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Sammanfattning
Under sommarmånaderna är behovet i fjärrvärmenät lågt, vilket innebär att
fjärrvärmeproducenter i större utsträckning kan elda de mest lönsamma bränslena för att
täcka behovet. Vid Linköpings kraftvärmeverk eldas under sommarperioden stora mängder
billigt avfall vilket leder till låga och ibland negativa marginalkostnader i produktionen.
Därmed är det intressant att utnyttja denna värme i så stor mån som möjligt, vilket kan göras
via fjärrvärmedrivna absorptionskylmaskiner. Absorptionskylmaskiner används i dagsläget för
produktion av fjärrkyla i Linköping, men är dessutom möjliga att använda för isproduktion.
Denna rapport är tänkt att agera underlag för de beslut som fastighetsbolaget
Lejonfastigheter AB i Linköping tar angående framtiden för kylsystemet vid Linköpings ishall.
Rapporten syftar till att utreda möjligheterna för att installera en absorptionskylmaskin för
isproduktion till ispistarna vid området Stångebro i Linköping. Som komplettering till den
befintliga maskinparken bestående av eldrivna kompressorkylmaskiner skulle en
absorptionskylmaskin kunna leda till en minskad elförbrukning i isproduktionen.
Utöver detta syftar rapporten även till att undersöka effektiviseringsåtgärder för de befintliga
kompressorkylmaskinerna, i form av en sänkning av kondenseringstemperaturen.
Temperatursänkningen, som innebär att hela kompressorcykeln blir effektivare och att
kompressorernas elförbrukning sänks, uppnås genom att använda fjärrkyla i kylningen av
kondensorerna.
Resultaten visar att den undersökta absorptionskylmaskinen inte leder till några
kostnadsminskningar, utan är lika dyr eller dyrare än de befintliga kompressorkylmaskinerna
under större delen av året. Däremot visar sig ett byte av kondensorkylning för de befintliga
kompressorkylmaskinerna från dagens kylning mot utomhusluft till kylning med fjärrkyla,
kunna ge en årlig besparing på runt 350 000 kr. Denna siffra inkluderar även ett byte av
komfortkyla från dagens system med kompressorkylmaskin, till att istället använda sig av
fjärrkyla direkt. Dessutom kan en sänkning av den årliga abonnerade toppeffekten för den
inköpta elektriciteten erhållas i och med kylmaskinernas ökade effektivitet. Inkluderat
investeringskostnader, så som rörläggning, fås en ungefärlig återbetalningstid på 13 år.
Arbetet i denna rapport innehåller ett antal uppskattningar och osäkerheter vilket gör att det
verkliga fallet kan komma att skilja sig från de resultat som här presenteras. Det är därmed
intressant för framtiden att i mera detalj studera hur en eventuell absorptionskylmaskin skulle
passa in i systemet med kompressorkylmaskiner, samt hur fjärrkylenätet på bästa sätt
integreras i arenaområdets energisystem.
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Abstract
During the summer months the need for district heating is low, which means that district
heating producers to a greater extent can use fuel with low cost to cover the demand. In the
combined heat and electricity plants in Linköping, large quantities of waste is used during the
summer months – leading to low and in some cases even negative marginal costs. Hence, it is
interesting to utilize this heat as much as possible, which can be done by absorption chillers
driven by district heating. Absorption chillers are currently in use for production of district
cooling in Linköping, but it is also possible to produce ice with this type of machine.
This report is intended to act as support for the decisions that the real estate company
Lejonfastigheter AB in Linköping takes regarding the future of the cooling system in the city’s
ice hockey arena. In doing this, the report aims to examine the possibilities for installing an
absorption chiller for ice production at the ice rinks in Saab Arena in Linköping. The absorption
chiller will be added to the existing system of electrically driven compressor chillers, which
could lead to lower electricity use.
In addition, the report aims to examine efficiency measures for the existing compressor
chillers, by a lowering of condensation temperature. The lowered temperature, which leads
to a more efficient compressor cycle and to the compressor’s electricity consumption being
reduced, is achieved by using district cooling for the cooling of the condensers.
The results indicate that the examined absorption chiller does not lead to any cost reductions,
but is equally or more expensive than the existing compressor chillers for most of the year. On
the other hand, a change of condenser cooling for the existing compressor chillers from
today’s cooling by ambient air to cooling by district cooling, can render annual savings of
around 350 000 SEK. This figure also includes a change of comfort cooling system from today’s
system with a compressor chiller to a system which uses district cooling directly. The figure
also includes a lowering of the annual subscribed electrical peak-effect achieved by the
increase in compressor efficiency. Including investment costs, such as piping, an approximate
payback time of 13 years is calculated.
The work in this report contains a number of estimates and uncertainties, which leads to that
the actual case may differ from the results presented here. In the future it is thus interesting
to study in detail how a potential absorption chiller would be integrated into the system of
compressor chillers, as well as how the district cooling network is best integrated into the
arena area’s energy system.

ii

Förord
Detta examensarbete är skrivet av Erik Ingvarsson och Erik Jonsson, motsvarar 30
högskolepoäng och är det avslutande momentet i civilingenjörsutbildningen Energi – Miljö –
Management, vid Linköpings universitet. Arbetet har utförts i Linköping under vårterminen
2018. Under arbetets gång har framförallt avdelningen för energisystem vid Linköpings
universitet, Tekniska verken i Linköping AB samt Lejonfastigheter i Linköping AB varit
involverade, förutom författarna själva.
Mycket stöd och hjälp har getts under arbetets gång och därför vill författarna rikta ett särskilt
tack till Danica och Jocke på universitetet; Emil, Marcus, Jimmy, Martin, Ulf och Sören på
Tekniska verken; Fredrik på Lejonfastigheter samt Kenneth och Per på Francks kylindustri.
Sist men inte minst så vill författarna tacka varandra för ett väl genomfört arbete med en del
huvudbry, men framförallt många skratt.

Erik Ingvarsson
Linköping
2018-05-25

Erik Jonsson
Linköping
2018-05-25

iii

Nomenklatur
Latin
Symbol

Beskrivning

Enhet

cp

Specifik värmekapacitet

J kg-1 K-1

𝑈

Värmeövergångskoefficient

W m-2 K-1

𝑚̇

Massflöde

kg s-1 eller kg h-1

P

Tryck

Pa

Q

Värmeenergi

kWh

𝑄̇

Värmetransport

W

S

Entropi

J K-1

T

Temperatur

°C

𝑉̇

Volymflöde

m3 s-1 eller m3 h-1

W

Elenergi

kWh

𝑊̇

Arbete

W

Grekisk
Symbol

Beskrivning

Enhet

η

Verkningsgrad

-

ρ

Densitet

kg m-3

π

Tryckförhållande

-

Förkortningar
Förkortning

Beskrivning

COP
FJK
GAX

Coefficient of performance, synonymt med köldfaktor
Fjärrkyla
Generator absorber heat exchanger
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Definitioner
Beskrivning
Absorbent, absorptionsvätska
Arbetspar
Ispist
Kylmedel

Köldmedium
Köldbärare
Köldfaktor
Temperaturlyft
Värmesänka

Den vätska i en absorptionskylmaskin i vilken det förångade
köldmediet absorberas
De två medierna (köldmedium och absorbent) i en
absorptionskylprocess
Is samt bärlager vid en isanläggning
Vätska eller gas som upptar värme från kylmaskinens
kondensor och därefter avger värmet till omgivningen via luft
eller vatten
Det cirkulerande mediet i en förångningskylprocess
Vätska som upptar värme från området som ska kylas och
sedan avger värmet till kylmaskinens förångare
Godhetstal för kyl- och värmemaskiner, synonymt med COP
Temperaturhöjningen av köldmediet från
förångningstemperatur till kondenseringstemperatur
Det medium som upptar värmet som avges av kylmedlet, ofta
omgivande luft eller vatten

v

Innehåll
Sammanfattning ................................................................................................................ i
Abstract ............................................................................................................................ ii
Förord ............................................................................................................................. iii
Nomenklatur ....................................................................................................................iv
Innehåll ............................................................................................................................vi
Figurer ..................................................................................................................................................x

Inledning.................................................................................................................. 1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Syfte och mål ........................................................................................................................... 2
Frågeställningar ....................................................................................................................... 2
Avgränsningar .......................................................................................................................... 3
Antaganden ............................................................................................................................. 3
Disposition ............................................................................................................................... 3

Bakgrund ................................................................................................................. 4
2.1

2.2

2.3
2.4

Fjärrvärme ............................................................................................................................... 4
2.1.1

Fjärrvärme i Sverige ...................................................................................................................... 4

2.1.2

Fjärrvärmemarknaden .................................................................................................................. 5

2.1.3

Fjärrvärmens klimat- och miljöpåverkan ...................................................................................... 5

Fjärrkyla ................................................................................................................................... 5
2.2.1

Fjärrkyla i Sverige .......................................................................................................................... 6

2.2.2

Frikyla ............................................................................................................................................ 6

2.2.3

Kylbehovets variation över året .................................................................................................... 6

2.2.4

Fjärrkylans klimat- och miljöpåverkan .......................................................................................... 6

Kraftvärme ............................................................................................................................... 7
Sveriges elsystem .................................................................................................................... 7

Teori ........................................................................................................................ 9
3.1

3.2

Kompressorkyla ....................................................................................................................... 9
3.1.1

Kompressorkylprocessen ......................................................... Fel! Bokmärket är inte definierat.

3.1.2

Köldfaktor ................................................................................................................................... 12

3.1.3

Tekniska aspekter ....................................................................................................................... 14

Absorptionskyla ..................................................................................................................... 17
3.2.1

Absorptionskylprocessen ............................................................................................................ 18

3.2.2

Absorptionskyla kontra kompressorkyla .................................................................................... 20

3.2.3

Köldfaktor ................................................................................................................................... 21

3.2.4

Arbetsmedier .............................................................................................................................. 23

3.2.5

Ytterligare processteg ................................................................................................................. 24

vi

3.2.6

3.3
3.4

Avancerade processer ................................................................................................................. 25

Kylsystem i ishallar ................................................................................................................ 26
Fjärrkyle- och fjärrvärmenät.................................................................................................. 27

Fallstudie ............................................................................................................... 30
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

4.6
4.7

4.8

Tekniska verken ..................................................................................................................... 30
Lejonfastigheter..................................................................................................................... 30
Utvecklingsprojektet Delad Energi ........................................................................................ 30
Kraftvärme i Linköping .......................................................................................................... 30
Fjärrvärme i Linköping ........................................................................................................... 31
4.5.1

Temperaturer .............................................................................................................................. 31

4.5.2

Marginalkostnad ......................................................................................................................... 33

Fjärrkyla i Linköping ............................................................................................................... 35
Linköpings ishallar ................................................................................................................. 36
4.7.1

Ispistar och kylsystem ................................................................................................................. 36

4.7.2

Energi för isproduktion ............................................................................................................... 40

4.7.3

Värmebehov................................................................................................................................ 42

4.7.4

Elabonnemang ............................................................................................................................ 43

Fjärrvärme- och fjärrkylenäten kring ishallen ....................................................................... 43

Metod.................................................................................................................... 45
5.1
5.2

5.3

5.4

Litteraturstudie...................................................................................................................... 45
Datainsamling ........................................................................................................................ 45
5.2.1

Ishallen ........................................................................................................................................ 45

5.2.2

Elpris ........................................................................................................................................... 46

5.2.3

Fjärrvärme- och fjärrkyla ............................................................................................................ 46

5.2.4

Absorptionskylmaskin ................................................................................................................. 47

5.2.5

Kompressorkylmaskiner vid ishallen ........................................................................................... 47

Programvaror ........................................................................................................................ 48
5.3.1

Excel ............................................................................................................................................ 48

5.3.2

CoolPack...................................................................................................................................... 49

Anslutning till fjärrkyle- och fjärrvärmenätet ........................................................................ 50

Resultat ................................................................................................................. 52
6.1
6.2

6.3

6.4

Absorptionskylmaskin ........................................................................................................... 52
Anslutning av absorptionskylmaskin till fjärrvärmenätet ..................................................... 53
6.2.1

Alternativ 1: fjärrvärmeinkoppling fram-retur ............................................................................ 54

6.2.2

Alternativ 2: fjärrvärmeinkoppling fram-fram ............................................................................ 55

Anslutning till fjärrkylenätet .................................................................................................. 56
6.3.1

Inkoppling av VKA5 och VKA6 ..................................................................................................... 59

6.3.2

Inkoppling av VKA1, VKA2 och VKA4 .......................................................................................... 59

Kompressorkylmaskiner med befintlig kylning kontra kylning via fjärrkyla.......................... 60
6.4.1

Sänkning av abonnerad effekt .................................................................................................... 63

vii

6.5

Absorptionskylmaskin kontra befintliga kompressorkylmaskiner ........................................ 64
6.5.1

6.6

Absorptionskylmaskin kontra kompressorkylmaskiner med inkopplad fjärrkyla ................. 66
6.6.1

6.7
6.8

Sänkning av abonnerad effekt .................................................................................................... 65
Sänkning av abonnerad effekt .................................................................................................... 67

Byte av komfortkyla............................................................................................................... 68
Sammanfattade resultat........................................................................................................ 68
6.8.1

Integrering av fjärrkylenätet i ishallens energisystem ................................................................ 68

6.8.2

Absorptionskylmaskin ................................................................................................................. 69

6.8.3

Anslutning till fjärrkyle- och fjärrvärmenätet ............................................................................. 69

Känslighetsanalys................................................................................................... 70
7.1
7.2
7.3
7.4

Kondenseringstemperaturer .............................................. Fel! Bokmärket är inte definierat.
Fläktsystem ............................................................................................................................ 70
Absorptionskylmaskin ........................................................................................................... 70
Kompressorkylmaskiner ........................................................................................................ 72
7.4.1

Fjärrkyla ...................................................................................................................................... 72

7.4.2

Elpris ........................................................................................................................................... 72

Diskussion.............................................................................................................. 73
8.1

8.2
8.3
8.4

8.5

Investeringskostnad .............................................................................................................. 73
8.1.1

Avfuktare .................................................................................................................................... 73

8.1.2

Rörläggningskostnader ............................................................................................................... 73

8.1.3

Renovering av arenans kylsystem ............................................................................................... 73

Elpris ...................................................................................................................................... 74
Anslutning till fjärrvärme- och fjärrkylenätet ........................................................................ 74
Kompressorkylmaskiner ........................................................................................................ 74
8.4.1

Sammankopplade kylmaskiner ................................................................................................... 74

8.4.2

Periodisering av energianvändning............................................................................................. 75

8.4.3

Beräkning av COP ........................................................................................................................ 75

8.4.4

Värmeåtervinning ....................................................................................................................... 76

8.4.5

Byte av kondensorkylsystem ...................................................................................................... 76

8.4.6

Energifördelning mellan processer ............................................................................................. 77

8.4.7

Drift av maskinerna ..................................................................................................................... 78

8.4.8

Komfortkyla ................................................................................................................................ 78

Absorptionskylmaskin ........................................................................................................... 78
8.5.1

Icke-ekonomiska aspekter .......................................................................................................... 79

8.5.2

Sammankopplade kylmaskiner ................................................................................................... 79

8.5.3

Absorptionskylmaskinens påverkan på fjärrvärmepriset ........................................................... 80

8.5.4

Integrering av absorptionskylmaskinen i arenans varmvattensystem ....................................... 80

Slutsatser ............................................................................................................... 81
9.1

Slutsatser ............................................................................................................................... 81

viii

9.2

Vidare studier ........................................................................................................................ 82

Referenser ...................................................................................................................... 83
Bilaga A ............................................................................................................................ 1

ix

Figurer
Figur 1. Grundläggande kompressorcykel. ............................................................................................ 10
Figur 2. T-S- diagram över den termodynamiska cykeln i en kompressorcykel. ................................... 11
Figur 3. Isentropisk verkningsgrad för olika tryckförhållanden samt volymförhållanden över en
skruvkompressor. Baserat på Boldvig och Villadsen (1980).......................................................... 15
Figur 4. Isentropisk verkningsgrad för olika tryckförhållanden samt kondenseringstemperaturer över
en skruvkompressor. Baserat på Boldvig och Villadsen (1980)..................................................... 16
Figur 5. Schematisk bild över en kylmedelskrets med trevägsventil. Fel! Bokmärket är inte definierat.
Figur 6. Grundläggande absorptionskylprocess. ................................................................................... 19
Figur 7. Inverkan av generatortemperatur på COP. Baserad på figur framtagen av (Al-Tahaineh, et al.,
2013).............................................................................................................................................. 22
Figur 8. Inverkan av kylvatten- samt förångningstemperatur på COP. Baserad på figur framtagen av
Colibri. (Colibri-B.V., u.d. a) ........................................................................................................... 23
Figur 9. Absorptionskylprocess med värmeväxlare mellan absorbator och generator, underkylning och
rectifier. ......................................................................................................................................... 25
Figur 10. Olika typer av inkopplingar för applikationer i fjärrvärme- eller fjärrkylenätet. ................... 28
Figur 11. Kortslutning i nätet där vattnet cirkulerar runt och tillbaka i en applikation kopplad fram-fram.
....................................................................................................................................................... 29
Figur 12. Framlednings- och returtemperatur för Linköpings fjärrvärmenät (Bennstam, 2018). ......... 32
Figur 13. Genomsnittlig framledningstemperatur på fjärrvärmevattnet ut från Gärstadverket
(Bennstam, 2018). ......................................................................................................................... 33
Figur 14. Framledningstemperatur på fjärrvärmevattnet som levereras till Saab Arena (Bennstam,
2018).............................................................................................................................................. 33
Figur 15. Uppskattning av fjärrvärmens marginalkostnad för tre till fyra år framåt (Bennstam, 2018).
....................................................................................................................................................... 34
Figur 16. Prognos för driften av de olika pannorna från 2019 fördelat över ett år (Bennstam, 2018). 35
Figur 17. Marginalkostnad för Tekniska verkens fjärrkyleproduktion fördelat över ett år (Bennstam,
2018).............................................................................................................................................. 36
Figur 18. Schematisk bild över kylsystemet för ispistarna med köldbärare och kylmedel inkluderat. I
kylmedelskretsen finns även en pump (ej utritad). ...................................................................... 40
Figur 19. Beräknat totalt kylbehov för samtliga ispistar, uppdelat på månad. ..................................... 41
Figur 20. Beräknat totalt kyleffektbehov för samtliga ispistar, uppdelat på månad. ........................... 42
Figur 21. Total använd fjärrvärme i A-, B- och C-hallen samt Racketcenter. ........................................ 42
Figur 22. Fjärrvärmenätet i områden kring ishallen. Lila ledningar symboliserar fram- och returledning
medan blå ledningar är dräneringsrör. De lila rundlarna på ledningen visar anslutningskammare
där förgrening av ledningen kan ske. (Ek, 2018) ........................................................................... 43
Figur 23. Översiktsbild över ishallar samt befintlig anläggning för fjärrkyleproduktion. ...................... 44
Figur 24. Optimering av isproduktion i Excel. ....................................................................................... 48
Figur 25. Eventuell sträckning av fjärrvärmeledning fram-retur från huvudledning till
absorptionskylmaskin. ................................................................................................................... 55
Figur 26. Eventuell sträckning av fjärrvärmeledning fram-fram till absorptionskylmaskin. Punkt A
markerar den anslutningskammare där fjärrvärme tas från huvudledningen till
absorptionskylmaskinen och punkt B markerar den anslutningskammare där flödet från
absorptionskylmaskinen kopplas tillbaka till framledningen. ....................................................... 56

x

Figur 27. Översiktsbild över fjärrkylans produktionsanläggning samt eventuell sträckning för
fjärrkyleledningen. Punkt A markerar var fjärrkylan tas från huvudledningen i alternativ a) för
utbyggnaden av fjärrkylenätet. ..................................................................................................... 58
Figur 28. Anslutning av fjärrkyla till kylmedelskretsen.......................................................................... 59
Figur 29. Kostnad per levererad kWh kyla från de olika kompressorkylmaskinerna, med befintligt
kondensorkylsystem (heldragna linjer) samt fjärrkyla till kondensorkylning (streckade linjer). .. 62
Figur 30. Kostnad per kWh levererad kyla för befintliga kompressorkylmaskiner samt
absorptionskylmaskinen. ............................................................................................................... 65
Figur 31. Kostnad per levererad kWh kyla för absorptionskylmaskinen samt befintliga
kompressorkylmaskiner med inkopplad fjärrkyla. ........................................................................ 67
Figur 32. Eleffekt vid arenan under oktober (höger) och november (vänster) (Nordenberg, 2018). ..... 2

xi

Inledning
I detta kapitel ges en kort bakgrund till arbetet samt motiveringar till varför arbetet är
intressant. Dessutom introduceras rapportens syfte, mål, problemformulering, avgränsningar,
antaganden och disposition.
En utmaning för fjärrvärmeleverantörer är de stora variationer av värmebehov över året, med
ett betydligt lägre behov på sommaren jämfört med årets kallare perioder. Vid kraftvärmeverk
leder detta i vissa fall till att värme kyls bort under perioder med lågt värmebehov, till följd av
att en viss elproduktion krävs. Det låga värmebehovet leder dessutom till att
marginalkostnaden för fjärrvärme är låg, och i vissa fall negativ under dessa perioder. Detta
beror på att billigt bränsle, som exempelvis avfall, kan räcka för att täcka behovet medan det
under perioder med högre behov kan bli nödvändigt att elda dyrare bränslen så som olja för
att täcka effekttopparna. Oavsett om fjärrvärmen produceras i ett kraftvärmeverk eller ett
värmeverk så kan ett ökat behov att fjärrvärme under sommaren bidra till att driften av verket
utökas, samt blir jämnare fördelad över året. Dessa faktorer är alla bidragande till önskan om
en högre avsättning för fjärrvärmeproduktionen under sommaren.
Något som däremot har ett större behov under sommaren, är kylning. Ett sätt att skapa ett
större behov av fjärrvärme även under sommaren och samtidigt utnyttja de låga
marginalkostnaderna, är att använda fjärrvärmen för att driva en absorptionskylprocess och
därmed producera kyla. Dels kan denna process användas till att producera kyla till
fjärrkylenätet, och dels kan den användas för att producera is i ishallar. I dagsläget drivs
isproduktionen i majoriteten Sveriges ishallar av eldrivna kompressorkylmaskiner. Ett byte
från denna typ av kylmaskiner till fjärrvärmedriven isproduktion genom
absorptionskylmaskiner skulle kunna skapa ett större fjärrvärmebehov i nätet under
sommaren samtidigt som elbehovet i nätet minskar. Båda dessa behovsförändringar skulle
kunna innebära att ett el- och värmeproducerande kraftvärmeverk kan köras med en jämnare
drift, samt att de låga marginalkostnaderna för fjärrvärme utnyttjas bättre – speciellt under
årets varma perioder då värmebehovet i nätet är lågt.
Utöver ovan nämnda aspekter kan även värmedriven isproduktion anses vara en
termodynamisk genväg, jämfört med alternativet att först producera el och sedan is i en
kompressorkylmaskin (Rydstrand, et al., 2004). Detta baseras på ett resonemang kring
Carnotverkningsgraden som presenteras ytterligare i avsnitt 3.1.2 Köldfaktor. Värmedriven
isproduktion kan även motiveras utifrån ett exergiperspektiv, det vill säga att man betraktar
kvalitén på energin som används. Till skillnad från energi så kan exergi förbrukas i en process,
vilket innebär att processen leder till att energins kvalité försämras (Wall, 1997). Med detta
perspektiv är det smartare att använda sig av fjärrvärmevatten, med låg exergi, än elektricitet,
med hög exergi, eftersom mindre exergi förbrukas vid isproduktionen (Exergibyrån, 2009).
1

Effektiviteten för kylmaskinerna – oavsett om absorptionskylmaskiner eller
kompressorkylmaskiner används – är beroende av vilka temperaturer maskinerna arbetar
mellan. Vid isproduktion är temperaturen i isen fixerad, alltså är det endast den höga
temperaturen – kondenseringstemperaturen – som är variabel. En sänkning av
kondenseringstemperaturen är intressant, eftersom det leder till en ökad effektivitet. Om
kylmaskinen använder sig av uteluften som värmesänka, vars temperatur kan variera
påtagligt, fås följaktligen att effektiviteten även den varierar och under sommaren försämras.
Ett sätt att motverka detta och få en jämn och låg kondenseringstemperatur är att använda
sig av fjärrkyla vid kylning av kylmaskinens kondensor.

1.1 Syfte och mål
Detta arbete är tänkt att agera underlag till framtida beslut hos energibolaget Tekniska verken
i Linköping AB (hädanefter kallat Tekniska verken) och fastighetsbolaget Lejonfastigheter AB
(hädanefter kallat Lejonfastigheter) gällande isproduktion vid Linköpings ispistar i området
Stångebro (hädanefter kallat ishallen). Arbetet syftar till att ge vägledning för installationen av
en absorptionskylmaskin för isproduktion, samt integrering av fjärrkylenätet i ishallens
energisystem.
Gällande installation av en absorptionskylmaskin syftar arbetet till att undersöka och
utvärdera förutsättningarna för att komplettera det aktuella systemet för isproduktion vid
ishallen med en absorptionskylmaskin – de nuvarande kompressorkylmaskinerna är alltså inte
tänkta att bytas ut. Detta ska utmynna i beräkning av kostnadsförändring gällande driften av
kylmaskinerna samt kostnad gällande nödvändig utbyggnad av fjärrvärme- och fjärrkylenät.
Angående integration av fjärrkylenätet syftar arbetet till att undersöka och utvärdera
förutsättningarna för att låta kondenseringen hos de befintliga kompressorkylmaskinerna ske
mot fjärrkylenätet. I detta scenario kommer fjärrkylan även användas för att möta behovet av
komfortkyla på arenaområdet. Detta ska mynna ut i beräkning av kostnadsförändring som kan
uppnås till följd av dessa åtgärder, inklusive kostnad för nödvändig utbyggnad av
fjärrkylenätet.

