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Sammanfattning 
Huvudsyftet med arbetet har varit att undersöka potentialen för värmedriven 
kylproduktion, dvs. absorptionskyla, i Linköpings energisystem. Bakgrunden är att 
många energibolag söker efter nya avsättningsområden för fjärrvärme pga. det överskott 
på värme som finns sommartid i energisystem med kraftvärme. Dessutom förväntas 
elpriserna fortsätta stiga då Sverige med stor sannolikhet kommer att följa resten av 
Europa och gå från ett energidimensionerat system till ett effektdimensionerat system. 
Till följd av detta blir energieffektiviserande åtgärder allt viktigare och absorptionskyla 
innebär att mer el kan produceras i ett system med kraftvärme, istället för att konsumeras.  
 
Det finns två typer av absorptionskylmaskiner (ABS) tillgängliga på marknaden, antingen 
har de fjärrvärme eller ånga som drivmedel. Den typ av ABS som drivs av fjärrvärme 
lämpar sig för produktion av komfortkyla, dvs. kyla som inte behöver komma ned till så 
låga temperaturer. Ångdriven ABS kan däremot komma ned till lägre temperaturer, något 
som kan passa vid processkyla. En förutsättning för absorptionskyla är tillgång till billig 
värme/ånga. Tekniska Verken har tack vare avfallsförbränning tillgång till billig värme. 
Ångan i systemet produceras däremot idag med olja och el, något som gör det dyrare att 
generera absorptionskyla med hjälp av ånga. 
 
En fallstudie utfördes på de två industrierna Linköpingsmejeriet och Swedish Meats där 
anslutningsmöjligheterna för absorptionskyla undersöktes. Främst behovet av processkyla 
har undersökts då det var betydligt större än behovet av komfortkyla. Ett antal fall med 
olika förutsättningar för att tillgodose dessa kylbehov till de båda industrierna har 
simulerats i MODEST. Utifrån de resultat som erhållits har följande slutsatser dragits. 
 

• I dagsläget finns inte tillräckligt med ångproduktion i systemet för att tillgodose 
både det befintliga ångbehovet samt den mängd ånga som behövs för att 
framställa kylan.  

 
• En investering i nya biopannor till ett kraftvärmeverk kan ge tillräcklig mängd 

billig ånga och värme för att ge lönsamhet i värmedriven kylproduktion. 
 

• Koldioxidutsläppen, lokala såväl som globala, minskar som en följd av övergång 
från el-kompressorer till absorptionskylmaskiner. En investering i nya biopannor 
skulle minska utsläppen ytterligare, då fossilt bränsle ersätts.  

 
• En investering i en litiumbromid absorptionskylmaskin är inte lönsam vid en så 

pass liten efterfråga som har varit aktuellt i de undersökta fallen.  
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Abstract 
The main purpose of this thesis has been to look in to the potential of a production of 
district cooling using heat as the source of power, i.e. absorptions cooling, in the energy 
system of Linköping.  In the light of the fact that many energy companies are looking for 
new markets for district heating due to the surplus of heat in the summertime in an energy 
system with CHP (Combined Heat and Power). Furthermore, the price on electricity is 
expected to continue to rise since Sweden is most likely to follow Europe�s lead and 
embrace a power dimensioned energy system. As a result of that transition, energy 
efficient measures will be more important and absorption cooling implies that more 
electricity can be produced, instead of consumed, in a CHP system. 
 
There are two different types of absorption cooling machines available in the market, 
with either district heating or steam as the source of power. A machine using district 
heating as the source of power is most suitable to produce comfort cooling i.e. the cold 
does not need to attain such low temperatures. A steam driven absorption cooling 
machine is able to attain the very low temperatures needed for cooling used in the 
processing industry. A condition for absorption cooling is the access to low-cost 
heat/steam. Tekniska Verken (an energy company) has due to waste incineration access 
to low-cost heat. The steam in the energy system is produced with oil and electricity, 
which makes it more expensive to generate absorption cooling with steam as the power 
source.  
 
A casestudy was preformed at two industries in Linköping, Linköpingsmejeriet and 
Swedish Meats, where the possibility for connection of district cooling was examined. 
Mainly the cooling needed in the processing industry has been examined as this is need is 
considerably larger than the need for comfort cooling.  A number of cases with different 
conditions for producing district cooling have been simulated in MODEST. The 
following conclusions have been drawn based on the results of the simulations. 
 

• In the energy system of today there is not enough steam production to fulfil both 
the current need for steam and the amount of steam needed for cooling 
production.  

 
• An investment in new CHP-plants using biomass fuels will generate enough heat 

and steam to be profitable for cooling production using heat as a source of power.  
 
• The emission of carbon dioxide will decrease as a result of the transmission from 

compression cooling to absorption cooling. The emission will decrease further if 
an investment in new CHP plants with biomass fuels is carried out. This will then 
replace the use of fossil fuels. 

 
• An investment in lithium bromide absorptions cooler will not be profitable with 

such a small demand as the one in question. 
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1 Inledning 
 

I det inledande kapitel tas bakgrunden upp till det genomförda arbetet och de 
utgångspunkter som ligger till grund för arbetet presenteras, allra sist finns en 
disposition över kapitelindelningen. 

 
 
Examensarbetet utgjorde sista etappen på vår utbildning inom maskinteknik och omfattar 
2x20 akademiska poäng. De fördjupningar som vi gjort på utbildningen inom ämnena 
energisystem och miljöteknik har varit av stor betydelse för att kunna genomföra det här 
arbetet. Arbetet är gjort på uppdrag av Tekniska Verken i Linköping. Examinator och 
handledare var professor Björn G Karlsson på avdelningen för Energisystem vid 
institutionen för Konstruktions- och Produktionsteknik, Linköpings Tekniska Högskola. 
Försäljningschef Lars-Ove Gustavsson, Tekniska Verken, fungerade som 
kontaktperson/handledare på företaget. 

1.1 Bakgrund   
Idag söker energibolagen, däribland Tekniska Verken, efter nya avsättningsområden för 
fjärrvärme/ånga. Då andelen kraftvärmeverk, som producerar värme och el samtidigt, 
ökar innebär det även att kvittblivningsproblemet med överskottsvärme blir större. Till 
skillnad från elbehovet som är konstant under stora delar av året är behovet av värme 
betydligt mindre sommartid, vilket ger upphov till överskottsvärme som skulle kunna 
användas till att producera komfortkyla. Vissa industrier har dock ett behov av kyla hela 
året, s.k. processkyla, med andra ord även vintertid då det inte finns så mycket 
överskottsvärme att tillgå. En konvertering från el till värme som drivmedel vid 
kylproduktion innebär ett minskat elberoende, något som i hög grad bidrar till ett mer 
uthålligt energisystem och bättre miljö. Främst industrier förväntas kunna minska sitt 
elbehov och konvertera till fjärrvärme i olika industriprocesser, exempelvis kan behovet 
av kyla tillgodoses genom fjärrvärme eller ånga. Ett krav för att kunna använda 
värme/ånga till att producera kyla är att priset för värmen/ångan är tillräckligt lågt. 
Sommartid är det här oftast inte ett problem då energibolagen som sagt vill bli av med 
fjärrvärmen, övrig tid på året krävs att värmen kan produceras på ett billigt sätt. Tekniska 
Verken, som ju till stor del använder avfall som bränsle, har i dagsläget möjlighet att 
producera fjärrvärme som kan säljas till ett relativt lågt pris. All ångproduktion, som kan 
komma ifråga för kylproduktion, är i dagsläget kopplad till olja, diesel och el, vilket 
bidrar till högre kostnader om ångan ska användas till kylproduktion. 
 
Konverteringen från elanvändning till fjärrvärme är inte alltid så lätt att genomföra. 
Befintliga energisystem kan benämnas som tröga system. På grund av dess storlek och de 
stora investeringar som gjorts i dem går det inte att förändra dem över en natt. 
Förändringar till följd av nya krav på energisystem kan inte genomföras så snabbt som 
många skulle önska. Osäkerheten i energipolitiken, framtida miljökrav och 
prisutvecklingen på bränslen gör det dessutom svårt för energibolagen att fatta beslut om 
nyinvesteringar. (Wuopio, 2002) 
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1.1.1 Den avreglerade marknaden 
Även prisbilden på el påverkar investeringsbesluten för bolagen. Det som i allra högsta 
grad haft inverkan och fortfarande har inverkan beträffande priset på el är avregleringen 
av elmarknaden. Avreglering av den svenska elmarknaden skedde 1996, men innan dess 
hade både Norge, 1991 och Finland, 1995 genomfört avregleringar av sina elmarknader 
(Sjödin, 2003). Danmark började sin avreglering 1999 och det sista steget mot en helt 
avreglerad marknad togs 2003 (Nordledens slutrapport, etapp 2). I och med avregleringen 
etablerades en marknad, NordPool, för elhandel utanför Oslo i Norge för att underlätta 
den gränsöverskridande handeln i Norden (Sjödin, 2003).  
 
En fullständigt avreglerad marknad kommer att få samma elpris i hela Europa och det 
priset kommer att bestämmas av den långsiktiga marginalkostnaden för elproduktionen. 
Kravet för en helt avreglerad marknad är att elhandeln kan göras utan att gränsavgifter 
mellan länder införs, att nya kablar anläggs så att det finns tillräcklig överföringskapacitet 
och att inga priszoner uppkommer. Dessutom måste handeln mellan länderna vara 
tillräckligt omfattande och det måste finnas så pass många aktörer att det inte blir en 
monopolsituation. För de svenska elbolagen betyder det här att deras produktion kommer 
att tävla mot dem som producerar el på marginalen. Nya anläggningar kommer att byggas 
om deras totala kostnad, fasta och rörliga, är lägre än marknadspriset på el. (Sundberg, 
2001) På en allt mer konkurrensutsatt marknad, i och med avregleringen, blir det allt 
viktigare för både produktion- och tjänsteföretag att hitta energisnåla lösningar. Av 
tradition har det inte varit högprioriterat av företagen i Sverige att minimera 
elkostnaderna då dessa har varit nästan �gratis� jämfört med nere på kontinenten, där 
elpriset har varit ca 3 gånger dyrare. (Karlsson, 2001) Nu börjar allt fler industrier att 
tänka om och prioritera energifrågor. Politiska beslut har dessutom bidragit till fler 
skatter och avgifter som höjer elpriset ytterligare. Företagen måste hitta alternativa vägar 
att gå i sin energianvändning, t ex att byta ut all elanvändning i icke el-specifika 
processer mot annan mer lågvärdig energi.  

1.1.2 Fördelar med absorptionskyla 
Ett sätt att minska användandet av el kan vara absorptionskyla istället för kompressorkyla 
för att tillgodose behovet av komfortkyla samt kylbehovet i olika industriprocesser. 
(Berggren, 2004) Påpekas kan också att el produceras istället för konsumeras i ett 
värmedrivet kylsystem (Rydstrand, 2004). Fördelarna är flera med absorptionskyla 
jämfört med kompressorkyla i ett fjärrvärmenät: spillvärme kan tillvaratas även på 
sommaren, det ger ett ökat värmeunderlag för kraftvärmeproduktion, elbehovet för 
kylproduktion minskar och kompressorkylmaskinernas köldmedieproblem undviks. En 
nackdel som bör nämnas är den högre investeringskostnaden, speciellt i de fall ett kyltorn 
behöver användas som värmesänka. Finns tillgång till en naturlig värmesänka, t ex en sjö, 
blir skillnaden i investeringskostnaden mellan kompressor och ABS inte så påfallande. 
(FoU 2005:128) 
 
2004 stod absorptionsvärmepumpar för användning av ca 60 MW spillvärme 7 000 h/år,  
t ex Uppsala 20 MW, Göteborg 20 MW, Linköping 6 MW, Avesta 4 MW och Eksjö 4 
MW. Det här sparar uppskattningsvis ca 140 GWhel/år jämfört med om eldrivna 
värmepumpar skulle användas. (Rydstrand, 2004) Skulle den här elen produceras med 
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marginalkapacitet dvs. kolkondens skulle koldioxidutsläppet vara 870kg/MWhel, (FoU 
2005:129) vilket motsvarar 121 800 ton/år. Det skulle i så fall gälla koldioxidutsläpp från 
de bästa kolkondenskraftverken.  

1.1.3 Behovet av kyla 
Behovet av komfortkyla har ökat på senare år, framförallt under sommartid. En anledning 
är mer välisolerade hus, ett annat är all värmealstrande utrustning som idag påträffas i 
företag, som datorer, fax, kopieringsmaskiner etc. Välisolerade byggnader bidrar till att 
värmeöverskottet inte försvinner, dessutom är kylda lokaler ett konkurrensmedel (FoU 
1997:1).  En annan bidragande orsak till den ökade efterfrågan är högre krav på 
inomhusklimat då det är fler som jobbar i juli än tidigare. Även människor genererar en 
betydande mängd värme som bidrar till att skapa ett kylbehov. Vad som uppfattas som ett 
behagligt inomhusklimat är en personlig upplevelse. Faktorer som ålder, klädsel, aktivitet 
och hälsa påverkar hur vi uppfattar inomhusklimatet. Temperatur och luftkvalitet kan 
påverka prestationen hos oss människor, t ex kan för hög temperatur leda till trötthet och 
sämre prestationsförmåga. (Warfvinge, 1993)  
 
2002 var behovet av komfortkyla 597 GWhkyla i Sverige. Behovet kommer att öka och det 
förväntas att uppgå till ungefär 1-2 TWhkyla årligen i framtida byggnader (exklusive 
industrin), vilket innebär att det finns en besparningspotential med absorptionskyla på ca 
0.5 TWh el (uppvärmningssäsongen inte inkluderad). Konventionella 
kompressorkylmaskiner konsumerar inte bara el, de riskerar också att läcka köldmedier 
som är skadliga för ozonlagret. Dessutom är elen som driver kylmaskinerna oftast 
förknippade med koldioxidrik elproduktion, så även elen utgör en fara för ozonlagret. 
(Rydstrand, 2004)  
 
Som nämnts tidigare är vanligtvis behovet av komfortkyla störst på sommaren då det 
också finns tillgång till billig värme. När kylan enbart behövs sommartid så är det 
optimala valet att använda absorptionskyla som baslast och kompressorkyla som topplast 
(Eriksson et al, 2003).  

1.1.4 Avfallshantering i Sverige  
Svensk avfallspolitik går främst ut på att åstadkomma ett giftfritt samhälle med 
resurssnåla kretslopp. Som ett steg för att nå detta mål gäller det att se avfall inte bara 
som ett miljöproblem utan även som en tillgång, och att i så hög grad som möjligt ta till 
vara på de resurser som finns i avfall. Samtidigt är det viktigt att minska på de negativa 
effekterna i form av utsläpp som t ex koldioxid vid förbränning. 
 
Förbudet mot deponi av brännbart avfall (2002) och förbudet mot deponering av 
organiskt avfall (2005) i Sverige ökade nödvändigheten av avfallsförbränning. 
Förbränningsbehovet ändras inte med årstiderna utan är lika stort på sommaren då 
efterfrågan på värme är låg (FoU 2005:128). Tack vare kylproduktion med 
absorptionskylmaskiner ökar värmeunderlaget och därmed kan avfallsförbränningen 
fortgå i oförminskad omfattning. Avfallsförbränningen genererar dessutom ökade 
inkomster eftersom energibolagen kan ta ut mottagningsavgifter på avfall (FoU 
2005:129). 
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EU: s medlemsstater har enats om en prioriteringsordning för omhändertagande av avfall 
på ett så miljömässigt positivt sätt som möjligt. I första hand ska uppkomsten av avfall 
minimeras i så stor utsträckning som möjligt, vilket bl a kan göras genom prioritering av 
resurseffektiva processer. Återanvändning av produkter och återvinning av material 
minskar också mängden avfall. Materialåtervinning ska prioriteras före energiåtervinning 
i de fall där det är miljömässigt motiverat, i sista hand ska avfallet deponeras. (ÅF Energi 
och Miljö, 2005) Vissa aktörer hävdar dock att återvinning framför förbränning inte alltid 
är miljömässigt försvarbart. Återvinning av tidningspapper är ett sådant exempel. (Ds 
1999:66) Papprets värde som biobränsle måste ställas mot värdet som pappersfibrer. 
Används inte pappret till energiutvinning kanske skog måste avverkas för att direkt gå till 
förbränning. Det gäller alltså att se till vilka energikonsekvenser ett bränsle ger upphov 
till i ett större perspektiv, inte enbart själva energiinnehållet. (Dalroth, 1998) Istället för 
att lägga resurser på återvinning av tidningspapper kan medel läggas på återvinning för 
att reducera giftigt läckage av t ex tungmetaller, något som har mycket högre värde ur 
hälsosynpunkt. (Ds 1999:66) 
 
Avfallsförbränningen i Sverige genererar idag värme till fjärrvärmenätet motsvarande 
600 000 lägenheter per år och även el som täcker årsbehovet för 100 000 lägenheter. 
Avfallsförbränningen täcker ca 15 % av fjärrvärmeproduktionen och ca 0,3 % av 
elproduktionen idag. Det är idag knappt hälften av hushållsavfallet (ca 46 %) som 
behandlas genom förbränning. (Svenska renhållningsverksföreningen, 2005) 

1.1.5 El-priset i backspegeln 
Historiskt sett har Sverige varit väldigt beroende av olja och användningen ökade under 
många år fram till oljekrisen på 1970-talet. Efter krisen bröts trenden med 
oljeanvändningen och allt fler började inse värdet av alternativa energikällor för att 
minska beroendet av de oljeproducerande länderna. Politikerna i Sverige fattade beslut 
som gynnade en väldigt elintensiv energianvändning. I och med utbyggnaden av 
kärnkraft och vattenkraft kunde el dessutom produceras väldigt billigt vilket ledde till en 
ökad elanvändning. Bland annat värms ca 1 miljon småhus helt eller delvis med 
direktverkande el. Den billiga elen har lett till ett energidimensionerat elsystem, till 
skillnad från kontinentens effektdimensionerade system. (Karlsson, et al. 1995) 
Variationerna i elpris följer därmed årstiderna istället för som nere på kontinenten med 
dygnsvariationer, billigt nattetid och dyrt dagtid. (Berggren, 2004).  

