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Sammanfattning	  
Detta examensarbete har utförs i samarbete med ÅF-Infrastructure AB i Mora och Borlänge. 
Syftet har varit att beskriva och jämföra olika metoder av luftburen kyla ur ett ekonomiskt 
långsiktigt perspektiv för att jämföra lönsamheten i investeringar. Värmedrivna 
kylmetoderna absorptionskyla och sorptiv kyla jämfördes med kompressorkyla samt även 
kylning med kallvatten från stadsnätet. Målet med projektet var att hitta det mest 
ekonomiskt hållbara alternativet av de ovanstående metoderna för kylning av Audi-
återförsäljaren Bilmetros nya lokaler i Borlänge. 

I projektet beräknades maximal kyleffekt och även kylbehovet i byggnaden under ett års tid, 
därefter jämfördes ovanstående metoder för kylning i en livscykelkostnadsanalys. 
Beräkningar utfördes med programmet IV Produkt Design G305 där luftbehandlingsaggregat 
med tillhörande komponenter dimensioneras utifrån indata för inom- och utomhusklimat, 
kyla- och värmebehov samt ventilationssystemets egenskaper.  

Resultaten visade att kompressorkylmaskinen var den långsiktigt mest lönsamma 
kylmetoden utifrån gjorda antaganden för investering-, energi- och effektpriser. När enbart 
hänsyn till energikostnader för kylproduktion togs visade det dock att de värmedriva 
metoderna hade lägst driftkostnader. 

Trots att alternativet med eldriven kompressorkyla hade lägst totala kostnad i 
livcykelkostnadsanalysen i detta fall, finns det ändå fördelar med värmedrive kyla eftersom 
att det råder stort värmeöverskott i kraftvärmeverken under sommarperioden vilket är bland 
annat till följd av elproduktion. 
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Abstract	  
The purpose of this project has been to describe and compare different methods of airborne 
cooling from an economic long-term perspective to compare the profitability of investments. 
The heat-driven cooling methods of desiccant cooling and absorption cooling were compared 
with conventional compressor cooling as well as cold water cooling from the urban water 
supply network. The aim of the project is to find most economically sustainable alternative of 
cooling for the specific building, car dealer Bilmetro’s new premises in Borlänge. 
 
Maximum cooling effect and the cooling required in the building for one year has been 
calculated, thereafter the above methods of cooling was compared in a life cycle cost analysis.  
Calculations and sizing of the air handling units and associated component ware performed 
with the computer program IV Produkt Design G305, based on indoor and outdoor climate 
data, cooling and heating requirements and also the characteristics of the ventilation system. 
 
The compressor driven cooling was the long-term most profitable cooling method based to 
the assumptions made for the investment, energy and power costs. The heat-driven cooling 
methods showed to have the lowest operating cost when only consideration for energy costs 
was taken. 
 
There are still benefits with heat-driven cooling because of the large heat surplus in the 
combined heat and power plants during the summer period which is a consequence of 
electricity production, even though the option with electric compressor cooling hade the 
lowest long-term costs in this case. 
  



iii 
 

Förord	  
Detta examensarbete har utförts i samarbete med ÅF-Infrastructure AB i Mora och Borlänge. 
Examensarbetet omfattar 15 högskolepoäng och är den avslutande kursen inom 
högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik vid Umeå Universitet.  
 
Jag vill tacka mina handledare Ove Granström och Ronny Tenggren för all hjälp under 
arbetets gång. Jag vill även tacka all personal på ÅF-kontoret i Mora. Till sist vill jag även 
tacka min handledare Ronny Östin på Umeå Universitet. 
 
Umeå, juni 2017 

Andreas Häggström  
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1.	  Inledning	  
Följande avsnitt presenteras arbetets bakgrund, syfte, mål och frågeställning samt 
avgränsningar. 
 
1.1	  Bakgrund	  
I lokalbyggnader är värmetillskottet under vissa perioder högt. Värmen tillförs genom 
solinstrålning, kontorapparater, personvärme, belysning, etcetera. I samverkan med 
klimatskalets isoleringsförmåga och täthet kan värmetillskottet vara större en 
värmeförlusterna, vilket leder till att övertemperaturer inomhus. För att uppnå en 
komfortabel inomhustemperatur behöver luften kylas (Warfvinge, Dahlblom 2010). 
 
Efterfrågan på komfortkyla har ökat dramatiskt under de senaste decenniet, nya 
byggstandarder och högre krav på behagligt inomhusklimat är några av anledningarna. 
Under sommarperioden finns ett stort överskott av spillvärme i kraftvärmeverken. 2002 
trädde deponiförbudet av avfall i kraft vilket leder till att mer avfall kommer att brännas året 
om. Detta medför ett värmeöverskott, vilket gör värmedriven kyla till ett intressant alternativ 
för att tillgodose det ökande kylbehovet under sommarperioden (Brorsson 2005). Istället för 
att kyla bort värmeöverskottet från kraftvärmeverken direkt i uteluften vid elproduktion. 
 
