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could be a way to satisfy more requests while being able to sell more heat and better
use the available capacity.
In this thesis the cooling potential in Hedemora and Säter is calculated. Furthermore,
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absorption cooling profitability for Hedemora Energi is investigated. Simulations and
calculations show that the system need to be adjusted for absorption cooling by
increasing the supply temperatures during the hours that they are below the
requirements of the absorption chillers. In addition, the adjustments cause raised
return temperatures and altered flows in the network. This results in increased fuel
costs and heat losses, reduced flow revenues and reduced heat supplies from flue gas
condensers. Despite this, the economic results are positive for all cases. For example,
over 44 thousand SEK in annual profit after integration of absorption chillers,
producing 422 MWh of cooling in Skönvik, Säter.
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Exekutiv sammanfattning
Det här examensarbetet beskriver det potentiella kylbehovet för absorptionskyla som finns i
Hedemora och Säter. Dessutom undersöks vilken påverkan integrering av tilltänkta
absorptionskylmaskiner har på den befintliga produktionen i fjärrvärmesystemen samt
vilken lönsamhet tekniken har för Hedemora Energi. Simuleringar och beräkningar visar att
systemet bör anpassas för att ge utrymme för absorptionskyla genom att höja
framledningstemperaturerna de timmar de understiger kraven hos absorptionskylmaskiner.
Dessutom medför förändringarna höjda returledningstemperaturer och ändrade flöden i
nätet. Detta resulterar i ökade bränslekostnader och värmeförluster samt minskade
flödesintäkter och värmeleveranser från rökgaskondensorerna. Trots detta är de förändrade
ekonomiska resultaten positiva för samtliga fall med exempelvis drygt 44 tkr i årlig vinst vid
integrering av absorptionskylmaskiner för produktion av 422 MWh kyla i området Skönvik i
Säter.

Sammanfattning
Hedemora Energi producerar och distribuerar fjärrvärme i bland annat Hedemora och Säter.
Sommartid är värmebehovet lågt i dessa städer, såväl som i övriga landet. Genom att erbjuda
sina kunder fjärrvärmedriven absorptionskyla skulle fler behov kunna tillgodoses, samtidigt
som man kan sälja mer värme och bättre utnyttja den produktionskapacitet som finns.
Hedemora Energi vill genom det här examensarbetet undersöka vilket potentiellt kylbehov
som finns. Det är även angeläget för Hedemora Energi att utreda vilka konsekvenserna blir
på den befintliga fjärrvärmeproduktionen efter integrering av absorptionskylmaskiner, samt
huruvida tekniken är lönsam för Hedemora Energi.
Från arbetets början har, på uppgifter från projektägaren, området Skönvik i Säter ansetts
som en potentiell kund av absorptionskyla. För att sedan identifiera vilka andra lämpliga
kunder som finns har utdrag ur de båda kommunernas köldmediaregister mottagits. Två
livsmedelsbutiker och en ishall i Säter, samt en livsmedelsbutik och en ishall i Hedemora,
kartlades som lämpliga kunder för fjärrvärmedriven absorptionskyla. Kylbehovet för
samtliga potentiella kunder har uppskattats med en egenutvecklad MATLAB-modell,
baserad på data över fjärrkylaleveranserna i Stockholm år 2015, samt genom faktainsamling
från bland annat Boverket, fastighetsbolag och tidigare studier. De beräknade kylbehoven
som ligger till grund för de beräknade värmebehoven baseras på komfortkyla, processkyla
till kylar och kylrum samt kylning av kylmaskiners kondensorer och kylvatten.
Tre scenarier för försörjning av absorptionskyla har studerats. Värmebehovet som de
tilltänkta absorptionskylmaskinerna kräver har summerats och presenteras som olika
utformade paket för respektive ort; Fall A, Fall B och Fall C. Fall A innefattar komfort- och
processkyla i Skönvik, Säter, fall B innefattar även kylan i livsmedelsbutikerna i respektive
ort och fall C innefattar dessutom kylvatten- och kondensorkylning som utöver
livsmedelsbutikerna även berör ishallarna. Värmebehovet i Säter beräknades för fall A, B
och C till 555 MWh, 2030 MWh respektive 6960 MWh. Värmebehovet i Hedemora för fall
B och C beräknades till 2230 MWh respektive 8730 MWh.
De nya systemtemperaturerna och flödena som absorptionskylmaskinerna medför har
beräknats i MATLAB genom att höja framledningstemperaturen i näten de drifttimmar som
underskrider
absorptionskylmaskinens
krav
samtidigt
som
de
nya
returledningstemperaturerna beräknas enligt lagen om energins bevarande. Då
systemtemperaturerna förändras har flödena i nätet reglerats för att bibehålla samma
effektleverans. Simuleringar med nytt värmebehov och nya systemtemperaturerna kunde
därefter utföras i det excelbaserade verktyget LAVA. Resultaten presenteras summerat för
de utformade fallen med avseende på förändrade systemtemperaturer, miljöpåverkan,
ekonomi och värmebehov. Utöver basfallen undersöktes även vilka ekonomiska
konsekvenser som bortkoppling av området Skönvik från fjärrvärmenätet skulle medföra.
Dessutom gjordes en känslighetsanalys för att se hur resultaten för fall A förändrades med
olika krav på framledningstemperatur.
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Resultaten från simuleringarna visar ett tydligt samband mellan ökade fram- och
returledningstemperaturer och ökade bränslekostnader, värmeförluster och minskade
värmeleveranser från rökgaskondensorerna. Returledningstemperaturerna ökar i medeltal
med 2.57°C, 10.6°C och 18.3°C per dag för fall A, B respektive C i Säter. I Hedemora blir
ökningen i medeltal 4.91°C och 23.3°C per dag för fall B respektive C. Det totala
ekonomiska resultatet är positiva för samtliga fall med drygt 44 tkr i årlig vinst för fall A i
Säter och högsta årliga vinst med knappt 990 tkr för fall C i Säter. Dock blir, för kunderna i
de båda fallen, de ökade kostnaderna som absorptionskyla medför årligen drygt 400 tkr
respektive 4470 tkr. Dessa värden kan jämföras med vad den alternativa elkostnaden skulle
bli om samma energimängd skulle produceras av redan befintliga kompressionskylmaskiner.
Beräkningarna visar att dessa kostnader skulle vara flera gånger mindre som talar för att
Hedemora Energi bör se över sina taxor för att skapa incitament för investering i
absorptionskyla.

!

2

Förord
Jag vill tacka Hedemora Energi och Anders Engdahl för att jag fick möjligheten att utföra
detta intressanta examensarbete och för all hjälp under arbetets gång. Jag vill även tacka
Magnus Åberg, ämnesgranskare, för all stöttning och smarta idéer. Det har varit till stor
hjälp.
Tack även till min familj, personal på avdelningen Fasta tillståndets fysik samt mina
kollegor i Uppsala.
Jag vill även tacka Emma Wennberg för hennes stöd.
Johan Boman, Uppsala

!

3

Nomenklatur
AKM

Absorptionskylmaskin

KKM

Kompressionskylmaskin

COP

Coefficient of Performance, Kylmaskinens
verkningsgrad

RGK

Rökgaskondensor

Litiumbromidmaskin

Absorptionskylmaskin med litium och vatten som
arbetspar

Ammoniakmaskin

Absorptionskylmaskin med vatten och ammoniak
som arbetspar
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1. Inledning
Det ökade behovet av kyla, och i synnerhet komfortkyla då fler efterfrågar ett produktivt
klimat i kontor och bostäder, har gjort att fjärrvärmedriven absorptionskyla blivit mer om
mer intressant för energibolagen. Mycket eftersom man då kan driva kraftvärme mer jämnt
över året och producera mer miljöriktig el. Samtidigt kan man erbjuda ett alternativ till
konventionell, småskalig kylproduktion med eldrivna kompressionskylmaskiner och därmed
avlasta elkraftsystemet och bibehålla ett hållbart energisystem i helhet (Martin och Udomsri
2013, 9).
På sommaren är värmebehovet mycket lågt i Hedemora och Säter. Så lågt att Hedemora
Energi av och till överproducerar värme, eftersom de förbränningspannor som finns inte
klarar av att köras på lägre effekt. Genom att erbjuda fjärrvärmegenererad kyla producerad
av absorptionskylmaskiner skulle detta vara ett sätt att kunna sälja mer energi på sommaren
och bättre utnyttja produktionskapaciteten som finns. Enligt dem själva kan detta vara ett
steg i att utveckla verksamheten, försörja fler behov och i förlängningen etablera fastare
kundrelationer.
Absorptionskylmaskiner kräver högre framledningstemperaturer än vad som generellt är i
näten, som i och med detta även medför höga returtemperaturer tillbaka till
kraftvärmeverket. Därför har absorptionskylmaskiner en systemteknisk nackdel som
påverkar rökgaskondensorer, värmepumpar och solvärmeanläggningar negativt (Zinko et al.
2004, 14). I det här arbetet undersöks till vilken grad systemtemperaturerna i Säter och
Hedemora påverkas, samt vad det får för konsekvenser för systemet i helhet.

1.1 Syfte
Examensarbetet syftar till att uppskatta det potentiella kylbehovet i Hedemora och Säter
såväl som att undersöka vilken påverkan implementering av absorptionskyla kan ha på
driften av Hedemora Energis anläggningar. Den ekonomiska lönsamheten utvärderas också.

1.2 Frågeställningar

!

!
!

Vilket potentiellt kylbehov finns i Hedemora Energis fjärrvärmesystem?

!

Vilken tillgänglig absorptionskylteknik är mest lämplig för Hedemora Energis
produktionsförutsättningar?

!

Är implementering av absorptionskyla lönsamt för Hedemora Energi?

Hur påverkar fjärrvärmedriven absorptionskyla det övriga systemet och komponenter
såsom elproduktion och rökgaskondensorer och behöver den befintliga driften
anpassas?
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1.3 Avgränsningar
Förutom de två fjärrvärmenäten i Hedemora och Säter har Hedemora Energi även fyra
andra, mindre nät. I detta examensarbete berörs dock enbart de två stora näten i de båda
tätorterna. Arbetet avgränsas även till komfortkyla och viss processkyla, producerad av
fjärrvärmedrivna absorptionskylmaskiner, lokalt placerade hos kund.
Enbart enstegs-absorptionskylmaskiner och principen att dess returvatten kopplas in på den
befintliga returledningen undersöks. Det pumparbete som maskinerna kräver har inte heller
tagits med i beräkningarna.
Vidare har enbart driftdata från de båda orternas kraftvärmeverk tagits med vid
beräkningarna av förändrade systemtemperaturer samt som underlag till utförda
simuleringar. De drifttimmar som andra panncentraler med andra placeringar runtomkring i
nätet har alltså förbisetts. Dessutom har enbart påverkan på kraftvärmeproduktionen och
rökgaskondensorer studerats. Exempelvis har arbetet inte undersökt vilken påverkan
integrering av absorptionskyla har på solvärmeproduktionen som finns i Säter.
Geografisk placering hos potentiella kunder för absorptionskyla har avgränsats till
fjärrvärmenätets utsträckning. Dock inkluderar arbetet även vissa kunder som, trots
placering inom fjärrvärmenätets geografiska omfattning, inte är anslutna på nätet.
Kunders krav på köldbärartemperatur är avgränsat till -7°C. Det betyder att arbetet inte
syftar till att ta fram lösningar för kylproduktion, vars köldbärartemperatur kräver
temperaturer under -7°C såsom frysar, frysrum och iskyla. Däremot har en del av
examensarbetet behandlat kyla, producerad av absorptionskylmaskiner, för att kyla sådana
kylmaskiner som producerar lägre temperaturer.

!
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2. Bakgrund
I detta avsnitt beskrivs Hedemora Energis verksamhet, absorptionstekniken i allmänhet och
förhållandet mellan kylproduktion och värmelast.

2.1 Hedemora Energi
Hedemora Energi är ett lokalt energibolag som försörjer företag och hushåll i Hedemora och
Säter med fjärrvärme. Produktionen sker i de båda tätorternas kraftvärmeverk. Verket i
Hedemora har en bioeldad kraftvärmepanna med installerad termisk effekt på 11 MW och
2.5 MW elektrisk effekt, tillsammans med en hetvattenpanna med installerad effekt på 6
MW. Verket i Säter har även det en bioeldad kraftvärmepanna med installerad termisk effekt
på 8 MW och 1.7 MW elektrisk effekt, tillsammans med en hetvattenpanna med installerad
effekt på 6 MW. Säter har även två oljeeldade spetspannor med maximal effekt om 10 MW
respektive 5 MW. Tre stycken oljepannor finns även i Hedemora med installerad effekt om
12 MW, 6 MW respektive 5 MW. Dessutom finns elpannor inom Hedemora Energis
verksamhet som utnyttjas när elpriset är negativt samt 1250 m2 solpaneler som är belägna
nära kraftvärmeverket i Säter (Engdahl, 2016).
I och med att det i Säter finns ett sågverk som största kund av fjärrvärme, som året om
behöver
höga
framledningstemperaturer
för
torkning
av
timmer,
är
framledningstemperaturen på vattnet ut från kraftvärmeverket sällan under 100°C. Returen
från sågen kopplas på framledningen som förser stora delar av Säter med värme. Därför är
nätet i Säter uppdelat på en högtempererad och en lågtempererad del. I den högtempererade
delen finns även sjukhusområdet där fastighetsbolaget Klövern äger ett fyrtiotal hus,
innehållande både vårdcentral, specialistavdelningar och centralkök. Detta område ligger
intill sjön Ljustern där det med andra ord finns goda möjligheter till tillförsel av kallt
sjövatten året om (Engdahl, 2016).
Sommartid är det i Hedemora och Säter, såväl som i övriga Sverige, lågt värmebehov. När
värmebehovet är som lägst laddas de ackumulatortankar som finns på båda orterna. Därefter
tas pannorna ur drift och istället förses värmebehovet från tanken. Det beror på att
anläggningarna skulle överproducera vid fortsatt drift (Engdahl, 2016).