1.1.6 Framtidsutsikter  
Avreglerad elmarknad, el-certifikat, utsläppsrätter och olika miljöavgifter har trissat upp 
elpriset på senare år och kommer sannolikt att fortsätta påverka prisnivån i samma 
riktning. Sverige kommer att vara en liten aktör på den europeiska elmarknaden och 
kommer därför att få rätta sig efter den prisnivå som finns på kontinenten (Karlsson, 
2001). Politiker inom EU kommer dessutom att protestera mot allt annat än en totalt 
avreglerad elmarknad. Några flaskhalsar i form av bristande överföringskapacitet 
kommer inte att tolereras. 
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Nere på kontinenten är européerna mer sparsam med elen pga. det höga priset. El 
används sällan för uppvärmning på samma sätt som det görs i Sverige. (Karlsson et al, 
2000) Priset på el bestäms i Sverige av vad en extra kWh kostar att producera, dvs. vad 
marginalproduktionen kostar, den beräknas genom bränslepris x verkningsgrad. Den 
elproduktion som finns på marginalen är kolkondens med dålig verkningsgrad och högt 
bränslepris. (Berggren, 2004) Vanligtvis ligger kolkondensens verkningsgrad på 
någonstans mellan 0,33 och 0,43. Kolkondensen står inte bara för hälften av Europeiska 
Unionens kraftproduktion som årligen uppgår till 2 500 TWh, den står även för 
marginalproduktionen i Sverige. (Sjödin, 2003) Kolkondens används som 
marginalproduktion då ändringar i vår efterfrågan på el i första hand påverkar import och 
export, i andra hand nybyggnation av kraftverk. I båda fallen handlar det om fossilkraft 
som spetslast, antingen i form av kol, olja eller naturgasbaserad kraftproduktion. 
(Dalroth, 1998)  
 
Som nämnt tidigare krävs tillgång till billig värme för att värmedriven kylproduktion ska 
vara kostnadseffektiv, vilket finns i områden med avfallsförbränning och 
mottrycksturbiner (Rydstrand, 2004).  I valet mellan fjärrvärmedriven kylproduktion (där 
kylan produceras lokalt hos industrin) och fjärrkyla måste hänsyn tas till behovet av 
utrymme för kylutrustningen samt även tillgången till en kostnadseffektiv värmesänka 
(Rydstrand, 2004). Om fjärrvärme redan finns i området så används det med största 
sannolikhet inte till fullo under sommartid och kan då mycket väl användas som 
energibärare till småskaliga kylmaskiner, förutsatt att utrymme för själva 
absorptionskylmaskinen finns utmed fjärrvärmekulverten. Dock bör hänsyn tas till att 
lokalt producerad kyla har lägre effektivitet än centralt producerad kyla då värmen som 
samtidigt bildas inte kan tas tillvara på samma sätt som om den kan avsättas till 
fjärrvärmenätet. (FoU 2003:102) 
 
Vanligtvis stängs alla anläggningar ned en månad under sommaren för underhåll då 
värmebehovet är lågt. Men när absorptionskyla används i energisystemet ökar 
värmebehovet under sommaren. Försök har gjorts för att undersöka hur till vida det är 
lönsamt att stänga ned en avfallsförbränningsanläggning för underhåll i april istället för 
juli, för att möta det ökande energibehovet. Tidpunkten för avstängningen kommer starkt 
att påverka tillgången till billig fjärrvärme till absorptionskylmaskinerna. Det framkom 
att den största vinsten gjordes när anläggningen var avställd sommartid, då avfallspriset 
är lågt och elpriset är högt. Stängs anläggningen ned i april kommer kostnaderna för 
anläggningen att öka. Dock kommer kylproduktionen med absorptionskyla öka med 
nästan det dubbla när anläggningen stängs ned under våren istället för sommaren, något 
som beror på ökad tillgång på värme från avfallsförbränningen under sommaren. 
Inflytandet som priset på avfall har haft har varierat; är priset på el högt påverkar 
avfallspriset inte nämnvärt, medan ett lågt elpris ökar betydelsen på avfallspriset. Högre 
elpris leder till att användningen av absorptionskyla ökar gentemot kompressorkyla. 
(Eriksson et al, 2003) Gärstad har dock i dagsläget så pass många avfallspannor att 
avställningstiderna för underhåll inte behöver sammanfalla, dvs. det borde alltid kunna 
finnas billig värme att tillgå. 
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1.2 Syfte 
Syftet med projektet var att analysera potentialen till ytterligare ökad avsättning för 
fjärrvärme/ånga i form av möjligheten att använda dem i produktion av absorptionskyla. 
Ett företag med stort behov av kyla i sina processer är Linköpingsmejeriet på Tornby, de 
behöver även komfortkyla året runt till sina kontorslokaler. Ett annat företag som har ett 
stort behov av kyla är Swedish Meats som har sin verksamhet i närheten av 
Linköpingsmejeriet på Tornby. Se bilaga A. De planerar för en expansion av sin aktivitet 
där bl a ett stort kyllager kommer att byggas som ska förses med kyla. Syftet är således 
att undersöka hur till vida det är ekonomiskt fördelaktigt att ansluta Linköpingsmejeriet 
och Swedish Meats till fjärrvärmeproducerad kyla och/eller ångproducerad kyla. Det är 
också meningen att den miljömässiga aspekten ska undersökas med fokus på 
koldioxidutsläpp. Förväntat resultat av hela projektet är att se om några ekonomiska 
vinster kan göras samt att undersöka hur stor reduktionen av CO2- utsläpp blir, både 
lokalt och globalt. 
 
Förhoppningen är att resultatet även ska gå att överföra till andra kommuner och företag 
med liknande situation och förutsättningar. 

1.3 Hypotes 
Absorptionsmaskinproducerad kyla ökar konkurrensfördelarna gentemot annan 
kylproduktion och minskar såväl koldioxidutsläpp, kostnader och elkonsumtion. 

1.4  Metod 
Första steget i examensarbetet bestod av en diskussion tillsammans med handledarna 
Björn G Karlsson och Lars-Ove Gustavsson där de första riktlinjerna och 
avgränsningarna drogs. En färdig modell över Linköpings energisystem användes i 
arbetet, där alla produktionsanläggningar, distributionsnät samt användaranläggningar 
fanns upptagna. En fullständig beskrivning med teknisk och ekonomisk information så 
som verkninsgrad, typ av bränsle, alfavärde och värmefaktor fanns alltså redan klar. För 
att få tillräckligt underlag för beräkningarna behövdes information om kyl-, fjärrvärme- 
och ångbehovet. 
 
Nästa steg var en omfattande litteratursökning för att få bästa möjliga kunskap om 
fjärrkyla och absorptionskylmaskiner. Flera böcker, rapporter och andra publikationer 
lästes igenom och sållades ut, mycket användbar information söktes även upp via 
internet. 
 
En fallstudie utfördes på de två industrierna, Linköpingsmejeriet och Swedish Meats. 
Linköpingsmejeriet såg sig om efter alternativ till sina kompressorkylmaskiner, en 
lösning på deras kylbehov som kan förse dem inte bara med komfortkyla utan även med 
processkyla under hela året. Med en utbyggnad av Swedish Meats kyllager och det 
ökande kylbehovet som det medför är det av intresse att komma fram till en gemensam 
lösning för de bägge företagen. 
 
Modellen av Linköpings energisystem, uppbyggt i simuleringsprogrammet MODEST, 
användes sedan för att testköra ett antal olika fall med varierande indata. När alla 



     12

nödvändiga data matats in i denna �bottom-up�-modell gjordes en optimering. Innan de 
slutgiltiga optimeringarna, genomfördes ett antal testkörningar med likadana laster i 
samtliga fall för att hitta eventuella brister. Resultatet av optimeringen analyserades och 
eventuella felaktigheter korrigerades och så utfördes ytterligare optimeringar tills ett 
tillförlitligt resultat erhållits. För arbetsgång se Figur 1 Arbetsgång för 
optimeringarnedan. Resultaten från de olika MODEST körningarna har sedan jämförts 
och analyserats och utifrån dem har rekommendationer gjorts och slutsatser dragits. 
 

Diskussion Avgränsningar
Referensfall

Nya scenarier
Modellering

Optimering Rimlighet AnalysJusteringar

  
Figur 1 Arbetsgång för optimeringar 

1.5  Avgränsningar 
Linköpingsmejeriet har nyligen gjort vissa investeringar i nya kompressorkylmaskiner. 
Trots det kommer hela mejeriets kylbehov att ingå i studien då det är ett alternativ att 
köpa loss kompressormaskinerna från Linköpingsmejeriet för att få sälja kyla till dem. I 
Swedish Meats fall kommer endast den nybyggnation som är planerad att tas med i denna 
studie och de redan befintliga byggnaderna lämnas utanför undersökningen. För 
produktion av kyla har endast värmedrivna absorptionskylmaskiner undersökts antigen 
med litiumbromid, LiBr, eller med ammoniak, NH3, som köldmedium. Det är den 
tekniken som finns tillgänglig på marknaden idag.   
 
I avgränsningarna tas endast själva kylmaskinerna och deras kapacitets i beaktande då det 
är intressant att se vad just absorptionskylmaskinerna klarar av. Ingen komplettering av 
kylproduktionen med hjälp av kyltorn och frikyla har tagits med. Inte heller kommer det 
att undersökas vilket kopplingssätt eller vilken typ av absorptionskylmaskin som är mest 
lämpad för ändamålet, dock tas de olika teknikerna upp för att ge en nyanserad bild av 
absorptionskyla.  
 
Med tanke på att fjärrvärme- och ångledningar redan finns dragna till de berörda 
industrierna undersöks endast alternativet där kylan produceras på plats, då behövs inga 
nya ledningar dras. Det finns möjlighet att avsätta en bit tomt vid Swedish Meats till en 
ny kylcentral. 
 
Den ångproduktion som Linköpingsmejeriet själva står för till sina processer kan komma 
att bytas ut och ersättas med ångproduktion från Tekniska Verken. De simuleringar som 
gjorts i det här arbetet utgår från att all ånga produceras av Tekniska Verken. 
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1.6 Frågeställningar 
En frågeställning som ska besvaras i denna rapport är hur till vida det är ekonomiskt 
lönsamt att använda sig av fjärrvärmedriven/ångdriven absorptionskyla på 
Linköpingsmejeriet och Swedish Meats. Frågan om hur kylproduktionen skulle se ut, om 
det går att tillgodo se deras kylbehov med enbart absorptionskyla, ska också besvaras.  
 
En annan frågeställning är om en förändring i Linköpings energisystem kan leda till 
minskade globala koldioxidutsläpp och därmed bidra till en bättre miljö.  

1.7 Felkällor  
Det bör alltid finnas ett kritiskt förhållningssätt till de siffror som redovisas i resultaten på 
grund av de antaganden och förenklingar som de framtagna siffrorna baserats på. Inte för 
att simuleringsprogrammet MODEST är otillräcklig utan för att det kan finnas fel och 
brister i den modell, Linköpingsmodellen, som legat till grund för detta arbete. De källor 
som används är mestadels avhandlingar, rapporter, examensarbeten och fakta direkt från 
energibranschen, som alla får anses vara tillförlitliga.  För felkällor som hör till 
simuleringsprogrammet hänvisas till kapitel 6.2. 

1.8 Disposition  
För att ge dig som läsare en mer överskådlig blick av innehållet i denna rapport kommer i 
detta kapitel en kort beskrivning av varje kapitel att ges. På så sätt kan du som läsare leta 
upp de kapitel som är mest intressanta för just dig.  
 
I det första kapitlet beskrivs bakgrunden till arbetet med dess olika förutsättningar samt 
begränsningar. Även det allmänna energiläget i Sverige samt olika utgångspunkter 
behandlas. Detta är ett bra kapitel att läsa för att få en helhetsbild av det som ligger till 
grund för det fortsatta arbetet. 
 
Det andra kapitlet innehåller en redovisning om Tekniska Verken och energisystemet i 
Linköping. Detta kapitel kan hoppas över av dem som har god kännedom om Tekniska 
Verken och dess energiproduktion. 
 
I kapitel tre och i kapitel fyra beskrivs Linköpingsmejeriet och Swedish Meats. De två 
industriernas produktion och deras behov av kyla tas upp samt att deras nuvarande 
kylsystem och effektbehov. 
 
Kapitel fem behandlar den teori som ligger till grund för detta arbete. Här tas upp vad 
fjärrkyla är och hur det fungerar. Teori bakom COP, coefficient of performance, och 
olika tekniker för absorptionskylmaskiner beskrivs. 
 
Det sjätte kapitlet handlar om modellers uppbyggnad och då i synnerhet MODEST och 
optimeringsprogrammet CPLEX. Den som är bekant med detta simuleringsprogram kan 
med gå vidare till nästa kapitel. 
 
I kapitel sju förs ett resonemang om hur kylproduktionen till Tornby skulle kunna se ut 
med olika tekniker. 
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De fem olika fallen som undersöks beskrivs i kapitel åtta. 
 
Hur optimeringarna har gått till och hur systemet har ändrats samt vilka indata som 
använts redovisas i nionde kapitel. 
 
Kapitel tio och kapitel elva tar upp felanalys och känslighetsanalys. 
 
Kapitel tolv redovisar resultaten av de olika körningarna och kapitel tretton visar vilka 
avbetalningstider som skulle bli aktuella. 
  
I de resterande kapitlen fjorton och femton hittas analyser, diskussioner och slutsatser av 
de optimeringar som gjorts, samt även hypotesens uppfyllande. 
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2 Tekniska Verken i Linköping AB (publ)  
 

I detta kapitel redovisas lite kort Tekniska Verkens utveckling genom åren. Hur 
energisystemet i Linköping är uppbyggt och alla dess olika anläggningar förklaras samt 
en presentation av fjärrkylenätet. 

 
 
Tekniska Verken Koncernen har en lång historia som tar sin början år 1902 när 
Linköpings Elektriska Kraft- och Belysningsaktiebolag bildas. Under årens lopp har 
verksamheten byggts ut och olika verksamhetsområden har övertagits från andra aktörer. 
Utbyggnaden av fjärrvärmenätet i Linköping började på 1950-talet och expansionen av 
nätet pågår än i dag. Ett nytt affärsområde som vuxit fram under de senaste åren är 
fjärrkyla. Det första leveransavtalet gällande fjärrkyla tecknades 1996 med Akademiska 
Hus och omfattade universitetsområdet i Valla. (Från ånga till bredband, 2002)  
 
Koncernen ägs av Linköpings kommun och de bedriver många olika aktiviteter med 
anknytning till energi såsom el-, värme-, kyla, biogas-, elnäts- och avfallsverksamheter 
samt VA-verksamhet. Koncernen har även servicetjänster inom entreprenad, underhåll, 
kommunikation samt konsulttjänster som kopplar samman den kompetens som finns 
inom företaget när det gället samhällets infrastruktur. Många av dessa tjänster bedrivs 
inom något av Tekniska Verkens dotterbolag; Stadspartner AB, Parkerings AB Dukaten, 
Linköpings Kraftnät AB, Östkraft AB, Svensk Biogas AB, Utsikt Linköping AB samt 
Katrineholms Energi AB. (Ibid. 2002)  
 
En viktig fråga för Tekniska Verken är att deras energi ska produceras på ett så 
miljövänligt sätt som möjligt och som ett led i detta arbete har de ersatt stor del av all olja 
med annat mer miljövänligt bränsle. (Verksamhetsåret 2004) Satsningar görs också på 
vattenkraft i närområdet för att ytterligare minska miljöpåverkan i form av utsläpp till luft 
och vatten. Gärstadverket är det stora navet i verksamheten när det gäller avfall och 
miljö. Genom att elda källsorterat avfall för produktion av både el och värme undviker 
Tekniska Verken att bidra till den ökade växthuseffekten (Tekniska Veken, 2005). 