1.2 Frågeställningar
Denna rapport ska ge svar på följande frågeställningar.
1. Hur skulle installation av en absorptionskylmaskin påverka kostnaderna för
isproduktion vid ishallen?
2. Hur skulle installation av en absorptionskylmaskin implementeras i praktiken och vilka
kostnader innebär detta?
3. Hur skulle inkoppling av fjärrkylenätet till ishallens kompressorkylmaskiner, samt till
ishallens behov av komfortkyla påverka de månatliga driftkostnaderna?
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4. Hur skulle inkoppling av fjärrkylenätet implementeras i praktiken på bästa sätt och
vilka investeringskostnader skulle det innebära?

1.3 Avgränsningar
Fokus för denna rapport är att utvärdera de tekniska samt ekonomiska möjligheterna för
fjärrvärmedriven isproduktion samt integrering av fjärrkylenätet i Linköpings ishall. Detta
medför att klimat- och miljöaspekter ej kommer att utredas. Elproduktionen och
kylmaskinernas påverkan på elnätet i Linköping beaktas inte. Vad gäller fjärrvärme- och
fjärrkylenätet så utreds vilken påverkan de undersökta åtgärderna har på temperaturerna i
nätet och därmed även till viss del hur övriga kunder i nätet påverkas. Hur åtgärderna påverkar
priset och produktionen för fjärrkyla och fjärrvärme utreds dock ej. Gällande
investeringskostnad för att leverera fjärrvärme till absorptionskylmaskinen har endast
kostnader för att dra rör från produktionsanläggningen till ishallen beaktats. Gällande
investeringskostnader för att leverera fjärrkyla till ishallen har kostnader för att dra rör samt
kostnader för en fjärrkylecentral beaktats. Övriga kostnader så som värmeväxlare, ventiler,
förändringar i sekundärnätet etc. har ej beaktats.

1.4 Antaganden
1. Alla ishallens nuvarande kylmaskiner antas vara ihopkopplade på så sätt att varje
enskild maskin kan leverera kyla till varje enskild ispist.
2. Eftersom kylbehovet är uppdelat månadsvis har ingen hänsyn har tagits till kylbehovets
effekttoppar, och kortare tidsintervall än en månad har inte beaktats. Detta med
undantag för beräkning av potentiell sänkning av den abonnerade effekten.
3. Pinch-temperaturer i kylmaskinernas kondensorer antas inte påverkas av en sänkning
av kondenseringstemperaturen.
4. Differensen mellan kylmedlets inkommande temperatur och köldmediets
kondenseringstemperatur antas vara konstant vid en sänkning av
kondenseringstemperaturen.
5. För kompressorkylmaskin VKA1, VKA2 och VKA5 antas kompressorerna stå för 80 % av
den totala använda elenergin.

1.5 Disposition
I kapitlet Bakgrund ges ett översiktligt, kringliggande sammanhang som sätter denna rapport
i ett större perspektiv. Kapitlet Teori består av de viktigaste vetenskapliga grunderna som
rapporten tar sitt avstamp i. I Fallstudie beskrivs de aktörer som är involverade i projektet
samt de nuvarande förutsättningarna för detta specifika fall. I kapitlet Metod beskrivs hur
processen för att genomföra detta arbete sett ut. I Resultat presenteras resultaten som tagits
fram i arbetet, och hur känsliga resultaten är för de antaganden och uppskattningar som gjorts
i rapporten testas i Känslighetsanalys. Resultaten analyseras och diskuteras senare i kapitlet
Diskussion, där även eventuella felkällor tas upp och deras påverkan på resultaten utvärderas.
Slutligen presenteras arbetets slutsatser och vidare perspektiv i kapitlet Slutsatser.
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Bakgrund
I detta kapitel ges en översiktlig beskrivning av fjärrvärme, fjärrkyla, kraftvärme samt Sveriges
elsystem. Detta är tänkt att sätta arbetet i ett större sammanhang.

2.1 Fjärrvärme
Fjärrvärme är ett värmedistributionssystem som förser städer eller stadsdelar med värme. I
fjärrvärmenätets distributionsledningar används vatten för att transportera värme från en
produktionsanläggning så som exempelvis ett kraftvärmeverk och ut till kunderna som kan
vara såväl privathushåll som industrier. (Fredriksen & Werner, 1993)

2.1.1 Fjärrvärme i Sverige
Fjärrvärme är en betydande del i Sveriges energisystem och stod år 2017 för ungefär 55 % av
värmetillförseln till bostäder och lokaler – den övriga värmen produceras främst av
värmepumpar som stod för runt 20 % samt elvärme och förbränning av ved, gas och pellets
vilka båda står för ungefär 10 % (Werner, et al., 2017). Av den levererade fjärrvärmen har ca
40 % producerats i kraftvärmeverk medan värmepumpar och industriell spillvärme står för
7,4 % respektive 7,6 %. Resterande fjärrvärme har främst producerats i fjärrvärmeverk som
endast producerar värme. (Energiföretagen, 2017c), (Energimyndigheten, 2017)
I de fall där fjärrvärmen produceras genom förbränning har en stor ökning av fossilfria
bränslen skett de senaste decennierna och år 2015 stod fossilfria bränslen för över 90 % av
den totala bränslemixen (Energiföretagen, 2017c). Främst är det olika typer av biobränsle som
används, och bland annat har användningen av avfall som bränsle ökat kraftigt det senaste
decenniet, mycket på grund av förbuden mot deponering av brännbart samt organiskt avfall
som infördes 2002 respektive 2005 (Energimyndigheten, 2017). Dessutom var år 2015 runt
27 % av fjärrvärmen återvunnen värme, och till detta kan tilläggas att den återvunna värmen
tillsammans med fjärrvärme producerad i kraftvärmeverk tillsammans står för 73 % av den
totala värmetillförseln till fjärrvärmenäten (Werner, et al., 2017).
Idag har Sverige ett välutvecklat modernt fjärrvärmenät väl anpassat för att ta hand om avfall
och biobränslen. Utbyggnadstakten har dock stannat av de senaste åren och branschen står
inför stora utmaningar. Ett varmare klimat, ökande användning av värmepumpar och ett
minskat uppvärmningsbehov på grund av energieffektiviseringar gör att fjärrvärmebranschen
behöver hitta nya vägar för att fortsatt vara konkurrenskraftig och möta kundernas behov. För
att lyckas med detta måste fjärrvärmeföretagen effektivisera sina nuvarande system samt
utöka kundens roll från att endast agera kund till att ingå i ett partnerskap med
fjärrvärmeleverantören. (Energimyndigheten, 2017)
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2.1.2 Fjärrvärmemarknaden
En av utmaningarna för fjärrvärmeproducenterna är de stora förändringarna i produktion över
både kortare och längre tidsperioder. Behovet av värme för uppvärmning, är inte konstant
utan varierar över såväl kortare tidsperioder så som enstaka dygn, som över hela året. Bland
annat är uppvärmningsbehovet, och därmed också fjärrvärmebehovet starkt kopplat till
utomhustemperaturen. Detta gör att tillförseln av fjärrvärme varierar kraftigt över året och
medför ett kraftigt minskat behov under årets varmare månader. (Fredriksen & Werner, 2013)
Såväl marginalkostnaden för fjärrvärmeproducenterna som kostnaden för att som kund köpa
fjärrvärme varierar kraftigt över året, och är betydligt lägre på sommaren än under den kalla
delen av året. Detta beror till stor del på vilken bränslemix som används vid förbränningen.
Under perioder där värmebehovet är lågt kan behovet i större del täckas av billiga bränslen så
som avfall, medan det under perioder där behovet är högt kan vara nödvändigt att även
använda dyrare bränslen, så som olja, för att kunna tillfredsställa värmebehovet. (Fjärrsyn,
2011)

2.1.3 Fjärrvärmens klimat- och miljöpåverkan
Fjärrvärme har både miljömässiga fördelar och nackdelar, och något som talar för fjärrvärme
är möjligheten att bättre utnyttja energi som annars skulle gå till spillo, i form av användning
av spillvärme från industrier eller genom att utnyttja den högre nyttjandegraden av bränsle
hos kraftvärmeverk jämfört med kraftverk (Fredriksen & Werner, 2013; Fredriksen & Werner,
1993). Vissa argumenterar även för att förbränning av avfall för att utvinna energi i form av
värme är hållbart, i och med avfallets i genomsnitt låga fossila innehåll samt att förbränningen
förhindrar de utsläpp av växthusgasen metan som hade uppkommit om avfallet istället hade
lagts på deponi (Fredriksen & Werner, 2013). I och med den minskade användningen av fossila
bränslen och ökningen av biobränsle har fjärrvärmens genomsnittliga koldioxidutsläpp per
utvunnen mängd energi halverats sedan runt millennieskiftet, och ligger idag på ca 65 gram
CO2 per utvunnen kWh (Energiföretagen, 2017b). Dessa värden skiljer sig dock markant mellan
olika fjärrvärmeproducenter, anläggningar och nät beroende på bränslemixen
(Energiföretagen, 2017f). Det bör dock nämnas att just förbränning av avfall enligt
avfallshierarkin endast är ett bättre alternativ än deponi – i första hand bör avfallet minskas,
återanvändas eller återvinnas (Fredriksen & Werner, 2013). Askan som bildas från
förbränningen kan i en del fall återföras till naturen (bioaska) eller användas som
konstruktionsmaterial, men vissa askor finns det inget användningsområde för, varpå de läggs
på deponi eller används för att fylla ut bergrum (Hammar, 2018).

2.2 Fjärrkyla
Fjärrkyla påminner i stora drag om fjärrvärme i den mening att det är ett distributionssystem
där kyla produceras centralt för att sedan ledas ut till användarna genom ett ledningsnät
(Energimarknadsinspektionen, 2013).
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2.2.1 Fjärrkyla i Sverige
I Sverige har användandet av fjärrkyla ökat sedan 1996, och 2016 levererades runt 1000 GWh
(Energiföretagen, 2017a). I och med ett varmare klimat och ökat användande av
värmealstrande elektronik kommer troligen behovet av fjärrkyla öka ytterligare i framtiden,
men i dagsläget är fjärrkylans största användningsområde komfortkyla i kontors- och
affärslokaler, samt kylning av olika industriprocesser (Palm & Gustafsson, 2017). I och med
detta är fjärrkylans kunder främst fastighetsföretag och tillverkningsindustrier
(Energimarknadsinspektionen, 2013). Fjärrkylan, som fortfarande är under uppbyggnad i
Sverige och inte har kommit lika långt i sin utveckling som fjärrvärmen, produceras i de flesta
fall genom kompressorkylmaskiner, värmepumpar som levererar både värme och kyla,
absorptionskylmaskiner eller genom frikyla (Palm & Gustafsson, 2017). Kompressorkyla samt
absorptionskyla beskrivs närmare under respektive avsnitt i teorikapitlet.

2.2.2 Frikyla
Frikyla innebär användandet av naturligt förekommande värmesänkor för att producera kyla,
och dessa värmesänkor kan till exempel bestå av utomhusluft eller vatten från hav, sjö eller
älv (Fredriksen & Werner, 2013). Vid användning av frikyla kan energibehovet till största del
utgöras av det arbete som krävs för att pumpa det kylda vattnet i rörsystemen (Fredriksen &
Werner, 2013). Denna energi är för det mesta mycket liten i förhållande till den kyleffekt som
fås – med denna låga elförbrukning följer en liten miljöpåverkan, vilket innebär att
produktionen av fjärrkyla bör innehålla så mycket frikyla som möjligt för att hålla
miljöpåverkan låg (Rydstrand, et al., 2004). Mälarenergi i Västerås använder sig av frikyla från
Mälaren, med en maximal kapacitet på 3 MW, då dess temperatur understiger 7 °C
(Mälarenergi, 2010). Även i Stockholm används frikyla där vatten vid 4 °C tas från hamnens
botten (Fredriksen & Werner, 2013).

2.2.3 Kylbehovets variation över året
Precis som fjärrvärmebehovet varierar fjärrkylebehovet kraftigt över året och är starkt knutet
till utomhustemperaturen, vilket innebär en ökning av fjärrkylebehovet under årets varma
månader (Fredriksen & Werner, 2013). Lokala förutsättningar så som exempelvis
driftskostnader och kostnader för elanvändning skapar även stora prisvariationer mellan olika
nät, vilket gör det svårt att göra jämförelser mellan olika fjärrkylenät. Utbyggnad av fjärrkyla
kräver stora investeringar – det krävs exempelvis avsevärt mycket större investering per
energienhet för att distribuera fjärrkyla än fjärrvärme, bland annat på grund av att skillnaden
mellan framledningstemperatur och returtemperatur endast är runt 10 °C vilket gör att rören
i ledningsnätet behöver vara större än i fjärrvärmenätet (Energimarknadsinspektionen, 2013).
Det är därför fördelaktigt att ha så stor temperaturskillnad på fram- och returledningen som
möjligt (Fornander, 2018).

2.2.4 Fjärrkylans klimat- och miljöpåverkan
Fjärrkyla kan, beroende av hur den produceras, anses vara ett fördelaktigt sätt att producera
kyla ur ett klimatperspektiv. Storleken på fjärrkylesystemen gör att de ofta är effektivare som
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helhet än system där varje användare har en lokal kylanläggning. Detta leder till en möjlig total
energibesparing sett till hela systemet. Dessutom leder användandet av fjärrkyla till minskad
utspridning av köldmedier, vilka kan bidra till växthuseffekten. (Palm & Gustafsson, 2017)

2.3 Kraftvärme
Termodynamikens andra huvudsats anger att det i en termisk arbetscykel inte är möjligt att
omvandla all inkommande termisk energi till arbete (Storck, et al., 2012). Kraftvärmeverk tar
dock tillvara på större andel av energin i bränslet än vad anläggningar för endast elproduktion
kan uppnå och når på så sätt en högre total verkningsgrad (Fredriksen & Werner, 1993). I
kraftvärmeverk kan verkningsgrader upp mot 80 till 90 % nås, jämfört med kraftverk där
verkningsgraden generellt ligger på runt 40 % (Amiri, 2013). I de flesta kraftvärmeverk drivs
processen av en ångkraftscykel som producerar såväl el som värme och där fjärrvärmenäten
ofta agerar värmesänka (Fredriksen & Werner, 1993). För det mesta styrs produktionen i
kraftvärmeverket av värmebehovet, vilket innebär att värme behöver kylas bort genom
alternativa metoder under perioder med lågt värmebehov för att elproduktionen ska kunna
upprätthållas. Dessa alternativa metoder innefattar bland annat uppvärmning av trottoarer
eller pooler där energiföretaget fortfarande har möjlighet att få ersättning för sin värme men
även fall då ingen ersättning för värmen erhålls, som till exempel då värmen kyls bort mot
närliggande vattendrag (Byman, 2015).

2.4 Sveriges elsystem
Genom en ramöverenskommelse från Riksdagen angående energi sätts målen att Sverige till
år 2045 ska ha noll i nettoutsläpp av klimatpåverkande gaser, samt att elproduktionen till år
2040 ska vara 100 % förnybar (Regeringskansliet, 2016). Elproduktionen i Sverige baserades
år 2015 på 34 % kärnkraft, 47 % vattenkraft, 10 % vindkraft och 9 % förbränning, till exempel
kraftvärme (Energimyndigheten, 2017). Med den svenska elproduktionen till stor del baserad
på vatten- och kärnkraft fås en emissionsfaktor på 13 gram CO2 per kWh för år 2014, vilket
innebär att Riksdagens uppsatta mål ännu inte är uppfyllda (Energiföretagen, 2017e).
Användandet av förnybara energikällor ökar dock, exempelvis står vindkraft för 15 % av den
installerade effekten år 2015 (Energimyndigheten, 2017). Denna ökning bidrar alltså till att
närma sig Riksdagens mål, men den el som sen faktiskt används i det svenska elsystemet kan
dock inte enbart sägas komma från svensk elproduktion eftersom Sverige är ihopkopplat med
ett flertal olika länder. Överföringskapacitet finns till Danmark, Norge, Finland, Polen, Tyskland
samt Litauen, och kraftöverföringen mellan länderna varierar över året (Energimyndigheten,
2017). Sverige är både importör och exportör av el – den största importören av svensk el är
Finland och den största exportören till Sverige är Norge (Energimyndigheten, 2017). På grund
av denna sammankoppling kan det ofta vara mer relevant att tala om den nordiska elmixen
än enbart den svenska elproduktionen, när det kommer till elförbrukningen i Sverige.
Utsläppen av växthusgaser vid produktionen av el till den nordiska elmixen är inte triviala att
beräkna och varierar beroende av vilka systemgränser som dras och vilken hänsyn som tas. I
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rapporten Emissionsfaktor för nordisk elproduktionsmix beräknas växthusgasutsläppen på tre
olika sätt med olika hänsyn tagen till import och export, och utsläppen varierar där från 105
till 132 g CO2-ekvivalenter per kWh (Martinsson, et al., 2012). Om emissionerna skulle kopplas
till överförd effekt fås följden att en nettoexport av el faktiskt kan leda till en nettoimport av
växthusgasutsläpp, förutsatt att den importerade elen har högre emissionsfaktorer än den
svenskproducerade elen (Martinsson, et al., 2012). Dock kan en stor del av den till Sverige
importerade elen anses vara förnybar eftersom 96 % av den producerade elen i Norge baseras
på vattenkraft (Statistiska centralbyrån, 2017).
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Teori
I detta kapitel genomgås de viktigaste vetenskapliga grunderna och den teori som har använts
för att kunna besvara rapportens frågeställningar. Detta innefattar teori gällande
kompressorkyla, absorptionskyla, kylsystem i ishallar samt fjärrkyle- och fjärrvärmenät.

3.1 Kompressorkyla
3.1.1 Kompressorcykeln
I enlighet med termodynamikens andra huvudsats är det omöjligt att konstruera en maskin
som upptar värme från ett område med låg temperatur och avger det vid en högre temperatur
– utan att tillföra arbete i någon form (Storck, et al., 2012). För att flytta värme från en låg till
en högre temperatur används ofta en kompressorcykel, ofta kallad värmepump
eller kylpump beroende av om det är kylan eller värmen som är det huvudsakliga målet med
installationen.
Principen, som visas i Figur 1, går ut på att ett köldmedium cirkulerar i en sluten krets och
förångas isotermiskt i förångaren under lågt tryck, vilket leder till att värme tas upp. Mediet
tillförs energi i form av mekaniskt kompressionsarbete och får därmed ett högre tryck i
kompressorn, och därefter kondenseras det gasformiga mediet i kondensorn. Vid
kondensationen, som sker isotermiskt, avges värme till omgivningen och mediet återgår till
vätskeform. Det är nödvändigt att kondensationen sker vid ett högre tryck än förångningen
för att värme ska kunna tas från den låga temperaturen och avges till den högre. För att
återigen sänka trycket på mediet används ett trycksänkande don, vanligen en
expansionsventil, och därefter når mediet förångaren och cykeln är färdig. (Alvarez, 2003;
Wang, 2001)
Den överförda värmeeffekten i kompressorcykeln som visas i Figur 1 kan beräknas enligt
ekvation (1).
𝑄̇ = 𝑚̇ ∙ 𝑐𝑝 ∙ ∆𝑇 = 𝑉̇ ∙ 𝜌 ∙ 𝑐𝑝 ∙ ∆𝑇 [𝑊]

(1)
(Storck, et al., 2012)
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Figur 1. Grundläggande kompressorcykel.

I Figur 2 visas hur den principiella termodynamiska cykeln ser ut i ett T-S-diagram (temperatur,
entropi). Expansionen sker här irreversibelt.

10

Figur 2. T-S- diagram över den principiella termodynamiska cykeln i en kompressorcykel.

För att systemet ska fungera krävs det att köldmediets kondenseringstemperatur är högre än
den omgivande temperaturen vid kondensorn, samt att förångningstemperaturen är lägre än
den omgivande temperaturen vid förångaren. Under förångning och kondensation vid
konstant tryck är även temperaturen på mediet konstant och det är endast mediets
aggregationsform som ändras mellan gas- och vätskefas. Denna fasförändring möjliggör
värmeöverföringen till och från systemet. I en värmepump förångas mediet av till exempel
uteluften eller grundvattnet, varpå värme avges till inomhusmiljön via kondensorn. I
en kylpump – eller kylmaskin – förångas mediet och värme tas istället från till exempel insidan
av ett kylskåp och avges därefter i kondensorn på kylskåpets utsida. Detta kallas för direkt
kylning. Vid indirekt kylning används istället ytterligare ett medium som cirkulerar och tar upp
värme från området som ska kylas och värmeväxlas sedan i förångaren där köldmediet
därmed förångas. Det medium som cirkulerar och tar upp värme kallas för köldbärare. Indirekt
kylning används vid kylningen av ispistar och förklaras närmare i teoriavsnitt 3.3 Kylsystem i
ishallar. (Alvarez, 2003)
Som köldmedium användes tidigare ofta halogener, det vill säga klor- och fluorkarboner, vilka
tidigare gick under samlingsnamnet freoner (Alvarez, 2003). Freoner har en starkt negativ
påverkan på växthuseffekten (Naturvårdsverket, 2017). De visade sig även vara kraftigt
ozonnedbrytande, och genom Montrealprotokollet 1987 förband sig många länder att minska
användningen av dessa köldmedier och fasa ut dem till år 2000 (Wang, 2001; Nilsson, u.d.). I
oktober 2016 utökades Montrealprotokollet med Kigalitillägget, som syftar till en utfasning av
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fluorerade kolväten (HFC) med start tidigast år 2019, beroende på land (Sveriges Natur, 2018).
Detta tillägg kan utgöra det hittills största bidraget till att klara av målen som beslutades om i
Parisavtalet 2015, och skulle kunna leda till att den globala uppvärmningen till år 2100 blir
0,5 °C lägre än vad som förväntats tidigare (United Nations Environment Programme, 2016).
Istället togs nya kemiska föreningar fram och arbetet pågår fortlöpande med att undersöka
nya blandningar utan påverkan på ozonskiktet som samtidigt har en låg klimatpåverkan (KTH,
2013). Ett annat vanligt köldmedium är ammoniak, som var ett av de första medier som
användes i kylmaskiner (Alvarez, 2003). Koncentrerad ammoniak är dock frätande och kan i
gasform irritera ögon och slemhinnor samt i värsta fall skada lungorna
(Giftinformationscentralen, 2014). I dagsläget är det främst köldmediets ozonnedbrytande
egenskaper som påverkar valet av ämne, men även vilken påverkan ämnet har på klimatet
(Wang, 2001). Kompressorkylmaskiner är de vanligaste kylmaskinerna vid produktion av
fjärrkyla och då ammoniak används som köldmedium kan effektiviteten bil förhållandevis hög
(Fredriksen & Werner, 2013).

3.1.2 Köldfaktor
För en kylprocess brukar måttet för effektiviteten kallas för godhetstal eller köldfaktor. Värdet
kan vara större än 1, och är därmed i egentlig mening inte en verkningsgrad. Angivna vanliga
intervall för köldfaktorn varierar mellan olika källor, bland annat anges köldfaktorer på 2-6
(Alvarez, 2003). Köldfaktorn betecknas ofta COPR där COP står för
"Coefficient of Performance" och R för "Refrigeration". COPR kommer framöver endast att
kallas för COP eller köldfaktor, och beräknas enligt ekvation (2).
𝐶𝑂𝑃𝑅 =

𝑄̇𝐹ö𝑟å𝑛𝑔𝑎𝑟𝑒
𝑊̇𝐾𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑠𝑜𝑟

(2)

(Storck, et al., 2012)
Den teoretiskt optimala kretsprocessen för en värmemotor som ger arbete, det vill säga som
en omvänd kylprocess, är den så kallade Carnot-processen, där alla fyra delprocesser är
reversibla (Alvarez, 2006; Wang, 2001). Om en kylprocess arbetar under dessa förutsättningar
fås ett uttryck för den teoretiskt högsta köldfaktorn enligt ekvation (3).
𝐶𝑂𝑃𝐶𝑎𝑟𝑛𝑜𝑡 =

𝑇𝐿å𝑔
𝑇𝐻ö𝑔 − 𝑇𝐿å𝑔

(3)

(Storck, et al., 2012)
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3.1.2.1 Faktorer som påverkar köldfaktorn för kompressorcykeln
Sambandet för COPCarnot visar att en lägre differens mellan de båda temperaturerna leder till
en högre köldfaktor (Alvarez, 2003). Att kunna sänka den högre temperaturen, det vill säga
kondenseringstemperaturen, blir därför intressant eftersom det leder till en förbättrad
köldfaktor. En högre temperaturdifferens innebär även en högre tryckdifferens, vilket leder
till att mer kompressionsarbete måste tillföras, vilket sänker köldfaktorn (Alvarez, 2003;
Kumbhar, et al., 2017; Wang, 2001). Simuleringsresultat för kondenseringstemperaturer
mellan 37 °C och 43 °C visar att kyleffekten kan sjunka med upp till 1,3 % för varje °C som
kondenseringstemperaturen ökar (Kumbhar, et al., 2017). Samma studie undersökte även
förångningstemperaturens inverkan för temperaturer mellan 12 °C och 7 °C, och påvisade att
kyleffekten ökar med nästan 4 %, och COP ökar med 3,61 % per °C som
förångningstemperaturen höjs (Kumbhar, et al., 2017). Med ökande förångningstemperatur
ökade även kompressorarbetet, men denna ökning var liten i förhållande till den ökade
kylkapaciteten vilket totalt sett resulterar i ett ökat COP (Kumbhar, et al., 2017).
Livsmedelsföretaget HKScan har gjort beräkningar på hur olika kondenseringstemperaturer
påverkar COP hos deras egna kompressorkylmaskiner. Beräkningarna utfördes för två
skruvkompressorer samt en kolvkompressor vid en förångningstemperatur på -10 °C och
resultaten kan ses i Tabell 1. Kolumnen ”Förbättring” anger mycket COP förbättras om
kondenseringstemperaturen sänks från den aktuella temperaturen till 20 °C. Som ses i
tabellen har kondenseringstemperaturen en stor påverkan på COP.
Tabell 1. Förändring av COP vid varierande kondenseringstemperatur för tre olika kompressorkylmaskiner (Fornander,
2018).