2.2 Absorptionskyltekniken
Fjärrvärmedriven absorptionskyla är ett sätt att använda den lågt efterfrågade fjärrvärmen,
sommartid för produktion av kyla. Denna kyla som en fjärrvärmedriven
absorptionskylmaskin producerar kan användas både som processkyla eller komfortkyla.
Absorptionskylmaskiner har dock en nackdel då de kräver relativt höga
framledningstemperaturer och resulterar också i höga returtemperaturer. Vanligtvis är
drifttemperaturerna i svenska fjärrvärmenät under sommaren 75/50 °C (fram/returtemperatur) medan absorptionsmaskiner oftast arbetar vid 90/80 °C eller högre (Zinko
et al. 2004).

!

9

Absorptionskyla fungerar i princip så att en utspädd lösning av vanligtvis litiumbromid
(absorbent) och vatten (köldmedel) eller ammoniak (köldmedel) och vatten (absorbent)
separeras under högt tryck i en generator, som inte ska förväxlas med en elgenerator.
Fjärrvärmen driver processen och får vattnet att avdunsta som i sin tur leds till kondensorn i
gasform där den kondenserar och värme avges. Därefter går vattnet genom en
expansionsventil och vidare till förångaren där den avdunstar vid låg temperatur och mycket
lågt tryck. Det är i förångaren som värme absorberas från kylnätet vilket ger den kyleffekt
som efterfrågas. Lågtrycksvattenångan absorberas senare i nästa steg av litiumbromiden som
åter blir utspädd, från att ha varit koncentrerat. Under denna process i absorbatorn avges
kondensationsvärme som liksom i kondensorn tas upp av den värmesänka som systemet
kräver. Värmesänkan kan vara exempelvis ett kyltorn, en sjö eller den omgivande luften.
Koncentrationen hos absorbentlösningen driver värmeöverföringen från den lågtempererade
förångaren till den högre tempererade absorbatorn. En eldriven pump transporterar sedan
den utspädda lösningen tillbaka till generatorn (Rydstrand, Martin och Westermark 2004).
Hela processen kan också utläsas i Figur 1 nedan.

!

Figur 1. Skiss över absorptionskylmaskin. Källa: Rydstrand, Martin och Westermark 2004.
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2.3 Litiumbromid-vatten alternativt vatten-ammoniak som
arbetspar
Som beskrevs i föregående avsnitt kräver litiumbromidmaskiner framledningstemperaturer
upp mot 90°C och som returnerar cirka 80°C. De har i sammanhanget höga verkningsgrader
(COP-värden, se avsnitt 2.5) och kan leverera kyla med temperaturer ned till 4°C.
Ammoniakmaskiner fungerar ungefär på samma sätt som litiumbromidmaskiner men som
kräver generellt högre framledningstemperaturer för att klara av att separera köldmedium
och absorbent (Zinko et al. 2004). För en ammoniakmaskin är COP-värdet något lägre,
vilket dels beror på att ammoniak som köldmedium har lägre ångbildningsvärme än vatten
som fungerar som köldmedium i litiumbromidmaskiner. Det är en anledning till att
ammoniakmaskiner kräver mer komplicerade utformningar för separering av just ammoniak
och vatten. Dessutom finns alltid risken för ammoniakläckage (Rydstrand, Martin och
Westermark 2004).
En stor fördel med ammoniakmaskiner och som är den avgörande faktorn i detta arbete är att
dessa maskiner kan leverera kylvatten med temperaturer ned till -60 °C och passar därför
som producent av kyla till exempelvis isbanor, frys- och kylrum (Zinko et al. 2004).

2.4 Absorptionskyla jämfört med kompressionskyla
Absorptionskylmaskiner och kompressionskylmaskiner fungerar ungefär enligt samma
princip då ett köldmedium förångas vid lågt tryck och temperatur. Den största skillnaden
mellan de båda teknikerna är sättet att komprimera ångan från låg- till högtryck där det i en
absorptionskylmaskin sker i den så kallade generatorn och genom termisk kompression. I en
kompressionskylmaskin sker samma process istället i en vanligtvis eldriven kompressor.
Skillnaden mellan de båda teknikerna kan ses i Figur 2 nedan.

Figur 2. Jämförelse mellan fasdiagrammen för en absorptionskylmaskin (AKM) och en
kompressionskylmaskin (KKM). Källa: Zinko et al. 2004

!
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2.5 Fördelar och nackdelar med integrering av absorptionskyla i
kraftvärmesystem
För att utjämna värmelasten, samtidigt som man tillgodoser behovet av kyla är
absorptionskyla en lämplig komponent i kraftvärmesystem (Zinko et al. 2004). Fler fördelar
med absorptionskyla är möjligheten att ta tillvara spillvärme från t.ex. avfallsförbränning
och industrier även sommartid, man minskar elbehovet för alternativ kylproduktion i
kompressionskylmaskiner samt att man minskar risken för läckage av miljöskadliga
köldmedier som finns i sådana maskiner (Martin, Setterwall och Andersson 2005, 12).
Nackdelar med absorptionskyla är den oftast högre investeringskostnaden, speciellt i de fall
man behöver kyltorn för att kyla kondensorerna (Martin, Setterwall och Andersson 2005,
12). I och med att förångningsprocessen i princip är isoterm kan man dessutom endast nå
avkylning på omkring 10 °C vilket betyder att returledningstemperaturen, såsom
framledningstemperaturen, är hög. Detta leder till sämre värmeeffekt då
temperaturdifferensen i nätet minskar vilket medför att flödet i nätet behöver höjas vilket i
slutändan medför högre pumpeffekter. Högre returledningstemperaturer resulterar även i
lägre effektivitet i rökgaskondensorer och värmepumpar, som fungerar sämre vid lägre
returledningstemperaturer (Zinko et al. 2004, 18).
COP-värdet hos en absorptionskylmaskin är relativt lågt, speciellt om man jämför med
COP-värdet hos en kompressionskylmaskin. Ett typiskt COP-värde hos en
litiumbromidmaskin är omkring 0.7, jämfört med COP-värde om cirka 2-4 hos en
kompressionskylmaskin. I rapporten ”Värmedriven kyla” (Rydstrand, Martin och
Westermark 2004, 11) visar författarna att värmedriven kyla är en termodynamisk genväg
för framställning av kyla. Detta eftersom kylproduktion med kompressionskylmaskiner drivs
av el, genererad av en ångturbin med verkningsgrad lägre än 1 för att därefter producera
kyla. Det blir alltså fler steg där det ”försvinner” energi. Det visar sig att kylproduktion ur ett
systemperspektiv med absorptionskylmaskiner är mer effektiv än om produktionen sker med
kompressionskylmaskiner.

2.6 Förhållande kylproduktion/värmelast (COP)
Ett mått på hur effektivt kylmaskinen i fråga omvandlar den tillförda värmeeffekten till
utgående kyleffekt betecknas ofta som dess verkningsgrad, köldfaktor eller ”Coefficient of
Performance. Det senare uttrycket förkortas i teorin såväl som i detta examensarbete som
”COP” vars formel beskrivs i Ekvation 1 (Zinko et al. 2004, 16).
!"# ! !

!!!!

!"# !!!"

!"#$%&'()*)

!

! ! !!!

!"#

I och med att lösningspumpens eleffekt, !!" , är så liten i sammanhanget försummas den i
uttrycket för absorptionskylmaskinens COP som därför definieras som utgående kyleffekt
från förångaren, !!!! , dividerat med fjärrvärmevattnets driveffekt !!"# (Zinko et al. 2004,
16).
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3. Metod & Data
För att kunna angripa uppgiftsbeskrivningen och de frågeställningar som har satts upp för
detta examensarbete har en omfattande nulägesbeskrivning av Hedemora Energis
verksamhet gjorts. Detta genom nära kontakt med projektägaren samt genom datainsamling
för produktionen i deras system, leveranser till kunder samt utomhustemperaturer på orterna.
Dessutom har kartor över distributionen i nätet mottagits. Litteraturstudier över tidigare,
liknande, projekt och tekniken i allmänhet har även gjorts för att skapa en förståelse för
ämnet.
Eftersom driftdata för kylproduktionen i befintliga kompressionskylmaskiner inte har varit
tillgänglig har de undersökta kundernas installerade kyleffekt uppskattats genom kontakt
med kommuner, myndigheter och fastighetsbolag samt genom litteraturstudier. Dess
behovsprofil med avseende på komfortkyla har modellerats med hjälp av en modell, skapad i
MATLAB och som baseras på data för Fortums fjärrkylaleveranser som funktion av
utomhustemperatur. Behovsprofiler för processkyla har utvecklats med stöd av tidigare
studier och rapporter. Värmebehoven för uppskattade kyllaster, producerade av
absorptionskylmaskiner, har beräknats med produktdata från tillgängliga kylmaskiner på
marknaden.
Beräkning av nya fram- och returledningstemperaturer har utförts i MATLAB med stöd av
termodynamikens första huvudsats om energins bevarande. För att utvärdera och fastställa
den ekonomiska lönsamheten har simuleringar gjorts med nya systemtemperaturer, som de
integrerade absorptionskylmaskinerna medför, som indata och på så sätt även påvisat hur
den befintliga verksamheten kan anpassas för absorptionstekniken. Som simuleringsverktyg
har LAVA använts. Det är ett EXCEL-baserat optimeringsprogram utvecklat av bland andra
Svensk Fjärrvärme och syftar till att grovt uppskatta förändringarna med avseende på
ekonomi, energi och miljöpåverkan i och med förändrade systemtemperaturer och
värmelaster (Selinder och Walletun 2011). De simulerade ekonomiska resultaten
summerades därefter med de tillkommande intäkterna som LAVA inte tar med; energiavgift,
effektavgift och fast avgift. I kommande delavsnitt beskrivs tillvägagångsätten mer i detalj.

