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Abstract

District cooling in Nyköping and Motala

Gustav Johansson

The Swedish energy company Vattenfall is currently the owner of the district heating
systems in Nyköping and Motala. To be able to also offer cooling solutions to
customers are becoming more and more important. This report describes the results
of an investigation of the cooling market in the two cities and the potential needs for
cooling today and in the coming 20 years. The total potential for the coming 20 years
is estimated to be roughly 17 MW for Nyköping and 9 MW for Motala.
Two possible district cooling systems for each of the two city centers was modeled
and a comparison was made between different cooling techniques namely absorption
and compressor chillers.
Absorption chillers driven with district heating during the summer is one way of
increasing the load in a combined heat and power plant and thereby the possible
electricity generation. The cost of heat production must be low for absorption chiller
to be able to compete as an alternative. The cost for the increased heat load because
of absorption chillers was simulated with results showing a cost of 34/MWh kr in
Nyköping and 143 kr/MWh in Motala for the two district cooling cases.
Investment calculation showed that neither of the systems in the two cities are
profitable with a required rate of return of 7 %.

ISSN: 1650-8300, UPTEC ES15 010
Examinator: Petra Jönsson
Ämnesgranskare: Mikael Höök
Handledare: Carl Nordenskjöld



Executive summary 

Den här rapporten beskriver marknadsunderlaget för kyla i Nyköping och Motala. På tjugo år 

sikt bedöms den totala marknaden till en installerad kyleffekt på 17 MW för Nyköping och 9 

MW för Motala. Intressanta områden i båda städerna är främst centrum, men för Nyköping 

även sjukhusområdet. Två fallstudier av tänkbara fjärrkylanät i vardera centrum gjordes men 

resultatet pekar på att det är svårt att få en sådan investering lönsam.  
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Sammanfattning 

Vattenfall driver idag fjärrvärmenäten i Nyköping och Motala. Det här examenarbetets syfte 

var att undersöka möjligheterna för Vattenfall Värme att expandera sin verksamhet genom att 

också kunna erbjuda kylalösningar i Nyköping och Motala där Vattenfall idag driver 

fjärrvärmenäten. Arbetet består av tre olika delar, en marknadsundersökning, en undersökning 

av tekniska lösningar samt investeringskalkyler för dessa. 

Marknadsunderökningen genomfördes med olika metoder, främst genom att använda 

kommunernas köldmedelregister, kontakt med företag samt uppskattning av fastighetsyta 

tillsammans med nyckeltal för kylbehov. Bedömningen av kylbehovet har gjorts med 

tidsperspektiven 5, 10 och 20 år. Bebyggelsen i de undersökta städerna består mest av mindre 

enskilda fastigheter vilket gör att förutsättningarna att hitta större enskilda objekt för kylan är 

sämre. Ett antal områden har dock identifierats där det sammanlagda kylabehovet för ett antal 

mindre fastigheter ändå har en potential för kylainstallationer. Resultatet av 

marknadsundersökningen visar att det totala behovet på 20 års sikt kan uppskattas till ca 17 

MW för Nyköping och 9 MW för Motala. 

Som intressanta områden har centrum i de båda städerna valts ut och undersökts närmare och 

två tänkbara fjärrkylalösningar har tagits fram. Fjärrkyla är ett sätt att distribuera kallvatten 

som producerats centralt med någon teknik, t ex kompressorkyla eller absorptionskyla som 

kan drivas med fjärrvärme. Olika system med antingen absorptionskyla i kombination med 

kompressorkyla eller endast kompressorkyla samt möjligheterna till frikyla har undersökts. 

Fjärrkylanäten har dimensionerats utifrån potentialla kunder och deras effektbehov.  Dessa 

system har sedan jämförts med avseende på investeringskostnad, driftskostnad och lönsamhet. 

Ett system med absorptionsmaskiner kräver att det finns relativt billig värme tillgängligt. 

Kostnaden för värmen i de två olika städerna simulerades med VärmeKalk, ett excelbaserad 

simuleringsprogram för fjärrvärmesystem. Resultatet från simuleringarna visar en 

värmekostnad till absorptionsmaskinerna på 34 kr/MWh i Nyköping och 143 kr/MWh i 

Motala.  

Investeringarnas lönsamhet bedömdes med nuvärdesmetoden och en kalkylränta på 7%. 

Resultaten visar att det är svårt att få lönsamhet i centrala fjärrkylanät oavsett vilken teknik 

för kylaproduktionen som används.   
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1 Inledning 
Vattenfall driver idag fjärrvärmenäten i flera svenska städer, däribland Uppsala, Motala och 

Nyköping.  I Uppsala har Vattenfall förutom fjärrvärmen även ett fjärrkylanät som förser 

kunder med kyla. Marknaden för fjärrkyla i Sverige växer stadigt och den totala försäljningen 

uppgick 2013 till över 900 GWh. Jämfört med början på 2000-talet har försäljningen av kyla 

mer än fördubblats. Vilka möjligheterna det finns att utöka kylaverksamheten till fler orter än 

Uppsala är en viktig fråga och som detta examensarbete belyser.  

Examensarbetets syfte var att undersöka möjligheterna för Vattenfall Värme att expandera sin 

verksamhet genom att också kunna erbjuda kylalösningar i Nyköping och Motala där 

Vattenfall idag driver fjärrvärmenäten.  

Arbetet omfattar  tre olika delar.  

 Den första är en marknadsundersökning där möjligt kundunderlag för kyla 

undersöktes i respektive stad.  

 Den andra beskriver en kylalösning för två områden i varje stad där potentialen för 

kyla bedömdes vara av intresse för Vattenfall.    

 Den tredje är en ekonomisk kalkyl för de lösningar som presenterats.  

En viktig del har varit att undersöka marginalkostnaden för ökad värmeproduktion till 

följd av användande av absorptionskylmaskiner.  

2 Marknadsundersökning 

 Inventeringsmetod 2.1
Då många av köldmedlen i kylmaskiner är kraftiga växthusgaser eller påverkar ozonskiktet är 

användare tvungna att registrera innehavet hos kommunen. Alla maskiner med en större 

mängd än 10 kg köldmedia omfattas av rapporteringskravet. Utdrag ur dessa register har legat 

till grund för inventeringen av kylapotentialerna för respektive stad.  

Det finns även köldmedier som inte omfattas av registreringskravet, tex ammoniak. 

Ammoniak används främst i applikationer som kräver minusgrader, vilka inte ingår i denna 

undersökning.  

Köldmedelsregistret ger bara en uppgift om mängden köldmedel hos en fastighetsägare och 

ingen information om kylsystemet eller den installerade effekten. Därför har kunder också 

kontaktats direkt, antingen per telefon eller e-post. Målet med kontakten var att fråga om 

installerad effekt, årlig energiförbrukning och en ungefärlig lastkurva, dvs hur kylbehovet är 

fördelat över året. Detta visade sig dock vara svårt att genomföra eftersom det dels var svårt 

att få tag på rätt person, och dels för att få hade någon bra bild av de egna systemen.   

 Ett annat sätt som använts är att studera flygbilder på t ex Eniro eller lantmäteriets karttjänst 

för att leta efter synliga kylmedelskylare på fastighetstak. Ibland kan dessa vara ganska lätta 

att urskilja, se  Figur 1 nedan  för ett exempel från en stormarknad i Nyköping. 
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Figur 1 Kylmedelskylare på stormarknadstak från flygbild. 

För varje stad har kartläggningen efterhand uppdelats på olika områden för att få en bild över 

möjliga ”kylöar” där det kanske vore möjligt med ett lokalt kylanät. 

Besök i de olika städerna och kontakt med säljare har också gett mycket information om 

förutsättningar och potentiella kunder. 

 Tidsperspektiv 2.1.1

Förutom en bedömning av kylbehovet gjordes också en bedömning av när potentialen skulle 

kunna realiseras, dvs när Vattenfall skulle kunna ta över som kylaleverantör. För kunder med 

befintliga maskiner är det inte troligt att ett byte skulle ske under maskinernas livslängd. Den 

tekniska livslängden uppskattas till mellan 15 och 20 år. För en fastighet med en kylalösning 

från t ex 2005 antas alltså 2020 vara året då den byts ut och då Vattenfall skulle kunna 

konkurrera om kylaleveransen.  

Bedömningen har gjorts med tidsperspektiven 5, 10 och 20 år. 

 Antaganden och uppskattningar 2.1.2

Eftersom det i många fall har varit svårt att få exakta uppgifter direkt från olika företag och 

fastighetsägare har olika uppskattningar använts för att få en uppfattning om kylbehovet. 

Nyckeltalet installerad effekt per kvadratmeter har använts för några olika verksamhetstyper, 

se Tabell 1. För industrier är detta dock inget särskilt tillförlitligt mått eftersom olika 

verksamheter har olika behov. 

Tabell 1 Använda nyckeltal för kyleffekt per kvadratmeter baserat på intern kommunikation på 

Vattenfall. 

Verksamhet kW/m2 

Industri 15 
Volymhandel 25 
Hotell 30 
Kontor 30 
Butik 30 
Galleria 40 

För varje område i de olika städerna har en inventering gjorts av vilka fastigheter och 

verksamhetstyper som förekommer. Lokalytan har uppskattats både genom mätning direkt i 
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kartor och med hjälp av fastighetsförteckningar från fastighetsägarna. Tillsammans med olika 

karttjänsters gatuvy är det oftast möjligt att se antalet våningar och därmed också att räkna ut 

den totala ytan. Resultatet blir förstås en uppskattning men generellt har uppmätt lokalyta 

överensstämt väl med uppgifter från fastighetsägare i de fall då dessa framkommit i efterhand.  

Ett annat sätt att uppskatta kylbehovet är att använda mängden köldmedium som en indikator. 

Detta är dock mindre tillförlitligt eftersom sambandet mellan installerad effekt och mängd 

köldmedium inte är linjärt och varierar kraftigt mellan olika installationer. Därför fungerar 

köldmedelslistan bäst som en indikator på om det finns någon kylmaskin installerad idag eller 

inte.  

 Nyköping 2.2
Nyköping är beläget vid Östersjökusten i södra Sörmland. Nyköpings kommun har drygt  

52 500 invånare varav ca 35 000 bor i tätorten. Folkmängden har ökat stadigt sedan 90-talets 

48000 invånare. Inflyttningen tros fortsätta och i kommunens befolkningsprognos spås antalet 

invånare 2030 bli någonstans mellan 58 och 62 tusen. Nyköping kommuns mål är att 

invånarna ska öka till 65 000 personer 2030. Detta mål är baserat på en inflyttning som är 

betydligt större än idag, ca 700 personer/år. (Nyköpings kommun, 2013b) 

Bidragande orsaker till inflyttningen är bl a goda pendlingsmöjligheter som blir ännu bättre 

med den planerade utbyggnaden av järnvägsförbindelsen Ostlänken. Dagens restid till 

Stockholm på drygt 65 minuter kommer minska till ca 40 minuter. Järnvägen ska dock vara 

färdigställd först 2028. 

Totalt finns drygt 23 000 arbetstillfällen i Nyköping varav ca 6000 inom kommun och 

landsting.  De 10 största privata arbetsgivarna har tillsammans drygt 2500 anställda varav den 

största, Ebersprächer Exhaust, har 650. 

 Motala 2.3
Motala kommun har drygt 42000 invånare varav drygt 30000 av dessa bor i Motala tätort. 

Invånarantalet i Motala kommun är ungefär det samma som det var på sjuttiotalet. För tätorten 

har befolkningen mellan 1990 och 2013 ökat från 29 450 till 30 350 personer, alltså ca 3% på 

drygt 20 år. Tillväxtverkets befolkningsprognos visar att  befolkningen inte  kommer öka 

nämnvärt i framtiden heller,  2030 spås kommunen ha ca 43 300 invånare. (Motala kommun, 

2014a) 

Totalt finns det drygt 15 000 arbetstillfällen i Motala varav nästan 5000 inom kommun och 

landsting. (Motala kommun, 2014b) De 10 största privata arbetsgivarna har tillsammans drygt 

1500 anställda. Tidigare stora arbetsgivare som Electrolux, SAAB och Autoliv har idag ingen 

eller mycket begränsad verksamhet kvar. Autolivs fabrik är den senaste nedläggning och ska 

stängas till slutet av 2015. 

  Marknadspotentialen för kyla i Nyköping 2.4
Köldmedelslistan för Nyköping har varit en mycket stor hjälp då den är väldigt detaljerad och 

redovisar köldmedelsmängden separat för olika maskiner. Dessutom listas vanligtvis även 

installationsår vilket underlättat bedömningen av potentialen på 5/10/20 års sikt.  
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Idag levererar Vattenfall kyla till isanläggningarna vid Rosvalla vilket också är den enda 

etablerade kylalösningen som Vattenfall tillhandahåller i Nyköping. Totalt rör det sig om 450 

kW kyla. 

Jämför man med större städer som t ex Uppsala är bebyggelsen inte lika tät i Nyköping, de 

flesta kontorsfastigheterna är mindre och har oftast inte fler än 3 våningsplan. Detta gör 

naturligtvis också att förutsättningarna att hitta större enskilda objekt för kylan blir sämre. Ett 

antal områden har dock identifierats där det sammanlagda kylabehovet för ett antal mindre 

fastigheter ändå har en potential för kylainstallationer. Resultatet av undersökningen för 

Nyköping visas i Tabell 2 och i kartan i Figur 2 nedan. Några områdena beskrivs också 

närmare. 

Tabell 2 Sammanställning av kylapotential i Nyköping per område. Siffrorna anger MW. För Rosvalla 

gäller siffran den effekt som redan levereras av Vattenfall.  
 