2.1 Energisystemet i Linköping 
Linköping är Sveriges femte största stad och har en befolkning som överstiger 131 000 
invånare. Dessa invånare förbrukar årligen tillsammans mer än 1 TWh el och mer än 1 
TWh fjärrvärme och som bas för energiproduktionen står Gärstadverket. Med den ökade 
fjärrvärmeproduktionen i samband med Gärstadverkets nya panna har en ny 
fjärrvärmeledning dragits in till centrala Linköping. Denna ledning gör att 
leveranssäkerheten ökar betydligt eftersom det nu finns två olika vägar för fjärrvärmen att 
nå kunderna i Linköping. (Verksamhetsåret 2004)  I den nya pannan på Gärstadverket 
kan 24 ton avfall i timmen utnyttjas som bränsle och den har en effekt på 68 MW ånga 
samt rökgaskondensering bestående av en kondensor och en värmepump som totalt ger 
15 MW värme. Möjlighet till elproduktion finns genom en ångturbin på 18 MW el. 
(Verksamhetsåret 2005) Den gamla anläggningen på Gärstadverket består av tre 
avfallseldade pannor på totalt 75 MW ånga och med rökgaskondensering som ger 15 
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MW värme, samt en oljeeldad gasturbin som ger 25 MW el och en ångturbin som 
genererar 25 MW el. (Verksamhetsåret 2004) Kraftvärmeverket (KV1, vid 
järnvägsstationen) i Linköping består av tre pannor, P1 (51 MW), P2 (137 MW) och P3 
(50 MW). I P1 eldas en blandning av kol, gummi och trä. P2 eldas med olja och i P3 
förbränns mest trä men även en del plast. Den ånga som produceras i de tre pannorna leds 
via en gemensam ångstam till tre turbiner som antingen kan köras separat eller parallellt. 
(Nilsson et al, 2003) Sedan finns också Tornbyverket som består av två dieselmotorer 
med maxeffekt 6 MW vardera, två ångpannor på 1,5 MW var samt en elpanna på 4,5 
MW. Förutom dessa anläggningar finns ett flertal hetvattencentraler runtom i Linköping 
som använder sig av flis, olja och el för att producera värme. I Tekniska Verkens regi 
finns även 38 vattenkraftstationer samt vindkraftverket Elvina. (Tekniska Verken, 2006) 
Linköpings fjärrvärmenät är sammanbundet med Mjölbys nät och står för ca 40 % av 
Mjölbys fjärrvärme, resten står deras egna biopannor på 23,5 MW för. Även Ljungsbro är 
inkopplat på fjärrvärmenätet och får en stor del sitt värmebehov tillgodosett från det 
gemensamma nätet. Det finns även en biopanna på 4,2 MW som går under vinterhalvåret 
i Ljungsbro. (Personlig kontakt Nilsson, 2006) 
 
Totalt har Tekniska Verken, 2004, anslutit nära 700 nya fjärrvärmekunder i Linköping, 
Skärblacka och Borensberg varav 600 är småhus. Sammantaget är nu 90 % av hushållen 
ansluta till fjärrvärme. Det är dock inte bara fjärrvärmen som växer utan även efterfrågan 
på fjärrkyla har ökat i centrala Linköping. För att möta den ökade efterfrågan har 
kylproduktionen på Universitetssjukhuset effektiviserats med ett nytt kyltorn. En ny 
produktionsenhet har också förberetts på Mjärdeviområdet under 2004 och den beräknas 
vara helt klar år 2006. Även på KV1 byggs en ny produktionsenhet. År 2004 hade 
Tekniska Verken totalt 33 stycken abonnemang på fjärrkyla vilket motsvarade 17,4 MW i 
abonnerad effekt. Sammanlagt resulterade det i 22 160 MWh såld kylenergi. 
(Verksamhetsåret 2004)  

2.2 Linköpings fjärrkylenät 
I Linköping finns i dagsläget två fjärrkyleområden där behovet av kyla är stort, det ena 
området är centrala Linköping, universitetssjukhuset och Garnisonsområdet och det andra 
området är universitetet och Mjärdevi. Universitetsområdet i Valla får sin fjärrkyla 
genom ett samarbete mellan Tekniska Verken och Akademiska Hus. Tekniska Verkens 
kylcentraler levererar det kalla vattnet och Akademiska Hus ansvarar för distributionen 
av kyla till de olika byggnaderna på universitetsområdet. (Tekniska Verken, 2005)  
 
Vid universitetssjukhuset, kylcentral 54 (KC54), finns en enstegs absorptionskylmaskin 
vilken klarar en kyleffekt på ca 2 MW. Den körs som regel mellan maj och oktober och 
under vinterhalvåret används kyltornet för produktion av frikyla till hela systemet, då kan 
max 1 MW kyleffekt genereras. Vid utetemperaturer runt 15 - 17°C startas även 
kompressorkylmaskinen och detta sker vid ungefär halv effekt på 
absorptionskylmaskinen. Kompressorkylmaskinen startas därför att den snabbare kan 
fånga upp stora variationer i temperatur, vilken inte absorptionskylmaskinen kan. (FoU 
2004:119) 
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På universitetsområdet finns tre stycken ensteg absorptionskylmaskiner, en i KC51 och 
två i KC52. Dessa har en kyleffekt om 1 MW respektive 2x2 MW. 
Absorptionskylmaskinerna körs på samma sätt som den på universitetssjukhuset dvs. 
mellan maj och oktober. Det finns inte möjlighet att producera kyla enbart med kyltornen 
i dessa anläggningar utan under vintern kopplas även kompressorkylmaskinen med 
värmeåtervinning i fysikhuset in. (FoU 2004:119)  
 
Det finns olika metoder att producera fjärrkyla på, men det vanligaste sättet i Linköping 
är genom absorptionskylmaskiner som drivs av fjärrvärme. Andra sätt är 
ackumulatorkyla, frikyla (från utomhusluft eller bottenvatten), kyla från 
kompressorkylmaskiner och kyla från värmepumpar. (Svensk Fjärrvärme, 2005) I 
Tekniska Verkens absorptionskylmaskiner används vatten som köldmedel och 
litiumbromid som absorbent (Tekniska Verken, 2005). Hur detta fungera beskrivs 
närmare i kapitel 4.1.2. Det är de fjärrvärmedrivna kylmaskinerna som står för basen av 
kylproduktionen i Linköping. Vid toppar i kylbehovet utnyttjas även eldrivna 
kylmaskiner och frikyla (Tekniska Verken, 2005).  
 
Fjärrkylenätet är på samma sätt som fjärrvärmenätet ett slutet system med rörledningar 
nergrävda i marken. Genom ledningarna flödar fjärrkylevattnet till och från de fastigheter 
som är anslutna till nätet. Vattnet håller en temperatur omkring 7-10°C i 
tilloppsledningen och cirka 18°C i returledningen. Den sammanlagda effekten av de 
fjärrvärmedrivna kylmaskinerna är på 5 000 kW och de ägs av Akademiska Hus. De 
eldrivna kylmaskinerna har en effekt på 1 500 kW.  
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3 Arla Foods 
 

Arla Foods anläggning i Linköping, Linköpingsmejeriet beskrivs samt deras produktion 
och försörjning av kyla förklaras. 

 
 
Arla är ett gammalt företag som bildades redan år 1881 på Arla gård, Odensvi socken i 
Västmanland, men då som en mjölkandelsförening. Senare tog de namnet Lantmännens 
Mjölkförsäljningsförening, i dagligt tal kallades föreningen kort och gott för 
Mjölkcentralen, MC. Mjölkcentralen registrerades som firmanamn år 1927 och namnet 
Arla togs först år 1975. Vid sammangåendet med danska MD Foods år 2000 ändrades 
återigen namnet och Arla Foods bildades. (Arla Foods, 2005) 
 
Arla är ett kooperativ som ägs gemensamt av mjölkbönder i Sverige och Danmark. I 
dessa två länder samt i Storbritannien finns 70 mejerianläggningar och företaget har egen 
produktion i åtta länder samt försäljningskontor i 23 länder. Huvudkontoret ligger i Århus 
i Danmark, men det finns ett divisionskontor i Stockholm.  

3.1 Linköpingsmejeriet  
Arlas mejeri i Linköping ligger på industriområdet Tornby och är ett så kallat 
specialmejeri som primärt tillverkar specialprodukter. Med specialprodukter menas alla 
syrade produkter utom filmjölk och dessa produkter går ut till hela Arlas 
distributionsområde i Sverige. (Eklund, 2004) Det finns 430 anställda på mejeriet i 
Linköping (Arla Foods, 2005). Årligen vägs 120 000 ton mjölk in i mejeriet som har runt 
120 olika artiklar i sitt sortiment. Tillverkningen av dessa olika artiklar sker dygnet runt i 
treskift utom från fredag kväll till söndag morgon då mejeriet håller stängt (Söderström, 
2004).  
  
Linköpingsmejeriet består av två delar, den vita delen och fruktdelen, där vita delen är 
den äldsta delen av mejeriet och fruktdelen kom till när mejeriet i Norrköping stängdes. 
Av namnen kan förstås vad som produceras i de olika delarna. I vita delen tillverkas 
mjölk, fil, vispgrädde, yoghurt, crème fraiche samt gräddfil och i fruktdelen tillverkas 
fruktyoghurt och yoghurtjuice (Söderström, 2004). Både värme och kyla krävs i dessa 
tillverkningsprocesser. 
 
I dagsläget används kylkompressorer för att tillgodose mejeriet med den kyla som behövs 
i produktionen. Eftersom det är livsmedel som behandlas är det av yttersta vikt att 
mjölken hålls kall i mejeriet för att inte bakterier ska växa till och för att den inte ska 
surna. I själva produktionen behövs kyla till: 

• Kylning av all inkommande mjölk 
• Kylning av pastöriserande produkter 
• Kylning av yoghurt för att avstanna syrningsprocessen 
• Kylning av alla produkter ner till lagringstemperatur 
• Kylning i förpackningsmaskiner (Söderström, 2004) 
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För att täcka hela kylbehovet som uppgår till ca 13 GWh/år har Linköpingsmejeriet sex 
kylkompressorer som går. Av dessa sex kompressorer används tre till att producera 
isvatten till tillverkningsprocesserna, två används för kylhållning i kyllagren där de 
färdiga produkterna lagras i väntan på leverans ut till butikerna och den sista används för 
komfortkyla i lokalerna. Vid hög belastning, då framför allt på sommaren, ligger 
kapaciteten för produktion av kyla på gränsen till vad deras system klarar av och oftast 
blir det komfortkylan som får stryka på foten. (Söderström, 2004)  

3.2 Kylproduktion vid Linköpingsmejeriet i dagsläget  
I dag används isvattnet för kylning i processerna, det får max uppnå en temperatur om 1,3 
grader, men helst ska den ligga på 0,5 grader för att vara optimal. De har nyligen 
investerat i ett nytt kyllager med två stycken kompressorer om 625 kW vardera. Den ena 
går hela tiden och har en drifttid om ca 80 %, den andra går bara som reserv. 
Linköpingsmejeriet har lagt över sin komfortkyla till dessa två kompressorer och den 
uppgår som mest till 350 kW under sommartid. Det har också gjorts nyinvesteringar i en 
ismaskin på 450 kW som går konstant för isproduktion och som lagrar isen i en silo med 
en lagringskapacitet på 1,7 MW kyla. De har dock aldrig lyckats uppnå full 
lagringskapacitet i silon. (Personlig kontakt Svensson, 2006) 
 
I det gamla kyllagret finns totalt åtta stycken kylfläktar på 25 kW vardera och av dessa 
åtta går sju stycken hela tiden och en avfrostas alltid. Det finns fyra stycken äldre 
kompressorer som går till plattväxlare och till att förse det gamla kyllagret med kyla. 
Isvattenproduktionen sker med en plattväxlare som har en effekt på 2 MW men 
Linköpingsmejeriet har hittills bara fått ut 1,1 MW. (Ibid. 2006) 
 
Mellan fredag klockan 22 till lördag klockan 15 är behovet av isvatten lågt eftersom 
produktionen då står still. Isvattnet behövs under denna tid enbart till nerkylning av den 
mjölk som kommer in till mejeriet. Även under nattetid är behovet av isvatten lågt. 
Komfortkylan till kontoren är avstängd mellan 17 - 06 varje dag samt på helger. (Ibid. 
2006)   
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4 Swedish Meats 
 

I detta avsnitt beskrivs Swedish Meats i korta drag och den korvfabrik som finns i 
Linköping presenteras med produktionsfakta. Den planerade utbyggnaden beskrivs sist i 
detta avsnitt. 

 
 
Swedish Meats är en ekonomisk förening som ägs av ca 22 500 lantbrukare i Sverige, de 
flesta av dessa är också leverantörer av slaktdjur. Föreningen bildades år 1999 och är 
indelad i 20 olika regioner med ett eget regionråd i varje område. Antalet anställda ligger 
på 4 060 stycken varav 75 % är män och 25 % är kvinnor.  Verksamheten inom Swedish 
Meats består av slakterirörelser samt produktion och förädling av livsmedel för både 
inhemsk och utländsk konsumtion. (Swedish Meats, 2006a) 
 
I Linköping finns en av Europas modernaste korvfabriker och den invigdes i mars 2004, 
här tillverkas bl a Scan Falukorv och Prinskorv. Investeringen som var på drygt 70 
miljoner kronor har lett till en förbättrad effektivitet och en ökad kapacitet i fabriken. I 
Linköping produceras 10 miljoner grovkorv, 3,5 miljoner kryddstarka korvar, 250 000 
kilo prinskorv och 750 000 kilo varmkorv. Sedan har ytterligare investeringar om 17 
miljoner kronor gjorts i fabriken för att öka den årliga produktionen av korv till 20 
miljoner kilo, vilket motsvara 400 ton korv i veckan. (Swedish Meats, 2006b)  
 
Utbyggnaden av Swedish Meats i Linköping innebär att ett nytt höglager samt att en ny 
konsumentförpackningslinje kommer att byggas, vilka beräknas vara klar sommaren år 
2007. Utbyggnaden innebär att de kommer att behöva mer kyla samt att ångbehovet 
kommer att öka. Det beräknade kylbehovet kommer att vara ca 10 MW och vara konstant 
under året. Temperaturen i det nya kyllagret ska ligga på ca +2°C, vilket kräver 
ångdrivna ammoniak absorptionskylmaskiner. (Personlig kontakt Gustavsson, 2006) 
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5 Teori 
 

I teorikapitlet presenteras all den teori och fakta som arbetet bygger på och som är 
relevant för att kunna dra väl övervägda slutsatser. En djupare beskrivning av olika 
kyltekniker ges samt hur ekonomiska styrmedel kan inverka. Koldioxidens påverkan på 
djur och natur avslutar kapitlet. 

 

5.1 Fjärrkyla  
Det första fjärrkylenätet i Sverige togs i drift 1992 i Västerås och sen dess har fjärrkyla 
byggts på många håll runt om i landet och finns i dagsläget på ett 30-tal orter. Ett av 
Europas största fjärrkylenät finns i Stockholm och har en volym på 19 000 m3.  Med den 
kraftiga utbyggnaden av nät och ökandet av kunder har också leveranserna av fjärrkyla 
ökat markant de senaste åren. (Svensk Fjärrvärme, 2005) År 2004 uppgick den totala 
leveransen av fjärrkyla i Sverige till 612 GWh och av dessa stod Tekniska Verken för 4 
% (ÅF Energi och Miljö, 2005). Se figur 2 för fjärrkyleleveranser 1992 - 2003. 
 

  
Figur 2 Fjärrkyleleveranser 1992 - 2003.  Källa: Svensk fjärrvärme 2006-04-01 
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Priset är ett argument för fjärrkyla, finns det redan ett existerande fjärrkylenät i närheten 
av kunden är anslutningsavgiften oftast inte så hög. Även miljöfördelar finns att få; 
energin kommer ofta från förnyelsebara energikällor och mängden farliga köldmedier 
minskar kraftigt. Dessutom används resurserna mycket effektivare i och med att 
spillvärme kan tas tillvara och används som drivmedel istället för att använda högvärdig 
energi i form av el för att producera kyla. Produktionsanläggningarna får dessutom en 
jämnare utnyttjningstid. Många kunder som väljer fjärrkyla gör det med tanke på att 
systemet är näst intill underhållsfritt, producenten tar hand om hela systemet fram till 
värmeväxlaren. (Feldhusen et al, 2001)  

5.1.1 Kompressorkylmaskin 
En kompressorkylmaskin fungerar på samma sätt som en värmepump fast det är den kalla 
sidan som är åtråvärd och inte den varma som hos en värmepump. En 
kompressorkylmaskin består av en kondensor, en förångare och en kompressor. Den 
värme som tas upp av förångaren motsvarar den kyla som kan levereras till byggnaden. I 
kompressorn sker ett kompressionsarbete och för att driva kompressorn krävs det 
elenergi. (Rapport Effektiv, 2001:01) Det som skiljer en kompressorkylmaskin från en 
absorptionskylmaskin är sättet att komprimera ångan från lågtryck till högtryck. För att 
driva en kompressor krävs mekanisk eller elektrisk drivenergi. I de system som producera 
kyla till byggnader är det en elektrisk motor som driver kompressorn, mekaniskt drivna 
kompressorer finns i bilar. (FoU 2004:119) 

5.1.2 Absorptionskylmaskin 
I princip så bygger en absorptionsprocess på samma resonemang som för andra 
kylprocesser, dvs. att köldmedlet förångas under lågt tryck och vid låg temperatur 
(Tekniska Verken, 2005). Det som skiljer mellan en vanlig kompressorkylmaskin och en 
absorptionskylmaskin är att kompressorn är ersatt med en absorbator, en generator, en 
cirkulationspump, en kondensor och en förångare. Se figur 3. I absorbatorn absorberas 
vattenångan från förångaren med t ex litiumbromid, LiBr (Berggren, 2004). Lösningen av 
litiumbromid och vatten pumpas till generatorn där den värms upp till en temperatur på 
omkring 30°C, vattnet förångas och förs till kondensatorn medan litiumbromiden 
transporteras tillbaka till absorbatorn. I kondensorn kyls vattenångan så att den 
kondenserar, varpå vattnet förs tillbaka till förångare där det åter förångas av en 
temperatur runt 3°C. Att det går att förånga vid en så låg temperatur beror på att det råder 
ett kraftigt undertryck i förångaren, ca 0,01 bar. (Svensk Fjärrvärme, 2005) En LiBr-
absorptionskylmaskin (ABS) kan komma ned till temperaturer på ca +5°C.  
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Figur 3 Skillnaden mellan kompressorkylmaskin och absorptionskylmaskin (Fritt efter Berggren, 
2004) 

Ett annat vanligt alternativ till LiBr/vatten är vatten/ammoniak men detta arbetspar kräver 
högre drivtemperatur än LiBr/vatten. Generatorn i vatten/ammoniakcykeln behöver oftast 
ha en drivtemperatur på 130 - 140°C vilket ligger utanför fjärrvärmeområdet. Tekniken är 
ändå intressant för så kallad trigeneration, dvs. kombinationen av kraft-, värme- och 
kylproduktion eller där absorptionsmaskinen ligger intill produktionsanläggningen. I 
gengäld kan en specialmaskin med vatten/ammoniak gå ned till temperaturer till - 60°C. 
Det finns även varianter på arbetsparet LiBr/vatten på forskningsstadiet, men det är än så 
länge oklart om dessa kombinationer ger lägre drivtemperatur. (FoU 2004:119)  
 
När vatten/ammoniak-blandningar används måste vissa speciella aspekter has i åtanke 
som design, drift och underhåll utifrån ett säkerhetsperspektiv. Ammoniak är ett giftigt 
ämne som irriterar ögon, hud och luftvägar samt är dödligt i höga koncentrationer. 
Ammoniak har en väldigt stark doft som gör det enkelt att upptäcka läckage samt att den 
är lättare än luft vilket gör den lätt att vädra bort. En stor fördel med vatten/ammoniak 
som arbetspar är att dess fryspunkt ligger under vanligt vatten och möjliggör 
tillvaratagandet av kall utomhusluft utan risk för frysning. (Thorin, 2000) 

5.1.3 Tekniker för absorptionskylmaskiner 
För att alstra och upprätthålla temperaturer som är lägre än omgivningen utnyttjas 
kylteknik. Då används termodynamikens andra huvudsats: �Värme kan ej av sig självt 
övergå från en kallare till en varmare kropp.� Det krävs med andra ord arbete för att 
sänka en kropps temperatur i förhållande till omgivningen. På grund av sin konstruktion 
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och ovan nämnda huvudsats är kylmaskinens effektivitet starkt bunden till omgivningens 
temperatur, dvs. den är som minst effektiv när det är varmt ute. (Johansson, 2005). 
 