Kondenseringstemperatur [°C]
35
29
20

Sabroe 116 L
(skruvkompressor)
COP
Förbättring

Howden XRV 204
(skruvkompressor)
COP
Förbättring

GEA RC 69
(kolvkompressor)
COP
Förbättring

3,85
4,27
6,13

3,85
4,27
6,13

3,4
4,1
5,4

59,0 %
43,6 %
-

59,0 %
43,6 %
-

54,8 %
31,6 %
-

Ytterligare en aspekt som påverkar köldfaktorn är att använda sig av underkylning.
Underkylning i kondensorn eller i en separat värmeväxlare före expansionsventilen bidrar till
att ånghalten efter expansionsventilen sänks. Det medför att mer värme kan upptas i
förångaren utan att ytterligare arbete har tillförts, vilket höjer köldfaktorn. Höjningen av
köldfaktorn ligger omkring 0,4 - 0,9 % för varje °C som köldmediet underkyls, men varierar
mellan olika köldmedier. Vanligtvis värmeväxlas, och därmed underkyls, flödet ut från
kondensorn innan det når expansionsventilen med flödet från förångare till kompressor. När
värme överförs inom processen på detta vis kallas det att processen är regenerativ. (Alvarez,
2003)
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Överhettning av köldmediet är ofta fördelaktigt för att minska risken för att köldmedium i
vätskefas går in och eventuellt skadar kompressorn, men har också en påverkan på
köldfaktorn (Alvarez, 2003). Effekten av överhettningen på köldfaktorn varierar med var i
systemet den sker – sker den i förångaren kan förändringen av köldfaktorn både utgöra en
höjning eller sänkning beroende på val av köldmedium och processens egenskaper, men om
överhettningen sker mellan förångaren och kompressorn och värmen tas från ett område som
inte ska kylas, leder det till en sänkning av köldfaktorn (Alvarez, 2003). En studie av Al-Rashed
(2010) påvisar att hur hög temperaturhöjning som är önskvärd i överhettningen beror av vad
som skall optimeras – olika optimum fås beroende på om kylkapaciteten eller COP optimeras,
och det är inte möjligt att optimera båda dessa samtidigt (Al-Rashed, 2010). Noteras bör att
studien endast fokuserade på just förångaren i en maskin för komfortkyla, det vill säga
olämplig för isproduktion, samt att ingen hänsyn togs till design eller praktiska kostnader.
Genom att dela upp kompressionen i två steg och däremellan kyla mediet kan arbetet i
kompressorn minskas, vilket leder till en ökad köldfaktor. På liknande sätt kan köldfaktorn
ökas genom att dela upp expansionen i två steg. Dessa två metoder kan kombineras till ett
system med dubbel kompression och dubbel expansion. Den del av köldmediet som förångas
i den första expansionsventilen leds tillbaka till den kompressor som jobbar mot
kondensationstrycket. Övrigt köldmedium expanderas vidare i den andra expansionsventilen.
Denna metod innebär att ånghalten hos köldmediet när det går in i förångaren är lägre vilket
i sin tur innebär att mer värme kan tas upp i förångaren och köldfaktorn ökar. (Alvarez, 2003)

3.1.3 Tekniska aspekter för kompressorkylmaskiner
3.1.3.1 Kompressorers egenskaper och effektivitet
Jämfört med kolvkompressorer så kräver skruvkompressorer mer kylning via olja, som
cirkulerar med köldmediet genom kompressorn, för att sedan avskiljas i en oljeavskiljare efter
kompressorn. För skruvkompressorer finns även en lägsta gräns för hur hög tryckökning som
kompressorn måste ge, ofta omkring 1,8 gånger ökning – om tryckökningen sjunker under
detta förlorar kompressorn kapacitet samtidigt som ljudnivån blir oacceptabel. (Hannius,
2018)
Vid kompressionen uppstår förluster, främst i form av friktion och turbulens. Kompressorns
verkningsgrad definieras som produkten av mekanisk verkningsgrad samt kompressionens
verkningsgrad. Mekanisk verkningsgrad definieras som kvoten mellan det arbete som har
tillförts ångan och det arbete som har tillförts kompressorn. Kompressionens verkningsgrad
definieras som kvoten av det arbete som hade krävts om kompressionen var isentropisk samt
det faktiska arbetet som har tillförts ångan under kompressionen. Produkten mellan dessa två
verkningsgrader är i praktiken detsamma som kompressorns isentropiska verkningsgrad som
ges av kvoten mellan isentropisk entalpiförändring och faktisk entalpiförändring vid
kompressionen. (Wang, 2001)
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Generellt för en kompressor som arbetar nära sin designpunkt ligger den isentropiska
verkningsgraden på mellan 0,7 och 0,85 (Reisel, 2014). Detta gäller för stora kompressorer,
medan mindre kompressorer generellt sett har lägre isentropisk verkningsgrad. Kompressorn
drivs av en elmotor vars verkningsgrad ges av förhållandet mellan arbetet som levereras från
motorn till kompressorn samt arbetet som elmotorn använder för att driva kompressorn
(Wang, 2001).
Boldvig och Villadsen (1980) har undersökt hur den isentropiska verkningsgraden varierar med
olika tryckförhållanden (kvoten mellan trycken efter och före kompressorn) samt
volymförhållanden över en skruvkompressor. Kompressorns volymförhållande utgör kvoten
mellan volymiteterna före och efter kompressorn. Undersökningen utfördes för en
skruvkompressor med ammoniak som köldmedium, kondenseringstemperatur på 30 °C och
varvtal 2 950 rpm. Två olika körningar utfördes, en med volymförhållande 3,0 över
kompressorn och en med 4,8. Resultaten av undersökningen kan ses i Figur 3.

Figur 3. Isentropisk verkningsgrad för olika tryckförhållanden (π) samt volymförhållanden över en skruvkompressor. Baserat
på Boldvig och Villadsen (1980).

Boldvig och Villadsen (1980) har även undersökt hur den isentropiska verkningsgraden hos en
kolvkompressor varierar för olika tryckförhållanden samt kondenseringstemperaturer.
Kondenseringstemperaturens inverkan beror av att en varierad kondenseringstemperatur
även innebär ett varierat kondenseringstryck. Kompressorn som studerades arbetade vid ett
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varvtal på 1 200 rpm och med ammoniak som köldmedium. Resultatet av detta kan ses i Figur
4.

Figur 4. Isentropisk verkningsgrad för olika tryckförhållanden samt kondenseringstemperaturer över en skruvkompressor.
Baserat på Boldvig och Villadsen (1980).

Ytterligare exempel på hur tryckförhållandet påverkan den isentropiska verkningsgraden ges
av Wang (2001) som uppger att den isentropiska verkningsgraden minskar från 0,82 till 0,6 då
tryckförhållandet över kompressorn ökar från 3 till 8. Detta för en typisk skruvkompressor som
använder det numera förbjudna köldmediet HCFC-22 och volymförhållandet 2,6. För en typisk
kolvkompressor minskar enligt Wang (2001) den isentropiska verkningsgraden från 0,83 till
0,75 när tryckförhållandet över kompressorn ökar från 4 till 6.
3.1.3.2 Kondensering av köldmediet
Värmeöverföringen i kondensorn utförs i tre steg: den överhettade gasen kyls ned till
mättnadstemperaturen, gasen kondenserar på den kylda ytan, och eventuellt underkyls
vätskan (Wang, 2001). För skruvkompressorer innebär begränsningen på tryckförhållandet
även en begränsning för hur lågt kondenseringstemperaturen kan nå.
𝑊

Värmeövergångskoefficienten 𝑈 [𝑚2 𝐾], varierar mycket beroende på mellan vilka medier
värmet överförs och för exempelvis en kondensor ökar värmeövergångskoefficienten avsevärt
om båda arbetsmedier är vätskor och kondensorn därmed är vätskekyld (Alvarez, 2003).
Istället för kylvatten som cirkulerar i en slinga kan frikyla användas, vilket innebär att kallt
vatten från till exempel en sjö, å eller brunn används för att kyla kondensorn (Rydstrand, et
al., 2004). Detta betyder att det även skulle vara möjligt att använda fjärrkyla för att kyla
kondensorn.
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3.1.3.3 Kylning av kylmedlet
När kylmedlet cirkulerar och för bort värme från kondensorn måste även det kylas ner, vilket
ofta görs mot omgivningsluften (Alvarez, 2003). Detta kan göras via kylmedelskylare och för
att öka luftcirkulationen används ofta fläktar, vilket är fallet för kylmaskinerna vid Saab Arena.
Uteluftens temperatur varierar dock kraftigt över året, och till viss del även över enskilda dygn,
vilket gör att fläktarnas drift varierar kraftigt över året och endast används sparsamt när
utetemperaturen är tillräckligt låg. Om däremot kylmedlet kyls mot fjärrkylenätet behövs inte
dessa fläktar, och dessutom ökar värmeövergångskoefficienten till följd av att vätska används
istället för gas för värmeöverföringen.
3.1.3.4 Trevägsventil i shuntkoppling
För att kunna ha en stabil temperatur i kylmedelsflödet in i kondensorn kan en trevägsventil
användas i en så kallad shuntkoppling. Ventilen kan regleras så att temperaturen på
kylmedelsflödet som går in i kondensorn alltid har konstant temperatur, oberoende av hur
mycket kylning som kan fås i kylmedelskylaren. Detta åstadkoms genom att låta en viss del av
kylmedelsflödet ut från kondensorn direkt återföras till flödet som går in i kondensorn.
Principen visas i Figur 5Fel! Hittar inte referenskälla.. (Hannius, 2018)

Figur 5. Schematisk bild över en kylmedelskrets med trevägsventil i shuntkoppling.

3.2 Absorptionskyla
Sedan freonernas ozonnedbrytande egenskaper uppmärksammades har intresset för
absorptionskylmaskiner ökat som följd av att dessa ämnen inte krävs för
absorptionsprocessen. Absorptionskylmaskinernas långa livslängd samt billiga och tysta drift
har även de varit bidragande faktorer för utvecklandet av processen. Energikällan till
absorptionsprocessen är lågvärdig värme och en del av drivkraften i utvecklandet av
absorptionskylmaskiner är att få avsättning för den lågvärdiga värme som finns att tillgå från
kraftvärmeverk. (Deng, et al., 2010; Ziegler, 1998)
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3.2.1 Absorptionskylprocessen
Arbetsprincipen för en absorptionskylmaskin, som visas i Figur 6, påminner om den
kompressorkylmaskin som beskrevs i tidigare avsnitt – syftet är att bortföra värme från ett
område med låg temperatur och avge det till ett område med en högre temperatur. Likt
kompressorkylmaskinen består absorptionskylmaskinen även den av en kondensor där
köldmediet kondenseras under konstant temperatur och avger värme, en expansionsventil
där trycket och temperaturen i köldmediet sänks, samt en förångare där köldmediet förångas
under konstant temperatur och värme upptas. Det som saknas i absorptionskylmaskinen är
kompressorn, som ersätts med en egen krets bestående av absorbator, pump, generator och
expansionsventil. Det förångade köldmediet leds in i absorbatorn där det absorberas av
absorptionvätskan, vilken består av ett annat medium med skilda egenskaper. Absorptionen
alstrar värme och absorbatorn måste därför kylas. Blandningen av köldmedium och
absorptionsvätska sugs in i pumpen där trycket höjs och leds vidare till generatorn. Under
tillförsel av värme avgår köldmediet i gasform, vilket innebär att det är viktigt att köldmediets
förångningstemperatur är lägre än absorptionsvätskans. Köldmediet leds därefter till
kondensorn och kondenseras på samma sätt som beskrevs i avsnitt Fel! Hittar inte
referenskälla. Fel! Hittar inte referenskälla.. Absorptionsvätskans tryck sänks i
expansionsventilen och sprejas sedan in i absorbatorn där absorptionscykeln återupprepas.
Detta innebär alltså att absorptionsvätskan cirkulerar i en mindre, sluten cykel. (Alvarez, 2003;
CIBSE CHP Group, 2012; Colibri-B.V., u.d. a; Deng, et al., 2010; Rydstrand, et al., 2004; Wang,
2001)
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Figur 6. Grundläggande absorptionskylprocess.

3.2.1.1 Absorbatorn
Det förångade köldmediet leds in i absorbatorn där det löses upp och upptas av den
koncentrerade absorptionsvätskan, och bildar en vätskelösning av de två medierna. I och med
att lösningen är en vätska kan trycket i systemet kan ökas med hjälp av en pump istället för en
kompressor. Eftersom en pump kräver mindre arbete än en kompressor blir den totala
elförbrukningen för en absorptionskylmaskin lägre jämför med en kompressorkylmaskin
(CIBSE CHP Group, 2012). Med ökande temperatur på kylvattnet till absorbatorn och
kondensorn, ökar även temperaturen som krävs i generatorn. För en absorptionskylmaskin
med arbetsparet ammoniak och vatten som arbetar vid en förångningstemperatur runt -15 °C
och en kylvattentemperatur på runt 30 °C, krävs en temperatur i generatorn på omkring
140 °C (Colibri-B.V., u.d. a). Därmed begränsar delvis temperaturen i fjärrvärmenätet vilken
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temperatur på kylvattnet som kan användas. För en absorptionskylmaskin med arbetsparet
vatten och litiumbromid har kylvattnet till kondensorn vanligtvis en temperatur runt
26,7 – 32,2 °C (Wang, 2001). Kylvattenflödet kan även seriekopplas genom absorbatorn och
kondensorn, varpå kyltemperaturerna uppenbarligen inte är desamma för de två
komponenterna (Wang, 2001). Av den totala värmen som måste ledas bort från processen
avges ungefär 60 % från absorbatorn och 40 % från kondensorn (Wang, 2001). Generellt sett
är en låg temperatur på kylvattnet till absorbatorn fördelaktigt då det bidrar till en högre
kylkapacitet, en lägre kondenseringstemperatur samt ett lägre energibehov i generatorn vilket
leder till en ökad effektivitet (Wang, 2001).
3.2.1.2 Generatorn
I generatorn så separeras de två vätskorna från varandra genom att köldmediet förångas
under tillförsel av värme. Denna värme kan tillföras från olika värmekällor beroende av vad
som är billigast eller finns tillgängligt, vilket gör att generatorn kan vara utformad på ett par
olika sätt. Generatorn kan vara direktdriven, vilket innebär att värmen tillförs genom direkt
förbränning av bränslen som till exempel naturgas, propan eller olja, varav naturgas är det
vanligaste (CIBSE CHP Group, 2012; Wang, 2001). Istället för direktdriven kan generatorn även
drivas av sekundära värmekällor så som industriell överskottsvärme eller heta avgaser från
gasturbiner (Wang, 2001). Vanligt är även att använda varmvatten för att driva generatorn,
till exempel kan varmvattnet från en solvärmeanläggning användas (CIBSE CHP Group, 2012;
Colibri-B.V., u.d. a). Därför är det intressant att ansluta absorptionsmaskinen till
fjärrvärmenätet eftersom detta kan leverera varmvatten i de temperaturer som är
aktuella. Värmen som driver generatorn bör ha en temperatur på som lägst runt 90 °C, och ut
från generatorn så håller den en temperatur på cirka 10 °C lägre än ingångstemperaturen
(Colibri-B.V., u.d. a). Andra källor anger en högre lägstatemperatur – runt 100 °C (Deng, et al.,
2010).

3.2.2 Absorptionskyla kontra kompressorkyla
Absorptionskylmaskiner är mer komplexa än kompressorkylmaskiner och tar dessutom större
plats. Detta resulterar i högre investeringskostnader – upp till det dubbla – vilket i kombination
med att driftskostnaderna ofta inte är tillräckligt små för att kompensera för
investeringskostnaderna, gör att absorptionskylmaskiner har svårt att slå igenom
kommersiellt (Velázquez & Best, 2002). CIBSE CHP Group (2012) anger istället en
investeringskostnad runt 20 – 50 % högre än för en kompressorkylmaskin med samma
kylkapacitet. Några av fördelarna med en absorptionskylmaskin är att den har färre rörliga
delar, lägre elförbrukning, inga klimatpåverkande ämnen används, samt att driften är tystare
(CIBSE CHP Group, 2012). Vid produktion av fjärrkyla i Sverige har absorptionskylan dock inte
varit särskilt utbredd till följd av en kort kylsäsong vilket leder till en önskan om låg
investeringskostnad, samt att elkostnaden för att driva kompressorkylmaskiner har varit låg
(Rydstrand, et al., 2004).
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Kylproduktion via värme kan även anses vara en genväg, termodynamiskt sett. För en
värmedriven kylmaskin fås endast en (1) verkningsgrad, då värme omvandlas till kyla i
kylmaskinen. Då värmen istället först används i en elproducerande ångturbin och
elektriciteten sedan används för kylproduktion i en kompressorkylmaskin, kombineras
Carnotverkningsgraderna för ångturbinen och kompressorkylmaskinen, vilket gör att den
totala Carnotverkningsgraden blir ungefär halverad jämfört med en värmedriven kylmaskin
(Rydstrand, et al., 2004).

3.2.3 Köldfaktor
Köldfaktorn för en absorptionskylmaskin beräknas med samma princip som för
kompressorkylmaskinen, det vill säga som kvoten mellan levererad kyleffekt och förbrukad
effekt. Till skillnad från kompressorkylmaskinen så används i detta fall även värmeeffekt. COP
för en absorptionskylmaskin beräknas enligt ekvation (4).
𝑄̇𝐹ö𝑟å𝑛𝑔𝑎𝑟𝑒
𝐶𝑂𝑃𝑅 =
(4)
𝑄̇𝐺𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑡𝑜𝑟 + 𝑊̇𝑃𝑢𝑚𝑝
Arbetet i pumpen är ofta så litet i förhållande till den värme som tillförs och arbetet brukar
därför försummas (Deng, et al., 2010; Srikhirin, et al., 2001; Wang, 2001). Enligt tillverkaren
av absorptionskylmaskiner Colibri-B.V. (hädanefter kallat Colibri) så består deras maskiners
energianvändning till 95 % av tillförd värmeeffekt och 5 % av eleffekt till pumpen (Colibri-B.V.,
u.d. a). För absorptionskylmaskiner är köldfaktorn avsevärt mycket lägre än för
kompressionskylmaskiner och ligger ofta runt 0,5 - 0,7 (CIBSE CHP Group, 2012; Deng, et al.,
2010; Rydstrand, et al., 2004).
3.2.3.1 Faktorer som påverkar köldfaktorn för absorptionscykeln
Köldfaktorn är starkast beroende av den temperatur som finns tillgänglig för att värma
generatorn, där köldfaktorn ökar med ökande temperatur (CIBSE CHP Group, 2012). Detta på
grund av att en hög generatortemperatur underlättar förångningen av köldmediet (Abbas &
Merabti, 2014). Al-Tahaineh, Frihat och Al-Rashdan (2013) har dock utfört beräkningar som
visar på att detta endast gäller upp till en viss temperatur och att COP istället minskar om
generatortemperaturen stiger över en viss nivå. Detta på grund av att ökade
generatortemperaturer enligt beräkningarna även leder till ökade exergiförluster.
Beräkningarna utfördes på en absorptionskylmaskin med arbetsparet vatten och litiumbromid
och förångningstemperatur på 1,5 °C och resultatet kan ses i Figur 7. Enoki, et al. (2017) har
utfört simuleringar av en maskin med arbetsparet ammoniak-vatten, för
generatortemperaturer mellan 100 och 120 °C som påvisar ytterligare marginell minskning av
COP vid ökande generatortemperaturer i detta temperaturspann. Generatortemperaturens
inverkan på COP i detta temperaturspann är enligt detta resultat inte särskilt stor, något som
även understryks av Colibri (2018) som menar att COP inte förändras mycket för
generatortemperaturer över 105 °C.
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Figur 7. Inverkan av generatortemperatur på COP. Baserad på figur framtagen av (Al-Tahaineh, et al., 2013).

Även kylvattnets temperatur påverkar köldfaktorn på det sätt att en lägre temperatur på
kylvattnet till kondensorn leder till en lägre kondenseringstemperatur, vilket innebär en högre
köldfaktor. En sänkt temperatur på kylvattnet till absorbatorn leder även det till en lägre
kondenseringstemperatur och en höjd köldfaktor (Wang, 2001). Förutom dessa faktorer
påverkar
även
förångningstemperaturen
köldfaktorn
eftersom
en
lägre
förångningstemperatur innebär en lägre köldfaktor (Colibri-B.V., u.d. a). Förångnings- samt
kondenseringstemperaturens påverkan på köldfaktorn kan illustreras av köldfaktorn för en
ideal Carnot-cykel, på precis samma sätt som för en kompressorkylmaskin. Enligt ekvation (3)
leder en hög förångningstemperatur samt en låg kondenseringstemperatur till en ökad
köldfaktor.
En ungefärlig bild över hur kylvattnets temperatur och förångningstemperaturen påverkar
köldfaktorn ges av Figur 8. Denna bild är baserad på en figur framtagen av
absorptionskylmaskintillverkaren Colibri. (Colibri-B.V., u.d. a)
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Figur 8. Inverkan av kylvatten- samt förångningstemperatur på COP. Baserad på figur framtagen av Colibri. (Colibri-B.V., u.d.
a)

Vid val av effekt på absorptionskylmaskinen bör man dimensionera efter att låta maskinen
arbeta vid maxeffekt så mycket som möjligt, eftersom köldfaktorn kan sjunka med upp till
33 % när maskinen inte går för fullt (CIBSE CHP Group, 2012).

3.2.4 Arbetsmedier
Ett av de vanligare paren av arbetsmedier i absorptionskylmaskiner för komfortkyla är vatten
tillsammans med litiumbromid, vilket är lämpligt för kylproduktion vid 3 °C och uppåt (ColibriB.V., u.d. a). Användningen av detta arbetspar i industriella användningsområden startade på
1950-talet (Srikhirin, et al., 2001). Detta är den vanligaste kombinationen av arbetspar när det
gäller luftkonditionering i området 20 – 11 630 kW (Deng, et al., 2010). I detta fall är det vatten
som agerar köldmedium och alltså tar upp värme från området som ska kylas, medan
litiumbromid är absorptionsvätska. Detta kräver att vattnet håller ett väldigt lågt tryck, men
innebär även att förångningstemperaturen inte kan understiga 0 °C (Srikhirin, et al., 2001).
Redan år 1860 togs patentet på en absorptionskylmaskin som använde arbetsparet ammoniak
och vatten i processen och dessa maskiner användes bland annat för att tillverka is och lagra
mat (Deng, et al., 2010; Srikhirin, et al., 2001). För kylning ned till kallare temperaturer än vad
litiumbromidmaskinen klarar av, är detta arbetspar vanligt, och kan leverera temperaturer ner
till -60 °C (Colibri-B.V., u.d. a; Deng, et al., 2010). I det här fallet är det ammoniaken som är
köldmedium och vatten som agerar absorptionsvätska. Ett problem med ammoniak är att det
är giftigt, vilket gör att risken för läckage är något man bör tänka på, till exempel genom att
placera maskinen utomhus (Deng, et al., 2010). Ammoniakprocessen kräver även ett högre
tryck, omkring 1,5 – 2 MPa, vilket sätter strikta krav på säkerhetsåtgärder, och dessutom är
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verkningsgraden lite lägre och maskinen lite dyrare, jämfört med en maskin med arbetsparet
vatten/litiumbromid (Deng, et al., 2010). Dock har ammoniak låg specifik volym, vilket leder
till att maskinerna kan byggas kompaktare (Deng, et al., 2010).

3.2.5 Ytterligare processteg
De verkliga maskinerna är ofta mer avancerade med fler komponenter än de som har
diskuterats hittills. Eftersom de olika medierna genomgår temperaturförändringar genom
cykeln är interna värmeväxlare något som flitigt används.
När arbetsmedierna har separerats under värmetillförsel i generatorn återgår
absorptionsvätskan till absorbatorn med en hög temperatur. Denna absorptionsvätska
kan värmeväxlas med den blandade lösningen på väg från absorbatorn till generatorn via en
separat värmeväxlare mellan de två komponenterna (Srikhirin, et al., 2001; Wang, 2001).
Detta leder till att mindre värme måste tillföras i generatorn, vilket påverkar köldfaktorn som
i experiment har visat sig kunna höjas med upp till 60 % (Srikhirin, et al., 2001).
Ett alternativ till att använda en separat värmeväxlare mellan de två flödena är att koppla
samman absorbatorn och generatorn med ett separat, slutet flöde med en pump, vilket kallas
för GAX (generator absorber heat exchanger) (Srikhirin, et al., 2001; Velázquez & Best, 2002).
Fluiden tar upp värme från absorptionsprocessens i absorbatorns övre del där det är som
varmast, avger värmen i generatorn där det används för att separera ammoniaken från
vattnet, och cirkulerar sedan tillbaka till absorbatorn (Srikhirin, et al., 2001).
En variant på GAX är att låta vätskelösningen som lämnar absorbatorn ledas tillbaka genom
de delar av absorbatorn med högst temperatur där det därmed tar upp extra värme, vilket
leder till att mindre värme behöver tillföras i generatorn (Velázquez & Best, 2002). I slutet av
generatorn, där den koncentrerade absorptionsvätskan går tillbaka till absorbatorn, kan den
uppvärmda absorptionsvätskan ledas via de kallaste delarna av generatorn och där avge
värme till generatorn innan den återgår till absorbatorn (Velázquez & Best, 2002). Även detta
minskar värmen som behöver tillföras i generatorn och köldfaktorn kan öka till runt 0,9 (Deng,
et al., 2010).
Mellan kondensorn och expansionsventilen kan en pre-cooler användas för att värmeväxla
vätskan som kommer från kondensorn som underkyls med hjälp av gasen som kommer från
förångaren, vilken i sin tur överhettas (Velázquez & Best, 2002). Denna underkylning gör att
ånghalten efter expansionsventilen minskar, vilket i sin tur leder till att köldfaktorn ökar
(Alvarez, 2003).
I generatorn, när ammoniak och vatten separeras under värmetillförsel, avgår även lite vatten
i ångform. För att motverka att vattnet leds till kondensorn och vidare där det skulle kunna
bilda isklumpar, måste ammoniakångan efter generatorn separeras i en så kallad rectifier
(Deng, et al., 2010; Rydstrand, et al., 2004; Srikhirin, et al., 2001). I fallet med arbetsparet
vatten/litiumbromid uppstår inte detta problem eftersom litiumbromid inte är flyktigt, och en
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rectifier behövs därmed inte (Srikhirin, et al., 2001). Att en rectifier inte behövs leder till att
köldfaktorn är högre för en vatten/litiumbromid-maskin än för en ammoniak/vatten-maskin
(Deng, et al., 2010). En absorptionskylmaskin med underkylning före expansionsventilen,
värmeväxlare mellan absorbatorn och generatorn, samt rectifier visas i Figur 9.