Område Idbäcken Nöthagen Gumsbacken Öster Centrum Spelhagen Rosvalla 

5 år 0 0,25 0 0,25 1 1 0 

10 år 0,25 0,25 0,25 0,5 1 0,25 0 

20 år 0,25 0,75 0,25 0,5 0 0,25 0 

Totalt 0,5 1,25 0,5 1,25 2 1,5 0,51 

Område Kungshagen Påljungshage Oppeby Lasarettet Skavsta Arnö Totalt 

5 år 0,25 0,5 0 1 0,25 0 4,5 

10 år 0,25 0 0,25 2 0,5 1 6,5 

20 år 0 0,5 0,25 2 0,5 1 6,25 

Totalt 0,5 1 0,5 5 1,25 2 17,75 

 

 

Figur 2 Karta över områden med kylapotential i Nyköping. Alla siffror anger MW. Siffrorna inom 

parentes anger den ackumulerade effekten. Total potential inom 20 år är alltså 17,25 MW 
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 Centrum 2.4.1

Nyköping centrum är ett koncentrerat område med ganska många fastigheter med kylabehov. 

Framför allt finns det fyra gallerior samt några större kontorsfastigheter, bl a stadshuset.  I 

samråd med ansvarig säljare på Vattenfall  i Nyköping har också centrum valts ut som ett 

område för exempelberäkning.  

 Sjukhuset 2.4.2

Sjukhuset har det största enskilda kylbehovet av alla områden i Nyköping. Med kommande 

utbyggnader uppgår den installerade effekten till ca 5 MW där drygt hälften beräknas 

installeras eller behövas bytas under de kommande 10 åren. Nyligen togs en 

markenergianläggning i bruk med en effekt på ca 200kW.  Då Vattenfall redan har kontakt 

med landstinget om en förslag på en kylalösning för kommande utbyggnad har detta inte 

undersökts närmare i den här rapporten. 

 Spelhagen 2.4.3

I Spelhagen finns två intressanta objekt, dels Klöverns stora kontorsfastighet och det framtida 

länsmuseumet som ska inhysas i en äldre industrilokal. I likhet med lasarettet förs redan 

diskussioner  med Vattenfall i båda dessa fall varför dessa inte tas upp närmare i den här 

rapporten. 

 Påljungshage  2.4.4

Volymhandelsområdet Påljungshage är ett expanderande område där den första etappen stod 

klar 2009. Till dagens 20000 kvm finns ytterligare planer för upp till 30000 kvm i en andra 

etapp som kommer att påbörjas inom de närmaste åren.  

 Arnö 2.4.5

Arnö är ett industriområde söder om Nyköping i riktning mot Oxelösund. Här är några av 

Nyköpings största industrier belägna, t ex Ebersprächer Exhaust som tillverkar 

avgasreningsutrustning till lastbilar, Schneider Electric som tillverkar bland annat 

fastsättningsprodukter för elinstallationer samt Orio AB (tidigare SAAB Parts), ett reservdels- 

och logistikföretag. Ebersprächer och Schneider har tillsammans med ansvarig säljare i 

Nyköping besökts.  

Förutsättningarna för kyla i Arnö är ganska goda. Ebersprächer kyler svetsar och pressar i sin 

produktion och har ett totalt effektbehov på drygt 600 kW. Idag mäts inte 

energiförbrukningen separat för någon del av fabriken, inte heller för kylaproduktionen. De 

använder inte överskottsvärmen till uppvärmning av lokaler eller liknande. Det bör finnas viss 

förbättringspotential men utan någon mätning kan det vara svårt att se exakt vilka åtgärder 

som skulle vara de bästa. Fabriken byggdes 2009 och maskinerna lär behöva bytas ut någon 

gång efter 2020.  

Schneider har en total effekt på ca 450 kW och kyler också delar av sin tillverkningsprocess. 

Nyligen installerades möjlighet till att utnyttja restvärme för uppvärmning. Maskinerna är 

gamla, från tidigt 90-tal och bör behöva bytas ut inom den närmaste framtiden. Förutom 

processkylan kyls även vissa lokaler sommartid, då av mindre och utspridda aggregat.  
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Även Orio har ett mindre behov av komfortkyla och har idag många olika aggregat. Det 

största är på 115 kW.    

Arnö ses av kommunen som ett möjligt område för expansion och det finns många större 

lediga tomter. Totalt finns ca 20 ha ledig mark och alltså goda möjligheter för framtida 

etableringar.  

 Framtidsplaner för Nyköping 2.4.6

Nyköping kommun har tagit fram en översiktsplan som utgår från kommunens mål med en 

befolkningsökning på 700 invånare per år. Kommunen har också tagit fram en fördjupad 

översiktsplan som är vägledande för mark- och vattenanvändning i Nyköpings tätort samt 

Skavsta. Här beskrivs vilka idéer som finns för olika områden och åt vilket håll de ska 

utvecklas. Några generella drag i planen är att kommunen vill låta områden i närhet till 

stadskärnan och vattnet utvecklas mot att bli bostadsområden istället för  dagens 

verksamhetsområden. Spelhagen, Kungsängen, Idbäcken och Nöthagen/Högbrunn nämns som 

områden som ska omvandlas till stadskvarter med en blandning av bostäder, handel och 

kontor. Industriområden som istället bör utvecklas är framförallt Arnö och Skavsta.  

 

  Marknadspotentialen för kyla i Motala 2.5
Att hitta större industrier som har behov av kyla har varit svårt. Många av de gamla 

fabriksfastigheterna, tex Luxor och Electrolux är idag industrihotell med många mindre 

verksamheter istället. Generellt blir det svårare att göra någon gemensam kylalösning i sådana 

fastigheter eftersom kunderna som hyr in sig ofta har olika behov. 

En sammanställning och karta över intressanta områden syns i Tabell 3 och Figur 3. Den 

totala potential bedöms som lägre än för Nyköping. 

Tabell 3 Sammanställning av kylapotential per område. Siffrorna anger MW. 

Område Nordväst Agneshög Bråstorp Nord öst 

 5 år 0 0 0,5 0 

 10år 0,5 0,25 0,25 0,25 

 20år 0,75 0,25 0,25 0,25 

 Totalt 1,25 0,5 1 0,5  

Område Ö. Centrum Centrum Söder Isstadion Totalt 

5 år 0,25 1 0 0 1,75 

10år 0,25 1 0,5 2 5 

20år 0 0,5 0,5 0 2,5 

Totalt 0,5 2,5 1 2 9,25 
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Figur 3 Karta över områden med kylapotential i Motala. Alla siffror anger MW. Siffrorna inom 

parentes anger den ackumulerade effekten. Total potential inom 20 år är alltså 9,25 MW. 

 

 Centrum 2.5.1

I centrum finns många fastigheter med behov av kyla och med befintliga kylmaskiner idag. 

De största utgörs av de två galleriorna, Folkets hus och kommunhuset.  

För Motala centrum har kommunen gjort en ganska omfattande översiktsplan, ”Motala 

Centrum 2025”. Planen har en rad förslag på hur centrum ska utvecklas b la genom att öka 

bebyggelsen av både lägenheter och lokaler. Fokus ligger också på att handeln ska finnas kvar 

i centrum och man hoppas kunna locka till sig fler butiker för att hålla centrumet levande. 

Utformningen av de offentliga miljöerna kommer fräschas upp.  

 Bråstorp 2.5.2

Ett område som är under utveckling är Bråstorp volymhandelsområde. Här har många butiker 

etablerats de senaste åren och mer mark finns tillgänglig för ny bebyggelse. Kommunen satsar 

mycket i området och det är förutom handel även planlagt för kontor och företagshotell. 

Totalt finns i området ca 130kkvm ledig mark vilket motsvarar drygt 40kkvm bebyggelse med 

ett antagande om 30% bebyggelsegrad. 
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 Möjliga kylalösningar för Nyköping och Motala 2.6
I både Nyköping och Motala bedömdes centrum vara de mest intressanta områdena för en 

kylalösning. För dessa områden har därför en fördjupning gjorts och en skiss på två tänkbara 

fjärrkylanät har tagits fram. 

 Nyköping 2.6.1

I centrum har 14 möjliga kunder identifierats. Kunderna är centrerade kring Västra Storgatan 

och är från Fruängsgatan i väster till Hospitalgatan i öster. Kundinstallationerna varierar 

mellan 75 och 400 kW. En lista med kunderna ses nedan i Tabell 4. Numren i tabellen syns 

också på kartan i Figur 10.  

Tabell 4 Lista över potentiella kunder i Nyköping centrum 

Namn Effekt [kW] Nummer 

CityArkaden 155 1 

Länsfast 90 2 

Västerport 164 3 

Åhlensgallerian 140 4 

Nyckeln 394 5 

SEB 75 6 

Landstadshuset 360 7 

Pensionärernas hus 90 8 

Stadshuset 270 9 

Residenset 105 10 

Culturum 180 11 

Totalt 2023 
 

 Motala 2.6.2

I Motala centrum har 10 möjliga kunder identifierats med tyngdpunkt runt Stora torget. En 

lista med kunderna och deras effektbehov syns i Tabell 5.  Dessa har använts som grund i 

beräkning av ett tänkbart fjärrkylanät i Motala centrum.  

Tabell 5 Lista över potentiella kunder i Motala centrum. 

Namn Effekt [kW] Nummer 

Systemet mfl 200 1 

Kappahl mfl 130 2 

City Gallerian (domus) 675 3 

Nils Ekelund 45 4 

Folkets hus 300 5 

Baltzar 280 6 

Stadshotellet 150 7 

Cityhuset (g:a Epa) 330 8 

ABF 165 9 

Kommunen  240 10 

Totalt 2595  
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3 Beräkningsunderlag för kylaproduktion 
Det finns många olika tekniker som kan användas för kylaproduktion och några av dem 

beskrivs kortfattat då fokus i det här arbetet inte har legat på de olika teknikerna utan mer på 

funktionen i en systemlösning.  

 Kyltekniker 3.1

 Kompressorkyla 3.1.1

Den vanligaste typen av kylanläggningar är de som använder en kompressordriven 

förångningsprocess. Genom att låta ett arbetsmedium (köldmedium) i en kretsprocess 

genomgå olika tillståndsförändringar kan man föra över värmeenergi från ett kallt medium, t 

ex ett rum som ska kylas, till ett varmt medium,  normalt uteluften. Processen består av fyra 

komponenter vilka är förångare, kompressor, kondensor och strypanordning. I förångaren tas 

värme upp från rummet genom att låta det flytande köldmediet förångas vid lågt tryck.  

Kompressorn suger därefter bort köldmedieångan och höjer dess tryck vilket kräver tekniskt 

arbete. Köldmediet strömmar under högt tryck till kondensorn där det åter kondenserar till 

vätska och överför värmen till omgivningen. Köldmediet fortsätter genom strypanordningen 

där tryckets åter sänks. I strypventilen övergår en liten del av vätskan till ånga och den 

resterande delen i  förångarna varvid kretsprocessen är sluten. Genom att tillföra en viss 

mängd arbete i kompressorn har alltså en mängd värme kunnat bortföras, eller kyla 

produceras. (Ekroth, 2006) 

Ett vanligt mått på en kylmaskins prestanda är köldfaktorn, eller COP2 (Coefficient Of 

Performace). Köldfaktorn säger hur stor del värme som bortförs per del tillfört arbete. 

Teoretiskt är den högsta köldfaktorn som kan uppnås i en kretsprocess den carnotiska vilken 

kan skrivas som  

𝐶𝑂𝑃2,𝑐 =
𝑇2

𝑇1 − 𝑇2
 

Där 𝑇2 är förångningstemperatur och 𝑇1 är kondenseringstemperatur. För att få den praktiskt 

möjliga köldfaktorn får man multiplicera med en total verkningsgrad så att  

𝐶𝑂𝑃2 = 𝐶𝑂𝑃2,𝑐 ∗  𝜂𝑡𝑜𝑡  

Verkningsgraden för en verklig maskin beror på många saker, t ex kompressorn och 

köldmediet. Ett rimligt värde är ca 0,5.  Förångningstemperaturen måste väljas så att den är 

något lägre än temperaturen på det medium som kan kylas, och kondenseringstemperaturen 

något högre. (Ekroth, 2006) I kommande beräkningar har tre grader använts som 

förångningstemp och tre grader över tillgänglig kondenseringstemperatur. Dvs för en 

fjärrkylatemperatur på 6 grader har 3 grader använts som förångningstemperatur. 

 Värmebortföring 3.1.2

Då kondenseringstemperaturen enl ovan är en viktig del av prestandan är det viktigt att 

försöka åstadkomma en så låg kondenseringstemperatur som möjligt.  

Kompressorkylmaskiner kan delas in i två typer, luft- och vattenkylda aggregat.  
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En luftkyld maskin består av en enhet som placeras utomhus där  kondensor, kompressor och 

all annan utrustning utom förångaren sitter monterade tillsammans.  Köldmediet kondenserar 

direkt mot omgivningen i en värmeväxlare som kyls med en fläkt. Detta ger en kompakt och 

billig maskin men samtidigt ganska dålig kondenseringstemperatur.  

Med en vätskekyld maskin låter man istället köldmediet kondensera mot en vätska, kylmedel,  

som cirkulerar i en egen krets. En sådan lösning består av en kompressorenhet placerad 

inomhus och en kylmedelkrets. Värmebortföringen i en kylmedelskrets sker vanligtvis i en 

kylmedelskylare eller evaporativa kyltorn, men kan också ske genom att använda vatten från 

en närliggande sjö eller vattendrag. 

Kylmedelskylare är stora värmeväxlare med fläktar med en utformning som ger bättre 

luftgenomströmmning och lägre kondenseringstemperatur än luftkylda aggregat.  