Komfortkyla kan produceras med olika metoder. Till exempel fjärrkyla som produceras 
centralt i tätorter och distribueras till anslutna fastigheter via ledningsnät under mark. 
Borlänge Energi har att inte grävt ner separata ledningar för fjärrkyla, istället kan befintliga 
fjärrvärmeledningar användas till produktion av komfortkyla i fastigheter.  
 
Kyla som produceras av värma kan vare ett bra sätt att, decentraliserat ute i fastigheter, 
utnyttja spillvärmen från kraftvärmeverken genom fjärrvärmenätet. Metoden för en sådan 
typ av kylning kan se olika ut. Sorptiv kyla är en metod där luftens värme- och 
fuktegenskaper nyttjas för att kyla luften. Absorptionskyla är en annan metod där en 
värmedriven generator driver kylprocessen. 
 
1.2	  Syfte	  
Syftet med detta examensarbete är att beskriva och jämföra olika metoder av luftburen kyla 
ur ett ekonomiskt långsiktigt perspektiv.  

1.3	  Mål	  
Målet med projektet är att hitta den mest ekonomisk hållbara metoden för kylning i 
Bilmetros nya lokaler i Borlänge, samt även visa luftbehandlingsaggregatens storlekskillnad i 
byggnadens teknikrum. 
 
	  1.4	  Frågeställning	  

•   Hur fungerar och vad är skillnaden mellan kompressorkyla, sorptiv kyla, 
absorptionskyla och kallvattenkylning? 

•   Hur mycket energi kräver de olika metoderna för att producera erforderlig mängd 
kyla? 

•   Vilken luftburen kylmetod har långsiktigt lägst kostnad för den givna byggnaden? 
•   Hur stor plats tar luftbehandlingsaggregaten i byggnadens teknikrum? 
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1.5	  Avgränsningar	  
Projektet är begränsat till en fallstudie som utförs på en specifik fastighet, Bilmetros  nya 
lokaler i Borlänge. Värmedriva kylmetoderna absorptionskyla och sorptiv kyla ska jämförs 
med kompressorkylmaskin samt även kylning med kallvatten från stadsnätet, ur ett 
ekonomiskt perspektiv. Projektet ska inte ta upp miljö- eller sociala aspekter. Projektet 
kommer enbart att behandla luftburen kyla.  
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2.	  Teori	  
I följande kapitel redovisas nödvändig bakomliggande teori för att skapa bättre förståelse av 
rapporten. Här redovisas bland annat tekniken bakom de olika kylmetoderna och 
ventilationssystemets uppbyggnad. 
 
2.1	  Återkommande	  förkortningar	  
COP = verkningsgrad för kylmaskin. 
 
kW = kilowatt, effektstorhetsmått, det vill säga arbete per tidsenhet. 
 
kWh = mängdmått på energi, effekt (kW) multiplicerat med tid (h). 
 
2.2	  Kompressorskylmaskin.	  
En kompressordriven kylmaskin består huvudsakligen av fyra delar. Kompressor, 
kondensator, förångare och expansionsventil. Arbetscykeln kräver el för att trycksätta 
köldmediet i kompressorn. Köldmediet har som egenskap att förångas vid låga temperaturer, 
vanligtvis vid -40 oC till -10 oC (Warfvinge, Dahlblom 2010, 3:14). Kylmaskinen i denna 
studie använder köldmediet R407C. 
 
I kylmaskinen cirkulerar köldmediet som kondenserar vid högt tryck och hög temperatur och 
förångas vid låg temperatur och lågt tryck. Figur 1 visar principen för cykeln. Köldmedium i 
ångform passerar den eldrivna kompressorn där trycket höjs och därmed även temperaturen. 
Trycksatt varm ånga fortsätter vidare till kondensatorn där värme kyls bort i luften eller med 
vatten. Ångan avger kondensationsvärme och övergår till vätskeform. Därefter passerar 
flytande köldmedium en expansionsventil där trycket sänks och därmed även temperaturen. 
I förångaren värms köldmediet upp och övergår till ånga. Värmeenergin i förångningen avges 
från köldbäraren som ska kyla kylbatteriet, det är i detta steg kyla produceras  (Warfvinge, 
Dahlblom 2010, 4:74). 

 
                        Figur 1. Schematisk illustration av kompressorkylmaskinen. 
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Effektiviteten i kylmaskinen anges med köldfaktorn, Coefficient of Performance (COPel), 
vilket anger förhållandet mellan uttagen kyleffekt i förångaren och tillförd eleffekt i 
kompressorn. Köldfaktorn påverkas mycket av temperaturskillnader i förångare och 
kondensator, stor temperaturskillnad ger låg köldfaktor (Warfvinge, Dahlblom 2010, 3:14). 
 