Figur 9. Absorptionskylprocess med värmeväxlare mellan absorbator och generator, underkylning och rectifier.

3.2.6 Avancerade processer
Det finns två olika typer av tvåstegskylmaskiner. I den ena tvåstegskylmaskinen komprimeras
och kondenseras vätskan i två steg med hjälp av låg- och högtrycksgeneratorer och respektive
-kondensorer. Värme som avges vid kondensationen i högtryckskondensorn kan återföras till
processen i lågtrycksgeneratorn, vilket leder till att mindre värmemängd behöver tillföras
denna generator och köldfaktorn kan öka till 1 – 1,2 (Rydstrand, et al., 2004; Wang, 2001;
Ziegler, 1998). Värme kan även överföras mellan de två generatorerna genom att den
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koncentrerade absorptionsvätskan från den varmare generatorn avger värme till
vätskeblandningen som är på väg från lågtrycksgeneratorn och in i högtrycksgeneratorn
(Wang, 2001). Denna typ av maskin för arbetsparet ammoniak/vatten finns ännu ej på
marknaden, eftersom det höga tryck som krävs kan leda till säkerhetsproblem (Deng, et al.,
2010). Den andra typen av maskin använder två parallella par absorbatorer och generatorer
som arbetar mellan samma tryck, men vid olika temperaturer, vilket gör att trycket i processen
hålls till en lägre nivå (Srikhirin, et al., 2001). Därigenom kan värme från absorbatorn vid den
högre temperaturen överföras till generatorn som arbetar vid den lägre temperaturen
(Srikhirin, et al., 2001; Ziegler, 1998).
Om det endast finns tillgång till väldigt lågtempererad värme, runt 70 – 90 °C, så kan en
halvstegskylmaskin vara ett alternativ (Colibri-B.V., u.d. a; Rydstrand, et al., 2004). Denna
maskin består av två uppsättningar absorbatorer och generatorer som är seriekopplade så att
den första generatorn leder mediet vidare till den andra absorbatorn (Rydstrand, et al., 2004;
Srikhirin, et al., 2001). Detta gör att den tillförda värmen inte behöver höja temperaturen på
arbetsmedierna hela temperaturlyftet på en gång, utan det sker i två steg. En
halvstegskylmaskin kräver större värmetillförsel än en enstegskylmaskin och köldfaktorn är
därmed även lägre, runt 0,3 – 0,4 (Rydstrand, et al., 2004).
För att öka effektiviteten kan kolnanorör och Al2O3 tillsättas i köldmediet vilket både snabbar
på värmeöverföringen och absorptionen. Även natriumhydroxid kan tillsättas i köldmediet,
och då fås effekten att separationen av köldmedium/absorptionsvätska underlättas vilket kan
minska värmetillförseln till generatorn samt minska förluster i rectifiern. Detta visar sig höja
COP med 20 %, men båda dessa metoder är fortfarande i experimentstadiet. (Deng, et al.,
2010)

3.3 Kylsystem i ishallar
Energianvändningen för en genomsnittlig ishall i Sverige uppgår till ungefär 1 000 MWh per år
och den största delen, ca 43 % av energin används av kylsystemet, medan övrig energi går
främst till uppvärmning, ventilation samt belysning, men även avfuktning som i vissa fall står
för en stor del av energianvändningen (Rogstam, et al., 2014). Kylsystemet drivs oftast av en
eller flera kompressorkylmaskiner där förångningen antingen sker mot en värmeväxlare eller
direkt mot ispisten. Om förångningen sker mot en värmeväxlare kallas systemet för ett
indirekt system medan ett system där förångningen sker mot ispisten och kondenseringen
mot omkringliggande luft kallas för ett direkt system. I indirekta system används en köldbärare
som pumpas runt i kylrör som är placerade under isen (Karampour, 2011). Den vanligaste
köldbäraren i Svenska ishallar är kalciumklorid, men även glykol och ammoniak samt vatten
används (Rogstam, et al., 2014). I kylsystemet är det kompressorerna som står för den största
energianvändningen på runt 80 % medan övrig energi främst används för att driva kylfläktar
samt pumpar (Rogstam & Hjert, 2010). Av den övriga energin står kylmedel- och
köldbärarpumpar för omkring 5 respektive 10 % medan kylfläktar står för 5 % (Karampour,
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2011). I och med att vissa ishallar är i drift även på sommaren kan säsongen bli lång, och detta
är en viktig del i hur stor energianvändningen är i ishallen (Rogstam & Hjert, 2011).
Ett alternativ till att använda kompressorkylmaskiner med de vanliga köldmedierna är att
använda koldioxid som köldmedium. Detta visar sig kunna sänka energianvändningen i
systemet med 23 %, främst beroende av ett kraftigt sänkt elbehov i pumpar och fläktar
(Rogstam & Nguyen, 2013). I Sverige används detta system endast i tre ishallar, men tekniken
är inte ny då den sedan tidigare flitigt används för butikskyla (Energi & Miljö, 2012). Just att
tekniken använts inom butikskylning har bidragit till att tekniken utvecklats i snabb takt och
kostnadsminskningen för komponenter och system har även den varit snabb (Rogstam &
Nguyen, 2013). Användningen av koldioxidbaserade kylsystem i nybyggda ishallar går trots allt
trögt, vilket kan bero på att en återbetalningstid på 5-10 år anses vara för lång, samt att
kunskap om systemet är bristande (Energi & Miljö, 2012).
Alla ishallar använder sig dock inte av kompressorkylmaskiner eller koldioxidmaskiner, utan
det finns även ishallar där isproduktionen drivs av absorptionskylmaskiner. Detta ställer dock
krav på att det finns stora mängder billig värme tillgänglig, och absorptionskylmaskiner
används endast på två ställen i Sverige (Energi & Miljö, 2012). I Slite på Gotland finns en ishall
där ispisten kyls av en absorptionskylmaskin (Energi & Miljö, 2012). Anslutet till
fjärrvärmenätet där finns en cementfabrik med stora mängder överskottsvärme, vilket bidrar
till billig värme och att driften blir lönsam (Colibri-B.V., u.d. b).
Halmstad Arena har en absorptionskylmaskin installerad som drivs av fjärrvärme med
temperaturen 98 °C. Maskinen, som levererar en kyleffekt på 150 kW, ligger som baslast i
arenan och kyler ner köldbäraren från -9 °C till -12 °C. För att leverera denna kyleffekt krävs
10 kW el och 300 kW fjärrvärme, och som arbetspar används ammoniak och vatten. Denna
maskin är dock inte tillräcklig vid högt kylbehov och därför finns det även en
kompressorkylmaskin installerad som körs vid effekttoppar, exempelvis då is skall spolas och
frysas in. Eftersom kompressorkylmaskinen endast används för reglering är den designad för
att arbeta effektivt vid dellast och går sällan på full effekt. Från båda kylmaskinerna återvinns
värme. En del av fjärrvärmen som har använts i absorptionsmaskinen tappas av och används
för uppvärmning av varmvatten på arenan och värmen från kompressorkylmaskinens
kondensor används vid behov till uppvärmning. Båda dessa maskiner kyls med hjälp av två
kyltorn som använder sig av evaporativ kylning. (Halmstad Energi och Miljö AB, u.d.; Lövkvist,
2018)

3.4 Fjärrkyle- och fjärrvärmenät
Vattnet som når kunderna i fjärrvärmenätet har en temperatur på mellan 70 °C och 120 °C
medan vattnet i returledningen har en temperatur på mellan 40 °C och 65 °C – temperaturen
på vattnet som leds ut till kund kallas framledningstemperatur och temperaturen på vattnet
som leds tillbaka från kunderna kallas returtemperatur (Fredriksen & Werner, 1993). Ett
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system där vattnet tas från framledningen och efter att ha använts i en applikation leds tillbaka
till framledningen kallas fram-fram, ett system där vattnet istället leds till returledningen efter
att ha använts kallas fram-retur, och ett system där vattnet tas från returledningen och
därefter leds tillbaka till returledningen kallas retur-retur (Berggren, 2018). De olika typerna
av uppkopplingar visas i Figur 10. Framledningstemperaturen i fjärrkylenätet ligger vanligtvis
på ungefär 6 – 7 °C och returtemperaturen på ungefär 15 – 16 °C (Fredriksen & Werner, 2013).

Figur 10. Olika typer av inkopplingar för applikationer i fjärrvärme- eller fjärrkylenätet.

Vid produktionsanläggningen för såväl fjärrkyla som fjärrvärme pumpas vattnet ut från
anläggningen till kunderna. Hos kunderna uppstår ett tryckfall när vattnet värmeväxlas, vilket
gör att det i returledningen råder undertryck. Detta undertryck suger tillbaka vattnet till
produktionsanläggningen och gör så att inget ytterligare pumparbete behövs. När
applikationen däremot är kopplad fram-fram eller retur-retur uppstår problematiken att
trycket är detsamma i ledningen före och efter applikationen. För att övervinna tryckfallet i
applikationen och få vattnet att flöda tillbaka till huvudledningen krävs en pump som ökar
trycket ut från applikationen, vilket visas i Figur 10. (Fornander, 2018)
Oavsett vilket alternativ som väljs av de som illustreras i Figur 10 kommer mängden kyla eller
värme som produceras att vara konstant. Från termodynamikens första huvudsats kan
härledas att extra arbete skulle behöva adderas för att kompensera för den
temperaturförändring i ledningen som applikationen leder till – den energi som överförs
mellan systemet och applikationen måste helt enkelt kompenseras för i produktionen. På
grund av detta har val av fram- eller returledning inte någon inverkan på
produktionskostnaderna. (Fornander, 2018)
Om systemet är kopplat fram-fram eller retur-retur kan det uppstå problem om från- och
tillflödet mellan applikationen och huvudledningen ligger för nära varandra. Det kan i detta
fall bildas kortslutning, där vattnet cirkulerar runt mellan ledningar för från- och tillflöde. Detta
illustreras i Figur 11. (Berggren, 2018)
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Figur 11. Kortslutning i nätet där vattnet cirkulerar runt och tillbaka i en applikation kopplad fram-fram.
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Fallstudie
I följande kapitel beskrivs de aktörer som har varit mest delaktiga under arbetets gång.
Kraftvärme-, fjärrvärme- och fjärrkylesystemen i Linköping beskrivs, och dessutom presenteras
arenaområdets ispistar och kylsystem.

4.1 Tekniska verken
Tekniska verken är ett företag ägt av Linköpings kommun som producerar el, fjärrkyla,
fjärrvärme, vatten samt biogas, och är aktivt i Östergötland, Södermanland samt norra
Småland. I Linköpings kommun står företaget för större delen av elnätsdriften och dessutom
för distribution av fjärrvärme, fjärrkyla, vatten och avlopp. (Tekniska verken, 2017b)

4.2 Lejonfastigheter
Lejonfastigheter är ett fastighetsbolag ägt av Linköpings kommun (Lejonfastigheter, u.d. a).
Företaget har 275 fastigheter i sitt bestånd där ett flertal av Linköpings kommuns större
fastigheter så som skolor, vårdboenden samt kulturhus ingår. Bland annat ansvarar företaget
för Linköpings ishall Saab Arena (Lejonfastigheter, u.d. b).

4.3 Utvecklingsprojektet Delad Energi
Tekniska verken och Lejonfastigheter driver tillsammans utvecklingsprojektet Delad Energi.
Samarbetet går ut på att ta fram gemensamma nyttor för att på så sätt hitta
energieffektiviseringspotential samt kostnadsbesparingar. Projektet rör området kring Saab
Arena och tillsammans vill företagen vidga systemgränsen för ishallarna och på så sätt
integrera deras energisystem med omgivningens. I nuläget drivs isproduktionen i ishallarna av
eldrivna kompressorkylmaskiner, för vilka Lejonfastigheter ansvarar för driften och även är
ägare av. En aspekt i utvecklingsprojektet är den nya stadsdel som ska byggas i området
Kallerstad. Utbyggnaden av denna stadsdel kommer leda till att fjärrvärme- och fjärrkylenäten
kommer behöva utvidgas, vilket innebär stora möjligheter att integrera ishallens ismaskiner i
det nya nätet.

4.4 Kraftvärme i Linköping
I Linköping finns två kraftvärmeverk, som båda drivs av Tekniska verken (Tekniska verken,
2016b). Gärstadverket är beläget utanför stadskärnan och består av fem pannor där främst
avfall används som bränsle – denna anläggning är den större av de två kraftvärmeverken och
levererar ungefär 1380 GWh värme och 293 GWh el per år (Tekniska verken, 2017a). I centrala
Linköping ligger det andra kraftvärmeverket, kallat just Kraftvärmeverket, med en total årlig
produktion på ungefär 250 GWh värme och 75 GWh el (Tekniska verken, 2017c). Detta
kraftvärmeverk består av tre pannor för eldning av biobränsle, kol och olja, där biobränsle står
för den största delen av bränslemixen medan kol och olja används då värmebehovet är stort
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(Tekniska verken, 2017c). Från och med sommaren 2019 kommer dock Kraftvärmeverkets
oljepanna att byta bränsle och istället använda sig av biobränsle (Bennstam, 2018).

4.5 Fjärrvärme i Linköping
Av den totala levererade fjärrvärmen från Tekniska verken år 2017 utgjordes ca 96 % av den
tillförda energin till produktionsanläggningarna av restbränslen, varav avfall stod för den
enskilt största energitillförseln på 85,6 % och fossila bränslen, så som eldningsolja och stenkol,
stod för 1,9 %. Denna bränslemix medförde en klimatpåverkan på 106 gram CO2-ekvivalenter
per kWh varav 101 gram CO2-ekvivalenter per kWh beräknades uppstå genom förbränning av
bränsle och resterande 5 gram CO2-ekvivalenter per kWh på grund av transport och
produktion av bränsle. (Tekniska verken, 2018b)
Det totala flödet i fjärrvärmenätet ligger på 1 277 kg per sekund (Ek, 2018).

4.5.1 Temperaturer
Framledningstemperaturen i fjärrvärmenätet varierar över året beroende av utetemperatur.
En ungefärlig bild av hur temperaturerna i Linköpings fjärrvärmenät varierar med olika
utetemperatur ges av Figur 12. I denna figur kan utläsas att Tekniska verken styr mot att
leverera en framledningstemperatur på 115 °C vid utomhustemperaturer under -10 °C och
90 °C vid utomhustemperaturer över 2 °C. De faktiska temperaturerna i nätet skiljer sig dock
något från detta, speciellt vid utomhustemperaturer över 2 °C, där framledningstemperaturen
ligger runt 95 °C. Returtemperaturen varierar mellan ungefär 60 °C och 43 °C beroende av
utomhustemperaturen. (Bennstam, 2018)
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Figur 12. Framlednings- och returtemperatur för Linköpings fjärrvärmenät (Bennstam, 2018).

Figur 13 visar hur den faktiska framledningstemperaturen har varierat för Gärstadverkets
pannor från januari 2015 till januari 2018. Figuren visar genomsnittlig
framledningstemperatur för pannorna. Under vissa perioder har framledningstemperaturen
sjunkit långt under den normala, på grund av driftsstopp, underhåll eller liknande. Under
dessa perioder har ingen fjärrvärme levererats från den aktuella pannan varpå
framledningstemperaturer under 80 °C ej har beaktats.
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Figur 13. Genomsnittlig framledningstemperatur på fjärrvärmevattnet ut från Gärstadverket (Bennstam, 2018).

Fjärrvärmen som levereras till Saab Arena passerar först en biogasanläggning vilket påverkar
framledningstemperaturen något. Temperaturen på fjärrvärmen som levereras till arenan ses
i Figur 14.
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Figur 14. Framledningstemperatur på fjärrvärmevattnet som levereras till Saab Arena (Bennstam, 2018).

4.5.2 Marginalkostnad
Tekniska verken har gjort uppskattningar över hur företagets marginalkostnad för produktion
av fjärrvärme kan komma att se ut i framtiden. Dessa uppskattningar är baserade på framtida
bränslemix, framtida olje- och elpris och gäller ungefär tre till fyra år fram i tiden. I kostnaderna
är återanskaffningspris för bränsle, inköpspris för bränsle, hantering, transport, kemikalier,
askhantering samt vinst för elproduktion vid kraftvärme medräknat. Dessutom har det
planerade bytet av kolpannan vid KV1 till en träpanna tagits i beaktande. Enligt denna analys
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tros Tekniska verkens marginalkostnad för att producera fjärrvärme över året variera enligt
Figur 15. (Bennstam, 2018)

Marginalkostnad fjärrvärme [kr/kWh]
0,25 kr
0,20 kr
0,15 kr
0,10 kr
0,05 kr
0,00 kr
-0,05 kr

Figur 15. Uppskattning av fjärrvärmens marginalkostnad för tre till fyra år framåt (Bennstam, 2018).

En tydlig nedgång kan ses under sommaren. Värt att notera är även att marginalkostnaden är
negativ under juni och augusti. En förklaring till denna nedgång ges av Tabell 2 och Figur 16
som beskriver vilken produktionskostnad per bränsletyp samt bränslemix
marginalkostnaderna har baserats på. Figur 16 bygger på uppskattningar av framtida
bränslemix och gäller från 2019. (Bennstam, 2018)
Tabell 2. Värmeproduktionskostnad för olika pannor och bränsletyper (Bennstam, 2018).

Anläggning
Avfallspannor Gärstad
Träpanna KV1 Kraftvärmeverket
Biokraftvärme Mjölby
Ny träpanna KV1 - ersätter kolpannan
BioHVC Mjölby
Oljepannor (P2 KV1 och HVC)

Produktionskostnad [kr/MWhvärme]
-10
50
100
170
170
750

Enligt Tabell 2 är avfall det mest lönsamma bränslet medan olja är det dyraste bränslet att
använda och bör således främst användas för att täcka höga effekttoppar.
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Bränslemix
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Avfallspannor Gärstad

Träpannan KV1 Kraftvärmeverket

Biokraftvärme Mjölby

Ny träpanna KV1 - ersätter kolpannan

BioHVC Mjölby

Oljepannor (P2 KV1 och HVC)

Figur 16. Prognos för driften av de olika pannorna från 2019 fördelat över ett år (Bennstam, 2018).

I Figur 16 kan ses att det under sommarperioden nästan endast eldas avfall. Detta tillsammans
med den negativa produktionskostnaden för avfall som presenteras i Tabell 2 förklarar den
låga marginalkostnaden under denna period. Under årets kallare perioder behövs dyrare
bränslen så som olja och biobränslen eldas för att möta det större värmebehovet, vilket leder
till en högre marginalkostnad.

4.6 Fjärrkyla i Linköping
53 % av den årliga producerade fjärrkylan i Linköping produceras av absorptionskylmaskiner
(se avsnitt 3.2.1 Absorptionskylprocessen) drivna av värme från kraftvärmeproduktionen.
Fjärrkyla produceras även genom eldrivna kompressorkylmaskiner vilka står för 28 % av
årsproduktionen. Under årets kallare perioder, ungefär från mitten av november till mitten av
april, används dessutom frikyla i form av värmeväxlat vatten från Stångån vilket står för
resterande fjärrkyleproduktion. Fjärrkyleproduktionen leder inte till utsläpp av några
växthusgaser enligt de riktlinjer som används. (Tekniska verken, 2018a)
Framledningstemperaturen i fjärrkylenätet är ungefär 7 °C eller lägre (Fornander, 2018),
medan returtemperaturen är ungefär 18 °C (Tekniska verken, 2016a).
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Enligt Tekniska verkens analys av framtida fjärrkyleproduktion kommer marginalkostnaden för
att producera fjärrkyla över ett år variera enligt Figur 17. Dessa kostnader är baserade på
elpriser samt tidigare produktionsdata gällande elanvändning och fjärrkyleproduktion.
Fjärrvärmekostnaden för att driva absorptionskylmaskinerna har försummats eftersom denna
ibland även är negativ och därför antas bli plus minus noll. (Bennstam, 2018)

Marginalkostnad fjärrkyla [kr/kWh]
0,12 kr
0,10 kr
0,08 kr
0,06 kr
0,04 kr
0,02 kr
0,00 kr

Figur 17. Marginalkostnad för Tekniska verkens fjärrkyleproduktion fördelat över ett år (Bennstam, 2018)

I dagsläget är fjärrkylenätet inte utbyggt till Saab Arena. Däremot innebär den framtida
projekterade utbyggnaden av området Kallerstad att flertalet nya byggnader som kan komma
att kräva kylning kommer att uppföras. Därigenom kan en utbyggnad av fjärrkylenätet bli
aktuell, vilket innebär att området kring Saab Arena även det skulle få tillgång till fjärrkyla.

4.7 Linköpings ishallar
4.7.1 Ispistar och kylsystem
Vid Saab Arena finns fyra ispistar: A-hallen där ishockeylagen spelar sina hemmamatcher, Bhallen (Stångebrohallen), C-hallen (träningshallen), samt bandybanan vilken är belägen
utomhus. En av isarna i antingen B- eller C-hallen är isbelagd året runt medan övriga isar
inomhus är isbelagda ungefär oktober till mars/maj beroende av ishockeylagens framgångar.
Bandybanan är i drift ungefär oktober till februari/mars.
I dagsläget drivs isproduktionen av fem kompressorkylmaskiner, och i Tabell 3 framgår vilken
maskin som är sammankopplad till vilken ispist. I detta arbete har antagandet dock gjorts att
samtliga maskiner kan kopplas till samtliga ispistar. En sammanställning av maskinernas
specificerade maximala kyleffekt, eleffekt, köldmedium samt dimensionerad kondenseringsoch förångningstemperatur kan ses i Tabell 4. Kylmaskinerna till A- och B-hallen är placerade
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i ett maskinrum inne i Saab Arena, medan maskinerna till bandybanan är placerade i en barack
utanför C-hallen. De resterande två kylmaskinerna står i ett rum på gaveln till
C-hallen. Kylmaskinerna är ofta inte i drift kortare perioder än en vecka, vilket medför att det
inte är relevant att se till och undersöka kortare tidsintervall än så i detta arbete.
Tabell 3. Sammanställning över primär och sekundär användning för befintliga kompressorkylmaskiner vid Saab Arena

Beteckning
VKA1
VKA2
VKA4:1A-2B
VKA5

Primär användning
A-hall
B-hall
Bandyplan
Komfortkyla Aoch B-hall
C-hall

VKA6

Sekundär användning
B-hall
A-hall
C-hall
C-hall
Komfortkyla A- och B-hall

Tabell 4. Sammanställning över specificerade värden för befintliga kompressorkylmaskiner vid Saab Arena.

Beteckning

VKA1
VKA2
VKA4:1A-2B
VKA5
VKA6

Kyleffekt
[kW]
360
490
1 722,5
579
417,3

Eleffekt
[kW]

Köldmedium

200
250
337,6
192,2
121,1

Ammoniak
Ammoniak
Ammoniak
R134a
R134a

Förångnings/kondenseringstemperatur [°C]
-15/45
-14,4/44,3
-15/35
7/-11,5/-

Vilken typ av kompressor som används i de olika kylmaskinerna varierar – i VKA4 används
kolvkompressorer, medan skruvkompressorer används till VKA1, VKA2, VKA5 och VKA6. VKA6
och VKA5 har specificerade köldfaktorer på 3,45 respektive 3,02. Kylmaskin VKA5 används inte
till isproduktion, utan huvudsakligen till komfortkyla, men även avfuktning av luften i Saab
Arena. Maskinen är därför dimensionerad och optimerad för att leverera kyla vid högre
temperaturer än vad som krävs för isproduktion. För avfuktningen krävs dock kyla med
temperatur kring 1 °C (Överhem, 2018). Under sommarperioder körs antingen VKA2 eller
VKA6 beroende på om B- eller C-hallen är öppen.
Den verkliga driften av maskinerna skiljer sig dock från den specificerade. I Tabell 5
presenteras driftdata för typiska driftsfall där maskinerna arbetar för att bibehålla is på
rinkarna.
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Tabell 5. Driftdata för kylmaskinerna VKA1, VKA2 samt VKA4:1A-2B.