Med evaporativa kyltorn låter man vatten strila över kyltornsfyllningen samtidigt som en fläkt 

skapar en motsatt luftström. Avkylningen av vattnet utgörs av två delar, dels konvektiv 

värmeövergång mellan luften och vattnet men framförallt den ångbildningsvärme som åtgår 

när vattnet avdunstar. (Ekroth, 2006) 

 Absorptionskyla  3.1.3

Absorptionscykeln är mer komplicerad än den för kompressormaskiner. Den mest vanligt 

förekommande typen är enstegsmaskiner med litiumbromid (LiBr) . I korthet fungerar den så  

 Figur 4 Schematisk bild av enstegs-absorptionskylmaskin. (Rydstrand, 2004) 
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att köldmedlet, vatten, avdunstar i förångaren under mycket lågt tryck där värme då upptas 

från  t ex ett kylnät. Vattenångan absorberas sedan av en lösning av LiBr i absorbatorn där 

ångan kondenserar och avger värme som måste kylas bort. Den nu utspädda LiBr-lösningen 

pumpas till generatorn där koncentrationen åter höjs genom att få vattnet att avdunsta med 

hjälp av tillsatt drivvärme. Den koncentrerade LiBr-lösningen återförs till absorbatorn medan 

vattenångan kondenserar i kondensorn där den åter avger värme som måste kylas bort, 

vanligen med evaporativa kyltorn.  Slutligen leds vattnet genom en expansionsventil åter till 

förångaren. (Rydstrand, 2004) 

 Frikyla 3.1.4

Någon klar definition av frikyla finns inte, men normalt menar man kyla som är möjlig att 

utvinna utan att tillsätta någon extra energi för att sänka temperaturen, eller kyla som fås 

genom en värmeväxling med omgivningen, t ex uteluften, havet, en sjö eller ett vattendrag. I 

praktiken kräver även frikyla nästan alltid en viss tillsats av energi för att driva pumpar eller 

liknande, men denna mängd är normalt liten jämfört med den utvunna kylenergin. [Rydstrand, 

2004) 

 Fjärrkyla  3.1.5

Fjärrkyla är inget sätt att producera kyla utan ett sätt att distribuera den i ett ledningsnät till 

kunderna. Tekniken som används för att producera kylan varierar mellan olika nät beroende 

på lokala förutsättningar. Vanligtvis används en kombination av några olika tekniker som 

används beroende på årstid och kylalast. I Figur 5 syns en genomgång av produktionen i 

några av fjärrkylanäten i Sverige. (Ei, 2014) 
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Figur 5 Olika teknikers andel av kylaproduktionen för några svenska fjärrkylanät. (Ei, 2013) 

 

 Modell av kylbehovet 3.2
För att kunna modellera  en trovärdig last användes data från fjärrkylanätet i Uppsala. I Tabell 

6 visas de kunder som legat till grund för detta. Kunderna är en blandning av olika 

verksamheter men alla är komfortkylakunder. I datan som använts är förbrukningen uppmätt 

med timupplösning mellan oktober 2012 och oktober 2013.  

Tabell 6 Fjärrkylakunder som använts som exempel från Uppsala. 

Kund Typ Installerad effekt [kW] 

A Kontor+affärer 114 

B Kontor+affärer 139 

C Kontor+affärer 123 

D Affärskomplex 701 

E Bilfirma 417 

Lasten från de  fem olika kunderna normaliserades med avseende på varje kunds installerade 

effekt. För varje utetemperatur i steg om 0,1 °C togs sedan medelvärdet av kylalasten vid den 

utetemperaturen.  Resultat med medellasten plottat mot utetemperaturen syns i Figur 6.  
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Figur 6 Kylalasten som funktion av utetemperatur för exempelkunder i Uppsala. 

Man ser att lasten är konstant nära noll då utetemperatur ligger under 13-15 grader för att 

sedan öka med ökande utetemperatur. På grund av detta linjäriserades kurvan i två delar med 

hjälp av Excels inbyggda kurvanpassning, en för utetemperaturer under 14 grader och en för 

temperaturer över 14 grader. 

Dessa linjära samband har använts som modell för  hur lasten skulle kunna se ut i Nyköping 

och Motala.  

 Förutsättningar för absorptionskyla 3.3
För att det ska vara en idé att använda absorptionskyla måste det finnas tillräckligt billig 

drivvärme tillgängligt. Det enklaste sättet att uppskatta vad värmen högst får kosta för att 

absorptionskyla ska vara ett rimligt alternativ är att jämföra produktionskostnaden med andra 

möjliga tekniker.  

Tabell 7 Kostnader för alternativ till absorptionskyla med ett antaget elpris på 1000 kr/MWh. Med 

värmekostnaden menas den motsvarande kostnaden för drivvärme givet ett COP för absorptionskyla 

på 0,75. 

  
Luftkyld 

KKM 
KKM 

Kyltorn 

kr/MWh el 1000 

COP 3 5-6 

kr/MWh kyla 333 200-166 

kr/MWh "värme" 250 150-125 

I tabell Tabell 7 ges ett exempel på vilken värmekostnad, baserat på ett COP för 

absorptionskyla på 0,75, som skulle krävas för att motsvara två olika alternativ med 

kompressorkylmaskiner.  Det rimligaste att jämföra med är dock alternativet med kyltorn 
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eftersom det är ett effektivare system och ett troligare alternativ till absorptionskyla i större 

applikationer. Priset för värmen måste vara under 150 kr/MWh för att det ska vara billigare 

med absorptionkyla jämfört med ett kompressorkylasystem med kyltorn och COP 5. Detta 

enkla sätt att räkna tar endast hänsyn till produktionskostnaden och inte till att absorptionskyla 

generellt kräver större investeringar eller hur kostnaden för underhåll ser ut för olika system. 

Kylbehovet varierar kraftigt både över ett år och över ett dygn, precis som utetemperaturen. 

Detta betyder att antalet timmar då ett kylsystem behöver leverera maxeffekt är få. Eftersom 

absorptionskylmaskiner ofta är dyrare att installera än kompressormaskiner försöker man 

dimensionera den installerade effekten hos en AKM till att passa som baslast. En tumregel är 

att ca en tredjedel av effekten täcks av en AKM och resterande av kompressorkylmaskiner. 

Absorptionskylmaskinen täcker då ändå en stor del av det årliga energibehovet eftersom 

antalet driftstimmar med hög last är lågt.  

Då absorptionsmaskiner byggs i fasta storlekar har en lämplig maskinstorlek utifrån total 

effekt valts ur Götaverken energis sortiment, se lista i Tabell 8. 

Tabell 8 Lista med olika storlekar av absorptionsmaskiner som använts för val av installerad effekt. 

Modell kW 

LT 10C 360 

LT 14C 530 

LT 21C 765 

LT 27T 1000 

LT 38T 1500 

 Driftstrategi 3.4
Givet ett system med en kombination av absorptions- och kompressormaskiner försöker man 

anpassa driften efter de produktionssätt som är billigast vid varje tillfälle.  

Tabell 9 Exempel på driftstrategi för ett kylasystem med AKM och KKM. Z står för den installerade 

effekten, alltså möjlig toppeffekt. X för den installerade effekten absorptionskyla och P för 

effektbehovet.  

Utetemperatur Effekt 
Frikyla 

(kyltorn) 
FK+KKM AKM  KKM 

°C kW COP 

<6  
 

15 
   6 < T < 14 

  
8 

  >14 P < X 
  

0,75 
 >14 X < P < Z 

   
5,5 

I tabell Tabell 9 redovisas ett exempel på driftstrategi för kylaproduktionen som använts för 

att beräkna driftskostnaderna för fjärrkylan i Nyköping och Motala. I exemplet antas 

absorptions och kompressormaskinen ha kyltorn som värmesänka. För utetemperaturer under 

6 grader utgörs produktionen av frikyla från kyltornen med ett COP angivet för elen till 

kyltornets fläktar. Mellan 6 och 14 grader är det inte möjligt att leverera 6 grader till nätet 

med ren frikyla från kyltornen. Istället används kyltornen då för att förkyla returvattnet och 

sedan  sänks temperaturen till rätt temperatur med kompressorkylmaskin vilket här antas 



18 

 

göras med ett totalt COP 8 i genomsnitt. Över 14 grader körs absorptionskylmaskinen  vid 

baslast upp till dess installerade effekt och vid behov även kompressorkylmaskin vid topplast. 

En förutsättning är att endast köra absorptionsmaskinen när värmekostnaden är tillräckligt låg 

vilket antas vara fallet i exemplet.  

Liknande resonemang blir det i system med endast kompressordrivna kylmaskiner där en tar 

baslasten och en topplasten. 

Med fördelningen av produktionssätten enligt Tabell 9 togs ett exempel på en 

produktionskurva fram med ekvationerna i avsnitt 5.2 samt temperaturdata med 

timupplösning. Ett exempel på ett system med total effekt på 1500 kW (Z) och en AKM med 

effekten 500 kW (X) som baslast syns i figur Figur 7.  

 

 

Figur 7 Exempel på fördelning av kylaproduktion på dygnsbasis för ett system med 1500 kW total 

installerad effekt och absorptionskyla på 500 kW.  

Tabell 10 Kylaproduktionens fördelning mellan olika tekniker. 

Totalt kylbehov Ren FK FK+KM AKM KM 
MWh 

1171 132 158 745 135 

Det totala energibehovet på 1171 MWh för ett 1500kW system ger ett kategorital på 780 

timmar vilket ligger väl i linje med 500-800 timmar som vanligen används för att uppskatta 

komfortkylabehovet för ett kontor.  

 Produktionsprofil för värmeverken i Nyköping och Motala 3.5
Marginalkostaden i ett fjärrvärmesystem kan variera kraftigt mellan olika tider på året 

beroende på systemets uppbyggnad och last. Normalt består större fjärrvärmeverk av flera 

-2

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

1

1
5

2
9

4
3

5
7

7
1

8
5

9
9

1
1

3

1
2

7

1
4

1

1
5

5

1
6

9

1
8

3

1
9

7

2
1

1

2
2

5

2
3

9

2
5

3

2
6

7

2
8

1

2
9

5

3
0

9

3
2

3

3
3

7

3
5

1

3
6

5

M
W

h
  

Årets dagar 

KKM

AKM

FK/KKM

Ren FK



19 

 

olika pannor där en panna används för baslast, ofta tillsammans med en turbin och generator 

för elproduktion, och en eller flera andra pannor används vid topplast. Baslastpannor körs ofta 

med billigare bränslen som sopor eller returträflis vilket ger en hög investeringskostnad men 

en låg rörlig kostnad för bränslet och dimensioneras så att utnyttjandegraden är optimal i 

förhållande till värmelasten sett över året. Spetslastpannorna körs ofta med dyrare bränslen 

som kräver lägre investering eftersom de används kort tid på året och det framförallt är den 

fasta kostnaden som är viktig. 

 Bakgrund Nyköping 3.5.1

Vattenfalls huvudanläggning i Nyköping ligger i Idbäckens industriområde och består av tre 

fastbränslepannor för biobränsle, P1, P2 och P3. Den största pannan, P3, har en bränsleeffekt 

på 105 MW med maximala producerade effekter  60 MW värme och 35 MW el. Det 

huvudsakliga bränslet i P3 är returträflis, RT-flis. Med  P3 finns också möjlighet till 

rökgaskondensering på 17 MW. De övriga pannorna, P1 och P2 har vardera en bränsleeffekt 

på 35 MW och eldas båda med skogsflis. Vid Brandkärr och Nyköping Lasarett finns också 

totalt sex oljepannor med en total värmeeffekt på 75 MW vilka används vid topplast och i 

reserv. Utöver dessa finns även reservkapacitet i form av en elpanna på 14 MW.  

När värmelasten i fjärrvärmenätet inte räcker för att upprätthålla en hög elproduktion finns det 

möjlighet att kyla bort överskottsvärme genom att använda en återkylare. I Nyköping finns en 

återkylare, BERIDEN (Beredskapsel Idbäcken), med vilken vatten från Nyköpingsåns utlopp 

används för att kyla fjärrvärmereturen. Återkylaren har en maximal teknisk effekt på 60 MW 

men är begränsad till 25 MW enligt nuvarande miljötillstånd. 

 

Figur 8 Belastningsdiagram i MW för årsproduktionen i fjärrvärmeverket i Nyköping 

I Figur 8 ser man en belastningsdiagram för ett år i Nyköping. P3 körs som baslast under hela 

året utom vid revision. P3 har en minimilastbegränsing på ca 30 MW, när värmebehovet är 

lägre än denna körs återkylaren där överskottsvärmen kyls bort. Mellan 28 juni och 28 juli 

infaller revisionsperioden för pannan vilket medför att en biobränsleeldad panna måste köras 

istället. Marginalkostnaden för värmen under olika perioder är det viktigaste för att kunna 

säga när absorptionskyla kan användas. Under revisionsperioden är det relativt enkelt att 

bestämma kostnaden då varken elproduktion eller rökgaskondensering finns tillgänglig. Givet 
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en bränslekostnad för den aktuella bränslemixen till P1 på 195 kr/MWh och en 

pannverkningsgrad på 0,82 blir värmekostnaden motsvarande 250 kr/MWh, vilket alltså 

ligger över den högsta värmekostnaden som gör absorptionskyla lönsam jämfört med 

alternativen. 

Tiden det är intressant med absorptionskyla är alltså då P3 finns tillgänglig, vilket också 

simulerats noggrannare med VärmeKalk, se avsnitt 9. 

 Bakgrund Motala 3.5.2

Värmeproduktionsanläggningen vid Bergsätter består av 3 pannor. Två av pannorna eldas 

med biobränsle Panna 1 och 3. P3 har en installerad effekt på 17 MW värme och 3,7MW el 

samt ett rökgaskondenseringssteg på 3,5MW. P1 med en värmeeffekt på 20MW och 

rökgaskondensering på upp till 7,4 MW. Det finns också en oljeeldad panna, Panna 4, med en 

värmeeffekt på 20MW. Utöver anläggningen vid Bergsätter finns även en oljeeldad spets- och 

reservpanna, P4, med en effekt på 17 MW inne i staden.  