3.1 Data
Data för kraftvärmeverkens produktion, flöden och systemtemperaturer, såväl som kunddata
för Säter och Hedemora har tillhandahållits av Hedemora Energi. Modellen för uppskattning
av komfortkylbehov har baserats på data för fjärrkylaleveransen i Stockholm år 2014 från
Fortum. Utdrag ur köldmediaregistren har erhållits från de båda kommunerna och
energideklarationer för de berörda fastigheterna har tillhandahållits av Boverket och använts
för att bestämma livsmedelsbutikernas areor, installerade kyleffekt och nominella kylbehov.
Fastighetsbolaget Klövern har bidragit till arbetet med information om de studerade husen
på området Skönvik i Säter. Dessutom har driftdata från Vattenfall över
absorptionskylmaskin i Uppsala fungerat som underlag för en modell för uppskattning av
COP-variation för en luftkyld absorptionskylmaskin som har utvecklats i MATLAB.
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3.2 Beräkning av kylbehov
För att bestämma hur stora fjärrvärmelaster de projekterade absorptionsmaskinerna kräver
och hur dessa påverkar kraftvärmeproduktion i respektive fjärrvärmesystem behöver
kylbehovet för potentiella kunder uppskattas. Efter uppgifter från Hedemora Energi har
sjukhusområdet i Skönvik, Säter, under hela arbetets gång ansetts som en tänkbar last för
fjärrvärmedriven absorptionskyla. Utöver detta område har även andra potentiella laster
undersökts i Säter; en ishall och livsmedelsbutiker. I Hedemora är en livsmedelsbutik och en
ishall undersökta som tänkbara laster
För att identifiera vilka potentiella kylkunder som finns beställdes utdrag ur de båda
kommunernas köldmedieregister enligt offentlighetsprincipen. Enligt förordningen 2007:846
om fluorerande växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen ska alla anläggningar som årligen
använder mer än 10 kg köldmedia och som har stationära utrustningar som innehåller mer än
3 kg köldmedia vardera anmäla detta till kommunen (Säters kommun, 2016). Detta
registerutdrag användes till att kartlägga vilka verksamheter som finns i tätorterna och som
har stort kylbehov.
Med vetskap om vilka fjärrvärmeabonnenter som även är i stort behov av kyla beställdes
utdrag ur energideklarationen för respektive fastighet från Boverket. I energideklarationen
finns information om byggnadernas komfortkylsystem, såsom byggnadens nominella
kyleffektbehov, nuvarande kyleffektbehov samt elförbrukning för fastigheten och
verksamheten. Denna information kom att bli värdefull vid senare validering av simulerade
kylbehov för respektive fastigheter. Dock förses samtliga fastigheters kylbehov med kyla
producerad av eldrivna kompressionskylmaskiner vars elförbrukning inte mäts specifikt,
utan är en del av byggnadens totala elförbrukning. Produktion av komfortkylans variation
över ett år har alltså inte kunnat inhämtas från mätdata utan har uppskattats med en
egenutvecklad MATLAB-modell och som beskrivs mer utförligt i avsnitt 3.2.1. Liknande
profiler för kylbehovet i livsmedelsbutiker och ishallar har extraherats manuellt ur rapporter
från Energimyndigheten med hjälp av MATLAB-instrumentet ”Data Cursor”. Detta
presenteras även mer detaljerat i avsnitt 3.2.2 och 3.2.3.
Under arbetets gång upptäcktes en ytterligare möjlig last för absorptionskylmaskiner efter att
ha läst rapporten ”Kylning av kylmaskiners kondensorer med fjärrkyla i livsmedelsbutiker”
(Haglund Stignor 2003). Det gäller alltså kylning av kompressionsmaskiners kondensorer
samt av kylvattnet till ammoniakkylmaskiner. Detta med hjälp av kyla producerad av
litiumbromidmaskiner. Syftet med detta är att öka COP-värdet genom att använda kyla
genererad av billig fjärrvärme. Mer om detta kan ses i avsnitt 3.2.5.
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3.2.1 Approximation och validering av behovsprofil för komfortkyla
För att kunna uppskatta och beräkna hur behovet av komfortkyla varierar över året
utvecklades i arbetet en modell i MATLAB som utgår från Fortums fjärrkylaproduktion i
Stockholm år 2014 på timbasis (Dotzauer, 2016) och utomhustemperaturdata för samma
stad och år (SLB-analys, 2016). Med hjälp av data kan förhållandet mellan
komfortkylabehov och dygnsmedeltemperatur uppskattas. Detta förhållande antas sedan
gälla även för Säter och Hedemora.
Genom att beräkna dygnsmedelvärden för fjärrkylaproduktionens samtliga 365 dygn och
därefter
dividera
respektive
dygnsmedelvärde
med
systemets
maximala
produktionskapacitet kan lastandelar tas fram. Därefter plottades dessa lastandelar mot
medellufttemperaturen som ger en linjär anpassning av förhållandet mellan kylbehov och
utomhustemperatur. Figur 3 visar två linjära anpassningar till data med brytning vid
utomhustemperatur på 13°C. De räta linjernas ekvationer applicerades senare på klimatdata
från Säter och Hedemora.

!

Figur 3. Dygnets medelproduktionsandel av den maximala produktionen i Fortums nät i
Stockholm beroende av utomhustemperatur.
För att illustrera dygnsvariationerna, och då se hur alla dygnsprofiler (då medeltemperaturen
är över 13°C) förhåller sig till varandra, dividerades varje timvärde mellan första maj och
mitten av oktober med respektive dygns medelvärde av kylproduktionen. Medianen av dessa
dagars dygnsvariationer extraherades, se Figur 4, och användes senare för att beskriva
komfortkylans variation över dygnet i Säter och Hedemora.
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Figur 4. Lastavvikelse från kylproduktionens dygnsmedelvärde beroende av tidpunkt på
dygnet.
Alltså fungerar modellen på så sätt att utomhustemperaturdata på timbasis importeras och
medelvärden beräknas för varje dygn på året. Om dygnsmedelvärdet, !, är över 13°C
beräknas dygnsmedelproduktionens andel av installerad effekt, !, med Ekvation 3, se nedan.
Om dygnsmedelvärdet, !, är under 13°C används Ekvation 2 för att räkna ut
dygnsmedelproduktionens andel, !.
! ! ! ! !!!!"#$%% ! !!!"#$%!!!!!!!!

!"#$%&'()+)

! ! ! ! !!!"#$%" ! !!!"#$%!!!!!!!!!!!

!"#$%&'(),)

Denna medelproduktion multipliceras med installerad effekt och dygnsprofilen för att lasten
ska efterlikna verkligheten med solinstrålningens varierande intensitet över dygnet. Detta
tillsammans med faktum att kommersiella fastigheter rymmer fler personer mitt på dagen
och mer internvärme alstras vilket i sin tur gör att behovet av komfortkyla ökar för att sedan
avta på eftermiddagen.
Modellen är baserad på fjärrkylaproduktionen i Fortums nät i Stockholm år 2014 och
temperaturdata för samma stad och år. Därför kunder modellen valideras genom att
återskapa Fortums produktion med hjälp av temperaturdatan, Ekvation 2 och Ekvation 3
tillsammans med dygnsprofilen. Den simulerade energimängden uppgick då till 370.43
GWh, jämfört med den verkliga energimängden 370.45 GWh (Dotzauer, 2016). Det
simulerade värdet avviker med 0.05 promille från det verkliga vilket visar på modellens
tillförlitlighet och giltighet. Varaktighetsdiagrammen för de båda presenteras i Figur 5
nedan.
!
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Figur 5. Varaktighetsdiagram för ursprunglig last och för modellerad last.

3.2.2 Livsmedelsbutiker
I utdraget ur Hedemora och Säters kommuners köldmedieregister finns flera stora förbrukare
av köldmedia (Khoussainova, 2016) (Arvola, 2016). Tillsammans med distributionskartor,
tillhandahållet av Hedemora Energi, och satellitkartor från Eniro kunde två lämpliga
abonnenter i Säter (Butik I och II) samt en lämplig abonnent i Hedemora (Butik III)
identifieras. Samtliga är livsmedelsbutiker. Information om dessa kan ses i Tabell 1.
Utdraget ur Boverkets energideklaration (Storm, 2016) för dessa fastigheter visar butik I:s
nominella kyleffekt och nuvarande kyleffektbehov med avseende på komfortkyla samt
fastighetsel, verksamhetel och invändig area (Atemp) för samtliga butiker. Butik I:s
kyleffektbehov med avseende på komfortkyla approximerades sedan för komfortkylbehovet
i Butik II och III med byggnadernas area (Atemp) som nyckeltal.
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Tabell 1. Kylbehovsdata för de tre livsmedelsbutikerna i Hedemora och Säter
Livsmedelsbutik

Total
mängd
köldmedia
[kg]

Atemp
[m2]

Fastighetsel
[kWh/år]

Verksamhetsel
[kWh/år]

Nominell
kyleffekt
[kW]

Byggnadens
nuvarande
kyleffektbehov
[kW]

Butik I
Butik II
Butik III

102
67
252

842
1995
4425

13804
32920
375000

255374
609020
1170900

29.5
69.9
155

40.3
95.5
212

Med modellen, beskriven i avsnitt 3.2.1, tillsammans med angivet kyleffektbehov i Tabell 1
och temperaturdata för orten i fråga kan komfortkylbehovet beräknas.
Utöver komfortkyla är en livsmedelsbutik även i behov av livsmedelskyla, alltså kyla för
kylar och frysar i butiken. Data för det kylbehovets variation över tid har inte funnits
tillgängligt. Kylmaskinerna har antagits vara kompressionskylmaskiner som drivs av el och
vars elförbrukning inte mäts separat utan är en del av den totala uppmätta elanvändningen
för fastigheten. Eftersom att de installerade effekterna för kylar och frysar i de observerade
butikerna inte har varit tillgängliga användes en referensbutik i rapporten ”Kylning av
kylmaskiners kondensorer med fjärrkyla i livsmedelsbutiker” (Haglund Stignor 2003, 10,
20) som mall. De installerade effekterna i referensbutiken dividerades med dess area och
översattes därefter till de butiker som är studerade i den här rapporten då de är i samma
storleksklass (Axell, Lindberg och Lindbom 2004, 48). Resultaten presenteras i Tabell 2.
Tabell 2. Invändig area, installerad effekt för kylar och frysar för referensbutiken samt för
de tre butikerna i Säter och Hedemora.
Livsmedelsbutik

Atemp [m2]

Referensbutik B
Butik I
Butik II
Butik III

3300
842
1995
4425

Installerad effekt
för kylar [kW]
150
38.3
90.7
201

Installerad effekt
för frysar [kW]
30.0
7.65
18.1
40.2

En profil för livsmedelskylbehovet i en referensbutik har beräknats utifrån kortvariga
mätningar som presenteras i bilaga 7 i rapporten ”Energianvändning i handelslokaler”
(Energimyndigheten, 2010). Profilen för elförbrukningen till kylmaskin lästes in med den
inbyggda funktionen imread i MATLAB och konturernas koordinater, motsvarande 72
timmar, extraherades med hjälp av verktyget Data Cursor. Dessa 72 timmars värden
normerades och användes senare för att beskriva variationen för hela året. Dock skalades
behovet såsom finns beskrivet i rapporten från 2003 (Haglund Stignor, 20) och i Tabell 3
nedan för att simulera kyleffektbehovet mer realistiskt beroende på årstid. Brytpunkten
mellan vinter och sommar är ett dygnsmedelvärde för lufttemperaturen på 15°C.
Anledningen till att kylbehovet aldrig satts till 100 % är att det dagligen sker driftstopp på
grund av behov av avfrostning (Haglund Stignor, 2003).
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Tabell 3. Relativt kylbehov för kyl- och frysapparatur i livsmedelsbutik beroende på årstid.
Vinter [%]

Sommar [%]

Kyl

60

90

Frys

95

95

Kylsystemet i referensbutiken finns beskrivet i rapporten ”Energieffektivisering i
livsmedelsbutiker med målsättning att förbättra klimatet för kunder, varor och personal – En
fältstudie i tre butiker” (Axell, Lindberg och Lindbom 2004, 34-36). Med denna information
kan slutsatsen dras att det angivna kyl- och frysbehovet försörjs från kylmaskiner centralt i
ett kylrum, det vill säga att det inte rör sig om ”plug-in” apparatur. Det fastställer att det
finns utrymme för absorptionskylmaskiner som produktionsenheter. Dock kräver
livsmedelskyla lägre köldbärartemperaturer än komfortkyla (Haglund Stignor 2003, 11). Det
betyder att en litiumbromidmaskin kan försörja komfortkylbehovet medan en
ammoniakmaskin är nödvändig för att kan försörja livsmedelskylbehovet med lägre nivåer
på köldbärartemperaturen (Tångring, 2013). Därför antas här att separata kylmaskiner
försörjer fryssystemet respektive kylsystemet i en livsmedelsbutik.
3.2.3 Ishallar
Ishallar är stora förbrukare av kyla som oftast produceras i eldrivna
kompressionskylmaskiner. För små ishallar, såsom hallarna i Säter och Hedemora, utgör
iskyla den största andelen av kylbehovet. En kylbehovsprofil för en liten ishall har
uppskattats eftersom uppmätta data inte har funnits tillgängligt. En elförbrukningsprofil för
48 timmar i en kylmaskin i en ishall har genererats på samma sätt som för livsmedelskyla
med hjälp av MATLABs imread-funktion (se avsnitt 3.2.2). Profilen som lästes in återfinns i
figur 45, bilaga 5, i rapporten ”Energianvändning i idrottsanläggningar”
(Energimyndigheten, 2009).
Kylbehovet till iskylan i hallarna i Hedemora och Säter antas vara lika stort som
referenshallen i bilaga 4 i samma rapport. Det antas vara rimligt då en hockeyrink är ungefär
lika stor i hela Sverige och eftersom att storleken på referenshallen är i likhet med hallarna i
Hedemora och Säter, vars area har uppskattats med hjälp av Eniros mätverktyg. Enligt bilder
inifrån referenshallen bedöms den vara snarlik i utförande som hallarna i denna rapport.
Effektprofilen simulerades för årets alla timmar och maximal kyleffekt sattes till 331.8 kW
för att uppnå referenshallens kylbehov om 1175 MWh/år. Mellan 1 april till 31 juli sattes
kylbehovet till att vara noll, precis som i rapporten från Energimyndigheten
(Energimyndigheten 2009, 117-121). Ingen komfortkyla bedöms vara nödvändig för den här
storleken på ishallar.
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3.2.4 Skönvik
Skönvik är ett område i Säter där fastighetsbolaget Klövern AB äger flertalet av husen. De är
31 i antalet och försörjs med värme från det sekundära fjärrvärmenätet som finns i området
och som är ihopkopplat i en panncentral med det större nätet i Säter där Hedemora Energi
distribuerar fjärrvärme. I området har kommun och landsting verksamheter med bland annat
vårdcentral, sjukhus, pool och centralkök. Kylproduktion för komfort- och processkyla sker
i konventionella kompressionskylmaskiner. Avkylning sker antingen med sjövatten eller
med kondensorfläktar på marken utanför (Lindkvist, 2016). En karta över området
presenteras i Figur 6.

!