Beteckning

VKA1
VKA2
VKA4:1A
VKA4:1B
VKA4:2A
VKA4:2B

Förångnings/kondenseringstemperatur [°C]
-16,6/35,0
-15,2/36,6
-14,9/27,8
-16,3/29,0
-14,9/34,9
-12,8/28,6

Förångnings/kondenseringstryck [kPa]
220/1280
235/1380
236/1090
222/1130
236/1350
257/1120

Överhettning
före/efter
kompressor [°C]
11,3/41,8
0,6/33,6
8,1/76,3
5,9/84,8
7,4/91,7
8,6/82,9

Underkylning
efter kondensor
[°C]
3,5
3,5
6,1
6,7
11,2
5,5

Värden för VKA1 och VKA2 är hämtade från ett verkligt representativt driftsfall, förutom
underkylningen som är från muntlig källa (Överhem, 2018). För VKA4:s samtliga maskiner är
data hämtad från loggade värden, där medelvärdena för mätningarna använts.
Överhettningen efter kompressorn inkluderar för VKA1 och VKA2 även oljekylningen av
kompressorn, medan överhettningen för VKA4 endast avser köldmediet, och är därför
generellt sett högre. För VKA6 fanns inga driftdata att tillgå.
Köldmediet i VKA1 och VKA2 kondenseras mot kylmedlet, som är en blandning av etylen och
glykol, och cirkulerar mellan kondensorerna och en kylmedelskylare där kylmedlet kyls mot
utomhusluften. Är det tillräckligt kallt ute sker detta med hjälp av stillastående luft men vid
högre utetemperaturer används fläktar för att öka värmebortföringen, vilket därmed även
bidrar till en större energianvändning och sämre energieffektivitet. En del av kylmedlet som
värmts upp av kondensorn tappas av och cirkulerar i marken utanför arenans entré för att
hålla detta område isfritt, och går därmed inte ut i kylmedelskylaren. På samma sätt cirkuleras
en del av kylmedlet under själva ispisten, för att motverka permafrost i marken under ispisten.
På dessa sätt återvinns därmed värme från kylmaskinerna. I kylmedelskretsen används
trevägsventiler för att reglera flödet.
För VKA4 sker kondenseringen av köldmediet med samma metod som för VKA1 och VKA2, och
kylmedlet kyls även där mot utomhusluften med kylmedelskylare och fläktar. De ursprungliga
kylmedelskylarna är av märket Friga-Bohn, men till dessa har ytterligare kylmedelskylare
adderats eftersom de ursprungliga inte räckte till (Överhem, 2018).
Kondenseringen för VKA6 ser däremot annorlunda ut – där används inte något kylmedel, utan
kylmaskinen använder sig av direkt kylning där köldmediet kondenserar direkt mot
utomhusluften.
Gällande kylmedelskylarna har inga driftdata för VKA1 och VKA2 funnits att tillgå. För VKA4
har driftdata för det gamla fläktsystemet inhämtats – dock utan att veta effekten för fläktarna.
I det nya fläktsystemet var däremot driften okänd medan effekten var känd som 15 kW per
fläkt. Arbetet som förbrukats i fläktsystemen har därför uppskattats med hjälp av
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specificerade data för det ursprungliga fläktsystemet för VKA4, av märket Friga-Bohn. Med
hjälp av Friga-Bohns produktkatalog har ett antal köldfaktorer beräknats utifrån specificerade
kyleffekter och eleffekter för fläktsystem med samma konfiguration som det befintliga på
VKA4. Ett genomsnitt av dessa köldfaktorer på 27,25 har sedan använts för samtliga
behandlade kylmaskiner. Eftersom kylmedelsfläktarna inte behöver köras när det är som
kallast ute jämfördes driftdata för kompressorerna med driftdata för kylmedelsfläktarna för
VKA4, för att få fram hur stor andel av tiden som kylmaskinerna är igång som
kylmedelsfläktarna faktiskt går. Denna tidsandel användes sedan även för VKA1 och VKA2 där
inga driftdata fanns tillgängliga. Korrigering gjordes även för hur effektiva de olika
kylmaskinerna är.
Mediet som agerar köldbärare i de olika hallarna varierar: i A- och B-hallen används CaCl2,
medan C-hallen och bandybanan använder Freezium. Freezium är ett medium tillverkat av
Eastman och består av kaliumformiat (Eastman, 2018). Temperaturen hos köldbäraren till
ispistarna i C-hallen och bandybanan har specificerade värden på -5 °C och -10 °C före,
respektive efter köldbäraren har passerat kylmaskinernas förångare. Innan köldbäraren tagit
sig fram till slingan under ispisten har temperaturen dock hunnit höjas från -10 °C till -8,5 °C.
Motsvarande temperaturer hos köldbäraren före och efter passering av kylmaskinernas
förångare i A- och B-hallen är -7 °C samt -10 °C. I Figur 18. visas en schematisk bild över hur
systemet med ispist, köldbärare, köldmedium och kylmedel är uppbyggt.

39

Figur 18. Schematisk bild över kylsystemet för ispistarna med köldbärare och kylmedel inkluderat. I kylmedelskretsen finns
även en pump (ej utritad).

4.7.2 Energi för isproduktion
Under 2016 och 2017 användes 2 808 MWh respektive 2 707 MWh el till ispistarnas
isproduktion (Nordenberg, 2018). Utifrån kompressorernas elförbrukning samt köldfaktorer
beräknades det årliga genomsnittliga kylbehovet till ispistarna till 6 732 MWh. Kylbehovets
uppdelning per månad kan ses i Figur 19. I figuren ses att behovet ligger över 500 MWh per
månad över större delen av året samt att den största toppen infaller i oktober. Under denna
period går VKA4 för fullt för att isbelägga bandyplan och VKA1, VKA2 samt VKA6 går med
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normaldrift. Trots att behovet minskar betydligt under sommaren behövs dock fortfarande
över 200 MWh kyla levereras per månad under perioden april till och med juli.

Kylbehov
1 400
1 200

Kylbehov [MWh]

1 000
800
600
400
200
0

Figur 19. Beräknat totalt kylbehov för samtliga ispistar, uppdelat på månad.

Figur 20 visar genomsnittlig kyleffekt som behöver levereras för att täcka det beräknade
kylbehovet. För att täcka behovet under sommaren behövs runt 400 kW. Detta är alltså
kyleffekten en absorptionskylmaskin skulle behöva för att ensam täcka kylbehovet under
perioden april till och med juli. Noterbart är även det höga effektbehovet i oktober när isarna
fryses in. En mer detaljerad bild av hur ishallens totala använda eleffekt har varierat över de
två mest energiintensiva månaderna oktober och november ges i Bilaga A.
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Figur 20. Beräknat totalt kyleffektbehov för samtliga ispistar, uppdelat på månad.

4.7.3 Värmebehov
Vid Saab Arena används fjärrvärme till såväl tappvarmvatten som uppvärmning. Även
Racketcenter som är beläget i anknytning till arenan använder en betydlig mängd fjärrvärme.
I Figur 21 presenteras fjärrvärmeanvändningen per månad för A-hallen, B-hallen, C-hallen
samt Racketcenter. Värdena gäller genomsnittsenergi över perioden från januari 2016 till och
med februari 2018.

Fjärrvärmeanvändning för ishallarna och Racketcenter
600
500

MWh

400
300
200
100
0

Figur 21. Total använd fjärrvärme i A-, B- och C-hallen samt Racketcenter.
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4.7.4 Elabonnemang
För att driva kompressorkylmaskinerna köper Lejonfastigheter el av Tekniska verken, som
räknar ishallen som en högspänningsanläggning under 2 700 kW i sin elprislista. I och med
detta är låg- och högpriset för elöverföring hos arenan 3,1 respektive 6,8 öre per kWh. Till
detta adderas en årsavgift på 80 000 kr, en högbelastningsavgift på 38 kr per kW och månad
samt en kostnad för abonnerad effekt på 160 kr per kW och år. Den abonnerade effekten i
ishallen är i dagsläget 1 610 kW. (Tekniska verken i Linköping Nät AB, 2018)

4.8 Fjärrvärme- och fjärrkylenäten kring ishallen
I dagsläget används fjärrvärme vid ishallen till uppvärmning och varmvatten. Fjärrvärmenätet
i området kring ishallen illustreras av Figur 22 och i denna bild visas även de olika hallarnas
och kylmaskinernas placering. Anslutna till fjärrvärmenätet bortanför arenaområdet finns inga
större processer, utan endast fastigheter där fjärrvärmen används för uppvärmning (Ek, 2018).

Figur 22. Fjärrvärmenätet i områden kring ishallen. Lila ledningar symboliserar fram- och returledning medan blå ledningar är
dräneringsrör. De lila rundlarna på ledningen visar anslutningskammare där förgrening av ledningen kan ske. (Ek, 2018)

I fjärrvärmeledningen närmast Racketcenter är flödet omkring 40 kg per sekund och
returtemperaturen 62 °C (Ek, 2018). Ingen fjärrkyla används i dagsläget vid ishallen och ingen
fjärrkyleledning finns i direkt anslutning till ishallen. Det kan dock i framtiden bli av intresse
att utöka fjärrkylenätet till Kallerstad vilket skulle innebära att fjärrkyleledningar troligtvis
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skulle dras genom området kring ishallen. Den geografiska
produktionsanläggningen för fjärrkyla och ishallen visas i Figur 23.

Figur 23. Översiktsbild över ishallar samt befintlig anläggning för fjärrkyleproduktion.
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placeringen

för

Metod
I detta kapitel beskrivs hur arbetet har genomförts och rapportens litteraturstudie och
datainsamling har gjorts. Dessutom beskrivs vilka programvaror som har använts.

5.1 Litteraturstudie
Litteraturstudien som utförts i denna rapport syftar till att ge en bred teoretisk grund kring de
områden som är mest relevanta för rapporten. Eftersom både fjärrvärme och fjärrkyla
kommer att beröras i arbetet beskrivs dessa områden övergripande. Som källor för detta har
mestadels böckerna Fjärrvärme (Fredriksen & Werner, 1993) och District Heating and Cooling
(Fredriksen & Werner, 2013) använts, samt Energiläget 2017 (Energimyndigheten, 2017) och
material från Energiforsk. Den största delen av litteraturstudien behandlar de två olika typerna
av kylmaskiner som är aktuella – kompressor- respektive absorptionskylmaskiner. Gällande
dessa ämnen har boken Energiteknik (Alvarez, 2003) varit till stor hjälp, framförallt angående
kompressorkylmaskiner och generella termodynamiska processer. Dessutom har
vetenskapliga artiklar använts flitigt – framförallt gällande utvecklingen och avancerade
förbättringar av absorptionskylmaskiner. För att hitta dessa artiklar har mestadels
webbplatsen för Linköpings universitets bibliotek använts.
Övriga litteraturområden grundar sig på flera olika källor så som Energiläget 2017
(Energimyndigheten, 2017), uppgifter från leverantörer av absorptionskylmaskiner,
vetenskapliga artiklar, liknande arbeten samt uppgifter från Tekniska verken.
Studien har delvis utförts iterativt i den mening att när ny data och nya uppgifter samlats in
har behovet av en bredare litteraturstudie uppstått.

5.2 Datainsamling
För att utföra beräkningar gällande lönsamheten i att installera en absorptionskylmaskin i
ishallen har en mängd data gällande
absorptionskylmaskiner,
befintliga
kompressorkylmaskiner, fjärrvärmenätet, fjärrkylenätet samt kylsystemet i ishallen tagits
fram.

5.2.1 Ishallen
Data kring hur nuvarande energianvändning i ishallen ser ut har behövts för att veta hur
kylbehovet för isarna ser ut över året. Därför har elförbrukningen hos ishallens
kompressorkylmaskiner inhämtats från Lejonfastigheter där förbrukningen per månad från
januari 2016 till december 2017 redovisas. I denna data var dock elförbrukningen inte
uppdelad på kylsystemets olika komponenter, utan denna uppdelning har fått räknas fram.
Hur denna uppdelning gick till beskrivs närmare i avsnitt 6.4 Kompressorkylmaskiner med
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befintlig kylning kontra kylning via fjärrkyla. Data över värmebehovet vid ishallen och den
närliggande anläggningen Racketcenter har även erhållits från Lejonfastigheter.

5.2.2 Elpris
De elpriser som har använts i beräkningarna gäller exklusive moms och innefattar rörligt elpris,
elskatt samt kostnad för elöverföring. Elöverföringskostnaden varierar och är högre dagtid
under perioden november till mars. Kostnaderna för årsavgift och högbelastningsavgift har
inte beaktats eftersom dessa inte kommer påverkas av de undersökta åtgärderna. Data
gällande elabonnemanget har hämtats in från Tekniska verken. (Tekniska verken i Linköping
Nät AB, 2018)
Gällande de rörliga elpriserna användes framtidsprognoser för år 2020. Dessa hämtades från
elhandelspriserna på NASDAQ-börsen, där Ulf Severinsson, Tekniska verken, var behjälplig i
att hitta rättvisande priser. Priserna angavs per kvartal, men har anpassats till månader, och
presenteras i Tabell 8.
Tabell 6. Rörliga elpriser baserade på NASDAQ-börsen.

Elpris 2020 [kr/kWh]
Januari
Februari
Mars
April
Maj
Juni
Juli
Augusti
September
Oktober
November
December

0,400
0,390
0,360
0,330
0,300
0,275
0,265
0,275
0,290
0,315
0,345
0,375

5.2.3 Fjärrvärme- och fjärrkyla
För produktion av fjärrvärme och fjärrkyla har en uppskattning av hur marginalkostnaden
kommer se ut framöver använts. Denna data hämtades från Tekniska verken genom kontakt
med Marcus Bennstam, energistrateg på Tekniska verken, och Jimmy Fornander,
affärsansvarig fjärrkyla på Tekniska verken. Kostnaderna som togs fram gällde
marginalkostnad för att producera fjärrkyla och fjärrvärme på månadsbasis. En beskrivning av
hur dessa priser har tagits fram ges i avsnitt 4.5.2 Marginalkostnad samt 4.6 Fjärrkyla i
Linköping.
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Data gällande temperaturer i fjärrvärme- och fjärrkylenätet samt information om hur näten
är uppbyggda i området kring arenan erhölls från Tekniska verken genom kontakt med Marcus
Bennstam, Jimmy Fornander samt Martin Ek, gruppchef utbyggnad.

5.2.4 Absorptionskylmaskin
Gällande tekniska data för absorptionskylmaskinen kontaktades tillverkaren av
absorptionskylmaskiner Colibri (Colibri-B.V., u.d. c), via mejl. Colibri valdes eftersom detta
företag är de som har installerat absorptionskylmaskinerna på de enda två platser i Sverige
som har absorptionskylmaskiner för drift av ishallar (Colibri-B.V., u.d. b). En grundläggande
beskrivning av de rådande förutsättningarna så som temperaturer för fjärrvärmenätet,
köldbärare, kylmedel, förångnings- och kondenseringstemperatur, kyleffektbehov för ishallen
samt typ av köldbärare angavs, varpå Colibri gav designförslag för en absorptionskylmaskin
skräddarsydd för just dessa omständigheter.

5.2.5 Kompressorkylmaskiner vid ishallen
Från Lejonfastigheter erhölls ett flertal dokument och ritningar som gav en övergripande bild
över vilka kylmaskiner som är kopplade till vilka isar, dimensionerade effekter och
temperaturer etcetera för maskinerna. Dessutom har data gällande verkningsgrader för
samtliga kompressorkylmaskiners elmotorer samt COP för VKA6 erhållits från Francks
Kylindustri. Denna data har dock varit nödvändig att komplettera dels genom kontakt med
Francks Kylindustri samt teknik- och industriföretaget Johnson Controls, och dels genom besök
på plats.
Gällande VKA1 och VKA2 har data för ett typiskt driftsfall samlats in under besök på plats.
Tillsammans med Kenneth Överhem vid Francks Kylindustri har data gällande
förångningstemperaturer, kondenseringstemperaturer, överhettning och underkylning
kunnat läsas av från maskinernas displayer. Utifrån denna data har sedan Jonson Controls tagit
fram COP för dessa maskiner.
Gällande VKA4 har mycket information kunnat samlas in från mätningar som utförts av
Francks Kylindustri. Gällande kompressorcykeln har temperaturer och tryck för köldmediet
genom hela cykeln erhållits för ett typiskt driftsfall. Utifrån dessa värden har sedan COP kunnat
beräknas med hjälp av CoolPack (se avsnitt 5.3.2 CoolPack). Franks Kylindustri har dessutom
tillhandahållit loggar över arbetet för kylfläktar, köldbärarpumpar samt kompressorer för
perioden oktober 2017 – mars 2018. Denna data har varit till stor hjälp för att uppskatta hur
energianvändningen hos ishallens kylsystem har fördelats över de olika komponenterna.
Utifrån kylmaskinernas köldfaktorer och data från Lejonfastigheter gällande kylmaskinernas
elanvändning har kylbehovet samt kyleffektbehovet i ishallens isar per månad kunnat
beräknas för 2016 och 2017.
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5.3 Programvaror
5.3.1 Excel
Excel användes för att simulera driftsfall för ishallens kylmaskiner. Nödvändig data så som
kylenergibehov, kyleffekt samt kostnader per levererad kWh kyla fördes in för VKA1, VKA2,
VKA4:1, VKA4:2 samt absorptionskylmaskinen. En matris skapades sedan där rad 1
motsvarade januari, rad 2 februari och så vidare. Varje kylmaskin tilldelades varsin kolumn i
matrisen. Tabellen med kyleffekter samt driftskostnader och matrisen visas i Figur 24.

Figur 24. Optimering av isproduktion i Excel. Överst i figuren visas tabellen med kylmaskinernas kyleffekt samt kostnad för
varje månad. Nederst i figuren visas matrisen där levererad kylenergi för de lönsammaste maskinerna fylls i för samtliga
månader.

Processen för hur matrisen fylldes exemplifieras nedan. För enkelhets skull beskrivs processen
endast för januari månad.
För januari jämförs driftskostnaderna för samtliga kylmaskiner, varpå den minsta
driftskostnaden hittas med hjälp av funktionen MIN. Om exempelvis VKA4:2A&B har den
lägsta driftskostnaden tillsätts cellen som motsvarar VKA4:2A&B och januari antingen värdet
av kylmaskinens effekt multiplicerat med antalet timmar i månaden eller månadens totala
kylbehov. Funktionen MIN användes här för att se till så att cellens värde inte översteg
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kylbehovet. I detta läge har den mest effektiva kylmaskinen (VKA4:2A&B) körts maximalt i
denna månad. För att kontrollera att kylbehovet är täckt skapas en ny matris. Kylbehovet i
januari för den nya matrisen tilldelas skillnaden mellan kylbehovet i januari samt levererad
energi i januari från den första matrisen. Samma process som för den första matrisen
upprepas nu med undantaget att funktionen MIN istället lokaliserar kylmaskinen med den
näst lägsta driftskostnaden. Detta gjordes för samtliga månader varpå optimal drift för
kylmaskinerna över året erhölls. De totala driftskostnaderna per månad kunde sedan enkelt
beräknas genom levererad energi samt driftskostnader för de maskiner som använts.
Detta utfördes både för scenariot med det befintliga kondensorkylsystemet och för scenariot
när kompressorkylmaskinerna kyls med hjälp av fjärrkyla. För varje scenario genomfördes en
körning utan absorptionskylmaskin, ett fall där absorptionskylmaskinen fördes in i modellen
och kördes under månader då den var lönsam, samt ett fall då absorptionskylmaskinen kördes
hela perioden april – september. I känslighetsanalysen ändrades driftskostnaderna och nya
värden erhölls. Totalkostnaderna sparades i tabeller och kunde sedan jämföras.

5.3.2 CoolPack
CoolPack är en programvara framtagen av IPU i samarbete med Danmarks Tekniska
Universitet som används för att utföra simuleringar av kylsystem. Programmet innehåller en
samling simuleringsmodeller för dimensionering av komponenter, optimering samt
energianalys. (IPU, u.d.)
I detta arbete har främst simuleringsprogrammet ”Refrigeration Utilities” använts, vilket ger
användaren möjlighet att skapa diagram och tabeller över köldmediers egenskaper.
Refrigeration Utilities och CoolPack kommer hädanefter refereras till som CoolPack. I CoolPack
ritades kompressorcykler för VKA4 upp i P-h-diagram varpå tryckförhållande,
volymförhållande och COP kunde läsas av. Simuleringar har utförts för samtliga maskiner i
VKA4 för befintligt kondensorkylsystem samt för kondensorkylning genom fjärrkyla. Två
simuleringar per driftsfall har genomförts, vilka presenteras närmare nedan.
5.3.2.1 Simulering 1
För att rita upp kompressorcyklerna har följande data har förts in i CoolPack.
• Förångningstemperatur
• Kondenseringstemperatur
• Överhettning i förångaren
• Underkylning i kondensorn
• Isentropisk verkningsgrad
De fyra översta storheterna har hämtats från insamlad data över typiska driftsfall, medan
isentropisk verkningsgrad har uppskattats till 0,8 i enlighet med kapitel 3.1.3.1 Kompressorer.
Från den första körningen har tryckförhållandet samt volymförhållandet kunnat avläsas.
Tryckförhållandet påverkas inte av isentropisk verkningsgrad och är därför tillförlitlig. Den
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isentropiska verkningsgradens påverkan på volymförhållandet kan i P-h-diagrammet avläsas
vara liten och försummas därför. Utifrån de framtagna tryck- och volymförhållandena har
sedan en mer rättvisande isentropisk verkningsgrad tagits fram med hjälp av teorin som
beskrivs i kapitel 3.1.3.1 Kompressorer.
5.3.2.2 Simulering 2
Det uppskattade värdet på 0,8 för isentropisk verkningsgrad har i modellen ersatts av det nya
mer rättvisande värdet. Kompressorcykeln har sedan simulerats igen varpå COP har kunnat
läsas av.

5.4 Anslutning till fjärrkyle- och fjärrvärmenätet
För att avgöra hur fjärrvärmenätet bäst sammankopplas med absorptionskylmaskinen har
diskussioner hållits med Martin Ek (Ek, 2018) samt Emil Berggren (Berggren, 2018) på Tekniska
verken. Hur fjärrvärmenätet påverkas av en absorptionskylmaskin togs också upp. Samma
frågeställningar har varit relevanta för fjärrkylenätet, och har främst diskuterats med Jimmy
Fornander (Fornander, 2018) på Tekniska verken.

5.5 Känslighetsanalys
5.5.1 Kondenseringstemperaturer
För VKA1 och VKA2 baseras beräkningarna av köldfaktorer etcetera på data från ett enda
driftsfall, den 28:e mars 2018. Även om driften vid tillfället ansågs vara representativ så är det
intressant att testa hur köldfaktorer och driftkostnad förändras vid en ändrad drift. Det som
skiljde mest från det använda driftfallet och det dimensionerade driftfallet var
kondenseringstemperaturen, som i det använda fallet låg runt tio grader lägre än det
dimensionerade. Johnson Controls kontaktades och gav nya köldfaktorer för VKA1 och VKA2
vid de dimensionerade kondenseringstemperaturerna, varpå nya kostnader per levererad
kWh kyla till isarna kunde beräknas.
Kondenseringstemperaturen för VKA4 var även den lägre i de driftfall som användes, än de
dimensionerade temperaturerna. Tre av maskinerna kondenserade vid ca 29 °C och den fjärde
vid 35 °C, vilket är den dimensionerade temperaturen. För att se hur kostnaderna förändras
sattes kondenseringstemperaturen för alla maskiner i VKA4 till det dimensionerade 35 °C.
Därefter beräknades nya köldfaktorer och nya kostnader per levererad kWh kyla till isarna.

5.5.2 Fläktsystem
Data kring fläktar och kylmedelskylare har varit knapphändig, och uppskattningen av fläkt-COP
på 27,25 anses vara grov. Därför undersöks hur stor påverkan denna uppskattning har på
kostnaderna för det befintliga systemet genom att låta den öka och minska med 20 %. Vid en
ökning respektive minskning med 20 % fås fläkt-COP nära de fläkt-COP som utgör
extremvärdena för de värden av vilka ett genomsnitt har använts i rapporten.
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5.5.3 Elpris samt marginalkostnader för produktion av fjärrvärme och fjärrkyla
De marginalkostnader gällande produktionen av fjärrkyla och fjärrvärme som har använts i
rapporten bygger på framtidsprognoser och är därmed osäkra. Detsamma gäller de elpris som
används i rapporten vilka baseras på spekulationer kring hur de troligtvis ser ut år 2020. Det
är därmed intressant att se hur dessa påverkar resultaten.
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Resultat
I detta kapitel beskrivs arbetets resultat, vilka innefattar den undersökta
absorptionskylmaskinen, de befintliga kompressorkylmaskinerna och deras anslutning till
fjärrkylenätet samt jämförelser mellan alla alternativ. Kapitlet avslutas med komfortkylans
olika alternativ samt en sammanfattning av de viktigaste resultaten.

6.1 Absorptionskylmaskin
Tanken med absorptionskylmaskinen är att den mestadels körs under sommaren då
fjärrvärmen är billig, och det är därför fördelaktigt om den då kan täcka det totala behovet av
kyleffekt, samtidigt som maskinen körs på sin maxkapacitet. För att kunna täcka en stor del av
kyleffektbehovet utan att maskinen blir för stor sätts storleken till 400 kW. Maskinen kan med
denna effekt täcka hela behovet under perioden april – juli samt en stor del av behovet under
augusti och september. Till kontaktpersonen på Colibri gavs uppgifter angående temperaturer
på fjärrvärme- respektive fjärrkylevattnet och hur dessa varierar med utetemperatur, samt
vilka köldbärare som används i ispistarna och deras temperaturer till och från kylmaskinernas
förångare. Egenskaper för det förslag till absorptionskylmaskin som därpå togs fram
av Colibri redovisas i Tabell 7 och Tabell 8. Investeringskostnaden för denna maskin angavs
inte av Colibri.
Tabell 7. Egenskaper för Colibris absorptionskylmaskin under sommarförhållanden.

Kylkapacitet
Köldbärartemperatur in/ut
Värmeeffektbehov
Kyleffektbehov
Varmvattentemperatur in/ut
Kylvattenflöde
Kylvattentemperatur in/ut
Elbehov

400 kW
-7 °C / -10 °C
670 kW
1 118 kW
92 °C / 82 °C
120 m3/h
7 °C / 15 °C
10 kW

Tabell 8. Egenskaper för Colibris absorptionskylmaskin under vinterförhållanden.

Kylkapacitet
Köldbärartemperatur in/ut
Värmeeffektbehov
Kyleffektbehov
Varmvattentemperatur in/ut
Kylvattenflöde
Kylvattentemperatur in/ut
Elbehov

400 kW
-7 °C / -10 °C
650 kW
1 118 kW
98 °C / 88 °C
120 m3/h
7 °C / 15 °C
10 kW
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Som ses vid en jämförelse av tabellerna ovan så varierar värmeeffektbehovet med vilken
temperatur som kan fås på varmvattnet. I Tabell 7 och Tabell 8 används fjärrkyla tagen
från fjärrkylenätets framledning för att kyla absorbator och kondensor.
Möjligheterna för att använda fjärrkylans returledning, istället för framledning, för att kyla
absorptionskylmaskinen undersöktes även. Detta skulle innebära en höjning av kylvattnets
inflödestemperatur till cirka 18 °C. Egenskaper för en sådan maskin levererad
av Colibri redovisas i Tabell 9.
Tabell 9. Egenskaper för Colibris absorptionskylmaskin under vinterförhållanden med förändrad temperatur på kylvatten.