 

Figur 9 Belastningsdiagram för fjärrvärmeverket i Motala 

Motsvarande belastningsdiagram för Motala syns i figur Figur 9. Kraftvärmeblocket med P3 

står för baslastproduktionen utom under revisionsperioden. Revisionen i Motalas är under  3 

veckor i slutet av augusti till början av september, en för absorptionskyla mer fördelaktig tid 

än i Nyköping då kylbehovet är lägre den tiden. Även för Motalas del är revisionen en period 

då värmekostnaden är för hög för att det ska vara intressant med absorptionskyla. Givet ett 

bränslepris för Motalas bränslemix (främst skogsflis) på 180kr/MWh ger det utan 

elproduktion men med rökgaskondensering ungefär ett motsvarande pris för marginalvärmen.  

Perioden som kan vara intressant ur ett absorptionskylaperspektiv är därför den tid under året  

då det finns ledig kapacitet i P3. I figuren ser man att detta i princip gäller hela sommaren och 

alltså den tid då kylalasten också är stor. 
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 Dimensionering av ledningsnät 3.6
För dimensioneringen och kostnadsberäkningen av rörsystemet har Svensk fjärrvärmes 

kulvertkostnadskatalog samt rörtillverkaren Power Pipes uppgifter använts. 

Kulvertkostnadskatalogen är en sammanställning av kostnaden för olika fjärrvärmeprojekt 

som Svensk fjärrvärmes medlemmar har genomfört. Katalogen redovisar kostnader för 

kulvertdragning i olika typer av mark. Här har kostnader för dragning i innerstad använts 

vilket är den dyraste kategorin och som  centrumlösningarna bör tillhöra. Kostnaderna avser 

fjärrvärmerör av enkelrörstyp i isolerserie 2. För fjärrkyla använts oftast helt oisolerade rör 

eftersom förlusterna ändå blir mindre då temperaturskillnaden mot marken är mycket mindre 

än för fjärrvärme. Skillnaden i kostnad blir också väldigt liten. Vid rörläggning av DN150 i 

innerstad utgör kulvertmaterial endast 14% av kostnaden per meter. Kostnaden för 

isolermaterial utgör i sin tur 23% av rörtillverkningskostnaden. Kostnaden för isoleringen är 

alltså ca 3% av den totala kulvertkostnaden för DN150 och ännu mindre för mindre 

dimensioner. Exempel på kulvertkostnader för innerstad syns nedan i Tabell 11. 

Tabell 11 Total kulvertkostnad beroende på rördimension 

Dimension 

(DN) 

20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 

Kostnad 

(kr/m) 

2500 2800 3200 3700 4100 4600 5000 5600 6200 6900 7700 8700 

Dimensioneringen av rören har utgått från rörtillverkaren Power Pipes katalog. Katalogen 

listar olika rördimensioner tillsammans med överföringskapacitet. Överföringskapaciteten är 

baserad på ett antagande om ett ∆T för fjärrvärme på 50 °C samt olika rimliga massflöden. 

Effekten i rörledningssystem baseras på ekvationen  

där  �̇� = värmeffekten [kW],  �̇� = massflödet [kg/s], 𝐶𝑝 = specifik värmekapacitet [kJ/kg K], 

𝑇𝐹 = framledningstemperaturen [K] och 𝑇𝑅 = returledningstemperaturen [K]. 

Massflödet kan skrivas som  

där 𝜌 = vattnets densitet [kg/m
3
] och �̇�= volymflödet [m

3
/s] vilket också kan skrivas som   

där 𝐴 = tvärsnittsarea [m
2
] och 𝑣 vattnets flödeshastighet. Med ekvation (7) och (2) i (1) fås  

i vilken man ser att överförd effekt är direkt proportionell både mot ∆T och flödeshastigheten. 

 
 �̇� =  �̇�𝐶𝑝(𝑇𝐹 − 𝑇𝑅) 

 
1 

 �̇� = 𝜌�̇� 2 

 �̇� =  𝐴𝑣 3 

   

 
�̇� =  𝜌𝐴𝑣𝐶𝑝(𝑇𝐹 − 𝑇𝑅) 

 
4 
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För att dimensioneringen istället ska passa för fjärrkyla gjordes några anpassningar.  Ett  ∆T 

på 10 °C, från 6 till 16 °C,  användes istället för 50 °C. Flödeshastigheten ändrades också till 

1,3 m/s för alla dimensioner. Se Tabell 12 för olika dimensioners överföringskapacitet. 

Tabell 12 Överföringskapacitet för olika rördimensioner. 

 

Detta har sedan används för att dimensionera rören i de tänkta fjärrkylanäten genom att 

använda den närmaste större dimensionen för en viss effekt.  

För att dimensionera pumpeffekten som krävs i systemet har följande ekvationer använts. 

Pumpeffekten kan skrivas som  

där 𝜌 är densitet [kg/m
3
], �̇� är volymflöde [m

3
/s], 𝑔 är jordaccelerationen [m/s

2
], 𝐻 är 

uppfodringshöjd [m] och 𝜂𝑡𝑜𝑡 är pumpens totalverkningsgrad. 

Om man förenklar kan 𝐻 för ett cirkulationssystem beskrivas av systemets 

strömningsförluster ℎ𝑓𝑠𝑡𝑟ö𝑚𝑛𝑖𝑛𝑔 och engångsförluster ℎ𝑓𝑒𝑛𝑔å𝑛𝑔𝑠vilka kan skrivas som 

 

och 

Dimension 

(DN) 

Effekt med 

∆T = 50 °C 

 [kW] 

Flödeshastighet, 𝑣 

[m/s] 

Omräknad effekt med 

∆T = 10 K,  𝑣 = 1,3 m/s 

[kW] 

20 65 0,8 21 

25 100 0,8 33 

32 180 0,8 59 

40 230 0,9 66 

50 370 0,9 107 

65 700 1 182 

80 1000 1 260 

100 1800 1,1 425 

125 3300 1,3 660 

150 5000 1,4 929 

200 10000 1,6 1625 

250 18000 1,8 2600 

 𝑃𝑒𝑙 = 𝜌�̇�𝑔𝐻 𝜂𝑡𝑜𝑡 5 

   

 
ℎ𝑓𝑠𝑡𝑟ö𝑚𝑛𝑖𝑛𝑔 = 𝜆

𝑙

𝑑

𝑣2

2𝑔
 

 

6 
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Där 𝜆 är rörets förlustkoefficient, 𝑙 är rörlängden, 𝑑 är rördiametern, 𝑣 är 

strömningshastigheten och 𝜁 förlustkoefficient för engångsförluster. (Pumphandboken)  

Engångsförlusterna blir snabbt komplicerade att räkna ut för hand och kan för 

överslagsberäkningar uppskattas till ca 10% av strömningsförlusterna. (Fredriksen, 1993) 

  

 ℎ𝑓𝑒𝑛𝑔å𝑛𝑔𝑠 = 𝜁
𝑣2

2𝑔
 7 
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4  Fjärrkylanät Nyköping  

 Rördragning 4.1

En karta över Nyköping centrum med kulvert och kunderna inritade ses i Figur 10. Inritat är 

också två tänkbara placeringar av anläggningen för kylaproduktionen. AKM1 är vald så att 

den är nära de största förbrukarna och AKM2 så att det är nära till ån för användning av 

kylvatten.   

 

Figur 10 Karta över tänkbart fjärrkylanät i Nyköping centrum 

Alla avstånd är uppmätta i kartor och är därmed något ungefärliga. Alla anslutningspunkter 

till fastigheterna har antagits vara samma som för fjärrvärmen. Rören har dimensionerats efter 

effekten som kunderna behöver. Längder och dimensioner för kulverten kan ses i Tabell 13. 
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Tabell 13 Tabell över behovet av överföringskapacitet per kulvertdel. 

Kulvert 
Längd 

[m] 
Effekt 
[kW] 

 

Dimension 
(DN) 

   
 

AKM1 AKM2 AKM1 AKM2 

K1 60 245 245 80 80 

K2 80 164 164 65 65 

K3 105 409 409 100 100 

K4 50 394 394 100 100 

K5 105 1793 140 250 65 

K6 85 990 943 200 200 

K7 80 360 450 100 125 

K8 55 630 1393 125 200 

K9 40 555 1468 125 200 

K10 120 270 1753 100 250 

K11 115 285 285 100 100 

K12 120 180 180 65 65 

K13 70 140 140 65 65 

      

Förutom detta tillkommer även servisdragning, anslutningen till nätet, för varje kund med 10 

m, förutom för kunderna 2, 8 och 9 där något längre behövs. Totalt rör det sig om 165 m 

servisledningar. 

Rörströmningsförlusterna beräknades enligt ekvation 6 till totalt 72 m för hela systemet. 

Engångsförlusterna approximerades till 10 % vilket blir 7,2 m, totalt alltså 79,2 m. Med en 

pumpverkningsgrad på 75 % och ett maxflöde på 0,048 m
3
/s blir den erforderliga 

pumpeffekten 83 kW enligt ekvation 5. 

 Energibehov 4.2
Kylbehovet för kunderna har uppskattats på samma sätt som i exemplet i avsnitt 3.4. Baserat 

på effekten 2023 kW blir det totala kylbehovet 1580 MWh. 

  

Figur 11 Framräknat energibehov sett över året för Nyköping. 
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 Val av kylteknik 4.3
Det alternativ som främst undersökts är möjligheterna att använda absorptionskyla men också 

några olika alternativ med kompressorkylmaskiner.  

 Möjligheterna till frikyla från Nyköpingsån 4.3.1

Med ett fjärrkylanät i centrala Nyköping är inte avståndet till ån särskilt stort och därför har 

möjligheterna att använda åvatten för kondensorkylning undersökts. 

För att bedöma om ån är lämplig att använda som kondensorkylning har temperaturunderlag 

från mätstationen Storhusfallet används. I samband med provtagning av vattenkemi och annat 

mäts även temperaturen. Provtagning görs ca 4 gånger i månaden och har pågått sedan 1972 

vilket ger många mätpunkter och resultatet bör vara tillförlitligt. 

 

Figur 12 Temperaturvariation över året i vid mätstationen Storhusfallet Nyköpingsån. 

I Figur 12 syns medel- och maxtemperaturer mellan mars och november. Medeltemperaturen 

håller sig precis kring 20 grader vilket fungerar för att använda som kondensorkylning. 

Perioden november till mars är medeltemperaturen också så låg, <4 °C att det går att använda 

som frikyla, antaget att förluster i växlare och överföring motsvarar 2 grader.  

Årsmedeltemp Månader temp <4°C Medeltemp månader >4°C 

8,9 Nov-Mar 14,1 

 Absorptionskyla  4.3.2

Med en total effekt på 2023 kW har andelen absorptionskyla valts till 765 kW enligt 

resonemanget i avsnitt 3.2. Då värmekostnaden vid revisionen är för hög för att köra med 

AKM behövs även kompressorkyla som täcker hela effektbehovet alltså totalt 2000 kW. 

Erfarenheter från Vattenfalls befintliga anläggningar visar att det är möjligt att med 

evaporativa kyltorn leverera kyla ned till samma temperatur som uteluften. Med en 
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framledningstemperatur för kylan på 6 grader kan man alltså använda enbart kyltornen vid en 

utetemperatur upp till 6 grader.  

I Tabell 14 syns hur valet av produktionsmetod gjorts beroende på ute temperatur och 

effektbehov. 

Tabell 14 Produktionsfördelning beroende på utetemperatur och effektbehov för exempel med AKM, 

KKM och frikyla i Nyköping. 

Utetemperatur Effekt 
Frikyla 

(kyltorn) 
FK+KKM AKM  KKM 

°C kW COP 

<6  
 

15 
   6 < T < 14 

  
8 

  >14 <= 765 
  

0,75 
 >14 > 765 

   
5,5 

Absorptionsmaskinen antas köras upp till maxeffekt från och med då temperaturen överstiger 

14 grader. Effektbehov som överstiger detta täcks av kompressorkylmaskinen. 

 Endast KKM 4.3.3

Ett annan lösning som undersöktes var att endast använda kompressorkylmaskiner med 

antingen kyltorn eller med åvatten för värmebortföring. 

COP för åkylan på 8,8 är ett medelvärde med hänsyn till kylabehovets fördelning över året, se 

Tabell 15.  

Tabell 15 Temperaturen i ån olika månader och motsvarande COP.  

  Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Medel 

Temp ån 5,1 13,1 18 20,1 19,4 14,1 8,8 14,1 

Kylabehov 3% 11% 19% 29% 23% 10% 4% 
 COP 27,9 10,7 7,7 6,9 7,2 9,9 16,0 8,8 

För driften med kyltorn antas hela kylbehovet över 14 grader utetemp täckas med KKM med 

COP 5,5, alltså som i fallet med AKMsystemet. För åkyla antas frikyla vara möjligt nov-mars 

och resterande kylbehov täckas med ett COP på 8,8. 

För att kunna använda åkylan krävs även rördragning från maskinplatsen till ån. Avståndet 

från placeringen ”AKM2”  till ån uppskattas till ca 115m. För att täcka effektbehovet behövs 

rördimensionen DN250 antaget att vattentemperaturen höjs 10 °C.  

 Lastprofil Nyköping 4.4
Totalt beräknas den årliga energianvändningen till 1578 MWh. Fördelningen mellan frikyla, 

absorptionskyla och kompressorkyla syns i Tabell 16. 

Tabell 16 Fördelning av energibehovet på produktionsteknik för systemet med absorptionskyla. 

Totalt Ren FK FK/KKM AKM KKM 

1 578  MWh 178  MWh 213  MWh 737  MWh 451  MWh 
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Hur lasten och produktionssättet varierar över året syns i Figur 13. 

 

Figur 13 Kylabehovet och produktionsmetod sett över året. 

Motsvarande tabell för systemen med enbart kompressorkylmaskiner syns i Tabell 17. 

