4,78 

Viträsk Värmdö 0 0 0 33,47 

Våtängsträsk Värmdö 0 0 0 5,09 

Västerbyträsket Värmdö 0 0 0 7,39 

Återvallsträsk Värmdö 0 0 0 29,72 

Örträsket Värmdö 0 0 0 5,43 

Ösbyträsk Värmdö 0 0 0 19,88 

 