Kylkapacitet
Köldbärartemperatur in/ut
Värmeeffektbehov
Kyleffektbehov
Varmvattentemperatur in/ut
Kylvattenflöde
Kylvattentemperatur in/ut
Elbehov

400 kW
-7 °C / -10 °C
720 kW
1 113
98 °C / 88 °C
160 m3/h
18 °C / 24 °C
10 kW

6.2 Anslutning av absorptionskylmaskin till fjärrvärmenätet
De beräkningar som presenteras i följande avsnitt gäller för sommarförhållanden, eftersom
det är under sommaren som absorptionskylmaskinen är tänkt att vara i drift och antas vara
som mest lönsam. För att leverera fjärrvärme till absorptionskylmaskinen behöver en ny
ledning dras från huvudledningen som passerar arenan. Detta är nödvändigt trots att
fjärrvärme redan används vid arenan eftersom de befintliga rören är för små för att leverera
det flöde som behövs till absorptionskylmaskinen (Ek, 2018).
Absorptionskylmaskinens inkommande fjärrvärmevatten tas från nätets framledning, men
vad gäller absorptionskylmaskinens utflöde av varmvatten har följande alternativ övervägts:
1. Absorptionskylmaskinen kopplas fram-retur
2. Absorptionskylmaskinen kopplas fram-fram
De parametrar som spelar in är temperatur på varmvattnet efter generatorn, temperatur och
flöde i fjärrvärmenätets fram- respektive returledning, kostnad för pumpar samt geografisk
placering av fram- och returledningar i området kring arenan. Enligt genomförd
litteraturstudie kring absorptionskylmaskiner kommer temperaturen på varmvattnet efter
generatorn vara ungefär 10 °C lägre än framledningstemperaturen. Detta talar för alternativ
2 – dels på grund av att varmvattnet efter att ha passerat absorptionskylmaskinen fortfarande
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kan användas till exempelvis uppvärmning, och dels på grund av att den höga temperaturen
skulle kunna ha stor inverkan på temperaturen i returledningen. Något som talar för att leda
varmvattnet till returledningen snarare än tillbaka till framledningen är dock att rören från
nätet till maskinen och tillbaka hade kunnat ligga bredvid varandra, enligt teorin kring
kortslutning i nätet, presenterad i avsnitt 3.4 Fjärrkyle- och fjärrvärmenät. Kostnaden för
grävarbete ökar då rören måste läggas var för sig, men själva rörkostnaden är konstant
eftersom samma mängd rör krävs. Inkoppling fram-fram enligt alternativ 2 innebär alltså
ytterligare grävarbete. Detta alternativ leder även till kravet på en extra pump för att pumpa
vattnet tillbaka till nätet, enligt teorin i avsnitt 3.4 Fjärrkyle- och fjärrvärmenät.
Den rördimension som krävs för fjärrvärmeledningen in till absorptionskylmaskinen är
125 mm i diameter. Kostnaden för att lägga dessa rör är 5 000 kr per meter om rören läggs
under gräsyta och 5 500 kr per meter om rören läggs under asfalt. Dessa priser gäller då både
fram- och returledning läggs. Om endast en ledning dras uppskattas kostnaden bli ungefär
20 % lägre. (Ek, 2018)

6.2.1 Alternativ 1: fjärrvärmeinkoppling fram-retur
Eftersom utflödet från absorptionskylmaskinen har en högre temperatur än vattnet i
returledningen kommer temperaturen i returledningen höjas i det fall då
absorptionskylmaskinen kopplas fram-retur – denna temperatur beräknades enligt ekvation
(5). I och med att en ökning av returtemperaturen främst påverkar pumparbetet som behövs
för att leverera den önskade effekten till nätet har flödet från absorptionskylmaskinen satts i
relation till hela nätets totala flöde.
𝑇𝑟𝑒𝑡𝑢𝑟 =

𝑚̇𝑛ä𝑡 ∙ 𝑇𝑟𝑒𝑡𝑢𝑟,𝑛ä𝑡 + 𝑚̇𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑝𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑘𝑦𝑙𝑚𝑎𝑠𝑘𝑖𝑛 ∙ 𝑇𝑟𝑒𝑡𝑢𝑟,𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑝𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑘𝑦𝑙𝑚𝑎𝑠𝑘𝑖𝑛
𝑚̇𝑛ä𝑡 + 𝑚̇𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑝𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑘𝑦𝑙𝑚𝑎𝑠𝑘𝑖𝑛
1277,0 ∙ 60,0 + 17,22 ∙ 82,0
=
= 60,27 [°𝐶]
(5)
1277,0 + 17,22

Returtemperaturen
som
erhålls
ligger
mycket
nära
den
nuvarande
returledningstemperaturen som råder i nätet, höjningen ligger på 0,27 °C vilket anses vara
försumbart.
Den totala rörsträckan som behöver dras visas i Figur 25 och uppmäter omkring 225 m, varav
ungefär 118 m är asfaltsbelagd. Punkt A markerar den anslutningskammare som är bäst
placerad att ansluta den nya ledningen vid. Kostnaden för att dra rör denna sträcka fås till
1 184 000 kr.
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Figur 25. Eventuell sträckning av fjärrvärmeledning fram-retur från huvudledning till absorptionskylmaskin.

6.2.2 Alternativ 2: fjärrvärmeinkoppling fram-fram
I fallet när absorptionskylmaskinen kopplas fram-fram kommer temperaturen i framledningen
förbi Saab Arena att sänkas eftersom flödet ut från absorptionskylmaskinen blandas med övrig
framledning. Den erhållna framledningstemperaturen vid denna koppling beräknades enligt
ekvation (6).
𝑚̇𝑓𝑟𝑎𝑚,𝑛ä𝑡 ∙ 𝑇𝑓𝑟𝑎𝑚,𝑛ä𝑡 + 𝑚̇𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑝𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑘𝑦𝑙𝑚𝑎𝑠𝑘𝑖𝑛 ∙ 𝑇𝑟𝑒𝑡𝑢𝑟,𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑝𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑘𝑦𝑙𝑚𝑎𝑠𝑘𝑖𝑛
𝑚̇𝑓𝑟𝑎𝑚,𝑛ä𝑡 + 𝑚̇𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑝𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑘𝑦𝑙𝑚𝑎𝑠𝑘𝑖𝑛
40,0 ∙ 95,0 + 17,22 ∙ 82,0
=
= 89,14 [°𝐶]
(6)
40,0 + 17,22

𝑇𝑓𝑟𝑎𝑚𝑙𝑒𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔 =

Vattenflödet ut från absorptionskylmaskinen sänker temperaturen i framledningen med
ungefär 6 °C. Temperaturen är dock enligt Berggren (2018) fortfarande tillräcklig för att
tillgodose uppvärmningsbehov i bostadsområden och enligt avsnitt 4.8 Fjärrvärme- och
fjärrkylenäten kring ishallen finns det inga processer nedströms som behöver högvärdig
värme.
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I och med att flödet till och från absorptionskylmaskinen enligt avsnitt 3.4 Fjärrkyle- och
fjärrvärmenät inte kan kopplas in i huvudledningen med direkt anslutning till varandra
kommer flödet ut från absorptionskylmaskinen behöva kopplas in i en annan
anslutningskammare, vilket illustreras i Figur 26.

Figur 26. Eventuell sträckning av fjärrvärmeledning fram-fram till absorptionskylmaskin. Punkt A markerar den
anslutningskammare där fjärrvärme tas från huvudledningen till absorptionskylmaskinen och punkt B markerar den
anslutningskammare där flödet från absorptionskylmaskinen kopplas tillbaka till framledningen.

Denna sträcka innefattar 118 m där två rör läggs parallellt under asfalt, 227 m där ett rör läggs
under gräs samt 13 m där ett rör läggs under asfalt. Rörkostnaden för detta uppgår till
1 614 200 kr. Till denna kostnad tillkommer dessutom en kostnad för den pump som kommer
behövas för att pumpa vattnet från absorptionskylmaskinen till framledningen. Även utan
denna pumpkostnad är dock detta alternativ det minst lönsamma av de två undersökta varpå
en närmare bestämning av pumpkostnaden inte anses vara nödvändig.

6.3 Anslutning till fjärrkylenätet
Som presenterats i avsnitten 3.1.2.1 Faktorer som påverkar köldfaktorn för kompressorcykeln
och 3.2.3.1 Faktorer som påverkar köldfaktorn för absorptionscykeln så förbättras köldfaktorn
för kylmaskinerna om kondenseringstemperaturen sänks. Därför undersöks här hur kylning av
kompressorkylmaskinernas kondensorer, respektive absorptionskylmaskinens kondensor och
absorbator, med hjälp av fjärrkyla påverkar maskinerna. Inkopplingen av fjärrkyla till
kylmaskinerna kan göras på två sätt:
56

1. Fjärrkylenätet kopplas fram-retur till kylmaskinerna
2. Fjärrkylenätet kopplas retur-retur till kylmaskinerna
I alternativ 1 inkommer fjärrkylan till maskinerna med temperaturen 7 °C, och med alternativ
2 inkommer fjärrkylan med en temperatur runt 18 °C. Dessutom krävs ytterligare en pump för
att pumpa fjärrkylan från kylmaskinerna tillbaka till returledningen, enligt det resonemang
som förs i avsnitt 3.4 Fjärrkyle- och fjärrvärmenät. I samma avsnitt beskrivs problemet med
recirkulation av fjärrkylevattnet vid inkoppling retur-retur, vilket leder till ytterligare
markarbete. Sammantaget gör detta att det anses motiverat att inte undersöka alternativ 2
närmare eftersom det leder till högre arbetskostnad, extra pumpning och högre
kondenseringstemperatur, jämfört med alternativ 1.
Eftersom det i dagsläget inte finns någon fjärrkyleledning kopplad till (eller i närheten av)
ishallen kommer en ny ledning behöva dras om fjärrkyla ska användas på området. Gällande
rörkostnad för att leda fjärrkyla till och från arenan har två scenarion undersökts.
a) När området Kallerstad byggs ut byggs även fjärrkylenätet till Kallerstad ut, oberoende
av ishallen. Detta innebär att endast rörkostnaden från denna huvudledning och till
ishallen bör inkluderas i ishallens fjärrkylekostnad.
b) Fjärrkylenätet till Kallerstad byggs inte ut, vilket leder till att hela kostnaden för
utbyggnad av fjärrkylenätet från produktionsanläggningen till ishallen, bör inkluderas
i ishallens fjärrkylekostnad.
Den rördimension som krävs för att fjärrkyleledningen ska klara av flödet in till
absorptionskylmaskinen är 200 mm i diameter. Kostnaden för att lägga dessa rör är 6 000 kr
per meter om röret läggs under gräsyta och 6 500 kr per meter om röret läggs under asfalt.
För att leverera fjärrkyla till kompressorkylmaskinerna samt komfortkyla behövs rör av
dimensionen 300 mm i diameter. Kostnaden för dessa rör är 8 500 kr per meter om rören läggs
under gräsyta och 9 000 kr per meter om rören läggs under asfalt. (Ek, 2018)
I Figur 27 illustreras hur fjärrkylenätet från produktionsanläggningen till ishallen skulle kunna
dras. Placeringen valdes eftersom det i dagsläget redan finns en fjärrvärmeledning längs
denna sträckning och punkt A markerar den anslutningskammare som är bäst lämpad att
koppla in fjärrkyleledningen till ishallen vid. Då alternativ a) väljs så tas fjärrkylan till ishallen
från huvudledningen vid punkt A i Figur 27, en sträcka på omkring 275 m, varav ungefär 163 m
asfalt. Om alternativ b) väljs så blir istället fjärrkylekostnaden högre eftersom hela
fjärrkyleledningen från produktionsanläggningen till ishallen, en sträcka på omkring 700 m,
varav 373 m asfalt, bör tillskrivas ishallen. Ytterligare komplikationer uppstår eftersom rören
måste läggas i Gumpekullabron över Stångån, vilket höjer kostnaderna. Om fjärrkyla endast
dras till absorptionskylmaskinen blir sträckorna 50 m kortare på grund av maskinens placering.
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Figur 27. Översiktsbild över fjärrkylans produktionsanläggning samt eventuell sträckning för fjärrkyleledningen. Punkt A
markerar var fjärrkylan tas från huvudledningen i alternativ a) för utbyggnaden av fjärrkylenätet.

Utifrån dessa kostnader fås en total rörläggningskostnad för de olika alternativen, vilket
presenteras i Tabell 10.
Tabell 10. Rörkostnader för anslutning av maskiner till fjärrkylenätet.

Absorptionskylmaskin
Kompressorkylmaskiner samt
komfortkyla

Alternativ a) [kr]
1 406 500
2 419 000

Alternativ b) [kr]
4 061 500
6 136 500

I dessa kostnader har ingen hänsyn tagits till eventuella ytterligare kostnader som kan uppstå
vid rörläggning över bron, utan kostnaden för Gumpekullabron har antagits vara samma som
för att lägga rör under asfalt. I fallet då fjärrkyla används till komfortkyla behövs en
fjärrkylecentral vid arenan. Kostnaden för denna kan uppskattas till omkring 1 000 kr per
installerad kW kyleffekt (Fornander, 2018). Den dimensionerade effekten för VKA5 har
antagits vara tillräcklig för att täcka kyleffektbehovet, varpå en kostnad för fjärrkylecentralen
fås till 579 000 kr.
Den tekniskt bästa lösningen är att ansluta kompressorkylmaskinerna till fjärrkylenätet via
värmeväxlare till kylmedlet. Att fjärrkyletemperaturen varierar är inte ett problem eftersom
kylmedelskretsen regleras med en trevägsventil som recirkulerar flödet och ger rätt
temperatur in i kondensorn. Anslutningen till fjärrkylenätet visas i Figur 28. För att
kompressorerna i kompressorkylmaskinerna inte ska tappa för mycket i kapacitet krävs att ett
visst tryck upprätthålls, vilket leder till en lägsta tillåten kondenseringstemperatur på 15 °C
(Överhem, 2018). Antagandena att pinch-temperaturen i värmeväxlaren mellan fjärrkylan och
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kylmedelskretsen är 2 °C samt att temperaturdifferensen mellan köldmediet och kylmedlet
inte påverkas av en sänkning av kondenseringstemperaturen, leder till en lägsta möjliga
kondenseringstemperatur på 19 °C.

Figur 28. Anslutning av fjärrkyla till kylmedelskretsen.

6.3.1 Inkoppling av VKA5 och VKA6
Kylmaskin VKA5 används huvudsakligen till komfortkyla, vilket presenterades i avsnitt 4.7.1
Ispistar och kylsystem. Därför kommer inte maskinen att vara relevant att studera här, och
exkluderas från beräkningarna kring fjärrkyleinkoppling. I samma avsnitt anges att VKA6 inte
har något kylmedel utan kondenserar direkt mot utomhusluften. Av Kenneth Överhem (2018)
och Per Hannius (2018) på Francks Kylindustri har en inkoppling till fjärrkylenätet därför
ansetts ställa för stora tekniska krav i och med att stora delar av maskinen skulle behöva
byggas om, med stora investeringskostnader som följd. VKA6 har därmed även den
exkluderats från beräkningarna.

6.3.2 Inkoppling av VKA1, VKA2 och VKA4
Dessa kylmaskiner använder sig alla av kylmedel för kondensering, och kan därmed anslutas
till fjärrkylenätet via värmeväxlare. Med nya kondenseringstemperaturer kan även nya
isentropiska verkningsgrader beräknas, vilka presenteras i Tabell 11. Verkningsgraderna har
tagits fram genom att med hjälp av respektive kompressors tryck- och volymförhållande samt
kondenseringstemperatur läsa av diagrammen i Boldvig och Villadsen (1980).
Tabell 11. Isentropiska verkningsgrader vid olika kondensering för VKA1, VKA2 och VKA4:1A-2B.

Beteckning
VKA1
VKA2
VKA4:1A
VKA4:1B
VKA4:2A
VKA4:2B

ηis befintlig
kondensering
0,74
0,75
0,78
0,77
0,75
0,79
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ηis kondensering vid 19
°C, mot fjärrkyla
0,81
0,81
0,76
0,75
0,76
0,76

Köldfaktorernas värde vid olika kondenseringsalternativ presenteras i Tabell 12. För VKA1 och
VKA2 baseras dessa på simuleringar utförda av Johnson Controls utifrån de driftsfall som
presenterades i 4.7.1 Ispistar och kylsystem, medan köldfaktorerna för VKA4:1A-2B
beräknades genom att simulera driftsfallen i CoolPack.
Tabell 12. Köldfaktorer vid olika kondensering för VKA1, VKA2 och VKA4:1A-2B.

Beteckning
VKA1
VKA2
VKA4:1A
VKA4:1B
VKA4:2A
VKA4:2B

COP, befintlig
kondensering
2,94
2,99
3,99
3,68
3,27
4,21

COP, kondensering vid
19 °C, mot fjärrkyla
4,51
5,08
5,06
4,78
5,17
5,47

Ökning av COP
53 %
70 %
27 %
30 %
58 %
30 %

6.4 Kompressorkylmaskiner med befintlig kylning kontra kylning
via fjärrkyla
Vid denna jämförelse beräknades de befintliga kylmaskinernas arbete baserat på loggade,
processuppdelade driftdata för VKA4, och loggade elmätare för VKA1 och VKA2. För VKA2
mätte elmätaren den el som kompressorn förbrukat, men för VKA1 loggades den totala
elförbrukningen, där kompressorn antogs stå för 80 %. Förångarnas upptagna värme samt
kondensorernas bortförda värme beräknades därefter genom att använda de köldfaktorer
som presenterades i Tabell 12. För att få ett representativt driftsfall med kylning av
kondensorerna via fjärrkyla ansattes den upptagna värmen i förångaren, det vill säga den
bortförda värmen från ispisten, till att vara konstant. Därefter kunde nya kompressorarbeten
och bortförd värme från kondensorerna beräknas via de nya köldfaktorerna för kylning via
fjärrkyla som även de presenterades i Tabell 12. Kylmedelspumparna har antagits vara igång
på maxdrift så fort kompressorerna är igång. Med de förbättrade köldfaktorerna minskar
mängden värme som behöver kylas bort från kondensorn, vilket minskar kylsystemets arbete.
Arbetet i kylmedelspumpen antogs minska proportionerligt mot minskningen av den
bortförda värmen från kondensorn.
Vid beräkning av fläktarbete för VKA4 dividerades den bortförda kondensorvärmen med den
framräknade köldfaktorn för fläktsystemet, samt multiplicerades med kvoten mellan drift för
fläktsystemet och kompressorn. För VKA1 och VKA2 antogs samma kvot mellan arbetet i
fläktsystemen och arbetet i kompressorn gälla, som det som beräknades för VKA4. Denna kvot
används eftersom fläktsystemet inte alltid är igång samtidigt som kompressorn. För
sommarmånaderna antogs fläktenergin utgöra 10 % av den totala energin, efter diskussioner
med Överhem (2018). Kostnader för kompressorer och kylsystem, innefattande fläktar och
kylmedelspump, kunde därefter beräknas för det befintliga systemet samt för fallet med
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fjärrkyla, och presenteras i Bilaga A. Hur kostnaderna förändras vid användning av fjärrkyla till
kondensorkylningen presenteras i Tabell 13. VKA4 var ej i drift under sommaren och endast
under mycket korta perioder i augusti och september och har därför utelämnats under vissa
perioder.
Tabell 13. Förändring av kostnader vid användning av fjärrkyla till kondensorkylning. Gröna fält representerar en
kostnadsminskning medan rosa fält representerar en kostnadsökning.

VKA1
VKA2
VKA4:1 A & B
VKA4:2 A & B
Kostnad
[kr/mån] Kompressor Kylsystem Kompressor Kylsystem Kompressor Kylsystem Kompressor Kylsystem
Jan
-7 566
1 439
-25 256
4 058
-5 705
1 741
-8 523
2 193
Feb
-7 890
1 803
-22 866
4 416
-2 676
1 088
-3 401
1 342
Mar
-11 145
1 968
-23 983
3 575
-1 477
237
-1 830
765
Apr
-6 902
3 424
-9 988
4 177
0
0
0
0
Maj
-12 297
12 760
-3 338
2 922
0
0
0
0
Jun
-12 106
13 093
-4 049
3 695
0
0
0
0
Jul
-11 174
12 007
-6 564
5 951
0
0
0
0
Aug
-12 195
12 828
-21 456
19 045
0
-256
0
-370
Sep
-11 619
12 176
-19 147
16 932
-12
-46
-3
-130
Okt
-11 408
13 532
-21 627
21 653
-14 905
32 225
-20 632
35 102
Nov
-11 493
5 981
-18 054
7 920
-7 120
7 969
-10 795
6 641
Dec
-12 917
942
-21 595
1 324
-5 876
1 179
-8 484
75
Summa
process
-128 712
91 953
-197 923
95 668
-37 771
44 138
-53 667
45 619
Summa
kylmaskin
-36 758
-8,7 %
-102 255
-19,0 %
6 367
3,0 %
-8 048
-3,5 %

Genom att dividera den månatliga totalkostnaden för vardera kompressorkylmaskin med
värme upptagen i respektive förångare, beräknades en kostnad per levererad kWh kyla, vilket
presenteras i Tabell 14 och i Figur 29. För perioden april till september för VKA4 finns som
tidigare nämnt inga driftdata, utan där har värdena beräknats fram genom att använda
genomsnittsvärden för kylmedelspumparna under vinterperioden, samt antagandet att
fläktsystemet kyler bort all värme från kondensorn. Värdena, som har kursiverats i tabellen,
har beräknats för att ta reda på kostnaderna om VKA4 körs på sommaren. I tabellen och
figuren är kostnaderna för köldbärarpumparna utelämnade eftersom de ej påverkas av en
förändrad kondensorkylning.
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Tabell 14. Kostnad per levererad kWh kyla för de olika kompressorkylmaskinerna, med befintligt kondensorkylsystem samt
fjärrkyla till kondensorkylning.

Kostnad
[kr/kWh kyla]
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec

VKA1
Befintlig
FJK
0,323
0,315
0,310
0,303
0,290
0,281
0,277
0,281
0,284
0,292
0,323
0,322

0,239
0,236
0,228
0,258
0,293
0,288
0,283
0,286
0,288
0,309
0,277
0,230

VKA2
Befintlig
FJK
0,315
0,308
0,302
0,296
0,284
0,275
0,271
0,275
0,278
0,285
0,315
0,315

VKA4:1 A & B
Befintlig
FJK

0,214
0,212
0,205
0,235
0,271
0,266
0,262
0,264
0,266
0,285
0,253
0,206

0,295
0,272
0,295
0,274
0,263
0,256
0,253
0,256
0,260
0,253
0,284
0,289

VKA4:2 A & B
Befintlig
FJK

0,258
0,240
0,252
0,271
0,307
0,303
0,298
0,300
0,302
0,307
0,290
0,249

0,288
0,253
0,243
0,272
0,261
0,254
0,250
0,254
0,257
0,248
0,295
0,291

0,233
0,217
0,210
0,250
0,288
0,282
0,274
0,273
0,275
0,292
0,272
0,230

Kostnad per kWh levererad kyla
0,33 kr
0,32 kr
0,31 kr
0,30 kr
0,29 kr
0,28 kr
0,27 kr
0,26 kr
0,25 kr
0,24 kr
0,23 kr
0,22 kr
0,21 kr
0,20 kr
0,19 kr
Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

VKA1 bef

VKA1 FJK

VKA2 bef

VKA2 FJK

VKA4:1 bef

VKA4:1 FJK

VKA4:2 bef

VKA4:2 FJK

Dec

Figur 29. Kostnad per levererad kWh kyla från de olika kompressorkylmaskinerna, med befintligt kondensorkylsystem
(heldragna linjer) samt fjärrkyla till kondensorkylning (streckade linjer).
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Som ses i Figur 29 är kostnadsskillnaden mellan de två alternativen för kondensorkylning som
störst vintertid. För VKA1 och VKA2 så minskar kostnaden med i snitt 24 % respektive 30 %
under perioden november till mars, vid användande av fjärrkyla. För sommarmånaderna
innebär ett byte av kondensorkylning däremot en kostnadsökning för alla maskiner utom
VKA2.