Vanliga absorptionskylmaskiner är oftast designade för en drivtemperatur på 120°C men 
kan fås att fungera ned till en temperatur av 80°C. Det innebär dock att COP, coefficient 
of performance, och kylprocessens energieffektivitet påverkas negativt (FoU 2005:128). 
Ett problem med vanliga absorptionskylmaskiner är att de endast åstadkommer en 
avkylning av drivtemperaturen med omkring 10°C. Detta ger en hög returtemperatur 
tillbaka ut på nätet som påverkar så väl produktionen som distributionen. (FoU 2004:119) 
Det finns olika sorters absorptionskylmaskiner som ensteg, dubbellyft med intern 
värmeväxlare, dubbellyft utan intern värmeväxlare och ensteg - dubbellyft. Dessa 
tekniker har olika förutsättningar och de kommer att förklaras närmare nedan. Det finns 
två grundmöjligheter att koppla in en absorptionskylmaskin till ett fjärrvärme nät, 
antingen framledningskoppling (SS � supply/supply) eller fram-/returkoppling (SR � 
supply/return), se Figur 4 SS- och SR-kopplingar (FoU 2004:119)Båda dessa 
inkopplingar har fördelar och nackdelar. Den största fördelen med SS koppling är att den 
kyler av framledningstemperaturen från 90°C till 80°C under sommaren och möjliggör på 
så sätt fjärrvärmevattnet att fortsätta till system som ligger efter absorptionskylmaskinen. 
Tyvärr blir detta system beroende av värmelasten. I SR kopplingen finns inte detta 
beroende mellan kyllast och värmelast, dock blir det relativt höga returtemperaturer ut i 
nätet. (Ibid, 2004)  
 

 
SR koppling (parallell)   SS koppling (serie)  
Figur 4 SS- och SR-kopplingar (FoU 2004:119) 

5.1.3.1 Ensteg (Single � Effect, SE)  
För att kunna driva en SE med bra effektivitet behövs värmeväxlare med mycket låg 
skillnad mellan lägsta drivtemperatur och processtemperatur i så väl generatorn som 
absorbatorn. Dessa värmeväxlare är oftast specialdesignade och en SE 
absorptionskylmaskin har ett COP på 0,7 � 0,8. (FoU 2004:119) 

5.1.3.2 Dubbellyft med intern värmeväxlare (DL-IVVX) 
Denna teknik använder en tvåstegsprocess som arbetar på tre trycknivåer. Maskinen 
utnyttjar den interna värmen effektivare, men den får ett lägre COP runt 0,4 pga. det 
dubbla temperaturlyftet. En annan nackdel jämfört med SE maskinen är att DL-IVVX har 
fler komponenter och således blir dyrare. (FoU 2004:119)  
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5.1.3.3 Dubbellyft utan intern värmeväxlare (DL) 
Denna variant av dubbellyft har två olika lösningsmedelskretsar med olika koncentration. 
Vid en fjärrvärmetemperatur på omkring 80°C i framledning kan vattnet vid lämplig 
dimensionering av värmeväxlaren kylas ner till 50°C. Dock är COP: n även i detta fall 
begränsat till 0,4. Fördelen med DL - processen (med eller utan värmeväxlare) är att den 
kan användas vid låga drivtemperaturer, dock på bekostnad av COP faktorn (FoU 
2004:119) 

5.1.3.4 Ensteg � dubbellyft (Single � Effect � Double � Lift, SE - DL) 
Även i denna process är det två lösningsmedelskretsar med olika koncentration samt att 
det finns tre olika inkopplingsmöjligheter för fjärrvärme med tre olika temperaturnivåer. 
SE-DL är en kombination av SE och DL vilket ger ett COP som ligger mellan värdena 
för dessa två olika cykler, dvs. COP ligger någonstans mellan 0,4 och 0,8. SE �DL 
processen kan köras som ren SE eller som ren DL och som en glidande kombination av 
båda. En SE-DL process kan köras med 90°C framledningstemperatur och 
fjärrvärmevattnet kan kylas ner till en temperatur av 60°C eller lägre beroende på 
generator dimensioneringen. (FoU 2004:119) 

5.2 Kompressorkyla vs Absorptionskyla 
Ibland anses felaktigt en värmedriven kylmaskin vara en ineffektiv metod att producera 
kyla på, vilket beror på att mängden av drivande värme (COPheat � coefficient of 
performance) är lägre än COP för kompresskylmaskiner, baserat på mängden av drivande 
el (COPel). COP hos en värmecykel kan värderas genom att använda en ideal Carnot 
cykel som referens. Genom att dividerar COP för en verklig cykel med COP för en 
Carnot cykel fås en faktor som här definieras som Carnotfaktor. (Rydstrand, 2004) 
 
Per definition är Carnotfaktor lika med 1 för en ideal process. Ett typiskt värde på 
Carnotfaktor för en expansion i en ångturbin är mellan 0,5 och 0,7, där det större värdet 
är beräknat för en mycket stor ångturbin, ex ett kärnkraftverk. För ett medelstort 
kraftvärmeverk hamnar värdet i den lägre delen av intervallet, dvs. 0,5. För en 
kompressorkylmaskin ligger Carnotfaktor också mellan 0,5 och 0,7 beroende på 
utrustning. Det högre värdet fås av en storskalig kompressorkylmaskin och det lägre av 
en liten värmepump. Som jämförelse kan anges att en av värmepumparna vid Ropsten i 
Stockholm har en beräknad Carnotfaktor på 0,5. Carnotfaktorn för en 
absorptionskylmaskin är ungefär 0,7. (Ibid, 2004) 
 
Produktion av kyla direkt från lågtempererad värme i en absorptionskylmaskin får en 
total Carnotfaktor av 0,7 då inte den externa värmeöverföringen räknas med.  Produceras 
kyla genom att först producera elektricitet i en ångturbin, med Carnotfaktor 0,5-0,7, för 
att sedan använda elen till en kompressorkylmaskin som också har en Carnotfaktor på 
0,5-0,7 fås en total Carnotfaktor på 0,25-0,5, vilket är ungefär hälften så effektivt som att 
använda värmen direkt till kylproduktion i en absorptionskylmaskin. Se Figur 5 Hur 
carnotfaktorn försämras när el är mellanprodukt vid kylproduktion (Rydstrand, 2004)för 
en illustrativ bild av detta. Med andra ord finns det både energi och pengar att tjäna då 
mindre resurser och mindre utrustning används. (Ibid, 2004) 
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Figur 5 Hur carnotfaktorn försämras när el är mellanprodukt vid kylproduktion (Rydstrand, 2004) 

Absorptionskylans fördelar, både ur energieffektivitetssynpunkt och ur miljösynpunkt, 
jämfört med kompressorkyla påvisas här med ett litet räkneexempel.  Exemplet bygger på 
biobränslebaserad kraftvärmeproduktion.  
 
Figurerna nedan visar hur mycket elproduktionen kan öka med absorptionskyla jämfört 
med kompressorkyla. Två olika COP-värden redovisas för absorptionskylmaskinen för att 
belysa vilken skillnad dessa gör. I alla tre fallen förutsätts att 1MW kyla skall produceras. 
Absorptionskylafallen skall dessutom producera lika mycket fjärrvärme (2/3MWhvärme) 
som referensfallet med kompressorkyla, se Figur 6 Möjlighet till nettoelproduktion med 
kompressionskyla (FoU 2005:128). 
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Figur 6 Möjlighet till nettoelproduktion med kompressionskyla (FoU 2005:128) 

 
Med kompressorkyla krävs 1/3 MWhel/MWhkyla, dvs. COP = 3. Denna el produceras i 
kraftvärmeverket samtidigt som 2/3 MWhvärme går till fjärrvärmenätet. Kondensorvärmen 
från kompressorkylmaskinen betraktas i detta fall som spillvärme.  
 
Väljs istället absorptionskyla (COP = 0,8) för att producera samma mängd kyla ökar 
värmeunderlaget med ca 1,25 MWhvärme, som kan ses i Figur 7 Möjlighet till 
nettoelproduktion med absorptionskyla med COP = 0,8 (FoU 2005:128). Totala 
värmeunderlaget blir då ca 1,9 MWhvärme, vilket resulterar i en biobränslebaserad 
nettoelproduktion på 0,95 MWhel jämfört med 0 MWhel. Mängden bränsle som behövs 
ökar dock från 1 MWhb (vid det lägre värmevärdet) till 2,88 MWhb. Alltså erhålls 0,95 
MWhel mer till �priset av� 1,88 MWhb extra bränsle, nettoelutbytet mellan de olika 
alternativen hamnar då på 51 %. 
 

 
Figur 7 Möjlighet till nettoelproduktion med absorptionskyla med COP = 0,8 (FoU 2005:128) 
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Det här exemplet kanske felaktigt kan ge bilden av att ett så lågt COP som möjligt är 
önskvärt. Så är naturligtvis inte fallet, vilket kommer att belysas med Figur 8 Möjlighet 
till nettoelproduktion med absorptionskyla med COP = 0,6  (FoU 2005:128)Här har vi en 
absorptionskylmaskin med ett COP = 0,6. Elproduktionen ökar visserligen till 1,16 
MWhel men elutbytet jämfört med referensfallet blir bara 46 %. Biobränslet har alltså 
utnyttjats sämre. Förklaringen är att med en lägre köldfaktor kyls en större andel av satsat 
biobränsle bort i kylmaskinens absorbator och kondensor, jämfört med kompressorkyla. 
(FoU 2005:128) 
 

 
 
Figur 8 Möjlighet till nettoelproduktion med absorptionskyla med COP = 0,6  (FoU 2005:128) 

5.3 Ekonomiska styrmedel inom energiområdet 
De ekonomiska styrmedlen som idag finns inom energiområdet syftar till att minska 
miljöpåverkan från skadliga ämnen samt att dra in pengar till statskassan. Styrmedlen 
består främst av miljöavgifter, skatter och statsbidrag. Tanken med alla styrmedel är att 
påverka aktörerna i deras handlande och styra dem åt ett håll med mer uthållig 
energianvändning. (Ekonomiska styrmedel inom energiområdet, 2004) Pengarna som 
staten drar in ska hjälpa till att bekosta det slutgiltiga omhändertagandet av miljöfarligt 
avfall. Beroende på vilka branscher, bränslen och vad energin används till utgår olika 
skatter och avgifter. De bränslen som avger mest miljöpåverkande ämnen vid förbränning 
har självfallet högre skatter och avgifter. De anläggningar som drivs med biobränslen 
eller med industriavfall, returbränslen eller med hushållsavfall är inte beskattade då de 
används som bränsle. Bränslen som används för elproduktion är befriade från koldioxid- 
och energiskatt. Sedan 1 januari 2005 utgår inte heller någon energiskatt på de bränslen 
som utnyttjas för värmeproduktion i kraftvärmeanläggningar. En koldioxidskatt om 21 % 
av bränslets koldioxidskatt på den del som används för värmeproduktion betalas dock av 
kraftvärmeanläggningarna. (ÅF Energi och Miljö, 2005) 
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5.3.1 El-certifikat 
El-certifikat infördes den 1 maj 2003 och kommer i första omgången att vara i bruk fram 
till 2012 och är till för att stimulera produktion av el med förnyelsebara energikällor som 
sol, vind, vatten och biobränsle (Energimyndigheten, 2005). Det är ett marknadsbaserat 
system som ersätter de gamla statliga stöden och bidragen för stimulansen av 
utbyggandet av elproduktion med förnyelsebara energislag. Kostnaden hamnar nu i stället 
på konsumenten av el. (Regeringskansliet, 2005) Produktion av el med hjälp av avfall 
innefattas inte av el-certifikatsystemet. Under 2004 låg det genomsnittliga priset på cirka 
230kr/MWh för el-certifikat (ÅF Energi och Miljö, 2005).  
 
De anläggningar som producerar el med förnyelsebara energikällor får för varje levererad 
MWh el ett certifikat. Certifikaten utförs och kontoförs av Svenska Kraftnät som har 
ansvaret för stamnätet och som ska se till att elsystemet är i balans och att de olika 
anläggningarna samverkar driftsäkert. Elproducenten säljer sina el-certifikat till 
elleverantören och får på så sätt en extra intäkt som ska uppmuntra till att investera i mer 
el producerad med hjälp av förnyelsebara energislag. För att skapa ett ökat intresse för el-
certifikaten blir det obligatoriskt för el-användarna att köpa en viss mängd el-certifikat i 
förhållande till sin elförbrukning, den så kallade kvotplikten. Elleverantören får 
automatiskt ansvaret över att sköta kvotplikten åt sina kunder vilket innebär att de 
redovisar till Energimyndigheten årets totala elanvändning eller hur mycket el som 
fakturerades föregående år. De ska även se till att rätt antal el-certifikat finns på 
certifikatkontot. Elleverantörernas kunder kan själva ta på sig ansvaret att sköta 
kvotplikten, det kallas då att vara frivilligt kvotpliktig och de får då betala en årlig 
administrativ avgift till Energimyndigheten. Precis som för de stora elleverantörerna 
måste en redovisning ske till Energimyndigheten en gång per år. Syftet med certifikaten 
är att öka konkurrensen mellan de elproducenter som använder sig av förnyelsebara 
energikällor på ett kostnadseffektivt sätt. (Energimyndigheten, 2005) 

5.3.2 Utsläppshandel 
Bakgrunden till utsläppsrätterna finns i Kyotoprotokollet från den 11 december 1997 som 
den Europeiska Gemenskapen undertecknade den 29 april 1998. 2002 presenterade den 
europeiska kommissionen det europeiska programmet mot klimatförändringar, ECCP, 
som ett led i att uppnå de åtagande som gjordes i samband med Kyotoprotokollets 
undertecknade (Regeringskansliet, 2005). Handeln med utsläppsrätter, som är en viktig 
del av ECCP, startade 2005 och gäller till en början enbart koldioxidutsläpp. Tanken är 
att ha utsläppsrätterna på prov fram till år 2007, meningen är sedan att nästa period ska 
sträcka sig från 2008 till 2012 (ÅF Energi och Miljö, 2005). Det är bara vissa industrier 
och branscher som berörs i denna första omgång däribland kraft- och värmeverk. I EU är 
det 11 500 olika företag inom industri- och energiproduktion som är med från allra första 
början. De industrier och branscher som har tillstånd att släppa ut koldioxid får ansöka 
om utsläppsrätter som de sedan kan handla med. Hur många utsläppsrätter som de 
tilldelas bestäms av hur mycket koldioxid de har släppt ut tidigare och i vissa fall på 
beräkningar om hur mycket de kan komma att tänkas släppa ut. En utsläppsrätt ger 
innehavaren rätt att släppa ut ett ton koldioxid. I Sverige är förslaget att länsstyrelserna 
ska dela ut tillståndet för själva koldioxidutsläppen medan naturvårdsverket ansvarar för 
utdelningen av utsläppsrätterna. För att det inte ska uppstå fusk med utsläppsrätterna ska 
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de kontrolleras och bokföras och böter kan utfärdas till dem som missköter sig 
(Energimyndigheten, 2005).  
 