Figur 6. Områdeskarta över husen i området Skönvik. Kylproduktionen som är av intresse
för arbetet förser husen inom röd markering (Lindkvist, 2016).
Inom det rödmarkerade området i Figur 6 finns 25 kylmaskiner som förser husen med
komfortkyla, varav nio av dem även förser centralköket med processkyla till kylar och
frysar. Det är inom markeringen som det största kylbehovet finns och där en central
produktionsanläggning med absorptionskylmaskiner är tänkt. Tekniska data för
kylmaskinerna har sammanställts och visas i Tabell 9, Appendix A.
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Figur 7. Kylmaskiners maxeffekt för produktion av komfort- och processkyla i området
Skönvik, Säter.
Figur 7 visar installerad maximal kyleffekt i de 25 kylmaskinerna som studerats i Skönvik.
Alla maskiner antas producera komfortkyla. Kylmaskin nummer 9-17 står även för
processkylan till centralkökets kylar och frysar. Eftersom det inte finns angivet vilken eller
vilka av dessa maskiner som producerar komfortkyla för huset har dess komfortkylbehov
approximerats vara lika stort som behovet i ett närliggande hus med likvärdig area och som
förses med kylmaskin nr 25. Dess installerade effekt, 5.1 kW, har dividerats med husets area
för att sedan multipliceras med arean på huset med centralköket. Komfortkyleffekten i huset
med centralköket beräknades då till 3.16 kW. Detta värde har dragits av från den installerade
effekten för att få processkyleffekten. Enligt uppgifter från fastighetsbolaget är drifttiden för
kylmaskin nummer 9,11 samt 13-17 ungefär 17 timmar/dygn medan kylmaskin nr 10 och 12
går ungefär 4 timmar per dygn (Eklund, 2016). Fördelningen över kylproduktion per timme
över ett dygn har antagits enligt Figur 8 och visas nedan.
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Figur 8. Produktion av processkyla i centralköket i Skönvik, Säter, per timme.
Komfortkylan simulerades med den modell som beskrivs i avsnitt 3.2.1. Tillsammans med
dygnsprofilen adderades även produktionen av processkyla för respektive timme.

3.2.5 Kylning av kylvatten och kondensorer
I och med att kompressionskylmaskinerna som producerar så låga köldbärartemperaturer
som behövs för frysar, frysrum och iskyla inte anses kunna ersättas av
absorptionskylmaskiner på ett ekonomiskt hållbart sätt, eftersom att de då kräver väldigt
mycket högre drivtemperaturer, är kylning av dess kondensorer ett alternativ. Detta har
beskrivits tidigare i bland annat rapporten ”Kylning av kylmaskiners kondensorer med
fjärrkyla i livsmedelsbutiker” (Haglund Stignor 2003).
För det här arbetet har två olika fall undersökts. Det ena fallet handlar om att höja COPvärdet hos butik III:s och ishallarnas kompressionskylmaskiner som producerar kyla till
frysar, frysrum och is genom att med absorptionskyla kyla kompressionskylmaskinernas
kondensorer. Den tilltänkta absorptionskylmaskinen har litiumbromid och vatten som
arbetspar. I ovan nämnda rapport anges att eleffektbehovet då kan reduceras med 43 % men
som kräver 5.45 gånger större kondensorkyleffekt (Haglund Stignor 2003, 47). Behovet av
kyla för att åstadkomma detta varierar med kylmaskinens produktion. Detta beskrivs i detalj
i Figur 33, Appendix B, och i Figur 17. Beräkning av kompressionskylmaskinernas
installerade elektriska effekt utfördes genom att dividera dess installerade kyleffekt, se
Tabell 2 respektive avsnitt 3.2.3, med 3.0 som är ett tänkbart COP-värde för en eldriven
maskin (Trygg). Beräkningen av kylbehovet för kondensorkylning utfördes sedan genom att
multiplicera kompressionskylmaskinernas respektive installerade elektriska effekt med 0.43
för att sedan multiplicera det värdet med 5.45. Därefter dividerades denna effekt med 0.8,
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som antas vara en representativ verkningsgrad för en värmeväxlare, för att bestämma den
kyleffekt som litiumbromidmaskinen ska leverera till värmeväxlaren där värmen ska tas upp
(Svensk Ventilation), se Ekvation 4. Resultatet kan utläsas i Tabell 4, där med tillägg för
kylvatten- och kondensorkylning.
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Det beräknade kylbehovet definieras i ekvationen ovan som !!"#$ och
kompressionskylmaskinen i frågas installerade elektriska effekt definieras som !!!!"#$%&&'(%) .
Det andra fallet handlar om att höja COP-värdet för den absorptionskylmaskin som förser
kylar och kylrum i livsmedelsbutiker med lågtempererad köldbärare och som har ammoniak
och vatten som arbetspar. I Figur 9 kan man se att COP-värdet kan höjas till 0,7 från 0,63 (se
avsnitt 5.1) vid framledningstemperatur om 90°C, då köldbärartemperaturen bör vara -7°C
och om man säkerställer kylvattentemperatur på 15°C istället för 25°C som temperaturen
skulle vara om maskinen var luftkyld.

!

Figur 9. COP-värdet (på sekundära y-axeln) för en småskalig absorptionskylmaskin med
ammoniak och vatten som arbetspar, beroende av köldbärar-, kylvatten- och
framledningstemperatur (AGO AG Energie+Anlagen).

För att växla bort den värme som genereras i absorbatorn och kondensorn i
ammoniakmaskinen har en parallellkopplad värmeväxlarkrets utvecklats där köldbäraren
från en litiumbromidmaskin kyler kylvattenkretsen hos ammoniakmaskinen. En schematisk
skiss kan ses i Figur 10 där köldbärarens flöde, och därmed även effekten genom
värmeväxlaren, kan regleras med hjälp av en ventil.

!
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Figur 10. Kylvattenkrets där köldbäraren från litiumbromid-maskinen kyler kylvattnet hos
ammoniakmaskinen.
För att bestämma vilken kyleffekt som krävs för kylvattenkylning har kylbehovet för en
ammoniakmaskin med fabrikat AGO och modell Congelo 50kW använts som referens. För
denna maskin krävs kylvatteneffekt på 141,5kW (SolarNext AG, 2008a). Genom att jämföra
kylbehovet för en mindre ammoniakmaskin kan man anta att kylbehovet är beroende av
installerad effekt (SolarNext AG, 2008b). Därmed kunde kyleffekten för kylning av
kylvatten i respektive butik beräknas genom att dividera 141,5kW med dess installerade
effekt om 50kW och multiplicera med respektive butiks kylbehov till kylar och kylrum som
återfinns i Tabell 2. Därefter dividerades den beräknade kyleffekten med 0,8 som antas vara
verkningsgraden för en representativ värmeväxlare för att fastställa den kyleffekt som
litiumbromidmaskinen ska leverera till värmeväxlaren (Svenska Ventilation).
Kylvattenkylningen antas variera med ammoniakmaskinens produktion, såsom i Figur 33, i
Appendix B. Det beräknade kylbehovet för varje butik samt för ishallarna kan utläsas i
Tabell 4, där med tillägg för kylvatten- och kondensorkylning.

Tabell 4. Kylbehov för komfortkyla tillsammans med kylvatten- och/eller kondensorkylning
samt för kyl- och frysapparatur för respektive butik och ishallen.
Objekt
Ishall
Butik I
Butik II
Butik III

!

Komfortkyla och
kylvatten och/eller
kondensorkylning [kW]
324
176
416
750

24

Kylbehov för
kylar [kW]
38,3
90,7
201

Kylbehov för
frysar/is [kW]
331,8
7,65
18,1
40,2

3.3 Modell av COP-variation för en luftkyld absorptionskylmaskin
Övergången mellan kylbehov och värmebehov är beroende av den producerande
absorptionskylmaskinens COP-värde. Genom att ta fram lämpliga modeller och dess COPvärden för sådana maskiner kan värmebehovet beräknas genom att dividera respektive
timmes kylbehov med den producerande absorptionskylmaskinens COP-värde. Detta
presenteras i avsnitt 5. För de kylmaskiner i skönviksområdet som är vattenkylda kan COPvärdet hållas fixt. För de övriga absorptionskylmaskinerna sker kylning mot den omgivande
luften. De luftkylda maskinernas kondenseringstemperatur och dess COP-värde är
proportionellt mot utomhustemperaturen och som har tagits i beaktande. En modell har
tagits fram i MATLAB för att beräkna detta förhållande.
Modellen baseras på driftdata från Vattenfalls kylproduktion år 2015 i en av deras luftkylda
absorptionskylmaskiner i Uppsala (Abedinzade, 2016a). Dess COP-värden har beräknats
baserat på flöde, differens mellan fram- och returtemperatur samt densitet och specifik
värmekapacitet från tabell. De beräknade COP-värdena dividerades med dess medelvärde
för att sedan läggas in i ett diagram för respektive tidpunkts utomhustemperatur som baseras
på data från Uppsala för samma år (Abedinzade, 2016b). Resultatet presenteras i Figur 11.

!

Figur 11. Kvoten mellan moment och genomsnittligt COP-värde för absorptionskylmaskin i
Uppsala beroende av utomhustemperatur.

!
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Denna profil användes för de luftkylda absorptionskylmaskiner som presenteras i detta
arbete och dess angivna COP-värde. Beroende på om dygnsmedelvärdet av
utomhustemperaturen, !, är under +10°C, mellan +10°C och +20°C eller över +20°C
beräknas andelen av medelvärdet på COP, !, !, ! med Ekvation 5, Ekvation 6 eller
Ekvation 7.
! ! ! !!!"#! ! !!!!!!"#"$# ! !!!"!#

!"#$%&'().)

! ! ! !!"#!!!!!"#! ! !!!!"#!$ ! !!!"#$

!"#$%&'()/)

! ! ! !!!"#! ! !!!!!"#$%$ ! !!!!"#

!"#$%&'()0)

Dessa andelar multipliceras med maskinen i frågas nominella COP-värde.

3.4 Beräkning av förändrade systemtemperaturer och flöden
Absorptionskylmaskiners höga returtemperaturer riskerar att höja hela fjärrvärmesystemets
returtemperatur på ett sätt som har uppskattats enligt de metoder som presenteras i detta
avsnitt. Dessutom kan framledningstemperaturen behöva anpassas de timmar då
temperaturen, i den del av nätet där en absorptionskylmaskin är tänkt att placeras,
understiger maskinens krav. För att säkerställa att tillförd effekt är tillräcklig har samtliga
flöden reglerats på så sätt som finns beskrivet i avsnitt 3.4.3.
3.4.1 Framledningstemperaturer
De timmar då framledningstemperaturen i de punkter i nätet där absorptionskylmaskinerna
är tänkta att placeras understiger kraven för vad kylmaskinen är dimensionerad utefter har
detta tagits i beaktande. Genom att för varje timme då framledningstemperaturen understiger
kravet höja temperaturen med så många grader som behövs kan man säkerställa en stabil
temperatur till maskinen. Dock är den ursprungliga temperaturen generellt några grader
lägre än vad som skickas ut på nätet. Detta medför att temperaturen på framledningen ut från
produktionsenheten, såväl som hos de resterande kunderna på nätet, höjs med lika stor
differens som mellan den ursprungliga temperaturen i absorptionskylmaskinernas
placeringar och dess krav. I verkligheten medför högre framledningstemperaturer ökade
värmeförluster men som har försummats i syfte att förenkla beräkningarna.
3.4.2 Returledningstemperaturer
Den nya resulterande returledningstemperaturen tillbaka till produktionsenheten som de
ändrade förhållandena orsakar har uppskattats med hjälp av termodynamikens första
huvudsats; lagen om energins bevarande. Flödet från absorptionskylmaskinen i fråga, med
dess fram- och returledningstemperatur blandas med ett annat flöde och temperaturdifferens.
Det resulterande flödet med dess nya returtemperatur blandas därefter med ett annat
anslutande flöde och temperaturdifferens och resulterar i ytterligare ett nytt flöde med en ny
returtemperatur och så vidare tills returtemperaturen tillbaka till produktionsenheten har
beräknats. Detta beskrivs i Figur 12.
!
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Figur 12. Schematisk skiss över utblandning av anslutande flöden.
Den resulterande returtemperaturen, !!"#$!!!"! , har beräknats utifrån antagandet att det
resulterande energiflödet, !! , är lika med summan av de anslutande energiflödena. Indexet !
representerar alltså de resulterande flödena medan indexet ! representerar de anslutande
flödena. I beräkningarna har det även antagits att densiteterna, !, och de specifika
värmekapaciteterna, !! , är samma för samtliga flöden. Därefter kan den resulterande
returtemperaturen lösas ut och beräknas såsom Ekvation 8 beskriver.
!! ! !! ! !! ! !!! ! !!"#$! ! !!"#$!!

där !! ! !!!!! !

antag att
!! !

!
! !!!!

där !! ! !!! ! !!-!

antag också att
!! ! !!! !! ! ! ! ! ! !!!! ! !!!!!
! ! !! !!! !

!
! !!!!

!!!!!

där !!! ! !!"#$! ! !!"#$!!
! !!"#$!!!"! !

!
! !!!! !!!!!

! ! !! !!!"#$!

!!