Tabell 17 Fördelning av energibehovet i MWh på produktionsteknik för system med KKM 

Typ Totalt  Ren FK FK/KKM Kompressorkyla  

Kyltorn 1578 178 213 1188 

Åkyla 1578 168 
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5 Fjärrkylanät Motala Centrum 

 Rördragning 5.1

Motsvarande karta för Motala centrum med fjärrkylakulvert inritad syns i Figur 14. Längden 

och effekten för olika kulvertdelar redovisas i Tabell 18. 

 

Figur 14 Karta över fjärrkylanät Motala 

Tabell 18 Effekt och längd för olika kulvertdelar. 

Kulvert Längd [m] Effekt [kW] Dimension (DN) 

K1 75 2295 250 

K2 100 1165 200 

K3 75 1130 200 

K4 25 1085 200 

K5 100 200 80 

K6 70 885 150 

K7 50 735 150 

K8 85 405 100 

K9 130 240 80 

    

Förutom detta tillkommer även servisledning till varje kund med ca 10 m, förutom för 

kunderna 4, 5, 6 och 7 där de är längre. Totalt rör det sig om 255 m servisledningar. 

Rörströmningsförlusterna beräknades enligt ekvation 6 till totalt 80 m för hela systemet. 

Engångsförlusterna approximerades till 10% vilket blir 8 m, totalt alltså 88 m. Med en 

pumpverkningsgrad på 75% och ett maximalt flöde på 0,062 m
3
/s blir den erforderliga 

pumpeffekten 72 kW enligt ekvation 5. 
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 Kylbehov 5.2
Kylbehovet för kunderna har tagits fram på samma sätt som för Nyköping och resulterade i ett 

årligt behov på 2030 MWh. En fördelning över året syns i Figur 15. 

 

Figur 15 Framräknat kylbehov sett över året för Motala. 

 Val av kylteknik 5.3

 Förutsättningar frikyla 5.3.1

Motala ligger som bekant precis intill Vättern. Detta läge gör att frikyla kan vara intressant. 

För att kunna använda ren frikyla måste vattentemperaturen konstant hålla sig under den 

önskade temperaturen på det levererade köldbäraren, alltså ca 4-5 grader för ett system med 

framledningstemperatur 6 grader. 

 Vattentemperaturer Vättern 5.3.2

Vattenverket i Motala mäter temperaturen vid sina vattenintag på 5 och 10 meters djup med 

en upplösning på en mätning per dygn. Dessa är lokaliserade ca 300 meter ut från stranden vid 

Råssnäs, väster om Motala centrum. Dessa mätserier sträcker sig ända tillbaka till 50-talet för 

5m djup och 2001 för 10m. 

Utöver dessa mätningar har även temperaturdata från Strömbron vid inloppet till Motala 

ström i centrala Motala använts. Här har mätningar skett månadsvis sedan 1971. 

Någon kontinuerlig mätning av vattentemperaturen på större djup görs inte i Vättern, dock 

gjordes tidigare  regelbundna vattenkemi och planktonanalyser då även temperaturen mäts. 

Detta gjordes på två platser i Vättern, vid ön Jungfrun utanför Motala samt utanför Bankeryd 

vid mätplatsen Edeskvarnaån. Mätningar från Jungfrun mellan 1978 och 2003 har använts för 

att bedöma vilka djup som skulle krävas för att kunna använda frikyla i Motala.  

I de flesta fall har mätningarna gjorts en gång i månaden under sommaren, men datumet har 

varierat mellan olika år. Även vilka djup mätningar har gjorts på har varierat, men normalt har 
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temperaturen mätts ungefär var 10:e meter. I Figur 16 nedan syns resultatet som 

medeltemperatur för olika djup.  

  

Figur 16 Medeltemperatur i Vättern vid olika djup och tid på året. 

I figuren syns hur temperaturen för djup under 50m ligger stabilt kring ca 5 grader under 

sommaren. Under hösten sker en omblandning, höstcirkulationen, av vattnet då Vättern 

”vänder sig” och hela sjön får samma temperatur. Redan i september börjar temperaturen 

stiga till nivåer som är för höga för att direkt kunna användas som frikyla.  I Figur 17 syns 

också den maximala temperaturen som uppmätts på några av de mer relevanta djupen. Detta 

visar att det endast är på de absolut största djupen som man kan vara rimligt säker på att 

vattentemperaturen inte blir för hög under sommaren.  

  

Figur 17 Maxtemperatur i Vättern vid olika djup och tid på året. 
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En uppskattning av avståndet från Motala centrum till användbara djup visar att det krävs ca 

15 km rördragning för att nå ut till ett djup på 50 m och ca 20 km för att nå ett djup på  70 m.  

Ett alternativ till att använda vattnet som frikyla direkt är att använda det för att kyla en 

kylmaskins kondensor. En fördel med detta är att man inte behöver komma ut till lika stora 

djup eftersom en temperatur runt 20 grader är fullt användbart. 

 

Figur 18 Medeltemperaturen månad för månad vid Råssnäs och Strömbron 

 

Figur 19 Maxtemperaturer månad för månad vid Råssnäs och Strömbron 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

Te
m

p
e

ra
tu

r,
 °

C
 

Medeltemperaturer Råssnäs och Strömbron 

Råssnäs 5m Råssnäs 10m Strömbron 0,5m

0

5

10

15

20

25

30

Te
m

p
e

rt
u

r 

Maxtemperaturer Råssnäs och Strömbron 

Råssnäs 5m Råssnäs 10m Strömbron 0,5m



33 

 

Medeltemperaturer för Råssnäs och Strömbron syns i Figur 18 och maxtemperaturer i Figur 

19. Man kan se att temperaturen skiljer sig åt väldigt lite mellan de olika mätstationerna. Man 

ser också att medeltemperaturen är en bit under  20 grader på sommaren och att 

maxtemperaturen inte heller är särskilt hög vilket pekar på att det är möjligt att använda 

Motalavikens vatten för kondensorkylning. Möjligheten till frikyla finns mellan december och 

mars då medeltemperaturen är under 4 grader. 

Tabell 19 Årsmedeltemperatur för Råssnäs och Strömbron. 

Årsmedeltemp Månader temp <4°C Medeltemp månader >4°C 

8,2 Dec-Mar 11,4 

 Frikyla Jönköping Energi 5.3.3

I Jönköping används redan Vätterns vatten som frikyla till det fjärrkylanät som finns där. 

Jönköping har dock ett fördelaktigare läge då avståndet till Vätterns större djup är mycket 

kortare. Man använder sig av vatten från ca 60 meters djup vilket nås en dryg kilometer ut 

från stranden. 

Det faktum att Vätterns vatten omblandas på hösten har beskrivits som ett problem och något 

som var svårt att ta med i projekteringen av kylanätet då det inte finns så mycket data på exakt 

när och på vilket djup omblandningen sker. (Haglund, 2003) 

 Absorptionskyla 5.3.4

På samma sätt som för Nyköping har produktionsmetoden valts för Motala. Med ett 

effektbehov på 2600 kW har andelen absorptionskyla antagits vara 1000 kW. Resterande 

effekt som behöver täckas med kompressorkyla blir då ca 1600 kW. 

Valet av produktionsmetod har gjorts på samma sätt som Nyköping och redovisas i Tabell 20. 

Tabell 20 Produktionsfördelning beroende på utetemperatur och effektbehov för fallet med AKM, 

KKM och frikyla i Motala. 

Utetemperatur Effekt 
Frikyla 

(kyltorn) 
FK+KKM AKM  KKM 

°C kW COP 

<6  
 

15 
   6 < T < 14 

  
8 

  >14 <= 1 000 
  

0,75 
 >14 > 1 000 

   
5,5 

Absorptionsmaskinen antas köras upp till maxeffekt de timmar då temperaturen överstiger 14 

grader. Effektbehov över det täcks av kompressorkylmaskinen. 

 KKM 5.3.5

Även för Motala har alternativet med absorptionskyla jämförts mot system med endast 

kompressorkylmaskiner.  

COP 12 för åkylan är framtagen på samma sätt som i Nyköping, se Tabell 21. 
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Tabell 21 Andel av kylbehovet och motsvarande medeltemperatur i Motalaviken. 

  Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Medel 

Temp ån 4,4 9,2 13,9 17,4 17,4 13,8 9,5 5,5 11,4 

Kylabehov 6% 10% 17% 26% 22% 9% 6% 4% 

 COP 32,5 15,3 10,0 8,0 8,0 10,1 14,8 25,8 12 

Med den lägre temperaturen i Motalaviken jämfört med Nyköpingsån blir COP i fallet med 

åkyla något bättre i Motala. 

 Lastprofil Motala 5.4
Resultatet av lastberäkningen för Motala syns i figur Figur 20 samt i uppdelning mellan olika 

produktionsmetoder i Tabell 22 och Tabell 23.  

 

Figur 20 Kylabehovet och produktionssätt sett över året för Motala. 

Tabell 22 Fördelning av energibehovet på produktionsteknik för system med absorptionskyla. 

Totalt Ren FK FK/KKM AKM   KKM 

2 030  MWh 229  MWh 273  MWh 1 129  MWh 400  MWh 

     
Tabell 23 Fördelning av energibehovet på produktionsteknik i fallet med KKM 

Typ Totalt  Ren FK FK/KKM Kompressorkyla  

Kyltorn 2 030 229 274 1 527 

Åkyla 2 030 159 

 

1 871 

 

 Jämförelse med andra städer 5.5
De skissade näten i Nyköping och Motala är förhållandevis små. Några nyckeltal som kan 

användas i jämförelse med andra fjärrkylanät redovisas i Tabell 24 nedan. Som referens har 

-5

0

5

10

15

20

25

30

1

1
6

3
1

4
6

6
1

7
6

9
1

1
0

6

1
2

1

1
3

6

1
5

1

1
6

6

1
8

1

1
9

6

2
1

1

2
2

6

2
4

1

2
5

6

2
7

1

2
8

6

3
0

1

3
1

6

3
3

1

3
4

6

3
6

1

M
W

h
 

Dag 

Lastkurva för fjärrkylanät Motala centrum 

KKM

AKM

FK/KKM

Ren FK



35 

 

statistik från Svensk Fjärrvärme, ”Fjärrkyleleveranser 1996-2013” samt 

Energimarknadsinspektionens rapport ”Kartläggning av marknaden för fjärrkyla” använts. 

Tabell 24 Jämförelse av några nyckeltal mellan Nyköping och Motala. 

  Nyköping Motala 

Antal kunder 11 10 

Total effekt [MW] 2,0 2,6 

Årlig energi [MWh] 1580 2030 

Total area [m2] 65000 64000 

Kulvertlängd [m] 1085 820 

Effekt/m [kW/m] 1,9 3,2 

Energi/m [kWh/m] 1500 2500 

Medelförbrukning /kund [MWh] 147 203 

Sett till Sveriges alla fjärrkylanät var den totala leveransen 939 GWh 2013. Den totala 

nätlängden uppgick till 506 km. Detta ger en genomsnittlig leverans på 1,87 MWh/m vilket är 

ungefär i samma nivå som för Nyköping och Motala. (Svensk Fjärrvärme, 2013) 

Medelförbrukningen per kund varierar mellan 15 och 1500 MWh i 

Energimarknadsinspektionens rapport och i omkring 12 fjärrkylanät var medelförbrukningen 

mellan 150 och 300 MWh per kund. (Ei, 2014) Det är alltså inte helt ovanligt med nät som är 

i samma storleksordning som Nyköping och Motala. 
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6 Värmekostnad med simuleringsverktyget VärmeKalk 

 VärmeKalk 6.1

I detta arbete har simuleringar använts för att få en bild av hur mycket värmen som behövs till 

absorptionskylmaskinerna skulle kosta. VärmeKalk är ett excelbaserat simuleringsprogram 

för analys av fjärrvärmesystem, utvecklat på Vattenfall. I programmet byggs en modell upp av 

de olika näten i Nyköping och Motala baserat på deras olika förutsättningar.  Programmet 

beräknar den värmemängd som behöver produceras utifrån data över uttagsmönster och 

utetemperatur. Programmet fördelar sedan på dygnsbasis den värmemängd som krävs på 

tillgängliga pannor. Värmelasten utgör också grunden för beräkning av den möjliga 

elproduktionen. 

Till den ursprungliga lastberäkningen som görs i Värmekalk har en ytterligare last lagts till 

motsvarande den som skulle uppkomma med en absorptionskylmaskin. Denna är baserad på 

de tidigare beräkningarna i avsnitt 6.3 och 7.3 och är inte beräknade av programmet. Fallet 

med den adderade lasten har sedan jämförts mot ett opåverkat basfall. 

För att absorptionsmaskiner ska fungera bra måste fjärrvärmens framledningstemperatur 

hållas konstant vid minst 85 °C. Både i Nyköping och Motala sänks framlednings-

temperaturen på sommaren ned till 75 °C. I VärmeKalk anges både fram- och 

returtemperaturen för olika utetemperaturer, se exempel i Tabell 25 nedan. 

Tabell 25 Nättemperaturer (°C) i Värmekalk innan ändring 

Utetemp T_fram T_retur 

-20,2 120 60 
-15 111 58 
-10 102 55 
-5 93 53 
0 84 50 
5 75 48 

10 75 51 
15 75 54 
20 75 57 

För att kunna driva en AKM last på sommaren har framledningstemperaturen ändrats så att 

den är 85 grader vid utetemperatur 15 grader och 20 grader, se Tabell 26. 

Tabell 26 Nättemperaturer (°C) i Värmekalk efter ändring.  

Utetemp T_fram T_retur 

-20,2 120 60 
-15 111 58 
-10 102 55 
-5 93 53 
0 84 50 
5 75 48 

10 75 51 
15 85 54/59 
20 85 57/62 
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Även returtemperaturen ändras vid en förändrad framledningstemperatur men exakt hur beror 

på olika faktorer, bl a hur absorptionsmaskinen är kopplad i nätet. En maskin kopplade så att 

värmen efter generatorn åter matas ut på fjärrvärmens framledning ger bättre total 

returtemperatur än om den direkt går tillbaka på returen. Två olika scenarier har därför 

simulerats. Ett med oförändrad returtemperatur och ett där returtemperaturen antas höjas 5 

grader jämfört med basfallet.  