Tilldelningen av utsläppsrätterna går till så att varje enskilt medlemsland sätter ett 
nationellt utsläppstak. Det sker genom en nationell fördelningsplan som sedan granskas 
och godkänns av europeiska kommissionen. Kommissionen kan underkänna hela eller 
delar av fördelningsplanen. Summan av alla länders fördelningsplaner bildar EU: s 
utsläppstak. Detta tak ska ligga i linje med de åtagande som medlemsländerna har i och 
med undertecknandet av Kyotoprotokollet. (Naturvårdsverket, 2005) 
 
Samtidigt som många är positiva till utsläppsrätterna hörs en del kritiska röster bl a från 
olika miljöorganisationer. Kritiken består främst i att viljan att utveckla nya tekniker 
skulle minska då det inte är lönsamma att genomföra dessa om det är billigare att köpa 
fler utsläppsrätter. Ett annat bekymmersamt problem med utsläppsrätterna är att de 
baseras på 1990 års utsläpp. Det är ett problem i den meningen att efter 1990 gick 
Ryssland och Ukraina in i en ekonomisk nedgång med minskade utsläpp som följd, men 
de har tillstånd att släppa ut lika mycket som 1990. Detta stora överskott av utsläppsrätter 
som finns för försäljning kallas för �hot air� och kan leda till att handeln med 
utsläppsrätter inte får någon effekt. (Ekonomiska styrmedel inom energiområdet, 2004)  
 
Sverige är ett av de land som är hårdast mot energibolagen. De får bara utsläppsrätter 
motsvarande 80 % av det beräknade behovet. IVL, svenska miljöinstitutet har tittat på 12 
andra medlemsländers fördelningsplan och sett att i en del av dessa länder får 
energisektorn fler utsläppsrätter än vad de behöver. En slutsats som IVL drar är att 
länderna och även Sverige ger ut fler utsläppsrätter än nödvändigt för att värna om den 
egna industrin. Detta handlande kan innebära att de sektorer som inte är med i den första 
omgången kan komma att ställa krav på att de också ska komma lindrigt undan när de så 
småningom ska innefattas av utsläppsrätterna. (Ny Teknik, 2005)  

5.4 Koldioxid (CO2) 
Det finns två typer av koldioxid i atmosfären, den som finns naturligt och den som 
tillförs. Det som finns naturligt är den koldioxid som tas upp av växter och som sedan 
återförs till naturen vi t ex förbränning eller förmultning. Koldioxiden som tillförs 
kommer i huvudsak från förbränning av fossiltbränsle som olja och kol. Det är utsläppen 
från olja och kol som är viktiga att minska för att förhindra den ökande växthuseffekten. 
(Svenska Naturskyddsföreningen, 2005) Under de senaste 20 åren har CO2 utsläppen till 
atmosfären bestått till 75 % av CO2 som kommit från fossil eldning. (Sjödin, 2003) 
Koldioxiden räknas som den dominerande växthusgasen, andra växthusgaser är bl a 
metan och dikväveoxid.  
 
För att kunna göra en rättvis bedömning vid energi- och miljöanalyser av att återanvända 
ett material vs energiutvinna det krävs att hela energiåtgången inklusive utsläpp för 
återvinningen vägs mot desamma för att ta fram nya råvaror. Hänsyn bör också tas till 
vilket bränsle som måste användas istället för att täcka samma energibehov. (Dalroth, 
1998) 
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Något att tänka på i sammanhang då koldioxidutsläpp debatteras är utnyttjandet av en allt 
knappare resurs, inte fossilbränslemängden (vilken också kan diskuteras) utan 
atmosfärens kapacitet att ta emot koldioxid utan att rubba klimatbalansen. Denna 
kapacitet är i dagsläget omtvistad och det finns heller inte någon kostnad för att, i 
samhällsekonomisk mening, utnyttja den. (Ibid, 1998) 

5.4.1 Koldioxidens miljöpåverkan 
Utsläppen av koldioxid har till stor del bidragit till höjningen av jordens medeltemperatur 
genom att hindra värmestrålning från att lämna jorden. De senaste hundra åren har 
Europas medeltemperatur ökat med 0,96°C och det förväntas att ökningen kommer att 
fortsätta. (Europeiska miljöbyrån, 2005) Jordens medeltemperatur har under samma 
tidsperiod stigit med 0,6°C. Den temperaturökning som sker är inte jämnt fördelad över 
jorden utan den väntas bli större vid polerna, t ex om jordens medeltemperatur stiger med 
2,6°C beräknas temperaturhöjningen bli drygt 3,5°C i Sverige. (Naturvårdsverket, 2005) 
 
Ökningen av medeltemperaturen kan leda till att det samspel som idag finns i naturen 
mellan hav och land, nederbörd, vindar och havsströmmar allvarligt störs. Redan så har 
havsnivån stigit med 15 cm och vid Nordpolen smälter havsis i allt snabbare takt. (Ibid, 
2005) De stigande havsvattentemperaturerna medför en förhöjd risk för algblomning och 
en ökad andel av giftigt växtplankton är skadligt både för de organismer som lever i 
haven och för människan. Det är inte bara algerna som påverkas av ett varmare 
havsvatten utan även de fiskar och andra djur som gillar lite kallare temperatur kommer 
att beröras. Redan i dag kan ses att djurarter och även växter flyttar längre och längre norr 
ut för att överleva. Om temperaturökningen fortsätter stiga som ett resultat av 
koldioxidutsläppen kommer dessa arter troligen att dö ut då de inte kan flytta längre. 
(Europeisk miljöbyrån, 2005)  
 
I Sverige märks det varmare klimatet genom en ökad nederbörd med kraftigare och 
häftigare regn, vintrarna blir mildare och kortare, växter flyttar sina nordliga gränser, 
trädgränsen i fjällen har förskjutits uppåt, djur ändrar sin utbredning och forskning visar 
att flyttfåglar anländer tidigare samt att häckningssäsongen börjar tidigare. 
(Naturvårdsverket, 2005) Hur förändringarna kommer att se ut i framtiden är svårt att 
förutsäga men de kommer med största sannolikhet inte att bli mindre. För att förhindra en 
fortsatt klimatförändring har EU: s ministrar slagit fast att den globala medeltemperaturen 
inte ska öka med mer än 2°C över den temperatur som rådde innan industrialiseringen 
samt att koldioxidhalten ska understiga 550 ppm (Europeisk miljöbyrån, 2005). 
Koldioxidhalten låg år 2002 på 373 ppm vilket kan jämföras med den förindustriella 
nivån som var 280 ppm. Detta anses vara den snabbaste ökningen av koldioxidhalten i 
atmosfären på 20 000 år och är sannolikt den högsta halten i atmosfären på 20 miljoner 
år. Det är av stor betydelse att minska utsläppen redan nu eftersom koldioxiden kan 
komma att påverka miljön långt efter det att utsläppen reducerats. (Naturvårdsverket, 
2006) 

5.4.2 Koldioxidutsläpp i Sverige 
Sveriges klimatstrategi bygger på det som riksdagen beslutade 2002. Där ibland 
miljömålet som syftar till att lämna över ett samhälle till nästa generation där de största 
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miljöproblemen är lösta. Bland annat ska Sveriges utsläpp av växthusgaser 2010-2012 
vara minst 4 % lägre än nivån 1990, vilket är betydligt hårdare än Sveriges åtagande i 
Kyotoprotokollet. (Berggren, 2004) 

Normalt motsvarar de svenska utsläppen av koldioxid cirka sex ton per person och år 
vilket kan jämföras med fyra ton per person som är det globala utsläppet av koldioxid. 
Dock har Sverige lägre genomsnitt per invånare än EU � ländernas totala genomsnitt per 
invånare. För jämförelse mellan länder se Figur 9 Koldioxidutsläpp per capita. Källa: 
Naturvårdsverket 2005-12-01. Totalt under 2003 bidrog Sverige med 70,6 miljoner ton 
växthusgaser till atmosfären vilket är en minskning med 2,3 % jämfört med 1990. 
Koldioxiden minskade med 0,5 % 2003 jämfört med 1990, orsakerna till denna relativt 
lilla skillnad mellan åren beror på variationer i temperaturer och konjunktur. 
(Naturvårdsverket, 2005) 
 

 
Figur 9 Koldioxidutsläpp per capita. Källa: Naturvårdsverket 2005-12-01 

Om koldioxidutsläppen i stället sätts i relation till hur mycket el varje land konsumerar 
blir bilden annorlunda. Se Figur 10 här nedan. Det ger en rättvisare bild att titta på hur 
mycket utsläpp som konsumtionen av el genererar än att titta på utsläpp beräknat på 
antalet invånare. En sådan jämförelse missgynnar de länder med liten befolkning och 
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gynnar de med stor befolkning. Som kan ses i Figur 10  förbättrar Danmark sin ställning 
jämfört med i Figur 9 precis som Benelux länderna och Finland. Sverige får en sämre 
position och har långt ner till de bästa länderna pga. stor elkonsumtion. Livsstilen där el 
nyttjas även till icke-elspecifika användningsområden bidrar i stor utsträckning till det 
globala hotet som ökade koldioxidutsläpp utgör och får anses vara förödande. 

 
Figur 10 Koldioxidutsläpp i några av Europas länder. Källa: Eurostat, 2006. För elkonsumtion 

Koldioxidutsläppen i Sverige är som redan påpekats beroende av hur klimatet och 
konjunkturen ser ut. Under extremt kalla vinterdagar och vid högkonjunktur går vår egen 
energiproduktion för fullt vilket leder till att Sverige inte kan exportera el till Europa och 
på så sätt ersätta smutsig kolkondens. Har det varit ett år med mycket nederbörd kan den 
svenska vattenkraften täcka våra behov och Sverige kan då exportera till övriga Europa. 
(Naturvårdsverket, 2005) 

Ett led i att minska koldioxidutsläppen i Sverige är att minska elanvändningen och att 
göra landet mer energieffektivt. Det kan göras genom att utnyttja fjärrvärme mer samt att 
även använda värme för framställning av kyla i absorptionskylmaskiner. Då skulle 
elanvändningen och produktionen av marginalel minska, vilket leder till reducerade 
koldioxidutsläpp.  

Koldioxidutsläpp genom elkonsumtion
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6 Optimeringsmodellen 
 

Fördelar och nackdelar med simuleringsprogrammet, MODEST, förklaras samt kort 
fakta om optimeringsprogrammet CPLEX. 

 
 
Det finns många olika uppbyggnader av energisystemsmodeller beroende på vad de ska 
analysera. En modell kan innefatta ett geografiskt distrikt, en stad, ett mindre samhälle, 
en fabrik eller ett enskilt bostadshus samt vara en kombination av två eller flera olika 
områden. Modeller kan också vara av olika typer; statiska, kvasidynamiska och 
dynamiska. En statisk modell representerar ett specifikt läge vid en precis tid och en 
kvasidynamisk modell innefattar flera tidsperioder där längden kan vara allt från några 
sekunder till årtionden. Den dynamiska modellen har en tidsindelning som är flexibel. 
MODEST, som är den modell som används i denna undersökning, är en kvasidynamisk 
modell. (Henning, 1999)  
 
För att en modell skall vara lämplig att använda för långsiktig strategisk analys av ett 
lokalt fjärrvärmesystem krävs enligt Henning (1999) att modellen kan hantera och 
beräkna följande: 

• Flera olika energiformer 
• Investeringskostnader samt fasta och rörliga driftskostnader 
• Företagsekonomisk redovisning 
• Lagring av energi 
• Åtgärder i användarledet (laststyrning, energibesparing) 
• Flexibel tidsindelning i säsonger, månader, veckor och dygn 
• Minimering av totala kostnader 
• Optimala investeringar, storlek och tidpunkt 
• Optimal drift av systemet 
• Marginalkostnader 
• Nationella och lokala energisystem med fjärrvärme 

6.1 MODEST 
MODEST är en energisystem optimeringsmodell som kan användas för lokala, regionala 
och nationella energisystem och är utvecklat vid avdelningen för Energisystem, IKP vid 
Linköpings Tekniska Högskola. MODEST står för Modell för Optimering av Dynamiska 
EnergiSystem med Tidsberoende komponenter och randvillkor. MODEST är främst 
avsett för att finna de bästa investeringarna i ett befintligt energisystem men även att 
finna den bästa driften för anläggningarna till lägsta kostnad. MODEST är en väldigt 
flexibel modell som kan delas in i många olika tidsperioder, där varje analysperiod kan 
delas in i ett valbart antal (1 � 99) delperioder som omfattar ett godtyckligt antal men lika 
många år. Ett år delas in i säsonger (1 � 99) som i sin tur kan delas in i valfritt antal 
dygnsperioder som motsvarar olika veckodagar och tider på dygnet. Denna flexibla 
tidsindelning gör att den mest optimala driften kan hittas och utnyttjas under dygnets och 
årets alla timmar. Förutom tidsindelningen behövs även uteffekten på de olika 
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anläggningarna matas in samt kostnader för drift, bränsle, skatter, avgifter och eventuella 
utsläpp av koldioxid. (Henning, 1999) 
 
MODEST är en �bottom-up�-modell vilket innebär att den beskriver de tekniska 
komponenterna med deras olika begränsningar och villkor i energisystemet som ska 
optimeras. En �bottom-up�-modell är i sin uppbyggnad baserad på ett antagande om en 
föränderlig omvärld. Oftast används dessa typer av modeller för att finna den mest 
kostnadseffektiva lösningen för ett befintligt system, vilket är fallet i detta 
examensarbete. (Ibid., 1999) 
 
I ett licentiatarbete från 1999 (Byman) undersöktes i vilken utsträckning MODEST kan 
användas som beslutshjälpmedel för att ta strategiska beslut i lokala energibolag. I 
utredningen har kommunerna Borlänge, Falun, Hedemora, Säter och Avesta använt 
MODEST för att öka kunskapen om sina energisystem i syfte att kunna göra strategiska 
beslut angående framtida investeringar. Efter avslutade undersökningar anser sig samtliga 
deltagande kommuner ha förtroende för MODEST och att modellen används helt och 
hållet ur ett resultatorienterat, strategiskt perspektiv. Det fanns med andra ord inga 
akademiska syften från energiföretagens sida, dvs. ingen önskan att göra högskolan en 
tjänst eller för att själva se om modellen fungerar. Samtliga deltagare säger att de skulle 
använda MODEST igen om de skulle börja om på nytt utgående ifrån de erfarenheter de 
fått med sig från den här undersökningen. Intresset för MODEST började relativt 
blygsamt för de deltagande energibolagen för att sedan öka allt mer längs resans gång. 
Analyserna har alltså stimulerat till ökad kreativitet och lett till större benägenhet att 
undersöka nya handlingsvägar. Samtliga dalakommuner anser att MODEST-analyserna 
kommer att spela stor roll när beslut skall tas om nyinvesteringar. Om kommunerna inte 
haft tillgång till MODEST hade antagligen en annan utredning av något slag genomförts 
men inte av samma omfattning och komplexitet, det anses inte ha varit möjligt. (Byman, 
1999) 
 
Med MODEST testas på ett kostnadseffektivt sätt alla tänkbara strategier och en 
minimering av framtida kostnader görs, dessutom fås ett snabbt svar. Görs endast en 
traditionell utredning ger den bara en ensidig bild av situationen med lite eller ingen 
kunskap om vad som ligger till grund för den bilden. En av nackdelarna som bör nämnas 
är att en matematisk modell som den här kan ge en falsk känsla av säkerhet pga. dess 
exakthet. Det är emellertid inte ett problem om den/de som utför studierna har stor 
erfarenhet av energiutredningar och kunskap om de system de undersöker. Det har också 
framkommit att MODEST ger samma resultat som en traditionell analys utförd av en 
kunnig energikonsult då samma förutsättningar gäller. Mer högkvalitativa indata ger 
också högre kvalitet på resultaten på samma sätt som att större erfarenhet hos användaren 
ger tydligare tolkningar av analysresultaten. De osäkerheter som finns i resultaten beror 
nästan uteslutande på externa faktorer så som energiskatter och utvecklingen på 
elmarknaden. Matematiskt ger modellen den mest optimala lösningen inom givna 
randvillkor. Ytterligare fördelar är att komplexa system med flera alternativa 
frågeställningar kan jämföras genom systemkostnaden, vilket ger en bredd i analyserna 
och ökar förutsättningarna för att få fram den mest optimala lösningen. (Byman, 1999) 
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För att utföra optimering använder sig MODEST av linjärprogrammering och det linjär- 
optimeringsprogram som har använts är CPLEX, läs mer i kapitel 6.3. De svar en 
MODEST optimering kan ge redovisas i Bilaga B. (Henning, 1999) 

6.2 Begränsningar i MODEST 
En energimodell kan aldrig kompensera rutin och sakkunskap. För att kunna tolka 
resultatet från en modell krävs god insyn i hur det berörda energisystemet fungerar. Som 
tidigare nämnts är det lätt hänt att användaren lägger för stor tilltro till modellen då den 
visar på stor noggrannhet. Vidare ges möjligheten att testa många olika alternativ, vilket 
visserligen leder till ökad kreativitet men kan även resultera i att antalet frågeställningar 
ökar och det kan bli svårt att fokusera på valda avgränsningar. (Wuopio, 2002) Det finns 
en del begränsningar i MODEST som ska tas i beaktande när resultaten tolkas för att få ut 
ett så rättvist resultat som möjligt.  
 