Parametrarna ovan definieras enligt:
P: Levererad effekt [kW]
!! : Vattnets specifika värmekapacitet [kJ/(kg!K)]
!!"#$ : Vattnets framledningstemperatur [K]
!!"#$! : Vattnets returledningstemperatur [K]
!: Vattnets volymflöde [m3/s]
!: Vattnets densitet [kg/m3]

!
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Figur 13 nedan visar hur returtemperaturen tillbaka till kraftvärmeverket (KVV) i Säter har
beräknats efter att en absorptionskylmaskin (ABS) har placerats i hus 9 på skönviksområdet.
Flödet och dess höga returtemperatur från kylmaskinen blandas med returvattnet från hus 9,
som i sin tur blandas med returvattnet från värmecentralen som förser sjukhusområdet och
så vidare tills returledningen på det stora nätet nås. Det resulterande flödet är genom hela
processen summan av de två anslutande flödena. I skönviksområdet, som skissen i Figur 13
visar, betyder detta att:
!! ! !! ! !! !!! !! ! !! ! !! !!!!!!!! ! !! ! !! !!! !! ! !! ! !! !! !!! ! !! ! !!"
och till slut

!!" !

!"
! ! ! !!

där ! är vattnets massflöde [kg/s]

Massflödena kan översättas till volymflöden enligt

!!

!
!

Figur 13. Schematisk skiss över skönviksområdet i Säter med värmecentralen som förser
sjukhusområdet (VC), absorptionskylmaskinen (ABS), hus 9, hus 10, hus 11, Skönvikshallen
(Sk.hallen) och kraftvärmeverket (KVV). Returnerade massflöden är markerade som pilar.

!
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3.4.3 Reglering av flöden
Då systemtemperaturerna i nätet förändras behövs volymflödet i nätet och hos de berörda
kunderna regleras för att samma effekt ska levereras. Detta har beräknats genom att anta att
effektleveranserna före förändring, !! , är lika med effektleveranserna efter förändring, !! .
Med antagandet att båda dessa energiflöden har samma densitet, !, och specifik
värmekapacitet, !! , kan volymflödet efter förändring,!!! , beräknas i MATLAB. Detta enligt
Ekvation 9. Samtliga parametrar redovisas i föregående avsnitt.
! ! ! ! !! ! !!"#$ ! !!"#$! ! ! ! ! ! !! ! !!"#$ ! !!"#$!
!! ! !! ! !! ! !!! ! !!"#$! ! !!"#$!!
!! ! ! !! ,

,

!! ! !! ! !! ! !!! ! !!"#$! ! !!"#$!!

!! ! !!! ! ! !! ! !!!
!!"#$! !!!"#$!!

! !!!!! !! ! ! !

!"#$! !!!"#$!!

!"#$%&'()2)

! !!

Vid integrering av absorptionskylmaskiner samt anpassade framledningstemperaturer har
flödet för enskilda abonnenter ute i näten antagits reglerats utifrån att dess nya
returledningstemperatur !!"#$!! förblir oförändrad. Detta eftersom inget tydligt samband
mellan
förändringar
i
framoch
returledningstemperatur
har
iakttagits.
Returledningstemperaturen är beroende av effektiviteten hos abonnenters undercentraler
samt utomhustemperatur, vilka båda anses vara konstanta efter att integrering av
absorptionskylmaskin ägt rum.
Däremot har det nya flödet ut från produktionsenheten dimensionerats med hänsyn till den
nya returledningstemperaturen tillbaka till enheten. Medelvärdet av skillnaden mellan ny
och ursprunglig returledningstemperatur har beräknats under ett helt år som funktion av
förändringen av returtemperaturen som en absorptionskylmaskin bidrar till. Detta beräknas
för ett antal olika höjningar för fall A och visas i Figur 14. Figuren visar att ju högre
returledningstemperaturen antas bli efter integrering av absorptionskylmaskiner desto lägre
blir de simulerade höjningarna av returledningstemperaturen. I Ekvation 9 framgår att ju
högre den nya returledningstemperaturen tillbaka till produktionsenheten !!"#$!! är desto
mindre blir differensen i nämnaren vilket leder till att kvoten i uttrycket blir större, såväl
som det nya huvudflödet ut från produktionsenheten. När ett anslutande, högtempererat
flöde (såsom !!! i Figur 13) ansluter ett större huvudflöde (såsom !!" i Figur 13) blir den
resulterande höjningen av returledningstemperaturen tillbaka till produktionsenheten mindre
eftersom det högtempererade flödets inverkan blir mindre, vilket också figuren visar.

!
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Figur 14 visar att även om flödet ut från produktionsenheten regleras utifrån att den nya
returtemperaturen höjs t.ex. en grad eller fem grader blir den verkliga höjningen för båda
fallen cirka 2,5 grader. I fallet som Figur 14 illustrerar har flödet till slut reglerats utifrån att
den nya returtemperaturen i medeltal för varje timme är 2,6 grader högre än den
ursprungliga returtemperaturen. Detta då det är det värde som bäst delas av både x-värde och
y-värde.

Figur 14. Medelvärden av skillnader mellan nya och ursprungliga
returledningstemperaturer på y-axeln som funktion av på förhand olika antagna höjningar
av returledningstemperaturen på x-axeln, som en absorptionskylmaskin medför. Denna graf
visar resultatet för fall A i Säter.

!
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3.5 Simuleringar i LAVA
Med nya dygnsmedelvärden av fram- och returledningstemperaturer samt nya
dygnsenergimängder har dessa och dess påverkan på kraftvärmesystemen simulerats. Dessa
simuleringar har utförts i LAVA som är en modell, utvecklad av Svensk Fjärrvärme bland
andra, för beräkning av värdet av förändrad drift av fjärrvärmenät. Modellen beräknar
översiktligt hur förändrade systemtemperaturer och värmelaster påverkar ett
fjärrvärmesystems ekonomi, bränsleanvändning och miljöpåverkan (Selinder och Walletun
2011).
För det ekonomiska resultatet tas enbart flödesintäkter med och inte de övriga intäkterna
som ingår i Hedemora Energis prismodell. Därför adderas fasta avgifter och energi- och
effektavgifter till det simulerade resultatet för att få ett mer representativt ekonomiskt
resultat.
Indata till simuleringarna återfinns i Tabell 10, Tabell 11 och Tabell 12, i Appendix D.

3.6 Beräkning av alternativ elkostnad
Som ett resultat visas den kostnad som blir för respektive berörd kund om kylbehovet,
producerad i en absorptionskylmaskin, istället produceras i en eldriven
kompressionskylmaskin. Kylbehovet för varje potentiell kund har dividerats med ett
tänkbart COP-värde för en kompressionskylmaskin om 3,0 (Trygg) för att beräkna
elförbrukningen i en alternativ eldriven kylmaskin. Därefter multipliceras elförbrukningen
med ett elpris som har antagits vara 0,74 kr/kWh (Konsumenternas Energimarknadsbyrå,
2016) för att fastställa den alternativa elkostnaden.

!
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4. Potentiellt kylbehov i Säters och Hedemoras
fjärrvärmesystem
Nedan följer resultatet av de uppskattningar och simuleringar som har gjorts för att beräkna
kylbehovet som finns i de båda tätorterna, samt hur resultaten har validerats. Resultaten är
uppdelade för Säter respektive Hedemora.

4.1 Kylbehov i Säter utan kylvatten- och kondensorkylning
Kylbehovet i området Skönvik, baserat på temperaturdata för Säter år 2014 (Sahlin, 2016),
uppgår till 422 MWh. Kyleffektbehovet över året presenteras i Figur 15.

!

Figur 15. Kylbehovet i området Skönvik, Säter, över ett år.
Kylbehovet för butik I, baserat på temperaturdata för Säter år 2014 (Sahlin, 2016), uppgår
till 350 MWh vars profil över året kan ses i Figur 16. Dessutom visas en profil för
processkylan till kylar och frysar i samma butik över ett sommardygn i
Figur 33, Appendix B.

!
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Figur 16. Kylbehovet för butik I över ett år, uppdelat på processkyla till kylar och frysar
samt komfortkyla.
Kylbehovet för butik II, baserat på temperaturdata för Säter år 2014 (Sahlin, 2016), uppgår
till 829 MWh och vars profil över året kan ses i Figur 31, Appendix B. Kylbehovet för
ishallen i Säter uppgår till 1175 MWh. Produktionen av iskyla över ett helt år presenteras i
Figur 34, Appendix B medan produktionen över ett dygn kan ses nedan i Figur 17.

!

Figur 17. Kylproduktion i en ishall över ett dygn.

!
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4.2 Kylbehov i Säter med kylvatten- och kondensorkylning
Med kylvatten- och kondensorkylning förändras lastprofilen då det tillkommande
kylbehovet, för butik I och II samt för ishallen i Säter, läggs på komfortkylbehovet.
Kylbehovet för butik I, baserat på temperaturdata för Säter år 2014 (Sahlin, 2016), uppgår då
till 1046 MWh vars profil över ett år kan ses i Figur 18. På samma sätt beräknas kylbehovet
för butik II som inklusive kylning av kylvatten uppgår till 2484 MWh.

!

Figur 18. Kylbehovet för butik I över ett år, uppdelat på processkyla till kylar och frysar
samt komfortkyla inklusive kylning av kylvatten.
För ishallen i Säter produceras kyla i en litiumbromidmaskin för att kyla kondensorn i
isproduktionsanläggningen. Det beräknade kylbehovet blir från denna maskin 1147 MWh.

4.3 Kylbehov i Hedemora utan kylvatten- och kondensorkylning
Kylbehovet för butik III, baserat på temperaturdata för Hedemora år 2014 (Sahlin, 2016),
uppgår till 1795 MWh vars profil över året kan ses i Figur 32, Appendix B.
Kylbehovet för ishallen i Hedemora uppgår till 1175 MWh, alltså samma som ishallen i
Säter och referenshallen vilket togs upp i avsnitt 3.2.3. Produktionen av iskyla över ett helt
år presenteras i Figur 34, Appendix B medan produktionen över ett dygn kan ses ovan i
Figur 17.

!

34

4.4 Kylbehov i Hedemora med kylvatten- och kondensorkylning.
Kylbehovet för butik III inklusive kylvattenkylning, baserat på temperaturdata för Säter år
2014 (Sahlin, 2016), uppgår då till 5402 MWh. För ishallen i Hedemora produceras kyla i en
litiumbromidmaskin på samma sätt som för ishallen med kondensorkylning i Säter. Det
beräknade kylbehovet från denna maskin uppgår till 1147 MWh.

4.5 Validering
Vad gäller det uppskattade kylbehovet i området Skönvik i Säter står centralköket för en stor
andel av kylanvändningen. I det dokument med husens fastighetsel- och
verksamhetselförbrukning som fastighetsbolaget Klövern AB har bidragit med till arbetet är
elförbrukningen för de nio kylmaskinerna i huset med centralköket tillsammans med en del
annan köksutrustning adderat till fastighetselen för samma hus (Lindkvist, 2016). Validering
har gjorts genom att anta att fastighetselen för detta hus är ungefär lika stor som
fastighetselen i en annan byggnad på området med lite större area för att kompensera för den
antagna extralasten för köksfläktar etcetera. Genom att subtrahera denna uppskattade
fastighetsel från den sammanslagna posten i dokumentet kan kylmaskinernas och den övriga
köksutrustningens elförbrukning urskiljas. Vidare kunde kylmaskinernas elanvändning
sorteras ut med fakta att kylar och frysar motsvarar ca 32 % av elförbrukningen i ett kök i en
vårdlokal (Energimyndigheten 2008, 48).
Det simulerade kylbehovet för huset med centralköket och kylmaskinernas elförbrukning
uppgick till 259 MWh respektive 95,5 MWh. Medelvärdet för COP blir då 2,71 som är
rimligt medelvärde för en kompressionskylmaskin (Rydstrand, Martin och Westermark
2004, 32).
Validering för livsmedelsbutikernas kylbehov i rapporten har genomförts genom att se till
elförbrukningen som finns fullt dokumenterad för butik III i energideklarationen. I rapporten
”Energianvändning i handelslokaler” kan man se att komfortkylan och livsmedelskylans
andel av den totala specifika elanvändningen i en livsmedelsbutik är ca 46 %
(Energimyndigheten 2010, 29). Butik III:s fastighetsel- och verksamhetselförbrukning
adderades samman, multiplicerades med procenttalet ovan och gav resultatet 711 MWh,
vilket då avser kylmaskinernas elförbrukning i butik III. Det simulerade kylbehovet i
butiken om 1795 MWh dividerades med elförbrukningen vilket gav ett medelvärde på COP
om 2,52 vilket är rimligt (Rydstrand, Martin och Westermark 2004, 32).
Validering för ishallarnas uppskattade kylbehov har gjorts med elförbrukningen för
kylmaskinerna i ishallen Säter som valideringskälla. Elförbrukningen år 2015 var ca 404
MWh (Vickholm, 2016). Det uppskattade kylbehovet om 1175 MWh dividerades med
elförbrukningen vilket ger ett medelvärde på COP om 2,91 vilket även det är ett rimligt
medelvärde för en kompressionskylmaskin (Rydstrand, Martin och Westermark 2004, 32).
Ishallarna i Hedemora och Säter såväl som referenshallen som togs upp i avsnitt 3.2.3 har
måttats med Eniros mätverktyg och bedöms vara snarlika varandra i storlek. Därför har
kylbehovet med avseende på iskyla antagits vara samma i alla tre ishallarna.
!
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5. Fjärrvärmelast för försörjning av absorptionskylbehov
Utifrån beräknat kylbehov i de båda orterna kan värmelasten beräknas genom att dividera
kylbehovet för varje timme med respektive kylmaskins COP-värde. Eftersom
absorptionskylmaskiner som producerar de temperaturnivåer som fordras för frysapparatur,
såsom frysrum och isbanor kräver för höga fjärrvärmetemperaturer har dessa inte inkluderats
i arbetet med att beräkna värmelasten. De kylmaskiner som har valts som lämpliga för
fjärrvärmesystemen i Hedemora och Säter är:
!
!
!
!