En ökad temperatur i ledningsnätet får flera konsekvenser t ex så ökar förlusterna i nätet, 

möjligheten att använda rökgaskondensering minskar och elutbytet kan bli sämre.  

Förlusterna i ett fjärrvärmesystem kan uppskattas med hjälp av systemets gradtidtal. 

Gradtidtalet, G, är en summa av differensen mellan ledningsnätets temperatur och 

omgivningstemperatur.  

 

En högre nättemperatur medför alltså en högre gradtidtal. Förlusterna i ett nät fås genom att 

multiplicera gradtidtalet med nätets genomsnittliga värmegenomgångskoefficent, U, och den 

totala mantelytan i nätet, A. Distributionsförlusterna i ett fjärrvärmesystem är direkt 

proportionella mot gradtidtalet. Det är användbart om man t ex vill jämföra påverkan av olika 

framledningstemperaturer. Ökar framledningstemperaturen t ex så att gradtidtalet ökar 4%, 

ökar också distributionsförlusterna med 4%. (Selinder, 2009) 

För Nyköpings del är förlusterna under sommaren inte relevanta då återkylaren i 

kraftvärmeverket ändå körs samtidigt och förlusterna inte ger upphov till någon ökad 

värmelast.  

För resultat av gradtidtalsberäkningar se Tabell 27 nedan. Förlusterna före är de som angivits i 

VärmeKalk med oförändrade förutsättningar. 

Tabell 27 Gradtidtal och förluster före och efter förändring av nättemperatur i Motala. 

Stad 
Förluster före 

[MWh] 
G före G efter Förändring [%] Förlust efter [MWh] 

 Motala låg retur 17000 535 546 +2,1 17350 

Motala hög retur 17000 535 551 +3 17510 

Förlusterna i Motalas fall ökar med 350 eller 510  MWh beroende på vilken returtemperatur 

som antas.  

 Simuleringar Nyköping 6.2
Simuleringen av energianvändningen i avsnitt 5 har använts som underlag för den ökade 

värmelasten  till följd av absorptionskylmaskinen. I VärmeKalk har medellasten över ett dygn 

använts vilken baserats på de tidigare timberäkningarna. Fördelningen över året ses i Tabell 

28. COP för absorptionskylan antas vara 0,75. Av det totala behovet på 1060 MWh går 737 

MWh att ta ut under tiden då återkylaren i Nyköping körs vilket motsvarar ca 70% av det 

 𝐺 =  ∫ (
𝑇𝐹 + 𝑇𝑅

2
− 𝑇𝑜𝑚𝑔)

31𝑑𝑒𝑐

1𝑗𝑎𝑛

𝑑𝑡 8 
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toala värmebehovet. Det stora bortfallet beror på att revisionsperioden ligger vid en för 

kylaproduktionen viktig tid.  

Tabell 28 Antal MWh per månad som täcks av absorptionsmaskin. Med aktuell period menas den för 

Nyköping intressanta perioden när återkylaren används. Värmen anger det värmebehov som krävs för  

absorptionsmaskinen. 

 
Maj Jun Jul Aug Sep Okt Totalt 

MWh kyla hela året 111 236 343 266 96 8 1060 

MWh kyla aktuell period 110 226 32 266 96 7 737 

MWh värme aktuell period 147 301 43 354 128 9 982 

 

En bild över dygnsmedellasten från absorptionsmaskinen ses i Figur 21. Den högsta lasten en 

enskild dag är ca 0,85 MW. Motsvarande siffra för ett dygn då maskinen går med fullast hela 

dygnet blir, med den installerade absorptionseffekten 765 kW,  0,765/0,75 = 1,0 MW.  

 

Figur 21 Dygnsmedellasten i MW från absorptionsmaskinen inlagd i VärmeKalk  

 

 Resultat oförändrad returtemperatur 6.2.1

En rad olika driftsfall har undersökts genom olika simuleringar i VärmeKalk. Ett fall med 

endast en ökad värmelast från absorptionsmaskinen. Ett med ökad framledningstemperatur  

samt ett med både ökad värmelast och nättemperaturer. Dessa har sedan jämförts med ett 

opåverkat basfall. I Tabell 29 visas några av resultaten från VärmeKalkberäkningarna. 
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Tabell 29 Förändringar av driften pga ökad last från AKM och höjd framledningstemperatur i 

Nyköping 

 
Basfall Med AKM och 75°C fram Utan AKM och 85 °C fram Med AKM och 85 °C fram 

 
MWh 

Förändring 
[MWh] 

Förändring 
(%) 

Förändring 
[MWh] 

Förändring 
(%) 

Förändring 
[MWh] 

Förändring 
(%) 

P3 448929 12 0,0 746 0,2 758 0,2 

RGK 55342 2 0,0 -24 0,0 -22 0,0 

Återkylare 31885 -966 -3,0 513 1,6 -454 -1,4 

Nätförlust 25000 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Elprod netto 78073 -2 0,0 91 0,1 90 0,1 

 

Med ökad last och oförändrad framledningstemperatur står den minskade användningen av 

återkylaren för i princip hela ”produktionen”, mindre värme behöver alltså kylas bort.  

Vid ökad framledningstemperatur  påverkas driften mer. Bränslebehovet  i P3 ökar med 758 

MWh och nettoproduktionen av el med 90 MWh.  

Kostnaderna per MWh redovisas i Tabell 30. Kostnaden för fallet med 75 °C framledning 

redovisas som referens då kostnaden bör vara, och är, nära 0 kr/MWh. Eftersom endast last 

adderats då återkylaren körs är det endast fjärrvärmeflödet och distributionskostaderna som 

påverkas. 

Tabell 30 Kostnad för värmen i Nyköping med adderad last från absorptionsmaskin för olika 

framledningstemperaturer.   

 
85 °C fram 75 °C fram 

Kr/MWh 34 2 

 

 Resultat höjd returtemperatur 6.2.2

Resultaten från VärmeKalk då även returtemperaturen höjdes visas i Tabell 31. Höjningen av 

returtemperaturen ger stor påverkan på rökgaskondenseringen och därmed även på 

bränslebehovet som dubblas jämfört med fallet med opåverkad returtemperatur.  

Tabell 31 Förändringar av driften pga ökad last från AKM, 85 °C framledningstemperatur och höjd 

returtemperatur. 

  Basfall Utan AKM AKM 

  MWh Förändring [MWh] Förändring (%) Förändring [MWh] Förändring (%) 

P3 448929 1447 0,3 1459 0,3 

RGK 55342 -3271 -5,9 -3270 -5,9 

Återkylare 31885 -2333 -7,3 -3299 -10,3 

Nätförlust 25000 0 0,0 0 0,0 

Elprod netto 78073 142 0,2 152 0,2 
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 Simuleringar Motala 6.3
Simuleringarna för Motala har gjorts på samma sätt som de i Nyköping. En bild på hur 

dygnsmedellasten från absorptionsmaskinen varier över året syns i Figur 22. Fördelningen 

över året ses i Tabell 32. COP för absorptionskylan antas vara 0,75. Av det totala behovet på 

1371 MWh går 1129 MWh att ta ut under tiden då det finns ledig kapacitet i panna 3 vilket 

motsvarar ca 82% av det totala värmebehovet till absorptionsmaskinen. 

Tabell 32 Antal MWh per månad som täcks av absorptionsmaskin. Med aktuell period menas den för 

Motala intressanta perioden när det finns ledig kapacitet i kraftvärmeblocket. 

  Maj Jun Jul Aug Sep Okt Totalt 

MWh kyla hela året 143 305 444 344 124 10 1371 

MWh kyla aktuell period 76 305 444 265 38 0 1129 

MWh värme aktuell period 101 407 592 354 51 0 1505 

.  

Figur 22 Värmelasten från absorptionsmaskinen inlagd i VärmeKalk 

 Resultat oförändrad returtemperatur 6.3.1
Tabell 33 Förändringar av driften pga ökad last från AKM och höjd framledningstemperatur i Motala. 

 
Basfall Med AKM och 75 °C fram Utan AKM och 85°C fram Med AKM och 85°C fram 

  MWh 
Förändring 

[MWh] 
Förändring 

(%) 
Förändring 

[MWh] 
Förändring 

(%) 
Förändring 

[MWh] 
Förändring 

(%) 

Bränsle 193797 1729 0,9% -82 0,0% 1638 0,8% 

varav P3 125228 1729 1,4% -82 -0,1% 1638 1,3% 

P1 61829 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

P4 + P2 6740 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

RGK 32124 267 0,8% -16 0,0% 250 0,8% 

Nätförlust 17000 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Elprod netto 12893 219 1,7% -38 -0,3% 177 1,4% 
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I Tabell 33 syns resultaten av de olika körningarna, och värmekostnaderna i Tabell 34. Till 

skillnad från fallet i Nyköping påverkas kostanden för värmen betydligt mer av den ökade 

lasten än av den ökade temperaturen på framledningen. Med endast ökad temperatur blev det 

endast marginell påverkan på bränsleförbrukningen och elproduktionen.  Utan tillgång till 

”gratis” produktion i form av minskad användning av återkylare ökar bränsleförbrukningen i 

linje med den värme som behövs till absorptionsmaskinen. Elproduktionen ökar också men 

inte tillräckligt för att väga upp för det stora bränslebehovet. Kostnaden per MWh blir relativt 

hög i Motala, i princip på gränsen för att det ska vara lönsamt med absorptionskyla.  

Tabell 34 Marginalkostnad för värmen i Motala med opåverkad returtemperatur. 

 
85°C fram 75 °C fram 

Kr/MWh 143 148 

Kostnaden i Tabell 34 är utan att ta hänsyn till ökade förluster i nätet. 

 Resultat höjd returtemperatur 6.3.2
Tabell 35 Förändringar av driften pga ökad last från AKM och höjd nättemperatur i Motala. 

  Basfall Utan AKM AKM 

  MWh Förändring [MWh] Förändring (%) Förändring [MWh] Förändring (%) 

P3 125228 880 0,7% 2706 2,2% 

P1+P2 67776 129 0,2% 129 0,2% 

RGK 32124 -816 -2,5% -625 -1,9% 

Nätförlust 17000 0 0,0% 0 0,0% 

Elprod netto 12893 58 0,5% 286 2,2% 

      

Den högre returtemperaturen resulterar i en kraftigt ökad bränsleförbrukning eftersom utbytet 

i rökgaskondensorn minskar. Bränsleförbrukningen ökar med 2706 MWh jämfört med 

basfallet och med 1068 MWh jämfört med fallet utan höjd retur. Även elproduktionen ökar 

något. Kostnaden för värmen blir också högre enligt VärmeKalk, ca 270 kr/MWh utan några 

ökade förluster medräknade. Med ökade förluster om 510 MWh blir den ca 363 kr/MWh. 

Ingen av dessa kostander kan motivera drift av absorptionsmaskiner. Hur många grader 

returtemperaturen ökar är dock osäkert och påverkan bör undersökas mer noggrant. 
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7 Lönsamhetskalkyl 

 Kalkylmodeller 7.1

För att kunna bedöma om ett projekt och en investering ska genomföras eller inte är det 

viktigt att ta hänsyn till dess lönsamhet. För detta finns en rad olika investeringskalkyler man 

kan använda. Några av de vanligaste är  nuvärdesmetoden och  internräntemetoden vilka 

också används inom Vattenfall. 

Nuvärdesmetoden är en diskonteringsmetod där framtida betalningsströmmar vid olika 

tidpunkter räknas om till tidpunkten 0, vilket oftast är investeringsåret. För omräkningen  av 

en kommande betalning används nuvärdesfaktorn  

där r är räntesatsen och n den ekonomiska livslängden. Vid jämna betalningsströmmar över 

att visst antal år kan nuvärdet beskrivas med nusummefaktorn, NSF,  användas vilket skrivs 

som  

Andra vanliga beteckningar som används är 

G = Grundinvestering 

I = Inbetalning 

U = Utbetalning 

R = Restvärde 

a = inbetalningsöverskott, a = I – U 

Nuvärdesumman för en investering kan då skrivas som 

Detta förutsätter att framtida in- och utbetalningar är konstanta, om inbetalningsöverskotten 

skiljer sig åt kan man istället nuvärdesberäkna varje betalning för sig enligt 

Nuvärdesumman är ett mått på om en investering är lönsam eller ej för en given kalkylränta, 

en positiv NVS visar att investeringen ger en större avkastning är kalkylräntan och därför bör 

vara en bra investering. (Yard, 2001) 

 𝑁𝑉𝐹 =
1

(1 + 𝑟)𝑛
 9 

   

 NSF =  
1 − (1 + 𝑟)−𝑛

𝑟
 10 

   

 𝑁𝑉𝑆 =  −𝐺 + 𝑁𝑆𝐹 ∗ (𝐼 − 𝑈) + 𝑁𝑉𝐹 ∗ 𝑅 11 

   

 𝑁𝑉𝑆 =  −𝐺 + ∑ 𝑎𝑖

1

(1 + 𝑟)𝑖

𝑛

𝑖=1

+ 𝑅
1

(1 + 𝑟)𝑛
 12 
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Istället för att utgå från en visst kalkylränta kan man använda internräntemetoden. I princip 

fungerar det på samma sätt men resultat blir vid vilken räntesats som en investering ger ett 

nuvärde, dvs investeringens avkastning, som är noll. För att investeringen ska vara lönsam 

måste alltså kalkylräntan vara lägre än den resulterande internräntan. (Andersson, 2008) 

 Investeringskostnader 7.2

 AKM 7.2.1

Investeringskostnaderna för absorptionsmaskiner tas upp i Energimarknadsinspektionens 

rapport ”Kartläggning av marknaden för fjärrkyla” vilken i sin tur bygger på kontakt med 

tillverkare och personer i branschen. Figur 23 visar investeringskostnaden i kr per kW för 

olika maskinstorlekar. Kostnaderna gäller för nyckelfärdiga anläggningar och inkluderar 

kostnaderna för kyltorn.  