• MODEST använder linjärprogrammering för optimeringsberäkningarna och således 

kan inte logiska funktioner (antingen eller) beräknas.  
 
• Lastberoende svängningar som t ex utsläpp kan inte behandlas i optimeringen. För att 

komma runt detta problem kan de göras tidsberoende i stället. 
  
• MODEST är främst avsett till att finna lönsamma investeringar och inte för att finna 

den optimala driften i ett energisystem även om det kan göras approximativt.  
 
• Att anläggningar ibland står stilla måste visas genom att reducera kapaciteten för 

anläggningen under vissa tider eller sätta uteffekten till noll. Att sedan avställningar 
kan ske slumpvis över året får här ingen genomslagskraft. 

 
• MODEST tar inte hänsyn till de aktörer som reagerar på kostnadsförändringar och 

vidtar nödvändiga åtgärder.  Det är omöjligt att förutse hur människor kommer att 
reagera på t ex en förändrad prisbild. 

 
• Endast energiflöden kan vara representerade men några få rena materialflöden kan 

emellertid relateras till energiflöden, då med bestämda användardefinitioner.  
 
• Kapitalkostnaden för nuvarande enheter tas normalt inte med i MODEST studier. 
 
(Henning, 1999)  

6.3 CPLEX 
CPLEX är ett optimeringsprogram som klarar av att optimera stora och komplexa system, 
vilket är nödvändigt när modeller av verkliga system byggs upp. Det finns en stor 
variation av indata/utdata som kan behandlas i CPLEX och en lösning på 
optimeringsproblemet presenteras snabbt för användaren. Variationen i data gör att 
begränsningarna är små och att pålitligheten i optimeringen är stor. CPLEX är flexibelt 
och pålitligt när det gäller optimering av linjärprogrammering, ett bevis på detta är att 
användandet av CPLEX är väl utbrett bland företag och universitet. (Ilog, 2005) 
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7 Olika förutsättningar för kylproduktion på Tornby 
 

De olika kombinationerna av kyl- och ångproduktion som kan komma ifråga ute på 
Tornby presenteras här utifrån olika aspekter.  

 
 
Beroende på hur kylan till Linköpingsmejeriet och till Swedish Meats ska produceras 
finns det några olika alternativ av kylmaskiner som är aktuella. Alternativen är att all kyla 
produceras med en LiBr-absorptionskylmaskin, en NH3-absorptionskylmaskin eller en el-
kompressor. Det kan även tänkas att kylan produceras som en kombination av de tre.  
 
Den stora fördelen med en LiBr-absorptionskylmaskin är att den inte kräver så hög 
drivtemperatur utan den går att driva med fjärrvärme, vilket är bra på sommaren då det 
finns överskottsvärme att tillgå. Dock är det en nackdel att det krävs efterkylning av 
vattnet med el-kompressorer för den del som ska användas till processkyla i industrierna. 
Det är just elförbrukning som ska minska eller försvinna helt så att den elen kan ersätta 
marginalproducerad el någon annanstans i systemet. Dock har det framkommit att 
differensen på kylvattnets temperatur inte är tillräckligt stort för att den här lösningen ska 
vara möjlig. Kylvattnet som kommer tillbaka från industrin är helt enkelt så pass kallt att 
det inte är någon idé att använda LiBr-ABS: n med efterkylning som det var tänkt från 
början, med andra ord kan det likställas med att enbart använda kompressorkyla och 
därför tas det inte med i vidare beräkningar. LiBr-ABS: n kan alltså endast användas i 
beräkningarna till komfortkylan. 
 
Om en NH3-absorptionskylmaskin används måste en del av vattnet shuntas upp 
alternativt värmeväxlas för att få rätt temperatur till komfortkylan. Den extra kostnad som 
det innebär tas inte med i beräkningarna. Används en absorptionskylmaskin med 
ammoniak finns inte problemet med efterkylning då den kan komma ner i de önskvärda 
temperaturerna. Den behöver emellertid högre drivtemperaturer än en 
absorptionskylmaskin med LiBr, vilket gör att det krävs tillgång på ånga. 
 
Alternativet att använda en absorptionskylmaskin med ammoniak till processkylan och en 
LiBr-absorptionskylmaskin till komfortkylan skulle lösa problemen med efterkylning och 
eventuell shuntning av vattnet. Det som förloras i ökad investeringskostnad fås 
förhoppningsvis igen då risken för överdimensionering av effekten minskas och då en 
LiBr-absorptionskylmaskin antagligen endast behöver gå på sommaren.  
 
Hur fjärrvärmen och ångan som ska driva absorptionskylmaskinerna kommer att 
produceras ser lite olika ut. I dagsläget är hela Tornbyverket i gång och en del ånga 
produceras med hjälp av två dieselmotorer. Det finns planer på att i framtiden ersätta 
dieselmotorerna med en biobränsleanläggning. En ytterligare möjlighet att täcka 
ångbehovet till Linköpingsmejeriet och Swedish Meats är att dra en ångledning från KV1 
(kraftvärmeverk 1) ut till Tornby. Ett annat tänkbart alternativ är gaskombi när den 
naturgasledning som E.ON idagsläget håller på att dra blir klar och kommer till 
Linköping, detta skulle ge en ny möjlighet till el-, värme, och ångproduktion. Dock 
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förväntas den inte bli klar innan år 2007, det år då beräkningarna börjar, men tas ändock 
med för framtida jämförelse.  
 
Investering i biobränslepanna, gaskombianläggning eller en ångledning kostar givetvis 
mycket pengar, men om det sker en expansion av ångbehovet ute på Tornby kan den 
överföringskapacitet som finns idag bli knapp och nyinvesteringar behövs. 
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8 Undersökta fall 
 

De olika fallen beskrivs för att klargöra de största skillnaderna dem emellan.  
 

 
Fall 0, befintligt system. 
För att få en uppfattning om hur systemet fungerar i dag och hur el, värme och ånga 
produceras gjordes en optimering av det befintliga energisystemet. Den enda ändringen 
som gjordes var att laster och priser uppdaterades. 
 
Fall 1, referensfall.  
Kylbehovet till Linköpingsmejeriet och till Swedish Meats tillgodoses med vanliga 
kompressorkylmaskiner, i övrigt är det ingen skillnad från fall 0, befintligt system.  
 
Fall 2, diesel. 
I modellen har en absorptionskylmaskin med LiBr och en med NH3 lagts in för att 
tillgodose kylbehovet med hjälp av fjärrvärme och ånga. I fallet finns även möjlighet att 
producera kyla med kompressorkylmaskiner. 
 
Fall 3, biopanna. 
Kylbehovet ser ut på samma sätt som i fall 2, men produktionen av värme och ånga ser 
lite annorlunda ut. Dieselmotorerna på Tornby har ersatts av två nya biobränslepannor 
som producerar både el, värme och ånga. Dessa biopannor är avställda fyra veckor 
vardera, vilket är en något kort avställningstid, dock inte samma veckor. 
 
Fall 4, KV1. 
En ångledning från KV1 har dragits ut till Tornby och dieselmotorerna är tagna ur drift.  
Avställningstiden för P3 (biopannan) har kortats ned till endast 4 veckor för att det hela 
tiden ska finnas en panna i drift på KV1. Även här är avställningstiden i kortaste laget. 
 
Fall 5, naturgas. 
Två nya gaskombianläggningar ersätter diselmotorerna på Tornby och de ges samma 
värmeeffekt som biopannorna i fall 3. 
 
I samtliga fall 2-5 finns alternativet med kompressorkyla, så att MODEST ska kunna 
välja det mest optimala och därigenom också det mest lönsamma sättet att producera 
kyla. Uppgifter om intäkter från försäljning av ånga, värme och kyla är inlagda, men 
vissa av uppgifterna är inte lämpliga att ge ut med tanke på konkurrerande verksamhet, 
vilket gör att inga redovisas. Hänsyn har tagits till gällande priser på el-certifikat och 
utsläppsrätter samt att all olja i systemet är industribeskattad på grund av den stora 
andelen industrikunder hos Tekniska Verken. 
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9 Tillvägagångssätt för MODEST-optimeringar 
 

Hur optimeringarna har gått till och hur antaganden och uppskattningar har gjorts i 
modellen förklaras och beskrivs i detta kapitel.  

 
 
Först gjordes ett referensfall där inga nya laster eller pannor kommit till, utan endast de 
nya bränsle-, och elpriserna har lagts in för att se hur de olika pannorna körs i dagsläget. 
På så sätt fås något att jämföra med i ett senare skede för att underlätta förståelsen av hur 
energisystemet påverkas av nya laster och nya pannor. Efter det byggdes de fem olika 
fallen upp var och en för sig med sina specifika indata och egenskaper.   
 
I körningarna har några förenklingar gjorts. Då vatten- och vindkraften inte påverkar 
analysen har de plockats bort ur systemet. Dessa producerar enbart el och är därför inte 
intressanta för undersökningen. Det är endast den vattenkraft som producerar el ut på det 
egna nätet som kopplats bort, den vattenkraft som går direkt till försäljning påverkar inte 
körningarna och är därför fortfarande kvar. Likaså är det totala energibehovet i Linköping 
ointressant i sammanhanget så även den noden har kopplats bort. Det är ju främst det som 
skiljer körningarna åt som är av betydelse för resultatet och det som är samma i alla 
körningarna kommer enbart att innebära mer arbete till ingen nytta. Påpekas kan också att 
trots Sveriges säsongsberoende prissättning har modellen både säsongs- och 
dygnsvariation.  
 
Enligt resonemanget om kolkondensel på marginalen, som får stöd av Statens 
Energimyndighet, så har koldioxidberäkningar gjorts sett ur ett globalt perspektiv. Med 
andra ord så förväntas besparingarna som gjorts i form av minskad elkonsumtion kunna 
bidra till ökad elexport till länder där den kan ersätta koldioxidrik elproduktion.  
 

I de fall som har undersökts har komfortkylan och processkylan delats upp på olika noder 
för Linköpingsmejeriet och för Swedish Meats. När det gäller hur NH3-ABS: n och el-
kompressorerna kan leverera kyla till de olika lasterna så gör MODEST ingen skillnad på 
de olika lastnoderna. Därför har valet gjorts att först tillgodose processylans behov med 
hjälp av en NH3-ABS och i andra hand låta kylan gå till komfortkylan. Den 
ammoniakproducerade kylan som tas från komfortkylan för att tillgodose processkylan 
ersätts med el-producerad kyla. Det kan lika gärna vara omvänt dvs. att komfortkylan 
fylls upp först.  
 
Swedish Meats kommer att ha ett ökande behov av kyla från år 2007 och framåt i tiden. 
För att få en rättvis bild av energisystemet var det tänkt att tiden skulle ha delats in i tre 
stycken fyraårs perioder med start år 2007 och slut år 2019. Den tänkta uppdelningen på 
tre stycken fyraårsperioder gick dock inte att genomföra. Innan optimeringarna av de 
olika fallen satte igång gjordes ett tillförlitlighetstest av Linköpingsmodellen. De olika 
fallen byggdes upp var för sig och delades in i tre lika delperioder, varefter de kördes i 
MODEST och förmodades att ge lika resultat för alla tre delperioder i ett och samma fall. 
Dock visade körningarna på skillnader mellan de olika delperioderna. Skillnaderna 
bestod i hur anläggningarna tillgodosåg systemet med bl a el och värme, men trots 
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skillnaderna var alltid de olika lasterna tillgodosedda. Mycket tid har lagts ner på att hitta 
orsakerna till dessa variationer men utan resultat. Till hjälp för att lokalisera orsakerna till 
variationerna har Dag Henning och Alemayehu Gebremedhin tillfrågats, de som har 
utvecklat och vidareutvecklat MODEST. De har gett tips och förslag på vad som skulle 
kunna vara fel men inget av de föreslagna åtgärderna har lett till att problemen har 
försvunnit. Det enda som nu kan vara fel är själva modellen som låg till grund för 
optimeringarna och att den grundmodell som fanns till förfogande inte har validerats i 
tillräckligt stor utsträckning gällande flera delperioder. 
 
De skillnader som ficks i körningarna ledde till att fallen gjordes om till viss del. Dels 
blev det bara en delperiod på 12 år istället för tre delperioder, dels fick lasten till Swedish 
Meats bli konstant över alla tolv åren istället för att som det först var tänkt att öka mellan 
första och andra delperioden. På grund av att MODEST avrundade effekten på 
kylmaskinerna nedåt, användes värdena 0,4 MW istället för 0,35 MW samt 12,1 MW 
istället för 12.05 MW.  
 
För att se hur robust systemet var har även en känslighetsanalys gjorts där bränslepriset 
för olja, naturgas, biobränsle samt elpris varierats. Analysen är också till för att belysa 
svårigheten energibolagen har när det gäller att fatta beslut om nyinvesteringar i 
energisystem, då det finns en osäkerhet i framtida energipolitik. 
 
Panneffekterna på biopannan och gaskombipannorna har satts dels efter beräkningar och 
dels efter provkörningar i MODEST där ingen övre effektgräns fanns, MODEST fick 
själv avgöra storleken.  Dimensioneringen av pannorna har gjorts efter värme- och 
ångbehovet. 

9.1 Nya noder och indata i MODEST 
De nya noder som lagts till systemet och vilka indata de fått samt vilka uppskattningar 
som gjorts redovisas nod för nod. Vissa uppgifter har varit svåra att få tag på vilket har 
lett till en del uppskattningar och antaganden för att få användbara värden. Även vissa 
indata på befintliga noder har ändrats, vilka också är redovisade här. De tekniska och 
ekonomiska livslängderna är satta till 24 år för samtliga nya noder. För nodschema se 
bilaga C. 
 
Nod Ak, Arla komfort. 
Efter diskussion med Peter Svensson, medietekniker på Linköpingsmejeriet, har ett 
antagande gjorts om att komfortkylan uppgår till cirka 0,88 GWh/år med vissa toppar 
under sommarperioden. Effekten för komfortkylan varierar mellan 0,1 MW och upp till 
0,35 MW som är toppar sommartid. För spridningen över året se bilaga D 
 
Nod AP, Arla process. 
Från Peter Svensson erhölls också uppgifter om det totala kylbehovet över året. Då 
loggningar av kyluttagen saknas fick uppskattningar göras av hur stort kylbehovet är 
under olika tider på dygnet. Vardagar 06-22 är behovet av kyla 1,7 MW samt under 
toppdygnen medan behovet är 1,15 MW under vardag 22-06 samt under helger. För 
antalet MWh per månad se bilaga E. 
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Nod SM, Swedish Meats. 
Det kylbehov som behövs till Swedish Meats är konstant 10 MW. För variationer av 
MWh per månad se bilaga F 
 
Nod LiBr, Litiumbromid ABS. 
En investeringskostnad på 4500 kr/kW (Personlig kontakt Fornander, 2006) har lagts in. 
COP: n för litiumbromid kylmaskinen är satt till 0,7 och dess effekt är 0,4 MW. 
 
Nod NH, ammoniak ABS. 
En investeringskostnad på 6000 kr/kW (Ibid. 2006) har lagts in. För ammoniak- 
kylmaskinen har COP: n satts till 0,6 (Personlig kontakt Bassols, 2006) och effekten är 
satt till 12,1 MW för att kunna täcka in samtliga kyllaster. 
 
Nod BP, biopanna bränsle. 
Bränslet till de nya biopannorna har givits samma pris som trädbränslet till P3, därför att 
det också är ett kraftvärmeverk. Verkningsgraden mellan bränslet och biopannorna är 
0,88. 
 
Nod BI, biopanna. 
Två biopannor på 6 MWel har lagts till, BI är en utav dem. Effekten har till viss del valts 
för att kunna kompensera den el som de förra dieselmotorerna kunde producera. Denna 
kraftvärmepanna levererar också ut 15 MWvärme som sedan fördelas till fjärrvärme och till 
ånga. En investeringskostnad på 10 000 kr/MW är inlagd (Personlig kontakt Gustavsson, 
2006). Alfavärdet är alltså satt till 0,4. 
 
Nod BZ, biopanna. 
BZ är den andra kraftvärmepanna med samma effekter som BI och med samma 
investeringskostnad. 
 
Nod EO, kompressor.  
En köldfaktor på 2,5 (Personlig kontakt Rohdin, 2006) har använts för att omvandla el till 
kyla. Det ligger en investeringskostnad på 3 000 kr/kW och även här är effekten 12 100 
kW av samma orsaker som på nod NH. 
 
Nod KV, ångledning. 
Denna nod sammankopplar KV1 med den ångproduktionen som finns på Tornby. 
Överföringskapaciteten i ledningen är 30 MW, kostnaden per meter är 15 000 kr 
(Personlig kontakt Bruce, 2006) och avståndet är satt till 2 000 meter vilket ger en 
investeringskostnad på 1 000 kr/kW. Ledningen är kopplad till huvudångstammen för att 
den ska kunna utnyttjas hela året och inte vara beroende av pannornas avställningstid på 
KV1  
 
Nod BP, naturgas i fall 5. 
Priset på naturgas är 315 kr/MWh (eon, 2005) utan skatter och avgifter, med dessa blir 
priset 368 kr/MWh. Priset på naturgas redovisas då det inte är en intern prisuppgift. 
Utsläppen från naturgas uppgår till 200 kg CO2/MWh (Personlig kontakt Amiri, 2006). 
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Nod BI, gaskombi i fall 5. 
I fall 5 används nod BI som en gaskombi där investeringskostnaden är 7 000 kr/kW och 
21 MWel och 15 MWvärme produceras. Alfavärdet är 1,4. 
 