Litiumbromidmaskinen för komfortkylan i Skönvik, Säter.
Ammoniakmaskinen för kylar och kylrum i Skönvik, Säter.
Litiumbromidmaskinerna och ammoniakmaskinerna i butik I, II och III samt
kompressionskylmaskinen i butik III.
Litiumbromidmaskinerna i båda ishallarna i Säter och Hedemora.

Absorptionskylmaskinerna planeras att antingen kylas med sjövatten eller med luft. Kylning
med sjövatten gäller enbart för kylmaskinerna i området Skönvik i Säter som är beläget
längs sjön Ljustern. Viss infrastruktur finns redan för sjövattenkylning i området vilket
skulle underlätta en eventuell installation (Lindkvist, 2016).
De totala värmelasterna presenteras vidare i arbetet som fall A, fall B och fall C som
inkluderar de produktionsenheter enligt Tabell 5 nedan. De olika fallens innehåll har satts
ihop utefter hur lämpliga de hypotetiskt skulle vara för Hedemora Energi och deras system.
Detta med avseende på var i systemen de tilltänkta absorptionskylmaskinerna placeras, hur
systemtemperaturerna i dessa noder i näten är samt den hypotetiska lönsamheten för
respektive fall. Fallen är utformade på så sätt att det mest aktuella fallet är fall A och att
aktualiteten minskar ju längre ned i tabellen de är listade.
Tabell 5. De olika fallen som vidare tas upp i arbetet och dess innehåll.
Fall

A
B
C

Komfortkyla,
Skönvik

Processkyla,
Skönvik

Komfortkyla,
livsmedelsbutiker

Processkyla,
livsmedelsbutiker

Kylvatten- och
kondensorkylning

x
x
x

x
x
x

x
x

x
x

x

5.1 Uppskattning av COP-värde för absorptionskylmaskiner
Ett antal absorptionskylmaskiner som finns tillgängliga på marknaden har använts att
uppskatta kylmaskiners COP-värden. De kylmaskiner och dess COP-värden som har använts
är för fabrikaten EAW, modell Wegracal SE 50, Thermax, med deras koncept Cogenie, och
AGO och konceptet Congelo. Dessa fabrikörer tillverkar absorptionskylmaskiner med
litiumbromid och vatten respektive ammoniak och vatten som arbetspar. Lämpliga modeller
har tagits fram utefter kylbehovet för fall A, B och C.
!
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5.1.1 Fall A – Endast skönviksområdet
I fall A förser en litiumbromidmaskin området Skönvik med komfortkyla samtidigt som en
ammoniakmaskin förser processkylan till kylar och kylrum i centralköket. Båda maskinerna
kyls med sjövatten och därmed säkerställs en lägre kylvattentemperatur och ett högre COPvärde. Thermax Cogenie och modell LT-3 med nominell effekt om 106 kW och COP om
0,79 har utsetts som en lämplig kylmaskin för komfortkyla. COP-värdet har skalats upp med
10 % från 0,72 eftersom kylvattentemperaturen går att få lägre tack vare sjön Ljustern.
Kylmaskinen kräver framledningstemperatur om 90°C och returnerar 80°C till nätet.
Köldbärartemperaturen ut från maskinen är 7°C och 12°C tillbaka till maskinen (Thermax,
2005).
För processkylan till kylar och kylrum i centralköket på området Skönvik har en
ammoniakmaskin av fabrikat AGO och modell Congelo 100kW ansetts lämplig. Dess COPvärde uppgår till 0,7 då kylning sker med sjövatten som säkerställer konstant
kylvattentemperatur om 15°C. Kylmaskinen kräver framledningstemperatur om 90°C och
returnerar 80°C till nätet medan köldbärartemperaturen ut till kylapparatur hålls konstant om
-7°C (Fries, 2016).
5.1.2 Fall B – Skönvik + livsmedelsbutiker
Absorptionskylmaskinerna på området Skönvik i Säter dimensioneras såsom i fall A. För
fjärrvärmenätet i Säter tillkommer värmelasten i kylmaskinerna i butik I och II.
Komfortkylan i butik I antas försörjas av en litiumbromidmaskin med fabrikat EAW, modell
Wegracal SE 50 och installerad effekt om 54kW. Kylmaskinen kräver 85°C
framledningstemperatur och returnerar 71°C ut på nätet medan köldbärartemperaturen ut
från maskinen är 9°C och temperaturen tillbaka är 15°C. Dess COP-värde uppgår till 0,83
men som varierar likt profilen i avsnitt 3.3 då den luftkyls (aiguasol 2009, 26-27). Butik I:s
processkyla till kylar och kylrum förses med en ammoniakmaskin av fabrikat AGO och
modell Congelo 50kW. I och med att maskinen inte kan kylas med de låga temperaturer som
i fall A reduceras COP-värdet i detta fall till 0,63 och varierar likt profilen i avsnitt 3.3 då
den är luftkyld (AGO AG Energie + Anlagen).
Komfortkylan i butik II förses med en likadan maskin (Thermax Cogenie LT-3) som för
komfortkylan i fall A, dock i detta fall med COP-värde om 0,72. Processkylan till kylar och
kylrum i butik II förses likt butik I med en ammoniakmaskin med COP-värde om 0,63 där
installerad effekt blir 100kW. Båda kylmaskinerna luftkyls vilket medför att COP-värdena
betraktas variera likt profilen i avsnitt 3.3.
Komfortkylan i butik III förses med en likadan variant av maskin som för komfortkylan i
fall A, dock av modell LT-8, installerad effekt om 271kW och COP-värde om 0,72
(Thermax, 2005). För processkylan i butik III har en ammoniakmaskin av fabrikat AGO och
modell Congelo 250kW utsetts med COP-värde om 0,63 likt butik I och II. Även här
luftkyls båda kylmaskinerna vilket medför att COP-värdena betraktas variera likt profilen i
avsnitt 3.3.
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5.1.3 Fall C – Skönvik, livsmedelsbutiker + kylvatten- och kondensorkylning
Absorptionskylmaskinerna på området Skönvik i Säter dimensioneras som i fall A. I detta
fall tillkommer värmelasten som kylvatten- och kondensorkylningen medför, men även den
reducering av värmelasten som ammoniakmaskinerna bidrar med då dess COP-värden ökas
som ett resultat av kylvattenkylningen. Ammoniakmaskinernas dimensioner i butik I, II och
III förblir desamma som i fall B, dock uppgår COP-värdet till 0,7 då kylvattentemperaturen
kan säkerställas till att vara konstant 15°C.
Litiumbromidmaskinerna i samtliga butiker samt i ishallarna luftkyls vilket medför att dess
COP-värde om 0,72 betraktas variera likt profilen i avsnitt 3.3. Det krävs dock att
kylmaskinernas kapaciteter ökas för att kunna hantera det extra kylbehov som kylvatten- och
kondensorkylningen medför. Lämpliga modeller av litiumbromidmaskinerna i butik I, II och
III samt i ishallarna betraktades i detta fall vara Thermax Cogenie LT-6, LT-14 C, 5G 4K C
respektive 5G 3M C (Thermax Europe).

5.2 Investeringskostnader
Utifrån lämpliga modeller, framtagna i avsnitt 5.1, har investeringskostnader för dessa
uppskattats. De ungefärliga investeringskostnaderna har utretts med avseende på vad själva
maskinen i fråga kostar samt diverse kringutrustning. Priserna exkluderar rördragning för
kyla, kylvatten och anslutningar av fjärrvärme. Kostnaderna som presenteras i detta arbete är
approximativa och är mer tänkta som en fingervisning. För ammoniakmaskinerna har
priserna överlämnats per e-mail från en kontaktperson på AGO AG Energie+Anlagen som
tillverkar dessa (Fries, 2016).
För litiumbromidmaskinerna har investeringskostnaderna uppskattats enligt de uppgifter
som finns i examensarbetet ”Undersökning av olika kyllösningar” (Persson, 2012). Dessa
inkluderar kyltorn som inte är tilltänkta för kylanläggningarna i detta arbete. Därför har
prisuppgifterna halverats då kostnaden för anläggningar utan kyltorn kan reduceras med 50
% (Martin, Setterwall och Andersson 2005, 4). Kylmaskinen med fabrikat EAW som angavs
som en lämplig maskin för butik I, fall B, har prisuppskattats enligt rapporten ”Components
and functional schemes for SAHC in target sectors” (aiguasol 2009, 27).
De approximativa priserna för ammoniak- och litiumbromidmaskinerna för respektive kund
presenteras i Tabell 6 exklusive moms.
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Tabell 6. Approximativa investeringskostnader för respektive kund och typ av maskin som
kunden är i behov av.
Ammoniakmaskin

Litiumbromidmaskin

Skönvik, 100kW

! 200 000

615 000 SEK

Butik I, 50 kW

!130 000

!70 000

Butik I, 200 kW

x

780 000 SEK

Butik II, 100 kW

! 200 000

615 000 SEK

Butik II, 530 kW

x

1 275 000 SEK

Butik III, 250 kW

! 380 000

x

Butik III, 270 kW

x

960 000 SEK

Butik III, 930 kW

x

1 715 000 SEK

Ishall, Säter, 330 kW

x

1 140 000 SEK

Ishall, Hedemora, 330 kW

x

1 140 000 SEK

5.3 Värmebehovet i Hedemora och Säter
Samtliga värmelaster adderades och presenteras i detta avsnitt i Tabell 7. Sammanslagen
värmelast för de olika fallen och orterna, presenterat i energimängd och maximal effekt.
nedan för varje fall och ort separat. De olika fallens innehåll beskrivs i Tabell 5.
Tabell 7. Sammanslagen värmelast för de olika fallen och orterna, presenterat i
energimängd och maximal effekt.
Fall
A
B
C

Hedemora
Värmeenergi/år [MWh] Värmelast [kW]
2230
8730

637
1900

Säter
Värmeenergi/år
Värmelast [kW]
[MWh]
555
190
2030
606
6960
2380

Varaktighetsdiagrammen för respektive ort presenteras i Figur 19 och Figur 20, där
förändringen av värmelasten som varje fall medför åskådliggörs. Värmelastprofilen för de
olika fallen och orterna presenteras i Appendix C och Figur 35, Figur 36, Figur 37, Figur 38
och Figur 39.
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Figur 19. Varaktighetsdiagram för ursprunglig last i nätet i Säter tillsammans med tillägg
för värmelasterna motsvarande fall A, B och C.

Figur 20. Varaktighetsdiagram för ursprunglig last i nätet i Hedemora tillsammans med
tillägg för värmelasterna motsvarande fall B och C.
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6. Systemeffekter av integrerad absorptionskyla
I detta avsnitt presenteras de resultat från beräkningar och simuleringar av förändrade
systemtemperaturer, miljöpåverkan, ekonomi och värmebehov. Resultaten är framtagna för
fall A, fall B och fall C i Säter respektive Hedemora. Dessutom jämförs resultaten för fall A
med alternativkostnaden för att försörja hela skönviksområdet på annat sätt än med
fjärrvärme som skulle kunna vara ett alternativ. Intäkterna för Hedemora Energi kan för
respektive fall jämföras med vad kostnaderna blir för kunden samt vad den alternativa
kostnaden skulle vara om samma kyllast istället produceras i eldrivna kylmaskiner.

6.1 Förändrade systemtemperaturer
De nya fram- och returledningstemperaturerna för varje fall och ort, uppskattade i
MATLAB, enligt avsnitt 3.4.1 respektive 3.4.2, redovisas i detta avsnitt. De nya
returledningstemperaturerna illustreras som dygnsmedelvärden i diagram tillsammans med
de ursprungliga temperaturerna som påvisar skillnaden dessa emellan. Likaså presenteras i
varaktighetsdiagram för varje fall den höjning av framledningstemperatur som varje dag
måste utföras efter integrering av absorptionskylmaskin.
6.1.1 Säter
I Figur 21 presenteras hur returtemperaturen förändras i fall A, B och C i Säter efter
integrering av absorptionskylmaskin. De höjningar av temperaturen per dag i medeltal för
fall A, B och C har beräknats till 2.57°C, 10.6 °C respektive 18.3 °C.
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Figur 21. Nya beräknade returledningstemperaturer för fall A, B och C i Säter, jämfört med
den ursprungliga.
Nedan, i Figur 22, visas de höjningar i medeltal av framledningstemperaturen som krävs
respektive dag i fall A, B och C i Säter vid integrering av absorptionskylmaskin.