 

Figur 23 Kostnad för absorptionskylmaskiner i kr/kW för olika maskinstorlekar. (Ei, 2013) 

Dessa ligger också i linje med angiven kostnad för Thermax absorptionsmaskiner i storlekar 

mellan 360 och 1000 kW i examensarbetet ”Inventering av kylalösningar för Umeå Energi”, 

se Tabell 36. (Persson, 2012)  

Tabell 36 Kostnad för Thermax absorptionsmaskiner. 

kW tkr kr / kW 

360 2275 6319 

530 2550 4811 

765 2975 3889 

1000 3430 3430 

   

Erfarenheter från tidigare projekt på Vattenfall i Uppsala av två maskiner på 1500 kW 

respektive 2500 kW visar att installationen har stått för en stor del av kostnaden, ca 35%.  

Med kostnaderna i Tabell 36 med en pålagd installationskostnad på 35% blir den totala 
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kostnaden för de valda storlekarna i respektive fjärrkylanäta 4 mkr för en 765 kW maskin och 

ca 4,6 mkr för 1000 kW. 

 KKM 7.2.2

Investeringskostnaderna för kompressorkylmaskiner tas också upp i Energimarknads-

inspektionens rapport, se Figur 24 nedan. Det är tydligt att spridningen av priserna är 

betydligt större än för AKM. Kopplingen mellan installerad effekt och kostnaden är inte helt 

självklar.  Vad som är inkluderat, t ex typ av kondensorkylning, i de olika priserna anges 

heller inte tydligt varför det blir svårt att använda detta som underlag.  

 

Figur 24 Kostnaden i kr/kW för kompressorkylmaskiner i olika storlekar. (EI, 2004) 

Kostnader baserat på intern kommunikation inom Vattenfall kan ses i Figur 25. I figuren syns 

kostnaderna för luftkylda enhetsaggregat samt vattenkylda aggregat med antingen 

kylmedelskylare (KMK) eller kyltorn med möjlighet till frikyla. Kostnaderna för 

enhetsaggregaten har använts som underlag för topplastmaskiner i de scenarion med 

absorptionskyla. Vid användning av åkyla behövs en vattenkyld maskin med värmeväxlare 

mot åvattnet istället för kylmedelkylare. Kostnaderna för denna lösning antas vara samma 

som för kylmedelskylare. 
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Figur 25 Kostnaden för olika typer kylmaskiner baserat på data från Vattenfall. 

 Övriga investeringskostnader 7.3
Övriga kostnader som tillkommer är bla kostnader för maskinbyggnad, pumpar och 

elnätsanslutning samt projektering och utförande. Kostnaden för maskinbyggnaden beror på 

en rad olika faktorer t ex typ av byggnad, kostnader för tomt mm. I ett liknande 

examensarbete, ”Absorptionskylmaskin för Gålnäs industriområde”, uppskattades kostnader 

för maskinhus och uppförande till drygt 2 miljoner kr (Fällström, 2006), medan det i ett annat, 

Fjärrvärmedriven kyla i Luleå, uppskattades till ca 600000. (Gjersvold, 2009) Troligen ligger 

kostanden någonstans mellan dessa och antas därför vara 1,5 miljoner. I Tabell 37 syns några 

uppskattningar av kostnaderna baserat på personlig kommunikation på Vattenfall.  

Tabell 37 Övriga investeringskostnader som tagits med i investeringskalkylen. 

 Typ tkr 

Maskinbyggnad 1500 

Pump (75 kW) 200 

Elnätsanslutning 200 

 Driftskostnader 7.4

 AKM 7.4.1

Driftskostnaden för absorptionskylmaskinen utgörs av kostnaden för drivvärmen, kostnaden 

för elen som behövs för pumpar och värmesänka samt underhållskostnader. Med kyltorn som 

värmesänka uppgår elförbrukningen totalt till ca 10% av kylenergin. Den största andelen av 

förbrukningen står pumpar till kylvatten och kyltornens fläktar för, elen till de interna 

pumparna i maskinen utgör endast ca 1 % av den totala förbrukningen. (Rydstrand, 2004) 

Fördelningen mellan kylvattenpumpar och kyltornsfläktar bör vara ca 50/50.  (Setterwall, 

2003) I fallet med användning av åkyla istället för kyltorn antas elförbrukningen alltså 

halveras.  

Erfarenhetsmässigt antas underhållskostnaderna vara hälften av de för kompressormaskiner 

enligt rapporten ”Kartläggning av marknaden för kyla”. (EI, 2014) 
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Vid driften av kyltornen förångas hela tiden en liten del av vattenmängden i tornen. Detta 

vatten måste kontinuerligt fyllas på vilket medför en kostnad. I Nyköping är priset för 

stadsvatten 10,6 kr per m
3
 och i Motala 5,11 kr per m

3
. Per bortkyld MWh åtgår ca 1,5 m

3
 

vatten. I fallet med absorptionsmaskin måste kyltornen bortföra en värmemängd motsvarande 

den kylenergi som producerats plus den ingående drivvärmen till systemet. I fallen med 

kyltorn och kompressormaskiner blir bortförd värme knappt hälften då någon drivvärme inte 

behöver kylas bort. 

 KKM 7.4.2

Driftskostnaderna för kompressorkylmaskiner utgörs av kostnaden för el samt 

underhållskostnader. Ungefärliga kostnader för underhållet baserat på Vattenfalls erfarenheter 

ses i Figur 26.  

 

Figur 26 Årliga kostnader för drift och underhåll av kompressorkylmaskiner. 

 Frikyla 7.4.3

Frikyla med kyltorn kräver endast el till pumpar och fläktar. Effektiviteten och COP för 

kyltornsdrift varierar kraftigt med utetemperatur. I en genomgång av Vattenfalls kyltorn i 

Uppsala varierade COP mellan 1 och 18. Ett COP på 15 har antagits i dessa beräkningar.   

 Kylanätet  7.4.4

Driftskostnaderna för kylanäten utgörs av elkostnaden för pumpar. Drifttiden antas vara 

motsvarande 500 timmar med full effekt.  

 Intäkter  7.5
Priset som kunden betalar för kyla är ofta uppdelat på olika parametrar. De vanligaste 

förkommande är liknande de för fjärrvärme 

 Effektavgift, kr/kW, fast avgift baserad på kontrakterad eller uppmätt toppeffekt. 

 Energiavgift, kr/MWh, rörlig avgift baserad på uppmätt köpt energi 

 Flödesavgift, kr/m
3
, rörlig avgift baserad på det totala flödet i kundens undercentral. 
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Både energi- och flödesdelen kan vara uppdelad i olika priser beroende på säsong, vanligen 

ett högt sommarpris och ett lägre vinterpris. 

Flödesavgiften tas ut för att ge kunden ett incitament att öka temperaturdifferensen (Δ𝑇) 

mellan fram- och returledning. Ett högt Δ𝑇 ger lägre flöde för samma mängd uttagen energi. 

(Ei, 2014) 

Systemet med en rörlig och en fast del är fördelaktigt både för kunder och leverantörer 

eftersom kostnaden/intäkten blir mer förutsägbar från år till år oberoende av väder och annat 

som påverkar kylaanvändningen. Generellt kan det också vara en idé att låta den fasta intäkten  

motsvara den fasta kostnaden för investeringen och den rörliga för driften av nätet. 

Prisättningen på fjärrkylan varierar kraftigt mellan olika städer. I många fall saknas offentliga 

prislistor vilket också gör det svårt att jämföra. I SFVALA-rapporten ”Prisstudie av ett typhus 

för kontor” uppges kostaden variera mellan 410 och 1100 kr/MWh med ett medelpris på 

580kr/MWh. (Folkesson, 2011) Medelpriset för de fem leverantörer med offentlig prislista är 

något högre med 630 kr/MWh. (EI, 2013) Ofta tillämpas individuell prissättning för att få 

fjärrkylan konkurrenskraftig i förhållande till kundens alternativ. 

Ytterligare kostnader för kunden är också en accessavgift baserad på avstånd till ledningsnätet 

samt installerad effekt. Accessavgiftens storlek varierar kraftigt beroende på kundernas 

förutsättningar och alternativ. I kalkylen har en avgift om 1000kr/kW antagits. 

Intäkterna i dessa exempel är baserade på ett kylapris på 630kr/MWh med endast en 

energikostnad då det framförallt är intressant med den totala intjäningen och inte hur den är 

uppbyggd. 

Fastigheter som både har ett behov av värme och kyla har flera olika alternativ att välja 

mellan. En vanlig lösning är att täcka värmebehovet med fjärrvärme och kylabehovet med 

eldrivna kompressorkylmaskiner. Med låga elpriser kan det dock vara intressant att istället 

täcka både värme- och kylbehov med en värmepump, t ex bergvärme. Resultatet blir då en 

tappad fjärrvärmekund. Detta skulle kunna motverkas genom att erbjuda ett 

konkurrenskraftigt alternativ till kundens kylabehov. Även om en sådan kylaaffär inte är 

lönsam på egen hand bidrar den dock till att kunden stannar kvar som fjärrvärmekund. Givet 

att kostnaden för kylan inte överstiger den totala intäkten från värme+kyla blir affären 

lönsam. Kylan kan alltså vara ett sätt att behålla befintliga fjärrvärmekunder. 

 Investeringskalkylparametrar 7.6
Kalkylperioden i beräkningarna är satt till 20 år och kalkylräntan till 7 %. Med dessa 

parametrar blir nusummefaktorn 7,47 (ekvation 10) och  nuvärdesfaktorn 0,104 (ekvation 9). 

Livslängden för alla investeringar antas vara 40 år utom för kompressorkylmaskinerna som 

antas ha en livslängd på 20 år. Restvärdet vid kalkylperiodens slut antas vara halva 

investeringensvärdet. 
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8  Lönsamhet  

 Nyköping 8.1

I Tabell 38 syns en sammanfattning av de ekonomiska kalkylerna för de olika systemen. En 

mer detaljerad kalkyl finns bifogad i Appendix A. Resultatet av beräkningarna visar att det 

inte är någon ekonomiskt god idé att genomföra projektet med fjärrkyla i Nyköping centrum. 

Nuvärdet är negativt i alla de olika fallen men de system med endast kompressorkyla är bättre 

än de med absorptionskyla. 

Tabell 38 Sammanfattning av de ekonomiska resultat för Nyköping. Siffror anges i tusental kronor. 

  AKM KKM kyltorn KKM åkyla 

Investering, tkr 14 316 12 501 12 162 

Driftnetto, tkr 431 461 546 

Nuvärde, tkr - 9 030 - 6 893 -  5 640 

 Motala 8.2

Även för Motala ser det ekonomiska läget dystert ut, se Tabell 39 för en sammanfattning och 

Appendix B för en detaljerad kalkyl. Precis som i fallet med Nyköping ger 

kompressorkylassystemen bättre nuvärde än absorptionskylan, men de är fortfarande negativa,  

och kan därför inte ses som en lönsam investering. 

Tabell 39 Sammanfattning av de ekonomiska resultat för Motala. Siffror anges i tusental kronor. 

  AKM KKM kyltorn KKM sjökyla 

Investering, tkr 14 307 12 827 12 482 

Driftnetto, tkr 527 644 817 

Nuvärde, tkr -  7 452 - 5 329 -  3 149 
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9 Diskussion 

 Marknadsundersökning 9.1

Utgångspunkten för utredning var att ta reda på den i dagsläget maximala potentialen för kyla 

i Nyköping och Motala. Undersökningen visar att det i båda städerna finns en stor potential 

för kyla, men att det inte betyder att hela behovet ska ses som möjligt att exploatera. 

En uppmätt kontorsfastighet kan vara inkluderad i utredningen trots att de idag inte har någon 

kylalösning, men det finns naturligtvis fortfarande en potential för en sådan installation. 

Däremot är det inte säkert att kunden skulle föredra en kylaleverantör, eller att i sådant fall 

skulle vara just från Vattenfall. Det kan också finnas olika skäl till varför kyla inte behövs 

eller är något som efterfrågas i en viss fastighet. T ex i fall med kontorshotell är det 

hyresgästen som ställer krav på fastighetsägaren och dessa skiljer sig ofta mellan olika 

hyresgäster. En centraliserad kylalösning är därför inte alltid aktuell om endast någon eller 

några av hyresgästerna vill ha detta.  

 Känslighetsanalys lönsamhetskalkyl 9.2
För att undersöka hur nuvärdet i  kalkylen påverkas av olika parametrar gjordes en 

känslighetsanalys genom att variera några av dessa. Eftersom nuvärdena för alla system är 

negativa gjordes endast en analys av vad som krävs för att nuvärdet ska bli 0 om räntan, 

kylapriset eller investeringsstorleken förändras. Resultaten syns i Tabell 40 och 41. 

 Nyköping 9.2.1
Tabell 40 Krav på olika parametrar för att nuvärdet ska vara 0 i Nyköping. 

  AKM KKM Kyltorn KKM Åkyla 

Internränta - - 1,1 % 

Kylapris kr/MWh 1 170 1 040  970 

Andel av investering % 37 45 54 

    

I Nyköping krävs ett kylapris på nära 1000 kr/MWh för att investeringen ska ge ett nuvärde 

på noll med kalkylräntan 7%, alltså en bra bit över det genomsnittliga 630kr/MWh. 

 

 Motala 9.2.2
Tabell 41 Krav på olika parametrar för att nuvärdet ska vara 0 i Motala. 