Nod BZ, gaskombi i fall 5. 
Har samma indata som nod BI i fall 5. 
 
Nod QQ, fjärrvärmelasten. 
Fjärrvärmelasten är satt till 1753 GWh/år (Personlig kontakt Nordenberg, 2006) 
 
Nod AL, ånglasten till Linköpingsmejeriet och Swedish Meats.  
Ånglasten till de båda industrierna är hopslagna till en enda nod och uppgår till runt 18 
GWh/år (Ibid., 2006). Den egenproducerade ångan från Linköpingsmejeriet ger ett 
tillskott om 60 GWh/år till noden för ånglasten. Totalt blir det cirka 78 GWh/år. 
 
Nod EF, elförsäljning. 
Elpriserna som är inlagda bygger på ett uppskattat genomsnittligt kvartalspris för 2006 
från Nordpool för kvartal 2, 3 och 4. För kvartal 1 har det slutgiltiga genomsnittliga priset 
för januari och februari summerats med det uppskattade priser för mars och där igenom 
har ett medelvärde för perioden erhållits. Se tabell 1. Priserna från Nordpool anges i EUR 
och har räknats om till SEK enligt 1 EUR = 9,5 SEK 
Tabell 1 Elpriser till försäljning 

Kvartal SEK, dagtid SEK, toppdygn SEK, nattetid & 
helg 

Jan, Feb, Mars -416 -825 -412 
April, Maj, Juni -420 X -419 
Juli, Aug, Sep -420 X -417 
Okt, Nov, Dec. -456 -899 -449 
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Nod SS, inköpt el. 
Priserna är beräknade på samma sätt som för nod EF, den skillnad som finns är att i nod 
SS ingår även nätavgifter. Nätavgiften för oktober är 20 kr/MWh över hela månaden men 
varierar de andra månaderna och presenteras i tabell 2 och 3 nedan. 
Tabell 2 Inköpt elpris inkl nätavgifter 

Kvartal SEK, dagtid SEK, toppdygn SEK, nattetid & 
helg 

Jan, Feb, Mars 467 876 
846 

433 
463 

April, Maj, Juni 
Nätavgift 20 
kr/MWh 

441 Inga toppdygn finns 440 

Juli, Aug, Sep 
Nätavgift 20 
kr/MWh 

441 Inga toppdygn finns 438 

Okt  477 Inga toppdygn finns 470 

Nov, Dec. 507 950 
920 

470 
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Tabell 3 Nätavgifter 

Tidsperiod   Kr/MWh 

November-februari vardag kl 06 - 22 50 

November-februari vardag kl 22 - 06 20 

November-februari lör, sön, helg 06-06 20 

November-februari toppdygn kl 06 - 22 50 

November-februari toppdygn kl 22-06 20 

Mars vardag kl 06 - 22 50 
 

Mars vardag kl 22 - 06 20 

Mars lör, sön, helg 06-06 50 

Mars toppdygn kl 06 - 22 50 

Mars toppdygn kl 22-06 20 
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10 Felanalys 
 

En felanalys har gjorts för att klargöra vilka osäkerheter som finns i simuleringarna. 
 

För att undersöka om de resultat som fåtts i optimeringarna är rimliga genomfördes även 
kontrollberäkningar för hand på alla grundfall. Alla investeringskostnader, intäkter och 
produktionskostnader summerades för att se om de överensstämde med resultaten från 
MODEST körningarna. I samtliga fall stämde kontrollräkningarna mycket väl med 
MODEST beräkningarna utom i fall 5, naturgas. Avvikelserna var mindre än 1 % i fall 1-
4, vilket får anses vara tillräckligt men i fall 5, naturgas var avvikelsen cirka 3,5 %, något 
som är lite för högt. På grund av att fall 5, naturgas kom in sent i projektet har tidsbrist 
gjort att närmare utredning inte kunnat göras. Därför bör de resultaten enbart ses som en 
fingervisning om vad som skulle ske vid införandet av nya gaskombipannor.  
 
Förenklingarna av systemet och färre tidsperioder samt det faktum att lasten till Swedish 
Meats fick bli konstant påverkar också och resultaten blir mindre noggranna.   
 
Något som bör has i åtanke är att när exempelvis ett högre oljepris läggs in i vår modell 
så tas ingen hänsyn till hur övriga energiaktörers priser ändras. Det är endast Linköpings 
energisystem som påverkas i vår modellering, något som ju självfallet inte skulle hända i 
verkligheten. 
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11 Känslighetsanalys  
 

Beskrivning av känslighetsanalyserna i de olika fallen. 
 

 
För att få ett begrepp om hur olika inparametrar påverkar resultatet har förändringar 
gjorts på elpriset, bränslepriset till biopannorna, oljepannorna samt till naturgaskombin. 
Dessa parametrar har varierats en åt gången medan de andra har hållits konstanta på det 
ursprungliga priset. Även det befintliga energisystemet, fall 0, fick genomgå en 
känslighetsanalys.  
 
Priset på olja, naturgas samt el har fördubblats medan priset på biobränsle har ökat med 
50 %. Priserna har fördubblats beroende på de kraftigt stigande el- och oljepriserna det 
senaste året. Att biobränslepriset bara har ökat med 50 % beror på att inte samma 
prisutveckling har kunnat ses på biobränslet som på olja. I priset ingår även 
hanteringskostnad, skatter och avgifter, vilket innebär att även dessa har fördubblats.  
 
Då elpriset stigit sedan arbetets början, samt då Melkerssons och Söderbergs arbete tyder 
på en fortsatt utveckling åt det hållet, kommer fokus att läggas på den del av 
känslighetsanalysen där el-priset varieras. Dessutom visar Nordpool (2006-04-24) att det 
svenska elpriset ligger något över det europeiska baslastpriset (EEX, 2006-04-24) 
 
Känslighetsanalysen innebär att det av varje fall finns fyra olika optimeringar utom i 
naturgasfallet där det blir fem optimeringar. De utfall som känslighetsanalysen 
resulterade i presenteras i nästa kapitel. 
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12 Resultat  
 

Resultaten redovisas för de olika fallen i form av ekonomiska och miljömässiga aspekter 
samt hur känslighetsanalysen har utfallit.  

 

12.1 Energisystemet i dagsläget, Fall 0  
Värmeproduktionen sker fördelat över alla pannor, avfallspannorna går för att täcka 
baslasten tillsammans med träpannan och kolpannan på KV1. Gasturbinerna på Gärstad, 
Tornbyverket och hetvattencentralerna går dock bara under topplast. Tornbyverket går i 
dagsläget uppskattningsvis ca 200-300 timmar per år (Personlig kontakt Lundell, 2006). 
Även elproduktionen står främst avfallspannorna och KV1: an för. All ånga produceras 
idag på Tornbyverket, främst av de två ångpannorna och elpannan men även av 
dieselmotorn. I dagsläget släpps det ut ca 274 000 ton koldioxid i Linköpings 
energisystem.  
 
Höjs biopriset med 50 % producerar biopannan något mindre värme och kolpannan något 
mer. Elproduktionen minskar också något vid KV1 men ökar totalt med hjälp av nya 
Gärstadpannan. Ångproduktionen är oförändrad. Koldioxidutsläppen ökar till 283 000 
ton och självklart ökar kostnaderna vilket bidrar till en lägre vinst. 
 
Höjs elpriset med det dubbla ökar naturligtvis elproduktionen, bl a går dieselmotorerna 
på Tornby och gasturbinerna på Gärstad i mycket större utsträckning. I och med att 
dieselmotorn producerar mer el fås även mer ånga därifrån och de båda ångpannorna 
samt elpannan går nästan inte alls. Koldioxidutsläppen blir följaktligen mycket högre, 
369 000 ton, och intäkterna ökar väsentligt pga. mer omfattande  elförsäljning jämfört 
med referensfallet, fall 0.  
 
Om istället oljepriset dubbleras går gasturbinerna på Gärstad och ångpannorna på Tornby 
ingenting alls, även oljepannan på KV1 minskar sin produktion. Den totala 
elproduktionen går ned och behovet av att köpa mer el kan öka. Sammanlagda 
värmeproduktionen ligger kvar på samma nivå då mer värme och mindre el tas ut från 
nya Gärstadpannan.  Elpannan på Tornby får gå in och stå för största delen av 
ångproduktionen. Koldioxidutsläppen minskar av förståliga skäl, 206 000 ton och även 
här bidrar de ökade bränslekostnaderna till att vinsten minskar. 

12.2  De fem fallen 
I tabellerna nedan redovisas endast den procentuella fördelningen mellan den processkyla 
som produceras med el-kompressorer och NH3-ABS. Kylproduktionen av komfortkyla 
redovisas i separata tabeller, för att kunna ge en mer nyanserad bild av hur behovet av 
kyla tillgodoses. I de redovisade fallen nedan är systemkostnaden för fall 1, referensfallet, 
satt till noll och övriga siffror indikerar endast en ökning eller minskning av 
systemkostnaden. Ett minustecken innebär här alltså ökad intäkt medan ett plustecken 
innebär en ökad kostnad. 
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Av de fem olika fallen blir koldioxidutsläppen lägst i fall 3, biopanna, detta beror på att 
de nya biopannorna ersätter all den ånga ute på Tornby som annars skulle ha producerats 
med olja eller med el. Det som är intressant är att fall 1, referens och fall 2, diesel har 
nästan samma koldioxidutsläpp. Det som skiljer är att det blir lite dyrare systemkostnad 
om en del av komfortkylan produceras med värme, delvis på grund av nyinvestering i 
absorptionskylmaskiner men även på grund av att LiBr-ABS: n är så pass liten. För att se 
hur den kyla som produceras är fördelad på de olika produktionssätten se tabell 4 och 
bilaga G, bilaga H och bilaga I. Den bästa systemkostnaden fås i fall 3, biopanna och det 
beror på att biobränslet till de nya biopannorna är billigare än övrigt bränsle. 

Tabell 4 Grundfall. Teckenförklaring: X - alternativet finns ej, 0 - alternativet går ej. 

 Fall 1, 
referens 

Fall 2, diesel Fall 3, 
biopanna 

Fall 4, KV1 Fall 5, 
naturgas 

CO2 (ton/år) 267 600 267 400 235 000 244 000 255 000 

Kyla med NH3, 
(%) 

X 0 85,3 0 0 

Kyla med el, 
(%) 
 

100 100 14,7 100 100 

Systemkostnad 
(MSEK/år) 

0 0,37 -43,1 -21, 4 -5, 1 

 
I referensfallet går av naturliga orsaker endast kompressorkyla. Alla fall utom fall 3, 
biopanna, är väldigt lika, litiumbromid ABS: n täcker mellan 40 - 43 % av det totala 
behovet och el-kompressorn fyller resten av kylbehovet framförallt vintertid. I fall 3 går 
LiBr-ABS: n 67 % och det också lönsamt att köra ammoniaken och den går in och täcker 
nästan 29 %, kompressorn går då endast ca 4 %. Se tabell 5. 
Tabell 5 Produktionssätt för komfortkyla 

 Kompressor Litiumbromid Ammoniak 
Fall 1, referens (%) 100 X X 
Fall 2, diesel (%) 56,8 43,2 0 
Fall 3, biopanna (%) 4,2 67,1 28,7 
Fall 4, KV (%) 59,7 40,3 0 
Fall 5, naturgas (%) 59,7 40,3 0 
 
I tabellen nedan (tabell 6) ses de besparingar som gjorts i form av minskade globala 
koldioxidutsläpp då användningen av marginalel har minskat till följd av ökad elexport. 
Det är i just fall 3, biopanna som besparingarna av de globala utsläppen har störst 
genomslagskraft. Anledningen till den stora mängden koldioxid som kan sparas in i fall 
5, naturgaskombi - dyr el är att gaskombipannorna går för fullt. De producerar en stor 
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mängd el som går till försäljning samt att då kan ammoniak ABS ersätta el-
kompressorerna på grund av överskottsånga. 
 
Tabell 6 Minskade globala koldioxidutsläpp jämfört med referensfallet. 

 Grundfall Dyr bio Dyr el Dyr olja 
Diesel (ton CO2) 133 133 307 132 
Biopanna (ton CO2) 29 883 14 704 31 113 24 176 
KV (ton CO2) 124 124 307 124 
Gaskombi (ton CO2) 124 124 29 255 124 

12.3 Känslighetsanalysens utfall 
I de redovisade fallen nedan är systemkostnaden för fall A i tabell 7 - 11 satt till noll och 
övriga siffror indikerar även här endast en ökning eller minskning av systemkostnaden. 
 
Fall 1, referensfall 
I referensfallet där all kyla produceras med el-kompressorer slår en oljeprishöjning 
igenom och pressar ner koldioxidutsläppen jämfört med de andra fallen.  Höjningen av 
elpriset ger en mycket högre intäkt då försäljningen av el genererar väldigt mycket 
pengar till systemet. 
Tabell 7 Referensfall med kyla 

 Fall 1 A, 
referens 

Fall 1 B,  
dyrt 
biobränsle 

Fall 1 C, 
dyr el 

Fall 1 D, 
dyr olja 

CO2 (ton/år) 267 600 313 000 397 000 230 000 

Kyla med NH3, 
(%) 

X X X X 

Kyla med el, 
(%) 
 

100 100 100 100 

Systemkostnad 
(MSEK/år) 

0 21,3 - 328, 6 557, 7 
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Fall 2, diesel 
Även här innebär en höjning av oljepriset en nedgång av koldioxidutsläppen samtidigt 
som intäkterna minskar drastiskt. Höjningen av el-priset medför en kraftig ökning av 
intäkterna i och med ökad försäljning av el. Endast kompressorn producerar kyla 
eftersom ångproduktionen inte räcker både till ångprocesser och till processkyla. 
Anledningen till att koldioxidutsläppen ökar i det fallet, är att det blir lönsamt att 
producera mer el med hjälp av olja. 
Tabell 8 Diesel med kyla 

 Fall 2 A, 
referens 

Fall 2 B,  
dyrt 
biobränsle 

Fall 2 C, 
dyr el 

Fall 2 D, 
dyr olja 

CO2 (ton/år) 267 400 277 000 397 000 230 000 

Kyla med NH3, 
(%)  

0 0 0 0 

Kyla med el, 
(%) 
 

100 100 
 

100 100 

Systemkostnad 
(MSEK/år) 

0 21, 4 - 329, 2 609, 5 
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Fall 3, biopanna 
Med nya biopannor och därmed lägre bränslekostnader blir det lönsamt att producera 
ånga för att driva en NH3-ABS. El-kompressorerna går i stort sett bara in under 
sommaren då någon av biopannorna står avställda för underhåll. Även här fås den högsta 
systemkostnaden i fall C i och med större el-intäkter.  
Tabell 9 Biopannor med kyla 

 Fall 3 A, 
referens 

Fall 3 B,  
dyrt 
biobränsle 

Fall 3 C, 
dyr el 

Fall 3 D, 
dyr olja 

CO2 (ton/år) 235 000 247 000 333 000 197 000 

Kyla med NH3, 
(%)  

85,3 58,1 88,7 85,4 

Kyla med el, 
(%) 
 

14,7 41,9 11,3 
 

14,6 

Systemkostnad 
(MSEK/år) 

0 31,8 - 359,8 44,8 
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Fall 4, KV1 
Inte i något av fallen A-D är det lönsamt att producerar kyla med NH3-ABS. Den enda 
ånga som överförs i ångledningen är till den redan befintliga ånglasten på 
Linköpingsmejeriet och Swedish Meats eftersom den inte längre kan produceras med 
dieselmotorerna.  
Tabell 10 KV-ledning 

 Fall 4 A, 
referens 

Fall 4 B,  
dyrt 
biobränsle 

Fall 4 C, 
dyr el 

Fall 4 D, 
dyr olja 

CO2 (ton/år) 244 000 250 000 346 000 200 000 

Kyla med NH3, 
(%) 

0 0 0 0 

Kyla med el 
(%) 

100 100 100 100 

Systemkostnad 
(MSEK/år) 

0 22,6 -303, 4 50,9 
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Fall 5, naturgas 
Det enda fall där det är lönsamt att producera kyla med NH3-ABS är fall C då elen blir 
dyr. Anledningen är att elproduktionen ökar på grund av elförsäljning, vilket naturligtvis 
även innebär ökad värme-, och ångproduktion.  
Tabell 11 Naturgas 

 Fall 5 A, 
referens 

Fall 5 B, 
dyrt 
biobränsle 

Fall 5 C, 
dyr el 

Fall 5 D,  
dyr olja 

Fall 5 E, 
dyr 
naturgas 

CO2 (ton/år) 255 000 267 000 454 000 239 000 250 000 

Kyla med NH3, 
(%) 

0 0 83,4 0 0 

Kyla med el 
(%) 

100 100 16,6 100 100 

Systemkostnad 
(MSEK/år) 

0 21, 5 - 400, 1 43, 1 13, 7 
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Komfortkyla i de olika fallen 
Fall 2, diesel, fall 4, KV1, och fall 5, naturgas, är väldigt lika när det gäller att tillgodose 
behovet av komfortkyla och de reagerar i stor utsträckning likadant på 
systemförändringar. Fall 3, biopanna är mer känsligt för systemförändringar men det är 
LiBr-ABS: n som går mest förutom i fallet dyr el. NH3-ABS: n går in och täcker mellan 
24 % och 55 %. Komfortkylan i fall 3, biopanna tillgodoses med andra ord till minst 90 
% med hjälp av ABS: er. Se tabell 12. 
Tabell 12 Känslighetsanalys på komfortkylan 

Komfortkyla Kompressor Litiumbromid 
ABS 

Ammoniak ABS 

Fall 2, diesel    
            Dyr bio (%) 56,8 43,2 0 
            Dyr el (%) 0 100 0 
            Dyr olja (%) 57,9 43,1 0 
Fall 3, biopanna    
            Dyr bio (%) 8,2 67, 1 24,7 
            Dyr el (%) 0 44,9 55,1 
            Dyr olja (%) 4,2 67,0 28,8 
Fall 4, KV1    
            Dyr bio (%) 59,7 40,3 0 
            Dyr el (%) 0 100 0 
            Dyr olja (%) 59,8 40,2 0 
Fall 5, naturgas    
            Dyr bio (%) 59,7 40,3 0 
            Dyr el (%) 0 100 0 
            Dyr olja (%) 59,7 40,3 0 
            Dyr gas (%)    59,7 40,3 0 
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13 Avbetalningstider 
 

I detta kapitel redovisas de pay-off tider för de nyinvesteringar som behöver göras. 
 