Figur 22. Varaktighetsdiagram för höjningar av framledningstemperaturen för fall A, B och
C i Säter i genomsnitt respektive dag.
!

42

6.1.2 Hedemora
I Figur 23 presenteras hur returtemperaturen förändras i fall B och C i Hedemora efter
integrering av absorptionskylmaskin. De höjningar av temperaturen per dag i medeltal för
fall B och C har beräknats till 4.91 °C respektive 23.3 °C.

Figur 23. Nya beräknade returledningstemperaturer för fall B och C i Hedemora, jämfört
med den ursprungliga.
Nedan, i Figur 24, visas de höjningar i medeltal av framledningstemperaturen som krävs
respektive dag i fall B och C i Hedemora vid integrering av absorptionskylmaskin.
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Figur 24. Varaktighetsdiagram för höjningar av framledningstemperaturen för fall B och C
i Hedemora i genomsnitt respektive dag.

6.2 Förändrad fjärrvärmeproduktion
6.2.1 Energiförändring
Med de nya fram- och returledningstemperaturerna samt de nya värmelasterna som de
integrerade absorptionskylmaskinerna medför kan de årliga energiförändringarna, med
avseende på produktion och förluster i de olika fallen i Säter och Hedemora, betraktas i
Figur 25. Simulerat resultat som ligger till grund för figuren återfinns i Tabell 13, Appendix
E. Av resultaten att döma kan man dra slutsatsen att ju större påverkan som integrerade
absorptionskylmaskiner har på systemtemperaturerna, desto större blir värmeförluster.
Förändringarna i värmeproduktion avspeglar den extra last som absorptionskylmaskinerna
kräver i respektive fall och som presenterades i Tabell 7. Summan av förändringarna i
produktionen i de olika enheterna; hetvattenpanna, oljepanna och ångpanna (i Figur 26)
uppgår till den totala förändringen i värmeproduktion i respektive fall. Det är förklaringen
till varför produktionen i hetvatten- och oljepannorna förändras negativt med den
tillkommande värmelasten. Simuleringsmodellen LAVA optimerar systemen på sådant sätt
att den tillkommande värmelasten försörjs av ångpannorna i samtliga fall på båda orterna.
Detta eftersom att ångpannorna är kopplade till turbinerna och kraftproduktionen. En större
värmeproduktion i ångpannorna, till nackdel för produktionen i hetvatten- och oljepannorna,
!
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är nödvändig för att kompensera för den negativt förändrade kraftproduktionen som höjda
returledningstemperaturer medför och maximera den ekonomiska vinsten.

Figur 25. Simulerade energiförändringar med avseende på produktion och förluster i de
olika fallen i Säter och Hedemora.

De simulerade energiförändringarna med avseende på kraftproduktion och
rökgaskondensorernas värmeleverans presenteras i Figur 26 för respektive fall och ort.
Resultaten visar att ju större påverkan som integrerade absorptionskylmaskiner har på
systemtemperaturerna, desto sämre blir effektutbytet i rökgaskondensorn. De simulerade
resultaten som genererar figuren återfinns i Tabell 13, Appendix E.
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Figur 26. Simulerade energiförändringar med avseende på kraftproduktion och
rökgaskondensorernas värmeleverans i de olika fallen i Säter och Hedemora.
6.2.2 Ekonomiförändring
Införande av absorptionskylmaskiner medför även årliga ekonomiska konsekvenser. Dessa
har beräknats av LAVA med avseende på förändringar i bränslekostnader, sålda elcertifikat,
elförsäljning, flödesintäkter, utsläppsrätter och NOx-avgifter. LAVA tar inte med övriga
intäkter som underlag för de ekonomiska beräkningarna. Utöver flödesavgift tar Hedemora
Energi även ut så kallad effektavgift, fast avgift och energiavgift. Förändringarna av dessa
har beräknats utifrån Hedemora Energis taxamodell (Kononova, 2016). Summering av
samtliga förändringar ger det totala ekonomiska resultatet för Hedemora Energi och
presenteras i Figur 27 tillsammans med de årliga ökade kostnaderna för de berörda kunderna
och kostnaden om samma mängd energi istället produceras i eldrivna maskiner som
beskrevs i avsnitt 3.6. Värdena presenteras för samtliga fall i respektive ort samt för
bortkoppling av skönviksområdet och är exklusive moms.
I Tabell 14, Tabell 15 och Tabell 16, Appendix E, redovisas simulerade och beräknade
ekonomiska förändringar för Hedemora Energi, förändrade kostnader för kunderna i
respektive fall och ort samt den alternativa elkostnaden för respektive fall och ort.
Resultaten visar att ju större värmelasten är som integrerade absorptionskylmaskiner står för,
desto större blir den positiva ekonomiska förändringen för Hedemora Energi. Dock blir även
skillnaden mellan kostnaden och den alternativa elkostnaden för kund större. Figuren visar
även att den negativa ekonomiska förändringen för Hedemora Energi blir stor i och med att
skönviksområdet simuleras som bortkopplat.
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Figur 27. Totalt ekonomiskt resultat för respektive fall och stad samt för bortkoppling av
skönviksområdet. Dessutom kostnaden för kund samt den alternativa elkostnaden för kund
för respektive fall.
I och med att den ekonomiska förlusten vid bortkoppling av området Skönvik blir så stor
finns motivation för Hedemora Energi att se över taxorna för de berörda kunderna. Om
energibolaget skulle förlora kunden i framtiden skulle det vara en svår konsekvens för
företaget. Resultaten visar på att det finns anledning för Hedemora Energi att till och med
leverera värmen till skönviksområdet med förlust då den möjliga, alternativa, förlusten är
större.
6.2.3 Miljöförändring
De årliga utsläppsförändringarna som integrering av absorptionskylmaskiner orsakar har
sammanställts av LAVA och presenteras för varje fall och respektive ort i Figur 28.
Förändringar i CO2-utsläpp läses av på den sekundära, rödmarkerade y-axeln. De simulerade
resultaten som ligger till grund för figuren återfinns i Tabell 17, Appendix E.
Förändringar i utsläpp av CO, SOx och NOx blir större ju större värmebehovet är, inklusive
integrerade absorptionskylmaskiner.
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Figur 28. Simulerade miljöförändringar för fall A, B och C i Säter respektive Hedemora
samt för alternativet bortkoppling av skönviksområdet. Den rödmarkerade, sekundära yaxeln representerar förändringarna i CO2-utsläpp.
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7. Känslighetsanalys
Eftersom att den nya framledningstemperaturen styr både flöden och i förlängningen den
nya returtemperaturen tillbaka till produktionsenheten, uppskattat enligt metod i avsnitt
3.4.2, har en känslighetsanalys gjorts för olika krav på framledningstemperatur hos
absorptionskylmaskinerna motsvarande fall A i Säter. Dessutom har förändringen i COPvärde hos ammoniakmaskinen vid förändrade drivtemperaturer tagits med i analysen.
Förutom basfallet då COP-värdet för ammoniakmaskinen i området Skönvik uppgår till 0,7
vid framledningstemperatur på 90°C har även simuleringar utförts för COP-värde på 0,69
och 0,705 vid framledningstemperatur på 80°C respektive 95°C. Returledningstemperaturen
är för alla tre fallen 10°C lägre än respektive framledningstemperatur (Fries, 2016).
I Figur 29 visas de höjningar av temperaturen på fjärrvärmevattnet ut från kraftvärmeverket
som måste ske respektive dag för fallet då absorptionskylmaskinen kräver 80°C, 90°C samt
då den kräver 95°C.

Figur 29. Varaktighetsdiagram för höjningar av framledningstemperaturen för fall A i Säter
i genomsnitt respektive dag då absorptionskylmaskinerna kräver temperatur om 80°C, 90°C
och 95°C.
Vad gäller returledningstemperaturen tillbaka till kraftvärmeverket blir dessa förhöjda i
genomsnitt 2,59°C per dag då absorptionskylmaskinen kräver 80°C och i genomsnitt 2,56°C
per dag då maskinen istället kräver 95°C. Dessa höjningar kan jämföras med basfallet då
höjningen blir 2,57°C.
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I Tabell 8 nedan visas vilket värmebehov de olika absorptionskylmaskinerna med olika
COP-värden och krav på framledningstemperatur fordrar. Dygnsenergibehov och fram- och
returledningstemperaturerna för de olika fallen simulerades sedan i LAVA vars årliga
ekonomiska resultat för Hedemora Energi presenteras i Figur 30. De simulerade resultaten
som generar figuren återfinns i Tabell 18 och Tabell 19, Appendix E.
Tabell 8. Beräknade värmebehov för tre olika absorptionskylmaskiner med olika krav på
framledningstemperatur.
Värmebehov till absorptionskylmaskin [MWh]

COP=0,69

560

COP=0,7

555

COP=0,705

553

Förändringarna av det totala ekonomiska resultatet för Hedemora Energi syns minska ju
högre kravet på framledningstemperatur till ammoniakmaskinen i skönviksområdet är. Detta
eftersom att elproduktion, värmeleverans från RGK och värmelast minskar, samtidigt som
värmeförlusterna ökar, när kravet på framledningstemperatur blir högre.