6.4.1 Sänkning av abonnerad effekt
I och med bytet från det befintliga kondensorkylsystemet till ett baserat på fjärrkyla kommer
den högsta effekttoppen på året sänkas. Dels kommer kylmaskinernas kompressorer arbeta
effektivare vilket innebär en lägre eleffekt, och dels kommer kylsystemets effekt sjunka på
grund av att kylmedelpumparna arbetar mindre och att inga fläktar behövs. Dessutom
kommer effekten som används av VKA5 kunna negligeras.
För att beräkna hur mycket den abonnerade effekten kan minska behövdes först effekten för
kompressorkylmaskinerna under effekttoppen bestämmas. Under årets högsta effekttopp,
som infaller i oktober, går VKA4 på maximal effekt för att isbelägga bandyplan. Enligt mätdata
från Francks Kylindustri för ett typiskt driftsfall gick kompressorerna för VKA4 på omkring
92 kW. Förutom detta driftsfall och den dimensionerade effekten på 84,4 kW har ingen
ytterligare data gällande effekten hos VKA4 hittats. Under effekttoppen antogs därför
effekten vara 100 kW för de fyra kompressorerna hos VKA4, vilket är något högre än ett typiskt
driftsfall, som i sin tur är lite högre än den dimensionerade effekten. Effekten hos kylfläktarna
för VKA4 beräknades med hjälp av den bortförda värmemängden i oktober samt det
framtagna värdet för fläktarnas COP. Kylmedelspumpen antogs gå för fullt med sin
dimensionerade effekt på 11 kW.
VKA1 och VKA2 körs på normaldrift under effekttoppen och effekterna för dessa kylmaskiners
kompressorer har därför antagits vara de framtagna effekterna vid typiska driftsfall, 142,8 kW
respektive 176,8 kW. Kylfläktarna har antagits gå konstant i oktober, varpå en effekt har
kunnat beräknas baserat på den framtagna energin som fläktarna har använt.
Kylmedelspumpen har antagits gå med sin dimensionerade effekt på 5,5 kW.
Gällande VKA5 har kompressorns effekt under effekttoppen tagits fram genom att anta att
kompressorn går på full effekt under augusti, vilket är den månad då den har gått mest. En
kvot mellan energin som användes i oktober och i augusti togs sedan fram, vilken
multiplicerades med den dimensionerade effekten för maskinen. Genom detta erhölls en
effekt på 98 kW för oktober. Med denna effekt, COP för VKA5 och antaget COP för kylfläktar
kunde en effekt för kylfläktarna beräknas till 14 kW.
Genom att addera dessa effekter erhölls en total effekt på 992,5 kW för kompressorerna,
kylmedelspumparna och kylfläktarna under effekttoppen. Det är endast denna del av
effekttoppen som påverkas av bytet till kondensorkylning genom fjärrkyla, övrig effekt antas
användas till belysning etcetera. För att få fram en ny abonnerad effekt beräknades vilken
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procentuell kostnadsminskning bytet av kondensorkylning innebär för samtliga
kompressorkylmaskiners kompressorer, kylmedelspumpar samt kylfläktar i oktober. Denna
procentuella minskning motsvarar även procentuell minskning av energibehov i oktober. En
ny effekt för effekttoppen kunde sedan beräknas för samtliga kompressorkylmaskiner vilket
totalt uppgick till 512,4 kW.
Utifrån denna effektminskning kunde en nu abonnerad effekt på omkring 1 200 kW tas fram.
Den erhållna minskningen av abonnerad effekt skulle innebära en besparing på ungefär
65 620 kr per år.

6.5 Absorptionskylmaskin kontra befintliga kompressorkylmaskiner
Med hjälp av köldfaktorerna beräknades hur mycket el, fjärrvärme och fjärrkyla
absorptionskylmaskinen behöver för att leverera 1 kWh kyla. Detta multiplicerades sedan
med varje månads el-, fjärrvärme-, och fjärrkylepris varpå kostnaden för en kWh levererad
kyla erhölls. Dessa värden presenteras i Tabell 15. I beräkningarna har kostnader för
köldbärarpumpar utelämnats eftersom dessa skiljer sig beroende på vilken ispist
absorptionskylmaskinen levererar kyla till.
Tabell 15. Kostnad per levererad kWh kyla För absorptionskylmaskinen.

Månad

Kostnad
[kr/kWh kyla]
0,407
0,430
0,385
0,330
0,329
0,274
0,312
0,268
0,335
0,450
0,368
0,342

Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec

För att kunna avgöra absorptionskylmaskinens lönsamhet har dessa värden satts i relation till
motsvarande kostnader för de befintliga kompressorkylmaskinerna. En jämförelse av värdena
i Tabell 15 med motsvarande värden för de befintliga kompressorkylmaskinerna från Tabell
14 kan ses i Figur 30.
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Kostnad per kWh levererad kyla

0,46 kr
0,44 kr
0,42 kr
0,40 kr
0,38 kr
0,36 kr
0,34 kr
0,32 kr
0,30 kr
0,28 kr
0,26 kr
0,24 kr
Jan

Feb
VKA1

Mar
VKA2

Apr

Maj

Jun

VKA4:1 A&B

Jul

Aug

VKA4:2 A&B

Sep

Okt

Nov

Dec

Absorptionskylmaskin

Figur 30. Kostnad per kWh levererad kyla för befintliga kompressorkylmaskiner samt absorptionskylmaskinen.

Värt att notera är att absorptionskylmaskinen är mindre lönsam än VKA4 hela året och endast
mer lönsam än VKA1 och VKA2 i juni och augusti. Noteras kan även att skillnaden i kostnad
mellan absorptionskylmaskinen och kompressorkylmaskinen är mindre under perioden april
– september än under stora delar av övriga året. Absorptionskylmaskinen leder i detta
scenario inte till någon lönsamhet.
Eftersom absorptionskylmaskinen är tänkt vara i drift under sommaren, och det även är på
sommaren som maskinen är som mest lönsam, är det intressant att undersöka den
ekonomiska effekten av att köra absorptionskylmaskinen hela perioden april till september.
Ett scenario där absorptionskylmaskinen körs perioden april – september jämfördes med ett
scenario då ingen absorptionskylmaskin kördes. Detta medförde att driftskostnaderna ökade
med omkring 75 000 kr.

6.5.1 Sänkning av abonnerad effekt
Vid installation av en absorptionskylmaskin skulle denna kunna köras istället för VKA1 i
oktober då den absolut högsta effekttoppen infaller. Eftersom absorptionskylmaskinen
använder mindre el än kompressorkylmaskinen hade detta inneburit att den abonnerade
effekten hade kunnat sänkas. Eftersom VKA1 har antagits leverera 360 kW kyleffekt vid
normaldrift och absorptionskylmaskinen är designad för att leverera 400 kW kyla går detta
byte ej att göra rätt av, dock har detta antagande gjorts för att se om det finns någon
lönsamhet i åtgärden.
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VKA1 behöver en eleffekt på 155,9 kW i normaldrift medan eleffekten för
absorptionskylmaskinen endast är 10 kW. Detta innebär att den abonnerade effekten hade
kunnat sänkas med omkring 150 kW vilket hade inneburit en årlig besparing på ungefär
24 000 kr per år.
Eftersom driftskostnaden för absorptionskylmaskinen i oktober enligt Figur 30 är betydligt
högre än driftskostnaden för VKA1 hade detta dock även inneburit en förlust i form av dyrare
drift. Absorptionskylmaskinen behöver även vara i drift under en längre period på grund av
utspridningen av effekttoppar som kan ses i Bilaga A. Eftersom absorptionskylmaskinen är
utformad för att gå under långa perioder och inte är lämpad för plötsliga start och stopp
kommer den därför behöva agera baslast under stora delar av oktober och november. En
överslagsräkning där absorptionskylmaskinen körs istället för VKA1 hela oktober visar en
förlust på omkring 47 000 kr vilket innebär att absorptionskylmaskinen inte får vara i drift mer
än ungefär två veckor i oktober för att driftskostnaderna inte ska överstiga besparingen som
den minskade abonnerade effekten innebär. Denna period anses inte vara tillräcklig för att
med säkerhet täcka samtliga effekttoppar och det är därmed inte lönsamt att köra
absorptionskylmaskinen i syfte att sänka den abonnerade effekten.

6.6 Absorptionskylmaskin kontra kompressorkylmaskiner med
inkopplad fjärrkyla
Kostnaden per levererad kWh kyla för absorptionskylmaskinen samt för
kompressorkylmaskinerna med inkopplad fjärrkyla presenteras i Figur 31. Kostnaderna för
VKA4 under sommarmånaderna beräknades på samma sätt som nämnts i tidigare avsnitt.

66

Kostnad per kWh levererad kyla
0,46 kr
0,44 kr
0,42 kr
0,40 kr
0,38 kr
0,36 kr
0,34 kr
0,32 kr
0,30 kr
0,28 kr
0,26 kr
0,24 kr
0,22 kr
0,20 kr
0,18 kr
Jan
VKA1

Feb

Mar
VKA2

Apr

Maj

Jun

VKA4:1 A&B

Jul

Aug

VKA4:2 A&B

Sep

Okt

Nov

Dec

Absorptionskylmaskin

Figur 31. Kostnad per levererad kWh kyla för absorptionskylmaskinen samt befintliga kompressorkylmaskiner med inkopplad
fjärrkyla.

Noterbart är att kostnaden för absorptionskylmaskinen är högre än kostnaden för den mest
lönsamma kompressorkylmaskinen VKA2 över hela året. Noterbart är även att
absorptionskylmaskinen endast är marginellt billigare i drift under de lönsammaste
månaderna jämfört med VKA4:2. Ingen lönsamhet kan därmed fås av att köra
absorptionskylmaskinen. Om absorptionskylmaskinen körs perioden april – september fås en
förlust på omkring 67 000 kr.

6.6.1 Sänkning av abonnerad effekt
VKA1 levererar i detta scenario 372 kW kyleffekt vid normaldrift och antagandet görs åter igen
att ett byte av de två maskinerna går att göra rätt av. Eleffekten som behövs för att driva VKA1
är i detta scenario 94,2 kW vilket jämfört med absorptionskylmaskinens eleffekt på 10 kW
innebär en besparing på omkring 84 kW abonnerad effekt då VKA1 byts ut mot
absorptionskylmaskinen. Denna sänkning av den abonnerade effekten skulle innebära
omkring 13 000 kr lägre abonnemangskostnader per år. Om absorptionskylmaskinen körs hela
oktober fås en ökning av driftskostnaderna på omkring 42 000 kr. Det anses därmed av samma
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anledningar som i avsnitt 6.5.1 Sänkning av abonnerad effekt inte vara lönsamt att köra
absorptionskylmaskinen i syfte att sänka den abonnerade effekten.

6.7 Byte av komfortkyla
Om det blir aktuellt att installera en absorptionskylmaskin eller att använda fjärrkyla till
kompressorkylmaskinerna, kommer även ett byte av komfortkyla att vara aktuellt. Det skulle
innebära att VKA5 byts ut mot ett kylsystem drivet av fjärrkyla. För att genomföra detta byte
behöver dock även en ny avfuktare installeras eftersom den nuvarande avfuktaren (VKA5)
arbetar vid temperaturer runt 1 °C och fjärrkylans temperatur ligger omkring 7 °C. Kostnaden
för denna avfuktare kommer ej utredas i denna rapport men skulle troligtvis höja de totala
fasta kostnaderna väsentligt. Behovet av komfortkyla över året beräknades genom loggade
elmätningar av maskinen, elpris, specificerat COP samt antagandet att kompressorn står för
80 % av maskinens totala elanvändning. Pumpkostnader antas vara oförändrade efter ett byte
av kylmetod eftersom de fortfarande behövs för att pumpa runt kylan i byggnaderna.
Resultatet av beräkningarna ses i Tabell 16.
Tabell 16. Energianvändning och kostnader för befintligt system för komfortkyla (VKA5) samt nytt system (fjärrkyla).

Kostnad
[kr/mån]
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec
Summa

VKA5
Total använd el, befintlig.
[kWh el]
[kr]
10 653
9 604
11 204
16 037
27 155
34 627
50 339
67 302
63 986
34 007
17 674
13 115
355 700

8 415
7 491
8 403
11 065
17 922
22 161
31 714
43 073
41 591
23 125
12 902
9 967
237 829

Fjärrkyla

Ny totalkostnad

Förändring

[kWh fjk]

[kr]

[kr]

25 736
23 202
27 068
38 744
65 605
83 659
121 619
162 602
154 590
82 161
42 699
31 686
859 371

1 399
1 253
1 435
3 398
8 030
10 183
14 514
19 460
18 554
10 783
4 108
1 658
94 776

-7 016
-6 237
-6 968
-7 667
-9 892
-11 978
-17 199
-23 613
-23 037
-12 342
-8 794
-8 309
-143 053

6.8 Sammanfattade resultat
6.8.1 Integrering av fjärrkylenätet i ishallens energisystem
I Tabell 17 ges en sammanfattning av de kostnadsförändringar som fås vid en inkoppling av
fjärrkyla till arenaområdet.
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Tabell 17. Sammanfattade resultat för inkoppling av fjärrkyla till arenaområdet.

Årlig förändring [kr]
-140 694

Engångskostnad [kr]
-

Byte av komfortkyla från VKA5 till fjärrkyla

-143 053

-

Byte av effektabonnemang

-65 620

-

Rörläggning fjärrkyla, alt a)

-

2 419 000

Fjärrkylecentral

-

579 000

Summa

-349 367

2 998 000

Byte till fjärrkylekondensering i
kompressorkylmaskiner

Om fjärrkyla används till att möta arenans behov av komfortkyla samt till att kyla
kompressorkylmaskinernas kondensorer har den årliga besparingen beräknats till 349 367 kr.
Investeringskostnaden för rörläggning samt fjärrkylecentral har uppskattats till omkring
2 990 000 kr. Med dessa värden har en återbetalningstid på 13 år beräknats med Tekniska
verkens investeringskalkyl. Över en period på 25 år har investeringarna inneburit en vinst på
1 404 000 kr.

6.8.2 Absorptionskylmaskin
Driften av absorptionskylmaskinen är inte under någon månad lönsam. Dock är
driftskostnaderna för absorptionskylmaskinen under delar av sommaren jämförbara med
kompressorkylmaskinerna vilket medför att maskinen skulle kunna köras under dessa
månader utan att någon större förlust skulle erhållas. Om absorptionskylmaskinen är i drift
konstant under perioden april – september ökar driftskostnaderna med omkring 75 000 kr i
fallet med befintlig kondensorkylning och med omkring 67 000 kr i fallet med
kondensorkylning genom fjärrkyla. I och med de höga driftskostnaderna för
absorptionskylmaskinen under de månader då effekttopparna inträffar finns det ingen
lönsamhet i att köra maskinen i syfte av att sänka den abonnerade effekten.

6.8.3 Anslutning till fjärrkyle- och fjärrvärmenätet
Angående hur kompressorkylmaskinerna och absorptionskylmaskinen ansluts till fjärrkylerespektive fjärrkyle- och fjärrvärmenätet så görs detta lämpligast via fram-retur i samtliga fall.
Detta eftersom inkopplingar fram-fram eller retur-retur leder till ökade investeringskostnader
samtidigt som de rörliga kostnaderna är oförändrade.
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Känslighetsanalys
I följande kapitel testas de antaganden som gjorts för att undersöka hur resultaten påverkas.

7.1 Fläktsystem
I Tabell 18 visas hur en förändring av fläkt-COP på 20 % påverkar de totala kostnaderna som
fås när kompressorkylmaskinernas kondensorer kyls med fjärrkyla. Det kan ses att ett
effektivare fläktsystem ger en mindre besparing, vilket är väntat eftersom kylningen med
fjärrkyla inte påverkas av fläktsystemet.
Tabell 18. Förändrade besparingar för kompressorkylmaskinerna vid varierade fläkt-COP.

Total förändring
vid ansl. till FJK
[kr]
Fläkt-COP ökat -120 644
20 %
Befintligt
-140 694
fläkt-COP
Fläkt-COP
-170 769
minskat 20 %

Procentuell
förändring vid
ansl. till FJK
-8,7 %

Procentuell förändring av
kostnadsförändring,
jämfört med befintlig.
-14,3 %

-10,0 %
-11,9 %

21,4 %

Ett förändrat fläkt-COP visar sig ha en icke obetydlig påverkan på den totala
kostnadsförändringen, som förändras med 14,3 respektive 21,4 % jämfört med den befintliga
besparingen. Jämfört med det befintliga fallet blir förändringen vid anslutning till
fjärrkylenätet dock inte lika stor – under två procentenheter för både ökning och minskning
av fläkt-COP.

7.2 Absorptionskylmaskin
I och med att absorptionskylmaskinen har beräknats vara icke lönsam är det inte av intresse
att undersöka hur ännu mindre gynnsamma driftsförhållanden påverkar maskinen. Istället har
det undersökts hur lönsamheten för maskinen förbättras då kostnader för fjärrvärme, fjärrkyla
samt el förändras till maskinens fördel.
Eftersom det endast är absorptionskylmaskinen som använder sig av fjärrvärme har dess
marginalkostnad
minskats.
Gällande
fjärrkyla,
som
används
av
både
kompressorkylmaskinerna och absorptionskylmaskinen, har både en ökning och en minskning
av marginalkostnaden undersökts. Elpriset anses främst påverka kompressorkylmaskinerna
och därmed har en ökning av detta undersökts.
Tabell 19 visar hur förändringar av elpriset, samt marginalkostnaden för produktionen av
fjärrvärme och fjärrkyla påverkar driftskostnaderna, dels när absorptionskylmaskinen endast
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körs när den är lönsam och dels när absorptionskylmaskinen körs hela perioden april –
september.
Tabell 19. Förändring av driftskostnader vid olika marginalkostnader för fjärrvärme, fjärrkyla samt olika elpriser.
Kompressorkylmaskinernas kondensorer kyls av det befintliga kylsystemet.

Fall

Originalfall
-10 % fjärrvärmekostnad
-10 % fjärrkylekostnad
+10 % fjärrkylekostnad
+10 % elpris

Kostnadsförändring
vid endast lönsam
drift [kr]
0
-5 810
0
-3 780

Kostnadsförändring
vid drift april –
september [kr]
+75 510
+68 566
+35 859
+115 162
+38 457

Av Tabell 19 kan utläsas att inge större besparingar kan erhållas heller under dessa
förhållanden. Noterbart är även att förändring av fjärrvärmens marginalkostnad inte har
särskilt stor påverkan på driftskostnaden under perioden april – september, medan
förändringarna gällande el och fjärrkyla näst intill halverar förlusten som driften av
absorptionskylmaskinen innebär under denna period.
I Tabell 20 visas motsvarande värden för scenariot när kompressorkylmaskinerna kyls med
hjälp av fjärrkyla.
Tabell 20. Förändring av driftskostnader vid olika marginalkostnader för fjärrvärme, fjärrvärme samt olika elpriser.
Kompressorkylmaskinernas kondensorer kyls med hjälp av fjärrkyla.

Fall

Originalfall
-10 % fjärrvärmekostnad
-10 % fjärrkylekostnad
+10 % fjärrkylekostnad
+10 % elpris

Kostnadsförändring
vid endast lönsam
drift [kr]
-725
-959
-6 513
0
-5 730

Kostnadsförändring
vid drift april –
september [kr]
+67 355
+60 411
+45 188
+89 754
+46 485

Noterbart är att absorptionskylmaskinen precis som tidigare inte leder till någon större
lönsamhet. Förändringen av driftskostnader för perioden april – september är överlag
jämnare fördelad jämfört med Tabell 19. Detta kan förklaras av att driftskostnaden för
kompressorkylmaskinerna i detta scenario inte enbart är beroende av elpriset utan även av
fjärrkylekostnaden. Därmed påverkas kostnaderna inte lika mycket av förändringen i elpris,
och förändringen av fjärrkylekostnad gör att både absorptionskylmaskinens och
kompressorkylmaskinernas kostnad påverkas åt samma håll.
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7.3 Kompressorkylmaskiner
7.3.1 Fjärrkyla
Fjärrkylans marginalkostnad påverkar hur stor besparingen blir då kompressorkylmaskinerna
ansluts till fjärrkylenätet. Marginalkostnaden varierades för att undersöka dess påverkan,
vilket visas i Tabell 21.
Tabell 21. Totalbesparing vid inkoppling av kondensorer till fjärrkyla, vid olika marginalkostnad för fjärrkyla.

Marginalkostnad -10 %
Befintlig marginalkostnad
Marginalkostnad +10 %

Total förändring vid
anslutning till FJK [kr]
-181 036
-140 694
-100 352

Procentuell förändring vid
anslutning till FJK
-12,9 %
-10,0 %
-7,2 %

I tabellen ses att en variation av fjärrkylans marginalkostnad med 10 % leder till en förändring
på knappt tre procentenheter av den totala besparingen, då kompressorkylmaskinerna
ansluts till fjärrkylenätet.

7.3.2 Elpris
I Tabell 22 ses hur inkopplingen av fjärrkyla till kompressorkylmaskinerna påverkas av ett
förändrat elpris.
Tabell 22. Totalbesparing vid inkoppling av kondensorer till fjärrkyla, vid olika elpris.

Elpris minskat 10 %
Befintligt elpris
Elpris ökat 10 %

Total förändring vid
anslutning till FJK [kr]
-86 282
-140 694
-195 106

Procentuell förändring
vid anslutning till FJK
-6,8 %
-10,0 %
-12,6 %

I tabellen ses att en variation av elpriset med 10 % leder till en förändring på runt tre
procentenheter av den totala besparingen, då kompressorkylmaskinerna ansluts till
fjärrkylenätet.
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Diskussion
I följande kapitel diskuteras de antaganden och avgränsningar som gjorts. Dessutom
diskuteras osäkerheter och felkällor kring resultaten.

8.1 Investeringskostnad
8.1.1 Avfuktare
Flera nödvändiga investeringar och ombyggnationer har ej tagits hänsyn till i rapporten. En av
de större är troligen den nya avfuktare som kommer behövas om ett fjärrkylebaserat system
för komfortkyla installeras vid ishallen, eftersom fjärrkylan inte kan leverera de temperaturer
runt 1 °C som krävs för avfuktning. Dessutom kommer troligtvis stora delar av rörsystemet
behöva bytas ut då detta är designat för den befintliga avfuktaren, det vill säga VKA5. Dessa
kostnader kan bli mycket stora och anses kunna ha en betydande inverkan på den totala
investeringskostnaden. Istället för att installera en ny avfuktare skulle det vara möjligt att ha
kvar VKA5 (parallellt med det fjärrkylebaserade komfortkylsystemet) och köra denna under
perioder då temperaturer ner mot 1 °C behövs. Detta anses dock inte vara en långsiktig lösning
eftersom Tekniska verken och Lejonfastigheter vill minimera antalet komponenter i systemet.

8.1.2 Rörläggningskostnader
Gällande rörläggningskostnader har mest fokus lagts på scenariot då fjärrkylenätet byggs ut
till Kallerstad (kallat ”alternativ a)” tidigare), varpå endast en del av rörläggningskostnaden
allokeras till ishallen. Detta anses vara det mest troliga scenariot eftersom det med hög
sannolikhet kommer finnas ett ökat behov av fjärrkyla bortom arenan i framtiden.
De rörläggningskostnader som har tagits fram är baserade på grova uppskattningar och bör
inte ses som exakta utan snarare som en fingervisning för ungefär hur stor investeringen kan
komma att bli. En stor osäkerhet finns speciellt kring kostnaderna för att lägga rör i
Gumpekullabron. Dessa kostnader är svåra att uppskatta och är i denna rapport likställda med
att lägga rör under asfaltsyta, vilket troligen är en låg uppskattning. Bron ligger dock på den
sträcka som inte allokeras till ishallen i det scenario när fjärrkylenätet byggs ut till Kallerstad,
vilket minskar uppskattningens inverkan.

8.1.3 Renovering av arenans kylsystem
I rapporten har hänsyn ej tagits till att de befintliga maskinerna är relativt gamla. I ett scenario
där Lejonfastigheter byter ut en eller flera kylmaskiner och genomför stora förändringar av
kylsystemet finns det möjlighet att investering för rörläggning, etcetera är små i
sammanhanget. Att så blir fallet har i samtal med Tekniska verken och Lejonfastigheter inte
ansetts vara en omöjlighet och detta skulle i så fall kunna innebära att det blir intressant att
se sig om efter ytterligare förbättringsmöjligheter. Denna rapport ger i detta fall en
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fingervisning om att ett fjärrkylebaserat system skulle kunna vara ett lönsamt system att
investera i.

8.2 Elpris
Elpriserna som har använts i denna rapport bygger på framtidsprognoser och är därmed inte
helt tillförlitliga. När framtidsprognoser av denna typ tas fram är de med största sannolikhet
felaktiga och resultaten bör i detta avseende därmed ej ses som exakta. Ett alternativ hade
kunnat vara att istället använda tidigare års elpriser, exempelvis från 2016 och 2017. I detta
fall hade dock antagandet behövts göras att dessa elpriser ger en rättvisande bild över
elpriserna även om ett antal år fram i tiden. I och med de stora variationerna hos elpriset från
år till år hade det varit mycket svårt att motivera att tidigare års priser är rättvisande. Att
använda tidigare års elpriser hade dessutom inneburit en stor känslighet för plötsliga
variationer i elpris. Detta hade kunnat leda till missvisande resultat om exempelvis elpriset i
juni 2017 avvek drastiskt ifrån normala nivåer.

8.3 Anslutning till fjärrvärme- och fjärrkylenätet
Hur kylmaskinernas anslutning till fjärrkylenätet görs påverkar endast de fasta kostnaderna,
eftersom effektuttaget från nätet inte förändras. Anslutningen fram-retur anses vara den
mest fördelaktiga. I och med att det vid inkoppling retur-retur krävs en extra pump samt
ytterligare grävarbete för att övervinna tryckfall, respektive undvika kortslutning i
fjärrkylenätet, leder denna inkoppling till en ökning av de fasta kostnaderna, jämfört med
inkoppling fram-retur.
Med samma resonemang anses en inkoppling fram-retur av absorptionskylmaskinen till
fjärrvärmenätet vara den mest fördelaktiga. Beräkningen av temperaturhöjningen i
returledningen till följd av absorptionskylmaskinens höga returtemperatur visar att maskinens
påverkan på nätet som helhet är mycket liten, och inkopplingen fram-retur anses vara
godtagbar.

8.4 Kompressorkylmaskiner
8.4.1 Sammankopplade kylmaskiner
Antagandet att alla kompressorkylmaskiner är sammankopplade motiveras med att om en
uppdatering av maskinparken görs, så kommer alla kylmaskiner att sammankopplas och bilda
ett centralt system där alla kylmaskiner är anslutna till alla ispistar. I praktiken är endast VKA1
sammankopplad med VKA2 för drift av A- och B-hallens ispistar, samt VKA4 och VKA6
sammankopplade för drift av C-hallen och bandyplanen. För att båda kylsystem ska kopplas
samman krävs därför extra arbete med nya kostnader – kostnader som inte tagits hänsyn i
denna studie. Utöver detta så skiljer sig köldbärarna åt i de olika maskinerna. Tekniskt sett så
är en sammankoppling via värmeväxlare möjlig, men skulle även det leda till ökade kostnader
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och troligtvis även sänkt effektivitet. Båda dessa antaganden leder därmed till en trolig
överskattning av kompressorkylmaskinernas kapacitet som helhet.