  AKM KKM Kyltorn KKM Sjökyla 

Internränta - 1,6 % 3,8 % 

Kylapris kr/MWh 975 880 780 

Andel av investering % 48 59 75 

För Motala ger investeringen en internränta på 3,8% i fallet då kyla från sjön utnyttjas. För att 

nå ett nuvärde på 0 vid 7% kalkylränta krävs att kylapriset höjs till ca 780kr/MWh, en 

prisnivå som förekommer på andra håll.  
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 VärmeKalk 9.3
Då värmebehovet i en absorptionsmaskin varierar över dygnet de flesta dagar blir det inte 

riktigt rättvist att simulera med medellasten över ett dygn. 

Framförallt resultaten av körningarna i Nyköping går att ifrågasätta på några punkter. I fallet 

med höjd returtemperatur blir påverkan på mängden värme som utvinns med 

rökgaskondensorn stor. Rökgaskondensorn körs dock i verkligheten endast som en del i 

rökgasreningen på sommaren och inte för att utvinna ytterligare värme, eftersom denna ändå 

måste kylas bort. Någon begränsning som tar hänsyn till detta finns dock inte i programmet. 

Även fallet där endast framledningstemperaturen påverkas är i jämförelse med resultaten i 

Motala något motsägelsefulla eftersom både bränsleförbrukningen och elproduktionen ökar. 

En möjlig förklaring till att detta resultat uppstår är att programmet  kompenserar en 

försämrad pannverkningsgrad till följd av den ökade framledningstemperaturen med ökad 

bränslemängd för att klara minlastkravet. Detta leder i sin tur till att elproduktionen också 

ökar något.  

Antaget att en liknande minskning av elproduktionen inträffar i Nyköping som den i 

simuleringarna i Motala, 0,3%, resulterar det i en total minskning av elproduktionen på ca 230 

MWh. Antaget ett pris på elen på 300 kr/MWh ger det en minskad intäkt om 69 000 kr eller 

motsvarande 72 kr/MWh värme.  
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10   Slutsats 
 

 Marknadsundersökningen har visat att det finns kylapotential i både Nyköping och 

Motala och att den på längre sikt är totalt sett är ganska stor. För båda städerna finns 

det dels samlade behov i centrum men också områden som expanderar och som 

troligen kommer behöva kyla vid nybyggnation. I Nyköping finns även industri med 

visst behov av processkyla.  

 Generellt är kundunderlaget väldigt spritt och består i huvudsak av många mindre 

fastigheter vilket är typiskt för mindre städer. Några större enskilda kunder har dock 

identifierats t ex köpcenter och sjukhus. 

 Undersökning av möjliga fjärrkylanät i centrum för respektive stad visar att det är 

svårt att få lönsamhet i en sådan investering med en kalkylränta på 7%. Jämförelse 

mellan olika tekniker, absorptionskyla och kompressorkyla, visar också att 

absorptionskylan har svårt att konkurrera.  

 Frikyla med kallt vatten från Vättern kan vara en lösning men för att nå djup där 

vattnet har tillräckligt låg temperatur under hela sommaren krävs en omfattande 

rörläggning. 

 Möjligheten att leverera kyla finns fortfarande men istället för fjärrkyla kan behoven 

tillgodoses med mindre, småskaliga lösningar till enskilda kunder. Dessa mindre 

lösningar i kombination med fjärrvärmeleveranser kan bli viktiga i framtiden som en 

total energilösning till kunderna. 

 

 

   



52 

 

11 Referenser 
 

Andersson, Göran (2008). Kalkyler som beslutsunderlag : kalkylering och ekonomisk 

styrning. Studentlitteratur   

Ei. (2013), Kartläggning av marknaden för fjärrkyla. Eskilstuna: 

Energimarknadsinspektionen (R2013:18) 

Ekroth, I., Granryd, H. (2006). Tillämpad termodynamik, Studentlitteratur 

Fredriksen, S., Werner, S. (1993). Fjärrvärme: Teori, teknik och funktion. Studentlitteratur 

Folkesson, T. (2011). Prisstudie av ett typhus för kontor - År 2011. EKAN Gruppen för 

SFVALA. 

Fällström, S. (2006). Absorptionskylmaskin för Gålnäs industriområde. Umeå universitet. 

Civilingenjörsprogrammet i energiteknik (Examensarbete) 

Gjersvold, F., Lindberg, B. (2009). ”Fjärrvärmedriven kyla i Luleå”. Luleå universitet. 

Civilingenjörsprogrammet i maskinteknik (Examensarbete) 

Haglund Stignor, C. (2003). ”Kylning av kylmaskiners kondensorer med fjärrkyla i 

livsmedelsbutiker”. Stockholm: Svensk Fjärrvärme (FOU 2003:92) 

Motala kommun. (2014a). Befolkningsutveckling på orter och i samhällen. 

http://www.motala.se/Documents/Dokument/Invanare/Politik_Forvaltning/Fakta_Motala/Bef

olkning/Befolkningsutveckling_Orter_tidsserie.pdf  [2014-08-29] 

Motala kommun. (2014b). Motalas näringsliv. http://start.motala.se/naringsliv/motalas-

naringsliv/ [2014-08-29] 

Nilsson, Gunnar m.fl. (2000). Avkylningen i ett fjärrvärmesystem. Svenska 

Fjärrvärmeföreningen (FVF 2000:03) 

Nyköpings kommun. (2013a). Befolkningsprognos 2013-2030. 

http://nykoping.se/Global/Dokument/Kommun_o_politik/Om_nykoping/Befolkning/Befolkni

ngsprognos%202013.pdf [2014-08-29] 

Nyköpings kommun. (2013b). Befolkning i Nyköpings kommun 2012. 

http://nykoping.se/Global/Dokument/Kommun_o_politik/Om_nykoping/Befolkning/Befolkni

ng%20i%20Nyk%C3%B6pings%20kommun%202012.pdf  [2014-08-29]  

Persson. N. (2012), Undersökning av olika kyllösningar – Inventering och jämförelse av 

utlokaliserade kyllösningar för Umeå Energi. Umeå universitet. Högskoleingenjörs-

programmet i energiteknik (Examensarbete) 

Power pipe. (2013). Katalog. http://www.powerpipe.se/Katalog.html [2014-08-29] 

http://www.motala.se/Documents/Dokument/Invanare/Politik_Forvaltning/Fakta_Motala/Befolkning/Befolkningsutveckling_Orter_tidsserie.pdf
http://www.motala.se/Documents/Dokument/Invanare/Politik_Forvaltning/Fakta_Motala/Befolkning/Befolkningsutveckling_Orter_tidsserie.pdf
http://start.motala.se/naringsliv/motalas-naringsliv/
http://start.motala.se/naringsliv/motalas-naringsliv/
http://nykoping.se/Global/Dokument/Kommun_o_politik/Om_nykoping/Befolkning/Befolkningsprognos%202013.pdf
http://nykoping.se/Global/Dokument/Kommun_o_politik/Om_nykoping/Befolkning/Befolkningsprognos%202013.pdf
http://nykoping.se/Global/Dokument/Kommun_o_politik/Om_nykoping/Befolkning/Befolkning%20i%20Nyk%C3%B6pings%20kommun%202012.pdf
http://nykoping.se/Global/Dokument/Kommun_o_politik/Om_nykoping/Befolkning/Befolkning%20i%20Nyk%C3%B6pings%20kommun%202012.pdf
http://www.powerpipe.se/Katalog.html


53 

 

Pumphandboken. Vätskeströmning kap 11. http://www.pumpportalen.se/pumphandboken/11/ 

[2014-08-29] 

Rydstrand, M., Martin, V., & Westermark, M. (2004). Värmedriven kyla. Stockholm: Svensk 

Fjärrvärme. (FOU 2004:112) 

Selinder, P.; Walletun H. (2009). Modell för ändrade förutsättningar i  fjärrvärmenät, 

Stockholm: Svensk Fjärrvärme. (Rapport 2009:50) 

Setterwall F., Andersson M., Glebov D., Martin V. (2003). Lågtemperaturdriven 

absorptionskylmaskin. Rapport inom projektet "Klimat 21" och "Effektivare Kyl –och 

Värmepumpssystem, Effsys". 

Svensk fjärrvärme. (2007). Kulvertkostnadskatalog. (2007:1) 

http://www.svenskfjarrvarme.se/Rapporter--Dokument/Rapporter_och_Dokument/Ovriga-

rapporter/Distribution/Kulvertkostnadskatalog-2007/  [2014-08-29] 

Svensk fjärrvärme. (2013). Statistik fjärrkylaleveranser. 

http://www.svenskfjarrvarme.se/Statistik--Pris/Fjarrkyla [2014-08-29] 

Yard, Stefan (2001). Kalkyler för investeringar och verksamheter. Studentlitteratur 

  

http://www.pumpportalen.se/pumphandboken/11/
http://www.svenskfjarrvarme.se/Rapporter--Dokument/Rapporter_och_Dokument/Ovriga-rapporter/Distribution/Kulvertkostnadskatalog-2007/
http://www.svenskfjarrvarme.se/Rapporter--Dokument/Rapporter_och_Dokument/Ovriga-rapporter/Distribution/Kulvertkostnadskatalog-2007/
http://www.svenskfjarrvarme.se/Statistik--Pris/Fjarrkyla


54 

 

Appendix A 
Investerings- och driftkostnader Nyköping 

 

 

 

 

 

AKM KKM Kyltorn KKM Åkyla

Installerad effekt AKM kW 765

Installerad effekt KKM kW 2000 2000 2000

Kostnad AKM kr/kW 5250

Kostnad KKM kr/kW 2400 3500 3000

Investering AKM kr 4 016 250                       

Investering KM kr 4 800 000                       7 000 000                           6 000 000                        

Summa investering Maskiner kr 8 816 250                       7 000 000                           6 000 000                        

Investering rör kr 5 600 500                       5 600 500                           5 732 500                        

Frikylarör kr 1 900 000                       1 900 000                           1 900 000                        

Investering övrigt kr 529 000                            

Accessavgift kr 2 000 000 -                      2 000 000 -                          2 000 000 -                       

Summa Investering Rör kr 5 500 500                       5 500 500                           6 161 500                        

Summa investering kr 14 316 750                     12 500 500                         12 161 500                      

Elkostnad kr/MWh 1 000                               1 000                                   1 000                                

Värmekostnad kr/MWh 34                                     

COP

Energi vinter 15 178                                   178                                      168                                    

Energi vårhöst 8 213                                   213                                      

Energi AKM 0,75 737                                   

Energi KKM 5,5 451                                   1 188                                   1 410                                

Drift AKM värme kr 33 406                             

Drift AKM el kr 49 126                             

D&U AKM kr 66 938                             

Vatten kyltorn kr 32 552                             17 814                                 

Drift Vinter+vårhöst kr 38 431                             38 431                                 11 200                              

Drift Sommar kr 81 952                             215 931                              176 250                            

D&U KM kr 220 000                           220 000                              220 000                            

Drift Nät kr 41 000                             41 000                                 41 000                              

Summa driftskostnader 563 403             533 176                448 450              

Intäkt kyla kr/MWh 630                                   630                                      630                                    

Såld energi MWh 1 578                               1 578                                   1 578                                

Intäkt kr/MWh 994 140             994 140                994 140              

Avbetalningstid MWh 20                                     20                                         20                                      

Ränta 7% 7% 7%

Diskonteringsfaktor 10,594                             10,594                                10,594                              

Restvärdesfaktor 0,258                               0,258                                   0,258                                

Nuvärde år 9 029 881 -     6 893 405 -       5 639 759 -      
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Appendix B 
Investerings- och driftkostnader Motala 

 

 

AKM KKM Kyltorn KKM sjökyla

Installerad effekt AKM kW 1 000                                    

Installerad effekt KKM kW 2 600                                    2 600                           2 600                                  

Kostnad AKM kr/kW 4 600                                    

Kostnad KKM kr/kW 2 000                                    3 200                           2 700                                  

Investering AKM kr 4 600 000                            

Investering KM kr 5 200 000                            8 320 000                   7 020 000                          

Summa investering Maskiner kr 9 800 000                            8 320 000                   7 020 000                          

Investering rör kr 5 206 500                            5 206 500                   5 206 500                          

Frikylarör kr 955 000                              

Investering övrigt kr 1 900 000                            1 900 000                   1 900 000                          

Accessavgift kr 2 600 000 -                           2 600 000 -                  2 600 000 -                         

Summa Investering Rör kr 4 506 500                            4 506 500                   5 461 500                          

Summa investering kr 14 306 500                          12 826 500                 12 481 500                        

Elkostnad kr/MWh 1 000                                    1 000                           1 000                                  

Värmekostnad kr/MWh 143                                        

COP 2 030                                    2 030                           2 030                                  

Energi vinter 15 229                                        229                               159                                      

Energi vårhöst 8 273                                        274                               

Energi AKM 0,75 1 129                                    

Energi KKM 5,5 400                                        1 527                           1 871                                  

Drift AKM värme kr 161 391                                

Drift AKM el kr 75 241                                  

D&U AKM kr 75 000                                  

Vatten kyltorn kr 22 751                                  12 598                         

Drift Vinter+vårhöst kr 49 392                                  49 489                         10 600                                

Drift Sommar kr 72 727                                  277 636                       155 917                              

D&U KM kr 260 000                                260 000                       260 000                              

Drift Nät 35 000                                  35 000                         35 000                                

Summa driftskostnader kr 751 502                 634 723          461 517                

Intäkt kyla kr/MWh 630                                        630                               630                                      

Såld energi MWh 2 030                                    2 030                           2 030                                  

Intäkt 1 278 900              1 278 900       1 278 900            

Avbetalningstid år 20                                          20                                 20                                        

Ränta 7% 7% 7%

Diskonteringsfaktor 10,594                                  10,594                         10,594                                

Restvärdesfaktor 0,258                                    0,258                           0,258                                  

Nuvärde kr 7 452 145 -        5 329 355 -   3 149 400 -       