Figur 30. Förändrat ekonomiskt resultat för Hedemora Energi i fallen då
framledningstemperatur till absorptionskylmaskinen är 80°C, 90°C (basfallet) och 95°C.
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8. Diskussion
Resultaten visar att integrerade absorptionskylmaskiner medför ökade systemtemperaturer
och reducerade flödesintäkter till följd av reglerat flöde för att bibehålla effektleveranserna i
nätet. Ändå är de totala förändrade ekonomiska resultaten positiva för samtliga fall. Även
för fall B och C i Säter och Hedemora, något som inte hade förväntats på förhand. Dock
tycks incitamenten för de berörda kunderna saknas för att investera i absorptionskyla och gå
över från deras befintliga, eldrivna drift. Det visar på att Hedemora Energi bör se över sina
taxor för att göra tekniken mer intressant samt helt stå för investeringskostnaden, alternativt
kraftigt subventionera den. Detta då utgifterna syns återbetala sig inom överskådlig tid,
framför allt med tanke på alternativkostnaden som skulle uppstå om området Skönvik
bestämmer sig för att koppla bort sig från fjärrvärmenätet. Idag tycks energibolagen tampas
med det låga elpriset som lockar fler och fler att installera eldrivna värmepumpar eller andra
tekniker såsom bergvärme/bergkyla. Med fjärrvärmedriven absorptionskyla kan Hedemora
Energi såsom många andra energibolag erbjuda fler produkter ur sin portfölj med
kundorienterade tjänster och lösningar och därigenom skapa mer etablerade kundrelationer.
Exempelvis kan någon form av lägre kyltaxa utformas som gynnar de kunderna som tas upp
i det här arbetet samtidigt som man inspirerar fler att investera i denna miljövänliga
kylteknik. Var brytpunkten är innan absorptionskyla hos kunden i fråga blir en förlustaffär
för Hedemora Energi har inte undersökts på grund av tidsbrist men som skulle vara ett
intressant inslag i en fortsatt studie på ämnet.
Såsom har förväntats är Säter en stad med alla förutsättningar för lönsam investering i
fjärrvärmedriven absorptionskyla. Det är stad med generellt höga framledningstemperaturer
i den delen av nätet som skönviksområdet är beläget. Dessutom är området lokaliserat intill
sjön Ljustern som innebär stabil tillförsel av kylvatten till de tilltänkta
absorptionskylmaskinerna på området. Däremot är de andra potentiella kunderna i Säter som
tagits upp i det här arbetet lokaliserade långt från sjön och dessutom i den så kallade
lågtempererade delen av Säter, efter sågverket. Det betyder att den påverkan på
systemtemperaturerna och nätflödena som absorptionskylmaskiner medför blir mer
betydande än i den högtemperererade delen. Vidare innebär lokaliseringar längre bort från
sjön att kylning av kylmaskinerna måste ske med hjälp av köldmedelkylare eller andra
fläktanordningar som har antagits redan finnas vid livsmedelsbutikerna och ishallarna och
som kan modifieras för kylning även av absorptionskylmaskiner. I undersökningar av
potentialen för kundplacerad absorptionskyla dimensioneras dessa projekt oftast med kyltorn
men som ökar investeringskostnaderna markant och undviks helst när det finns andra
alternativ. Alltså där det, som i Skönvik, finns en sjö nära som kan användas som
värmesänka eller med kylmedelskylare, som livsmedelsbutikerna och ishallarna antas ha, där
den omgivande luften utnyttjas som värmesänka.
För att göra arbetet mer tillförlitligt bör kostnaderna tas med för anslutningar av de berörda
kunderna i denna studie som ännu inte är anslutna på fjärrvärmenätet. Enligt de
förundersökningar som ligger till grund för arbetet visade det sig att även butik I och
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ishallen i Hedemora har ett stort behov av kyla vilket medförde att dessa togs med i studien.
Resultaten av beräkningarna och simuleringarna förutsätter alltså att dessa är anslutna och
att systemparametrarna, med avseende på temperaturer och flöden, hålls konstanta.
Vidare finns ytterligare förslag på fortsatta studier för det här ämnet. I och med att driftdata
från de befintliga kylmaskinerna, såsom elförbrukning, har saknats som underlag för
uppskattning av kylbehovet har behovet uppskattats på andra sätt. Genom att manuellt mäta
elförbrukningen skulle i förlängningen värmebehovet till absorptionskylmaskinerna kunna
beräknas mer precist. Detta kräver mer tid och utrustning, något som inte har funnits
tillgängligt för det här examensarbetet. Dessutom har inte arbetet tagit hänsyn till de
oljepannor som levererar värme från andra håll i näten. Drifttimmarna för dessa är relativt få
i antalet men som bör tas med vid fortsatta arbeten för att göra resultaten ännu mer
tillförlitliga.
Kylvatten- och kondensorkylning har setts som en innovativ värmelast som resulterar i stora
ekonomiska vinster enligt den här studien. Dock är kostnaderna för kunden i fråga ungefär
tio gånger större än vad den alternativa elkostnaden är. Detta jämfört med de övriga fallen
utan kylvatten- och kondensorkylning där kostnaderna för respektive kund är ungefär fyra
gånger större än vad den alternativa elkostnaden skulle vara. Dessutom krävs i fall C större
litiumbromidmaskiner med större investeringskostnader. Min hypotes är att det är för stora
ekonomiska konsekvenser för att incitamenten för kunden ska förbli påtagliga samtidigt som
det är lönsamt för Hedemora Energi.
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9. Slutsatser
Arbetet visar på att det i både Hedemora och Säter finns många potentiella kunder för
absorptionskyla. Under arbetets gång har området Skönvik med beräknat kylbehov om 422
MWh setts som den mest aktuella kunden. Dels för att fastighetsbolaget som äger husen på
området har visat intresse för tjänsten och dels för att Skönvik är beläget i Säter med
lämpliga systemtemperaturer och dessutom intill sjön Ljustern vilket betyder att det finns
goda möjligheter för kylning av de tilltänkta absorptionskylmaskinerna. Det medför att
behovet av kyltorn elimineras och i förlängningen att investeringskostnaderna reduceras.
Dock visar resultaten på att även kyllasterna i livsmedelsbutikerna samt ishallen i Säter kan
vara intressanta för Hedemora Energi, vilket går emot hypotesen.
Resultaten baseras på hur fjärrvärmesystemen är utformade utifrån de olika fallen.
Exempelvis är butik I samt ishallen i Hedemora inte anslutna på nätet vilket betyder att
anslutningskostnaden kommer ovanpå det ekonomiska resultatet. Studien har ändå tagit med
dessa potentiella kunder av absorptionskyla i syfte att visa vilka utvecklingsmöjligheter det
finns i de båda orterna.
Eftersom inget tydligt samband har identifierats mellan fram- och returledningstemperatur
behölls returtemperaturen oförändrad vid höjning av framledningstemperaturen. Detta
medför att flödet i näten minskar för att behålla samma effektleverans, vilket gör att
flödesintäkterna minskar. Men ändå gör de tillkommande flödesintäkterna från de tilltänkta
absorptionskylmaskinerna att förändringen blir positiv för samtliga fallen. Av resultaten att
döma kan man se att ju större värmelasten är desto större blir påverkan på
systemtemperaturerna. Dessutom syns ett tydligt samband mellan ökade fram- och
returledningstemperaturer och ökade bränslekostnader, värmeförluster och minskade
värmeleveranser från rökgaskondensorerna.
De totala förändrade ekonomiska resultaten är positiva för samtliga fall med drygt 44 tkr i
årlig vinst för fall A i Säter och högsta årliga vinst med knappt 990 tkr för fall C i Säter. Det
visar på att det finns lönsamhet med absorptionskyla för Hedemora Energi. Framför allt efter
jämförelse med vad alternativkostnaden skulle kunna bli om värmelasten som området
Skönvik årligen står för kopplas bort, som skulle kunna vara en realistisk utgång då
fastighetsbolaget ser över kyllösningar. Dock saknas, med den taxamodell som finns idag,
incitament för de potentiella kunderna att investera i absorptionskyla. Som Figur 27
presenterar är de ökade avgifterna som absorptionskyla medför många gånger större än vad
den alternativa elkostnaden skulle vara. Detta talar för att Hedemora Energi bör se över sina
taxor för att göra tjänsten mer intressant för kunderna.
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Appendix A
Tabell 9. Sammanställning av kylmaskiner i Skönvik, Säter.
Kylmaskin nr

Max. effekt [kW]

1

10

2

2,8

3

3,35

4
5

2,8
7,912

Sanyo SAPCR128
Daikin RKS20
Acson

6

6,887

-

7

3,2

8

7

Sanyo SAPCR93
Panasonic CUMC240

9
10
11

2,2
18
20

-

12

13

-

13
14
15
16
17
18

1,2
4,2
3
3
3
6,887

-

19

10

20

3,5

21
22
23

2,8
2,8
5,1

Panasonic CUJ34
Mitsubishi
SRC408
Daikin RKS20
Daikin RKS20
Carrier

24

2,5

25

5,1
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Fabrikat och
modell
Panasonic CUV34
Daikin RKS20

Panasonic CUC90
Carrier
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Kommentar

Källa
Panasonic 2002, 11

Approx. som en
kylmaskin nr4
Approx. för högre
köldmängd
Approx. som en modell
A4AC30C
Approx. som en Acson
AMAC25C med
reducerad köldmängd.

Daikin 2012, 3
Sanyo, 3
Daikin 2012, 3
Acson, 78
Acson, 67
Sanyo, 5

Approx. som en maskin
med köldmedia R22
med högre köldmängd
Processkyla, frysrum
Processkyla, snabbkyl
Processkyla,
Vätskekylaggregat till
kylrum
Processkyla, Snabbkyl
Gofood
Processkyla, K3
Processkyla, K6
Processkyla, K7
Processkyla, K8
Processkyla, K9
Approx. som en Acson
AMAC25C och
reducerad köldmängd

Panasonic 1996, 5-6
Eklund, 2016
Eklund, 2016
Eklund, 2016
Eklund, 2016
Eklund, 2016
Eklund, 2016
Eklund, 2016
Eklund, 2016
Eklund, 2016
Acson, 67
Panasonic
Mitsubishi 2002, 11

Approximerar som en
modell 30RA 005

Daikin, 3-5
Daikin, 3-5
Carrier 2003, 3
Cepbuk&K

Approximerar som en
modell 30RA 005

Carrier 2003, 3

Referenser
Acson. Air Cooled Mini Chiller AMAC25C, A4AC25C, A4AC30C.
http://www.acson-international.com/files/tm/acson/Acson%20TM2011/AMACC_(i)/AMAC-C_(i).pdf
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Appendix B

!

Figur 31. Kylbehovet för butik II över ett år, uppdelat på processkyla till kylar och frysar
samt komfortkyla.
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Figur 32. Kylbehovet för butik III över ett år, uppdelat på processkyla till kylar och frysar
samt komfortkyla.
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Figur 33. Processkyla till kylar och frysar för butik I över ett sommardygn.
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Figur 34. Kylproduktion i en ishall över ett år.
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Appendix C

!

Figur 35. Värmelastprofil för fall A; Området Skönvik i Säter.
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Figur 36. Värmelastprofil för fall B i Säter.
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Figur 37. Värmelastprofil för fall B i Hedemora.
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Figur 38. Värmelastprofil för fall C i Säter.
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Figur 39. Värmelastprofil för fall C i Hedemora.
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Appendix D
!

Tabell 10. Lastbehov samt tryck och flöden i nätet i Säter respektive Hedemora.

Ort

Minlast,
sommar
[MW]

Årligt
kundbehov
[MWh]

Årliga
Pumpverkningsvärmeför- grad [%]
luster [%]

Flöde
vid en
viss
tidpunkt
[m3/h]

Tryckfall i
nätet vid en
viss
tidpunkt
[MPa]

Säter

2,5

49047

12

80

135

2,5

Hedemora

0,76

56394

17

80

263

2,8

Tabell 11. Intäkter och utgifter i Säter respektive Hedemora.
Ort

Värde,
Värde,
såld el
elcertifikat
[kr/MWh] [kr/st]

Flödesintäkter
[kr/m3]

Värde,
utsläppsrätter
[kr/ton CO2]

NOx-avgift
[kr/kg NOx]

Säter

210

130

2

88

50

Hedemora

210

130

2

88

50

Tabell 12. Bränslen och dess bidragande utsläpp.
Bränsle

CO
CO2
SOx
NOx
Hg
Stoft
Aska
[kg/MWh] [kg/MWh] [kg/MWh] [kg/MWh] [kg/MWh] [kg/MWh] [kg/MWh]

Trädbränsle 1,08

0

0,072

0,216

0

0

0

Eo5

274

0,324

0,216

0

0

0

0,054
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Appendix E
Tabell 13. Simulerade energiförändringar för fall A, B och C i Säter respektive Hedemora.
Värmeprod.
[MWh]

Värmeleverans
från RGK
[MWh]

Värmeförluster
[MWh]

Kraftprod.
[MWh]

Prod. i
ångpanna
[MWh]

Prod. i
hetvattenpanna
[MWh]

Prod. i
oljepanna
[MWh]

Fall A

555

-241

117

95

313

43

199

Fall B

2033

-1905

878

-397

1769

341

-77

Fall C

6960

-3750

1176

275

3781

2931

-248

Fall B

3124

402

759

359

5093

-1828

-141

Fall C

8734

-4128

4105

-1361

10385

-1747

96

Säter

Hedemora

Tabell 14. Simulerade ekonomiska förändringar för fall A, B och C i Säter respektive
Hedemora.
Rörliga
kostnader
(t.ex.
bränsle)
[kr]

Elcertifikat
[kr]

Elförsäljning
[kr]

Flödesintäkter
[kr]

Utsläppsrätter
[kr]

NOxavgifter
[kr]

Fall A

-380241

12361

19968

110030

-4798

-6055

Fall B

-918661

-51657

-83446

101157

1863

-40407

Fall C

-3488566

35687

57648

693935

-5982

-87774

Bortkoppling

1799108

-74457

-120276

-205061

24416

33520

Fall B

-518623

46709

75453

150189

3406

-45057

Fall C

-2676464

-176909

-285776

173189

-2309

-151304

Säter

Hedemora

!

68

Tabell 15. Förändrade inkomster från effekt- energi och fasta avgifter samt det totala
förändrade ekonomiska resultatet.
Effektavgifter
[kr]

Energiavgifter
[kr]

Fasta avgifter
[kr]

Totalt
ekonomiskt
resultat [kr]

Fall A

95766

172790

24980

44801

Fall B

465498

625494

53150

152991

Fall C

1216696

2414710

153262

989616

Bortkoppling

-84702

-1970626

-2313490

-2911568

Fall B

428876

685078

73381

899412

Fall C

1282534

1958909

102154

224024

Säter

Hedemora

Tabell 16. Ökade kostnader för berörda kunder i fall A, B och C i Säter respektive
Hedemora, jämfört med vad samma kylenergibehov, producerad av el, skulle kosta.
Flödesavgifter
[kr]

Effektavgifter
[kr]

Energiavgifter
[kr]

Fasta avgifter
[kr]

Totalt [kr]

Alternativ
elkostnad
[kr]

Fall A

110030

95766

172790

24980

403566

100652

Fall B

101157

465498

625494

53150

1245299

346927

Fall C

693935

1216606

2414710

153262

4478513

468632

Fall B

150189

428876

685078

73381

1337524

373108

Fall C

173189

1282534

1958909

102154

3516786

524754

Säter

Hedemora

Tabell 17. Simulerade miljöförändringar för fall A, B och C i Säter respektive Hedemora
samt för alternativet bortkoppling av skönviksområdet.
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CO [ton]

CO2 [ton]

SOx [ton]

NOx [ton]

Fall A

0,7

54,5

0,1

0,2

Fall B

4,3

-21,2

0,3

0,9

Fall C

11,3

-68,0

0,8

2,3

Bortkoppling

-4,3

-277,5

-0,6

-1,1

Fall B

3,1

-38,7

0,2

0,6

Fall C

13,8

26,2

1,0

2,8

Säter

Hedemora

Tabell 18. Simulerade ekonomiska resultat för tre olika absorptionskylmaskiner för fall A i
säter.
Rörlig
kostnader
(t.ex. bränsle)
[kr]

Elcertifikat
[kr]

Elförsäljning
[kr]

Flödesintäkter
[kr]

Utsläppsrätter
[kr]

NOx-avgifter
[kr]

COP=0,69

-387302

13741

22196

117153

-4854

-6092

COP=0,7

-380241

12361

19968

110030

-4798

-6055

COP=0,705

-367930

8088

13065

92946

-4736

-6123

Tabell 19. Förändrade årliga inkomster baserat på effekt- energi och fasta avgifter för de
tre olika absorptionskylmaskiner i fall A i Säter, samt det totala förändrade resultatet.

!

Effektavgifter
[kr]

Energiavgifter
[kr]

Fasta avgifter
[kr]

Totalt
[kr]

COP=0,69

95766

174044

24980

49632

COP=0,7

95766

172790

24980

44801

COP=0,705

94717

171792

24980

26799
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