8.4.2 Periodisering av energianvändning
Driften av maskinerna har baserats på månatliga värden och förändringar. Detta lämnar en
osäkerhet, eftersom driften även kan ändras veckovis, och kanske ännu kortare. Att utföra alla
beräkningar på månadsbasis ansågs trots allt vara det enda möjliga, eftersom i princip all
inhämtad data gällde månadsvis. De använda loggarna för VKA4 innehöll information kring
varje tiominutersperiod för hela perioden september till mars, vilket alltså hade kunnat ge
betydligt bättre upplösning i resultaten. Eftersom övriga maskiners beräkningar baserades på
månatliga elmätningar ansågs det dock överflödigt att redovisa veckovisa resultat för VKA4.
Resultat baserade på olika tidsintervall kan också tänkas försvåra jämförelser kylmaskinerna
emellan.
I och med att energianvändningen endast fanns att tillgå på månadsbasis har det inte varit
möjligt att ta hänsyn till de effekttoppar som fås under till exempel ishockeymatcher. Bland
annat är rören för fjärrkyla till kondensorkylningen dimensionerade utefter det månatliga
genomsnittet hos energianvändningen, vilket kan få till följd att de är för små för att leverera
de effekter som krävs när det infaller en effekttopp. Däremot kommer de totala
energikostnaderna per månad att vara förhållandevis rättvisande eftersom den totala
energianvändningen inte beror av hur energin har använts. Effekttopparna är dock intressanta
med tanke på den abonnerade effekten. Om den abonnerade effekten överstigs tillkommer
en straffavgift. I rapporten antas att den abonnerade effekten sänks med så mycket som den
genomsnittliga effekten sänks, vilket gör att straffavgifterna för effekttoppar borde vara
oförändrade, förutsatt att de infaller lika frekvent som tidigare.

8.4.3 Beräkning av COP
Angående beräkningarna av kompressorkylmaskinernas effektivitet så anses de beräknade
värdena ligga nära verkligheten. För samtliga kompressorkylmaskiner baseras köldfaktorerna
på verkliga typiskt driftsfall där köldfaktorerna gavs av maskinernas styrsystem, vilket gör det
troligt att värdena är rättvisande.
Gällande hur pass mycket COP förbättras då kondensorerna kyls med fjärrkyla kan de
beräknade värdena jämföras med de exempel som ges i avsnitt 3.1.2.1 Faktorer som påverkar
köldfaktorn för kompressorcykeln. I dessa exempel förbättras COP med omkring 60 % för en
skruvkompressor då kondenseringstemperaturen sjunker från 35 °C till 20 °C, samt med
omkring 32 % för en kolvkompressor då kondenseringstemperaturen sjunker från 29 °C till
20 °C. Detta är jämförbart med VKA1 och VKA2 vars kondenseringstemperaturer sjunker från
omkring 35 °C till 19 °C då de ansluts till fjärrkyla. Denna sänkning ledde enligt de beräknade
köldfaktorerna till en förbättring av COP på 53 % för VKA1 samt 70 % för VKA2, vilket anses
ligga i närheten av den förväntade förbättringen. För VKA4 förbättras COP med ungefär 30 %
enligt beräkningarna, med undantag för VKA4:2A som förbättras med 58 %. Denna skillnad
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beror på att VKA4:2A i originalfallet kondenserade vid 34,9 °C medan övriga kompressorer i
VKA4 kondenserade vid ungefär 29 °C. Även dessa värden stämmer därmed bra överens med
avsnitt 3.1.2.1 Faktorer som påverkar köldfaktorn för kompressorcykeln.
Beräkningarna av befintligt COP utgår dock från ett enda driftsfall: för VKA1 och VKA2 är det
ett momentanvärde och för VKA4 ett genomsnitt över runt 10 till 20 minuter, och för samtliga
maskiner uppmättes detta då utetemperaturen låg runt -5 °C till +5 °C. Osäkerheter kring hur
COP förändras över året har därmed inte tagits med i beräkningarna. En höjd utetemperatur
kan leda till att kylmedlet inte kommer ner tillräckligt i temperatur vid avkylningen mot
uteluften via fläktsystemet, vilket i sin tur kan leda till att kondenseringstemperaturen i
kondensorn höjs. Detta innebär då troligtvis att COP sänks för maskinen, som blir
ineffektivare. I exempelvis oktober är utetemperaturen ofta över +5 °C, vilket gör att COP kan
bli lägre än vad som används i denna rapport, och eftersom oktober generellt sett är månaden
med högst kylbehov kan denna osäkerhet komma att ha betydelse.

8.4.4 Värmeåtervinning
En sänkning av kondenseringstemperaturen för VKA1 och VKA2 kan även leda till
komplikationer. Eftersom det uppvärmda kylmedlet används till markvärme utanför arenans
huvudentré samt till skydd mot permafrost under ispistarna, kan det komma att krävas en viss
temperaturnivå på kylmedlet. Om systemen är dimensionerade för runt 30 °C kan det tänkas
bli problematiskt om temperaturen på det uppvärmda kylmedlet sänks till runt 13 °C, vilket
kan bli aktuellt om fjärrkyla används vid kondenseringen. Detta kan tänkas leda till att det inte
är lika attraktivt att ansluta VKA1 och VKA2 till fjärrkyla, eller att ett separat system behövs
för markvärme och skydd mot permafrost.

8.4.5 Byte av kondensorkylsystem
I Tabell 13 framgår att ett byte av kondensorkylning till fjärrkyla alltid kommer leda till ökade
kostnader för kylsystemet totalt sett, trots att fjärrkyla är betydligt billigare än el per kWh.
Detta är en följd av att fjärrkylan måste föra bort all den energi som kondensorn avger medan
fläktarna har ett COP på runt 27, vilket gör att de kan föra bort 27 gånger så mycket värme
från kondensorn i förhållande till den el de förbrukar. Alltså kommer den inköpta energin
genom fjärrkyla vara 27 gånger högre än den inköpta elenergin till fläktarna, vilket
sammantaget gör att kylsystemet blir dyrare när fjärrkyla används i kondensorkylningen. Så är
fallet för samtliga maskiner och månader, undantaget VKA4 i augusti och september. Där är
dock dataunderlaget mycket litet och resultaten för dessa månader bör inte läggas för stor
vikt vid.
I Figur 29 och Tabell 13 framgår det att användandet av fjärrkyla i kondensorkylningen leder
till störst kostnadsbesparing under vinterhalvåret. Kostnaderna följer samma trender som
marginalkostnaden på fjärrkylan, vilket kan ses vid en jämförelse av Figur 17 och Figur 29. Allra
störst är besparingen för VKA1 och VKA2 där kostnaden per kWh sjunker med 24 % respektive
30 % under perioden november till mars. Under sommarhalvåret är besparingen inte alls lika
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stor, vilket även det kopplas till fjärrkylans marginalkostnad. Att kostnaderna för VKA4:1 och
VKA4:2 inte förändras lika mycket kan troligen förklaras med att effektiviseringen av
kompressorerna i VKA4 är för liten för att väga upp för de ökade kostnaderna för
kondensorkylning. Detta kan ses i Tabell 12 där köldfaktorernas förändring presenteras. Dock
kan det anses vara viktigast att kostnadsbesparingen är som störst vintertid, eftersom det är
då de flesta av kylmaskinerna är igång och kylbehovet är som störst.
Vad gäller användandet av fjärrkyla i kondensorkylningen så är det en månad som sticker ut –
oktober. I oktober är kostnaden per levererad kWh kyla högre för alternativet med fjärrkyla
jämfört med det befintliga systemet för alla maskiner utom VKA2, och detta är den enda
månaden där så är fallet (undantaget november för VKA4:1 där detta också gäller). Detta är
en följd av att kylbehovet är väldigt stort i oktober när isarna fryses in samt utetemperaturen
är hög, vilket leder till att mycket värme behöver bortföras från kondensorn. Dessutom är
oktober den månad mer högst fjärrkylekostnad under hela året.

8.4.6 Energifördelning mellan processer
Den beräknade uppdelningen av energianvändning för de olika processerna kan ses i Tabell
23. För VKA1 och VKA2 är procentsatserna baserade på värden över hela året, medan
procentsatserna för VKA4 är baserade på värden från oktober – mars. Energianvändningens
fördelning kan jämföras med den teoretiska energifördelningen som anges i avsnitt 3.3
Kylsystem i ishallar. Enligt detta avsnitt står kompressorn för omkring 80 % av kylsystemets
energianvändning, kylfläktarna för 5 % samt kylmedel- och köldbärarpumpar för 5 respektive
10 %.
Tabell 23. Procentuell energifördelning mellan processer för kompressorkylmaskinerna.

Kompressor
Kylfläktar
Kylmedelspump
Köldbärarpump

VKA1
80,0 %
8,1 %
3,1 %
8,8 %

VKA2
80,0 %
7,0 %
2,5 %
10,5 %

VKA4:1
67,4 %
7,6 %
8,1 %
16,9 %

VKA4:2
68,7 %
7,8 %
7,3 %
16,2 %

Noterbart är att köldbärarpumparna för VKA4 står för en stor procentuell andel. Detta kan
förklaras av att VKA4 producerar is till bandyplanen vilken har en betydligt större area än
hockeyrinkarna. Mer arbete behöver därför tillföras pumparna för att pumpa runt
köldbäraren, vilket även leder till att de övriga procentsatserna sjunker och att kompressorns
energiandel ligger under den teoretiska. En förklaring till att kylfläktarna för samtliga fall
använder en större procentuell andel av energin jämfört med den teoretiska kan vara att den
genomsnittliga ishallen som teorin är baserad på inte är isbelagd under årets varmare
månader i samma utsträckning som vid Saab Arena. Under dessa varma månader behövs mer
fläktarbete, varpå fläktarna totalt sett kommer stå för en högre andel av den använda energin.
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För kompressorerna för VKA1 och VKA2 användes det teoretiska värdet på 80 % i
beräkningarna.

8.4.7 Service av kompressorkylmaskinerna
Vad som inte tas hänsyn till vad gäller positiva följder av ett byte till fjärrkyla för
kondensorkylning, är att underhåll och service av maskinerna kan komma att minskas. Till följd
av att fjärrkylan håller en stabilare temperatur över året fås en jämnare temperatur på
kylmedlet. Detta gör att maskinerna kan gå med mer stabilare drift, vilket kan vara mindre
påfrestande för dem. Servicekostnader är dock svåra att uppskatta och har därför utelämnats
ur beräkningarna.

8.4.8 Komfortkyla
Kring de olika beräkningarna om komfortkyla finns flertalet osäkerheter eftersom inga
driftdata för VKA5 varit tillgängliga och många antaganden gjorts. Återigen användes
antagandet att kompressorn står för 80 % av den totala elförbrukningen. För VKA5 är dock
situationen lite annorlunda jämfört med bland annat VKA1 och VKA2, eftersom det inte finns
något kylmedel och därmed ingen elförbrukande kylmedelspump. Det kan därför tänkas att
kompressorn står för större andel av totalkostnaden, eftersom övriga kostnader enbart består
av köldbärarpump och fläktsystem.
Den köldfaktor som använts är den specificerade, och är troligtvis inte representativ för
samtliga driftsfall året runt. Kondenseringstemperaturen påverkas starkt av utetemperaturen
enligt tidigare fört resonemang, vilket i sin tur påverkar köldfaktorn. Detta har inte kunnat tas
hänsyn till och bidrar därmed med osäkerheter.

8.5 Absorptionskylmaskin
Att absorptionskylmaskinen inte anses vara ekonomisk lönsam är i det närmaste väntat. Även
om fjärrvärmepriset är mycket lågt, och i vissa fall även negativt under sommaren vägs detta
upp av att fjärrkylan är som dyrast under denna period. I och med att det dessutom behövs
mer fjärrkyla än fjärrvärme för att leverera den önskade kyleffekten blir det fjärrkylan som blir
den avgörande faktorn huruvida absorptionskylmaskinen är lönsam eller inte, vilket även visas
i känslighetsanalysen. Eftersom de marginalkostnader för fjärrkyla som har använts är
baserade på prognoser om framtida elpris och fjärrkyleproduktion är de relativt osäkra. Dock
visar känslighetsanalysen att även en stor förändring av fjärrkylans marginalkostnad inte
påverkar lönsamheten så pass mycket att investeringen i sin helhet blir ekonomiskt lönsam.
Ingen total investeringskostnad har beräknats för ett scenario där fjärrkyla används till
kompressorkylmaskinernas kondensorer, komfortkyla samt till en absorptionskylasmaskin.
Detta har inte varit aktuellt eftersom det tidigt blev tydligt att absorptionskylmaskinen med
stor sannolikhet inte skulle vara lönsam. Värt att nämna angående detta är dock att
absorptionskylmaskinens konkurrenskraft jämfört med samtliga kompressorkylmaskiner med
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undantag för VKA2 ökar i fallet då kompressorkylmaskinerna kyls genom fjärrkyla. Dessutom
skulle en lösning där fjärrkyla används till kompressorkylmaskinerna, komfortkyla samt en
absorptionskylmaskin innebära att endast en del av rörläggningskostnaden skulle allokeras till
absorptionskylmaskinen.

8.5.1 Icke-ekonomiska aspekter
Det finns dock andra möjliga incitament till att investera i en absorptionskylmaskin som inte
undersöks i detalj i rapporten. Användning av absorptionskyla skulle kunna leda till ett större
värmebehov och avsättning för värmen under sommarmånaderna. Därmed kan man även
producera mer el i kraftvärmeverken som sedan säljs till nätet. Denna extra inkomst är svår
att beräkna, men skulle kunna innebära att absorptionskylmaskinen kanske är mer attraktiv
än vad själva beräkningarna i denna rapport visar. De miljömässiga effekterna av
absorptionskylmaskinen är svåra att uppskatta. En ökning av värmebehovet på sommaren
hade kunnat innebära att mer avfall hade kunnat importeras och förbrännas istället för att
deponeras. I och med att marginalkostnaden för fjärrvärme är så pass låg under sommaren
tar dock troligen Tekniska verken redan emot så mycket som de klarar av. Gällande utsläpp av
växthusgaser leder Tekniska verkens fjärrvärmeproduktion till högre utsläpp av
koldioxidekvivalenter per kWh jämfört med såväl svensk som nordisk elmix.

8.5.2 Sammankopplade kylmaskiner
I och med att antagandet att samtliga kylmaskiner är sammankopplade med samtliga ishallar
jämförs absorptionskylmaskinen under de flesta månaderna med den mest effektiva
kompressorkylmaskinen i systemet. Undantaget för detta är de fall då den effektivaste
kompressorkylmaskinen inte ensam kan täcka kylbehovet, varpå absorptionskylmaskinen
jämförs med den näst effektivaste och så vidare. Det låga behovet under de månader då
absorptionskylmaskinen är som billigast i drift leder dock till att den allt som oftast endast
ställs mot den effektivaste kompressorkylmaskinen. Antagandet har ansetts vara rimligt
eftersom Tekniska verken har framfört att arenaområdets framtida kylsystem troligtvis
kommer vara sammankopplat på detta sätt.
Om absorptionskylmaskinen hade kopplats in i systemet så som det ser ut idag hade den
snarare konkurrerat med VKA1 och VKA2 under somrar när B-hallen är igång och VKA4 under
somrar när C-hallen är igång. (VKA6 bortses ifrån eftersom den inte kommer vara aktuell i ett
system där absorptionskylmaskinen ingår.) Det kan därför vara intressant att jämföra
absorptionskylmaskinens driftskostnader dels med de maskiner som är kopplade till B-hallen
och dels den maskin som är kopplade till C-hallen. Detta hade medfört att
absorptionskylmaskinen hade jämförts med VKA2 i Figur 30 snarare än VKA4:2. Som ses i
figuren är driftskostnaderna för VKA2 högre än för VKA4:2 under sommaren, vilket medför att
absorptionskylmaskinen hade framstått som mer lönsam än vad den gör i resultaten om
denna jämförelse hade gjorts. Det är dock även tydligt i figuren att inga större besparingar
hade kunnat erhållas samt att absorptionskylmaskinen fortfarande hade varit olönsam att
köra konstant under perioden april – september.
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Motsvarande jämförelse för fallet när kompressorkylmaskinernas kondensorer kyls med hjälp
av fjärrkyla hade varit att låta absorptionskylmaskinen konkurrera med VKA4:2 vilket
illustreras i Figur 31. Detta hade precis som i fallet med det befintliga kondensorkylsystemet
lett till en försumbar besparing när absorptionskylmaskinen körs under lönsamma månader,
samt en liten minskning av kostnaderna för att köra absorptionskylmaskinen under perioden
april – september.
Att bortse från antagandet att samtliga kylmaskiner är kopplade till samtliga ishallar hade
således inte lett till någon större förändring av resultaten och hade inte inneburit att
slutsatserna av rapporten hade förändrats.

8.5.3 Absorptionskylmaskinens påverkan på fjärrvärmepriset
Om användningen av fjärrvärme i absorptionskylmaskinen är tillräckligt stor skulle den kunna
påverka utbudet av fjärrvärme i nätet. Detta skulle i sin tur påverka priset för fjärrvärmen –
troligtvis skulle det innebära en höjning av marginalkostnaden. I denna rapport har denna
dynamik inte beaktats utan marginalkostnaden för fjärrvärmen har ansetts vara opåverkad av
absorptionskylmaskinen. Flödet genom absorptionskylmaskinen är dock litet jämfört med
nätets totala flöde. Detta i kombination med att temperaturskillnaden mellan framledning och
returledning i nätet är betydligt större än temperaturskillnaden över absorptionskylmaskinen
bör innebära att absorptionskylmaskinens använda effekt är mycket liten i förhållande till
nätets totaleffekt. Detta anses därmed vara ett befogat antagande.

8.5.4 Integrering av absorptionskylmaskinen i arenans varmvattensystem
Att ansluta absorptionskylmaskinens utflöde av varmvatten vidare till Saab Arenas
varmvattenförsörjning anses vara möjligt. Arenans varmvattenbehov på månadsbasis
tillhandahölls av Lejonfastigheter och därifrån beräknades ett månatligt effektbehov, med
antagandet att fjärrvärmebehovet är konstant. Flöden för att kunna leverera dessa effekter
beräknades och visade på att flödet ur absorptionskylmaskinen kan täcka varmvattenbehovet
för arenan, åtminstone under sommarmånaderna. Eftersom arenans varmvattenbehov är
baserat på en genomsnittlig effekt tar beräkningarna inte någon hänsyn till effekttoppar som
kan uppstå vid till exempel ishockeymatcher eller konserter. Under kortare perioder kan
därmed varmvattenbehovet bli större än effekten som kan tas från flödet ut från
absorptionskylmaskinen. Lösningar till denna problematik kan vara att använda sig av en
ackumulatortank där uppvärmt vatten kan lagras i väntan på att varmvattenbehovet blir stort,
eller att behålla den befintliga anslutningen till fjärrvärmenätet parallellt med anslutningen till
absorptionskylmaskinen. Det finns flera andra tekniska aspekter av absorptionskylmaskinens
och arenans sammankoppling som ej har utretts i denna rapport och som därmed kan vara
intressanta att fortsätta undersöka.
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Slutsatser
I detta sista kapitel presenteras de slutsatser som dras utifrån arbetets resultat. Dessutom ges
förslag på vidare forskning och intressanta perspektiv inom området.

9.1 Slutsatser
Utifrån beräkningarna kan slutsatsen dras att ingen större besparing kan fås till följd av
installation av en absorptionskylmaskin. Ett beslut om huruvida maskinen är en attraktiv
investering beror snarare på dess investeringskostnad – hur stor engångsförlust de inblandade
aktörerna är villiga att ta. Absorptionskylmaskinens lönsamhet visar sig vara förhållandevis
okänslig mot förändrade marginalkostnader för fjärrvärmeproduktionen, vilket
känslighetsanalysen påvisar. Lönsamheten visar sig vara mer känslig för förändringar av elpris
och marginalkostnad för fjärrkyleproduktion, vilket inför osäkerheter i resultaten.
Att ansluta de befintliga kompressorkylmaskinernas kondensorer till att kylas med fjärrkyla,
har en tydlig påverkan på maskinerna. Maskinernas effektivitet höjs, de kan gå med en
jämnare kondenseringstemperatur och kan leda till en ekonomisk vinning på omkring
141 000 kr årligen.
Angående komfortkylan är det intressant med ett byte från nuvarande system med
kompressorkylmaskiner, till att istället använda sig av fjärrkyla. Bytet leder till minskade
kostnader på omkring 143 000 kr årligen. Att använda sig av fjärrkyla kan dessutom ha positiva
följder så som minskade underhållskostnader.
Då fjärrkyla används både till kompressorkylmaskiner och till komfortkyla fås en årlig
besparing på omkring 349 000 kr, vilket inkluderar en sänkning av Lejonfastigheters
effektabonnemang.
Vad gäller kostnaderna och lönsamheten för samtliga möjligheter som använder sig av
fjärrkyla, så är de beroende av hur fjärrkylenätets framtid ser ut. Byggs det inte ut för leverans
av kyla till industriområdet Kallerstad kan arenaområdets kostnad för fjärrkyla komma att öka,
till följd av att större kostnad för utbyggnad då kan komma allokeras till ishallen. Lönsamheten
för inkoppling av fjärrkylenätet beror även på framtida elpris och marginalkostnad för
fjärrkylan – kostnaden per levererad kWh kyla följer marginalkostnaden för fjärrkyla, i fallet
då kompressorkylmaskinernas kondensorer kyls med fjärrkyla. Investeringskostnaden för
integreringen av fjärrkylenätet leder till att återbetalningstiden blir omkring 13 år.
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9.2 Vidare studier
Fokus i denna rapport har legat på de energimässiga, tekniska och ekonomiska aspekterna
kring inkopplingen av en absorptionskylmaskin. Klimat- och miljöaspekter har inte behandlats
och detta skulle mycket väl kunna utgöra grunden för ytterligare studier kring
absorptionskylmaskinens vara eller icke vara. Några av de intressanta delarna där kan tänkas
bli skillnaden mellan fjärrvärmens och elens påverkan, eftersom det huvudsakligen är detta
som skiljer mellan absorptions- och kompressorkylmaskinernas drift. Klimat- och
miljöpåverkan från el, fjärrvärme och fjärrkyla berördes i rapportens bakgrund, i syfte att ge
läsaren ett bredare perspektiv – ett perspektiv som är värt att undersöka noggrannare.
Arenaområdets kylmaskiner antas vara sammankopplade i denna rapport, vilket inte är fallet
i dagsläget. Intressant hade varit att vidare undersöka hur en sammankoppling av maskinerna
kan göras i praktiken, samt hur maskinerna då skulle samspela. Flera problem återstår där att
lösas, till exempel faktumet att olika köldbärare används i de olika ispistarna.
Som nämnts tidigare används fjärrvärmen ut från generatorn på Halmstad Arenas
absorptionskylmaskin till att värma upp arenans tappvarmvatten, vilket även skulle kunna
appliceras på absorptionskylmaskinen som studeras i denna rapport. Detta har dock
avgränsats bort på grund av att arbetet troligtvis hade blivit allt för omfattande för att rymmas
inom rapportens ramar, men berörs lätt i rapportens diskussion. Däremot skulle denna
rapport kunna agera underlag för vidare studier kring varmvattnets utökade användning på
arenaområdet.
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Bilaga A
Tabell 24. Kostnader för de befintliga kompressorkylmaskinerna uppdelat på kompressorer och kylsystem.

Kostnad
[kr/mån]
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec
Summa
process
Summa
kylmaskin
Summa
total

VKA1
VKA2
VKA4:1 A & B
VKA4:2 A & B
Kompressor Kylsystem Kompressor Kylsystem Kompressor Kylsystem Kompressor Kylsystem
21 715
22 646
31 987
19 809
35 295
34 745
32 072
35 000
33 347
32 743
32 988
37 074
369 422
421 253

1 772
1 579
2 955
3 239
5 772
5 682
5 245
5 723
5 245
4 459
5 615
4 544
51 830

61 441
55 627
58 344
24 297
8 119
9 850
15 969
52 198
46 580
52 614
43 921
52 535
481 494

4 559
3 466
4 958
3 793
1 268
1 538
2 493
8 149
6 982
6 776
7 150
6 050
57 181

538 676

25 720
12 020
6 697

5 627
1 616
1 939

28 482
13 016
7 037

4 702
1 441
787

0
55
67 495
32 113
26 785
170 885

256
1 548
14 985
8 733
6 862
41 565

0
7
70 033
38 826
31 201
188 600

370
1 543
12 266
13 330
8 852
43 291

212 451

231 891
1 404 270

1

Tabell 25. Kostnader för kompressorkylmaskiner med fjärrkyla i kondensorkylningen, uppdelat på kompressorer och
kylsystem.

Kostnad
[kr/mån]
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec
Summa
process
Summa
kylmaskin
Summa
total

VKA1
VKA2
VKA4:1 A & B
VKA4:2 A & B
Kompressor Kylsystem Kompressor Kylsystem Kompressor Kylsystem Kompressor Kylsystem
14 149
14 756
20 843
12 907
22 998
22 640
20 898
22 806
21 729
21 335
21 494
24 157
240 711
384 494

3 211
3 382
4 923
6 663
18 532
18 775
17 252
18 552
17 422
17 991
11 596
5 487
143 784

36 185
32 761
34 361
14 309
4 782
5 801
9 405
30 741
27 433
30 986
25 867
30 940
283 572

8 617
7 882
8 533
7 970
4 190
5 233
8 444
27 194
23 914
28 428
15 070
7 374
152 849

436 421

20 015
9 344
5 220

7 368
2 704
2 176

19 959
9 615
5 207

6 895
2 783
1 552

0
43
52 590
24 992
20 910
133 114

0
1 502
47 211
16 703
8 040
85 704

0
4
49 400
28 031
22 717
134 933

0
1 413
47 368
19 972
8 927
88 910

218 818

223 843
1 263 576

2

Figur 32. Eleffekt vid arenan under oktober (höger) och november (vänster) (Nordenberg, 2018).
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