 
För att räkna på avbetalningstider för de nyinvesteringar som simulerats har Pay-off-
metoden använts på grund av dess enkelhet. För att beräkna återbetalningstiden delas 
grundinvesteringen med inbetalingsöverskottet. Inbetalningsöverskottet är intäkter minus 
marginalkostnader. Pay-off beräkningar har genomförts på fall 2, diesel, fall 3, biopanna, 
och på fall 5, naturgas. Att det inte finns några pay-off beräkningar på fall 4, KV1, beror 
på att ingen kyla produceras med hjälp av NH3- eller LiBr-ABS i det fallet. Inte heller 
några pay-off beräkningar har gjorts på känslighetsanalysens olika fall. Se tabell 13-15. 
Tabell 13 Pay off tid, diesel 

Fall 2, diesel Litiumbromid 
ABS 

Ammoniak ABS El-kompressorer 

Pay-off tid (år) 20 X 3,5 
 

Tabell 14 Pay off tid, biopanna 

Fall 3, 
 biopanna 

Nya 
biopannor 

Litiumbromid 
ABS 

Ammoniak 
ABS 

El-kompressor 

Pay-off tid (år)  2 13 2 10 
 

Tabell 15 Pay off tid, gaskombi 

Fall 5, 
gaskombi 

Nya gaskombi Litiumbromid 
ABS 

Ammoniak 
ABS 

El-
kompressorer  

Pay-off tid (år) 12 21 X 1 
Observera att siffrorna i tabellen ovan är avrundade uppåt, så mindre variationer 
förekommer. 
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14 Analys och diskussion  
 

Resultaten från de olika optimeringarna analyseras och diskuteras i det här kapitlet. 
 

 
I samtliga fall minskar den lokala mängden koldioxidutsläpp, vilket är ett resultat av att 
kylproduktionen med el-kompressorer minskar och istället går LiBr- och NH3-ABS: er, 
men även att mindre fossilt bränsle används om biopannorna installeras. I fall 2, diesel, 
jämfört med fall 1, referens, beror minskningen av koldioxid på att under sommaren 
produceras kylan med LiBr-ABS: n. I fall 3, biopanna, beror den stora minskningen på att 
biobränslet slår ut olja och el då det är ett billigare bränsle. Reduktionen av koldioxid i 
fall 4, KV1, är kopplat till att diselmotorerna inte längre är i bruk. Även i fall 5, naturgas, 
sker en minskning av koldioxidutsläppen då naturgas inte bidrar i lika stor utsträckning 
som olja. Den största minskningen står biopannan för med ca 32 600 ton koldioxid per år 
vilket motsvarar ca 6,5 miljoner kronor i utsläppsrätter. Sett ur ett rent miljömässigt och 
ekonomiskt perspektiv är det bästa alternativet att investera i nya biopannor för el-, 
värme- och ångproduktion.  
 
Även de globala koldioxidutsläppen minskar i samtliga fall. Dock är fall 3, biopanna, det 
enda fall som bidrar till reduktion av koldioxidutsläpp i någon stor utsträckning. Även när 
indata varieras bidrar biopannan till reduktion av koldioxidutsläppen i ansenlig 
omfattning. I övriga fall är det endast gaskombi, dyr el, som nämnvärt minskar de globala 
koldioxidutsläppen. En reduktion av de globala koldioxidutsläppen innebär att den 
koldioxid som tillförs atmosfären minskar, då marginalproduktionen i huvudsak är 
baserad på fossilt bränsle. Som det nämnts i tidigare kapitel är atmosfärens kapacitet att 
emot koldioxid omdiskuterad, samtidigt är det ett faktum att medeltemperaturen på 
jorden har ökat som en följd av koldioxidutsläpp. 
 
LiBr-ABS: n går in och täcker mellan 40 - 67 % av kylproduktionen till komfortkylan i 
alla fall, men trots det relativa höga utnyttjandet är den inte lönsam. Det beror troligen på 
att kylunderlaget för LiBr-ABS: n är alldeles för litet. Kan en investering göras i en större 
LiBr-ABS med utökat kylbehov förväntas resultatet bli ett helt annat då det finns så pass 
mycket avfallsförbränning i systemet. NH3-ABS: n går in och täcker ungefär 29 % av 
komfortkylan i biopannafallet. Trots att kompressorn täcker mellan 50 och 60 % i de 
flesta fallen bör det hållas i åtanke att elen går att sälja sommartid, vilket kan vara svårt 
med värme. Den kan istället med fördel användas till kylproduktion.  
 
Känslighetsanalysen för fall 2, diesel, visar att produktionen av kyla till processerna inte 
påverkas av att olika inparametrar varieras. En av anledningarna till att det inte 
produceras kyla med hjälp av ånga är att det i dagsläget inte finns tillräckligt med 
produktionskapacitet. Det innebär att det inte heller är av intresse att göra några 
investeringar i en NH3-ABS. Komfortkylan till Linköpingsmejeriet tillgodoses både 
genom LiBr-ABS och genom el-kompressorer. En höjning av elpriset gör att LiBr-ABS: 
n ensam täcker hela kylbehovet, eftersom elen kan säljas till ett fördelaktigt pris på 
marknaden.  
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I fall 3 visar känslighetsanalysen att en investering i nya biopannor bidrar till att en NH3- 
ABS kan användas fullt ut till processkylan och den påverkas inte nämnvärt av 
prisförändringar på olja och el. Anledningen till att den inte går 100 % är 
avställningstiderna på biopannorna. I och med att de nya biopannorna dimensionerats för 
att klara hela ångbehovet uppstår inte samma situation som i fall 2, diesel. När elen blir 
dyr ökar komfortkylproduktionen från NH3-ABS: n upp till 55 %, och den går nästan i 
samma utsträckning som i grundfallet när biobränslet och oljan blir dyr. I övrigt fylls 
behovet av komfortkyla med LiBr-ABS: n, mellan ca 45 till nästan 67 %.  
 
Dragningen av KV-ledning, fall 4, bidrar inte till att NH3-ABS: n går, utan täcker endast 
det befintliga ångbehovet till de bägge industrierna. Anledningen är att ångan istället går 
till el-produktion vilket är lönsammare. Komfortkylan går på liknande sätt som i fall 2, 
diesel, då KV-ledningen inte påverkar produktionen av värme. Avställningen av 
dieselmotorerna leder dock till att värmen och elen produceras delvis på annat sätt, därav 
skillnaderna i vilken kylproduktion som går mest. 
 
I fall 5, naturgas, produceras inte processkylan med ammoniak förutom när elen blir dyr, 
dvs. då det blir ett överskott på ånga. Produktionen av komfortkyla påverkas endast av en 
förändring av elpriset på samma sätt som nämnts ovan.   
 
Variationen mellan gaskombipannorna och biopannorna i pay-off tid beror helt enkelt på 
att biopannorna i stort sätt körs för fullt medan gaskombipannorna endast utnyttjar en 
bråkdel av sin kapacitet, vilket antas bero på det höga gas-priset. I och med den låga 
utnyttjningsgraden av gaskombipannorna får det anses vara onödigt att investera i så pass 
stora pannor. Det syns också tydligt att det blir svårt att få någon lönsamhet i en LiBr-
ABS, det beror som tidigare nämnts på det knappa kylunderlaget. Anledningen till att pay 
off tiden för el-kompressorn i fall 3, biopanna är högre än övriga fall förklaras helt enkelt 
genom att den inte körs lika mycket i det fallet. En NH3-ABS skulle vara avbetalad inom 
två år i fall 3, biopanna, vilket måste ses som en bra pay off tid. I övriga fall är den inte 
aktuell. Eftersom ingen av den producerade ångan i fall 4, KV1, går till att driva NH3- 
ABS: n och där med faller utanför ramarna av det har arbetets avgränsningar så har ingen 
närmare ekonomisk analys gällande avbetalningstider gjorts. 
 
Enligt Melkersson & Söderbergs (2004) resonemang om höjda elpriser i och med en 
avreglerad europeisk elmarknad och det faktum att elpriserna på Nordpool stigit, gör att 
extra tyngdpunkt läggs på höjda elpriser. I fall 2, diesel och i fall 4, KV1 gör inte en 
höjning i elpriset någon skillnad vad det gäller processkylan till de båda industrierna, 
däremot gör det skillnad på komfortkylan. Den uteblivna skillnaden i processkylan beror 
som tidigare nämnts på den knappa ångproduktionen. I både fall 2, diesel och fall 4, KV1 
försvinner all el-producerad komfortkyla. I dessa fall syns betydelsen av att ha tillgång 
till billig värme, t ex genom avfallsförbränning. I fall 3, biopanna betyder en höjning av 
elpriset att komfortkylan till 45 % produceras med LiBr-ABS och i övrig med NH3-ABS. 
När det gäller processkyla är det fall 5, naturgas som påverkas mest av ett ökat elpris, där 
den el-producerade kylan går från 100 % till 16,6 %. Anledningen är att intäkterna blir så 
mycket större om elen går direkt till försäljning, att det skulle vara en ren förlust att 
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använda den till kyla. Se bilagorna J och K för den procentuella fördelningen mellan el-
kompressorer, LiBr-ABS och NH3-ABS för kylproduktion till komfort- resp. processkyla. 
 
En höjning av el-certifikaten skulle förhoppningsvis stimulera till fler investeringar i 
biobränsleeldade kraftvärmeverk, sen är det svårt att förutse framtiden eftersom el-
certifikaten bara ska vara på prov fram till år 2012. Även en ökning av priset på 
utsläppsrätter talar för nyinvesteringar i biobränsleeldade kraftvärmeverk, eftersom en 
höjning skulle göra det dyrt med oljebaserad el-, värme- och ångproduktion.  
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15 Slutsatser och hypotesens uppfyllande  
 

Här presenteras slutsatserna som dragits utifrån analys och diskussion samt om 
hypotesen uppfylldes. 

 
 
Fall 1 som är ett referensfall kommenteras inte närmare då det endast är till som 
jämförelse. 
 

• I fall 2, diesel, är det inte lönsamt att investera i ångdriven kylproduktion eftersom 
det helt enkelt inte finns tillräckligt med kapacitet i systemet. Inte heller är det 
lönsamt att investera i en fjärrvärmedriven absorptionskylmaskin, då pay off tiden 
är för lång.  

 
• Fall 3, biopanna, är det enda fall där det skulle vara lönsamt att investera i en 

ångdriven absorptionskylmaskin. Investeringen i två nya biopannor skulle 
avbetala sig inom två år. Effekten som krävs är 6 MWel vilket också innebär 15 
MWvärme. De skulle gå för fullt och det är avställningstiden som gör att el-
kompressorn måste gå in. 

 
• Det är inte lönsamt att investera i en ny ångledning från KV1: ans ångstam ut till 

Tornby. Det är mer lönsamt att låta ångan gå till elproduktion än till 
kylproduktion. 

 
• En nyinvestering i en gaskombianläggning skulle betala av sig på 12 år, vilket är 

för lång tid. När elen blir tillräckligt dyr produceras det kyla med en ångdriven 
absorptionskylmaskin och endast då är det lönt att investera i en sådan.  

 
Sammanfattningsvis kan konstateras att det inte i några av dessa fall är lönsamt att 
investera i en LiBr-ABS med det kylunderlag som finns i dag. Endast vid en 
nyinvestering i biopannor kan behovet av processkyla tillgodoses med ABS: er. En sådan 
investering gynnar hela systemet med minskade kostnader och en reduktion av 
koldioxidutsläppen. Ökad användning av absorptionskylmaskiner bidrar till minskade 
koldioxidutsläpp såväl lokalt som globalt. 
 
Hypotesen var följande �Absorptionsmaskinproducerad kyla ökar konkurrensfördelarna 
gentemot annan kylproduktion och minskar såväl koldioxidutsläpp, kostnader som 
elkonsumtion.� Hypotesen är uppfylld när globala koldioxidutsläpp och höjda elpriser tas 
med i beräkningen. När åsikter av mer konservativt slag tas med, dvs. att bara räkna med 
lokala utsläpp och inte ta hänsyn till kraftigt höjda elpriser, så får hypotesen anses vara 
delvis uppfylld. Kostnaden minskade inte i alla fall, men minskningen var störst i fall 3, 
biopanna när absorptionskylmaskinerna utnyttjas mest. Absorptionsproducerad kyla kan 
därmed anses vara konkurrenskraftig gentemot annan kylproduktion. Däremot är det 
svårt att avgöra om elkonsumtionen har minskat i hela energisystemet, emellertid har den 
minskat i kylproduktionen.  
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Bilaga A 
Karta över Tornbyområdet med aktuella industrier 

 
Cirkeln är platsen för Tornbyverket. 
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Bilaga B 
Exempel på frågor och svar i MODEST- studier 
• Hur stor är den totala kostnaden för energiförsörjningen under olika förutsättningar? 
• Hur stor är marginalkostnaden för leverans av el och värme vid olika tidpunkter? 
• Vilken påverkan har energiskatter och elpriser på investeringar och drift av ett 

energisystem? 
• Vilka förändringar skulle ske om externa kostnader (t ex miljökostnader) ingick i 

bränslepriserna? 
• Bör olja eller biobränsle användas för fjärrvärmeproduktion eller ett avtal om 

värmeleveranser slutas? 
• Vilken sorts och hur stort kraftvärmeverk bör byggas och när? 
• Hur stora blir CO2 -utsläppen om kraftvärmeverk med olika bränslen införs? 
• Hur mycket kan man tjäna på att koppla ihop fjärrvärmenät? 
• Vilka kombinationer av energikällor, omvandlingsanläggningar och 

energihushållning är lönsamma? 
• Är hushållningsåtgärder i industrier, lokaler och bostäder mer lönsamma än nya 

tillförselsanläggningar? 
• Vilka av slutanvändarnas elpannor bör ersättas av biobränslepannor eller fjärrvärme? 
• Lönar det sig att minska el-lasttopparna med laststyrning?  
(Henning, 2002) 
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Bilaga C 
Nodschema över fall 1, referensfall 

 



     79

Bilaga D 
Linköpingmejeriets komfortkyla fördelat över året i MWh. 
 
November  36,8  
December  38,6 
Januari   36,8 
Februari  35,0 
Mars   38,8 
April   80,0 
Maj   76,0 
Juni   84,0 
Juli   128,8 
Augusti  117,6 
September  123,2 
Oktober  88,0 
 
Totalt   0,8834 GWh/år 
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Bilaga E 
Linköpingmejeriets processkyla fördelat över året i MWh. 
 
November  1 017,20 
December  1 053,60 
Januari   1 044,80 
Februari     953,20 
Mars   1 053,60 
April   1 004,00 
Maj   1 022,80 
Juni   1 012,8 
Juli   1 058,00 
Augusti  1 040,40 
September  1 021,60 
Oktober  1 049,20 
 
Totalt   12,33 GWh/år  
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Bilaga F 
Swedish Meats processkyla fördelat över året i MWh. 
 
November  5 760,00 
December  5 959,00 
Januari   5 952,00 
Februari  5 376,00 
Mars   5 952,00 
April   5 760,00 
Maj   5 952,00  
Juni   5 760,00  
Juli   5 952,00 
Augusti  5 952,00 
September  5 760,00 
Oktober  5 952,00 
 
Totalt    70,1 GWh/år  
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Bilaga G 
Procentuell fördelning av kylproduktion till komfortkyla 
 
Fall 2, diesel. 

 
 
Fall 3, biopanna 
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Fall 4, KV1. 

 
 
Fall 5, naturgas. 
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Bilaga H 
Procentuell fördelning av processkylan till Linköpingsmejeriet.  
 
Fall 2, diesel. 

 
 
Fall 3, biopanna. 
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Fall 4, KV1. 

 
 
Fall 5, naturgas. 
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Bilaga I 
Procentuell fördelning av processkylan till Swedish Meats. 
 
Fall 2, diesel. 
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Fall 4, KV1. 

 
 
Fall 5, naturgas. 
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Bilaga J 
Hur produktionen av komfortkyla med LiBr-ABS skulle se ut om det blev ett högt 
elpris. 
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Bilaga K 
Hur kylproduktionen till Linköpingsmejeriet skulle se ut om det blev ett högt elpris. 
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