2.3	  Sorptiv	  kyla	  
Sorptiv kyla utnyttjar luftens egenskaper vid ändrad ånghalt och temperatur. 
Behandlingsstegen för sorptiv kyla illustreras i figur 2 nedan. Denna kylmetod behöver 
varken kompressorer eller köldmedel för att kyla (Warfvinge, Dahlblom 2010, 3:19). 
 
 

 

 
Figur 2. Behandlingssteg för sorptiv kyla, illustrerat i ett Mollerdiagram samt schematiskt. 
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För att enklast förstå den sorptiva kylans behandlingssteg beskrivs uteluftens väg till tilluft 
(T) och frånluftens väg till avluft (F) separat nedan. Längs upp i figur 2 visas ett 
Mollierdiagram där de olika luftströmmarnas temperatur, relativa fuktighet, absoluta 
fuktighet och energiinnehåll kan urskiljas. Nedre delen av figur 2 visar de sorptiva 
behandlingsstegen i en schematisk skiss med de olika komponenternas syfte redovisade. 
 
Varm fuktig uteluft passerar en torkrotor där luften avfuktas med hjälp av värmen ur 
frånluften (T1). Under avfuktningssteget höjs uteluftens temperatur. I nästa behandlingssteg 
sker ett värmeutbyte mellan uteluften och frånluften för att kylas ned sensibelt (T2). 
Sensibelt betyder att uteluften kyls utan att luftens ånghalt förändras, däremot blir uteluftens 
relativa fuktigheten högre då temperaturen sänks. I sista steget sker evaporativ kylning, det 
vill säga där luften befuktas för att kylas till önskad tilluftstemperatur(T3). Då luften befuktas 
med vatten sjunker temperaturen, detta beror på den ångbildningsvärmen som luften avger 
för att vattnet ska förångas(Warfvinge, Dahlblom 2010, 3:18). 
 
Frånluften kyls evaporativt (F1) för att bli tillräckligt kall så att den kan kyla tilluften i nästa 
steg. I detta steg passerar frånluften en värmeväxlare för att kyla tilluften(F2), vilket leder till 
att frånluftens temperatur stiger. I det tredje steget värms frånluften ytterligare med 
fjärrvärme (F3), uppvärmningen gör luften torr, vilket är nödvändig för torkning av uteluften 
i sista steget (F4) (Warfvinge, Dahlblom 2010, 3:19). 
 

2.4	  Absorptionskyla	  
Absorptionskylmaskinen delar stora likheter med kompressorkylmaskinen. Skillnaden är att 
den eldrivna kompressorn är utbytt mot en generator, absorbator och en cirkulationspump. 
För att trycksätta köldmediet används nu värme från exempelvis fjärrvärme istället för el. 
Figur 3 visar principen för en absorptionskylmaskin, den högra sidan ersätter kompressorn i 
en absorptionskylmaskin. 

 
Figur 3. Schematisk illustration av en absorptionskylmaskin. 
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Köldmediet i absorptionsmaskiner består vanligtvis av vatten samt litiumbromid som 
absorbentmedel. Systemet bygger på att vattnet har lägre kokpunkt än absorbentmedlet vid 
samma tryck.  
 
I generatorn tillförs värme, till exempel, solvärme, spillvärme eller som i detta fall fjärrvärme. 
Absorbentmedlet hettas upp till en temperatur av cirka 70-90oC.  Vattnen i lösningen 
förångas och går vidare till kondensatorn, samtidigt som köldmedelslöningen förs till 
absorbatorn.  I kondensatorn avger, vattenångan som är under högt tryck, 
kondensationsvärme och övergår till vätskeform. Efter kondensatorn passerar vattnet en 
expansionsventil där trycket och temperaturen sänks. I förångaren sker kylning av 
köldbäraren som ska användas till kylkretsen i ventilationsaggregatet, där förångas vatten vid 
låg temperatur och mycket lågt tryck. Värmeenergin från förångningen tas upp av 
köldbäraren som ska kylas i kylkretsen. Vattenångas som bildas i förångaren förs vidare till 
absorbatorn, där den absorberas av litiumbromiden. Köldmediet pumpas sedan till 
generatorn med en eldriven pump (Rydstrand, Martin och Westermark 2004). Vanligtvis 
placeras en värmeväxlare mellan generator och absorbator för att minska värmeåtgången i 
generatorn. Absorbatorn kyls externt av uteluften med till exempel ett kyltorn på taket.  
 
Högre koncentration av litiumbromid ger effektivare abosrption. Lösningens koncentration 
begränsas dock av kristallationskurvan för vatten- litiumbromidlösningen. Vid låga 
temperaturer i absorbatorn och förångaren måste litiumbromidlösningen spädas ut för att 
undvika kristallation. Absorptionskylmaskinen har köldfaktor (COPvärme) på ca 0,6-0,8 
(Brorsson 2005). Köldfaktorn i detta fall är förhållandet mellan tillförd värmeeffekt och 
erhållen kyleffekt. 
  
2.5	  Kallvattenkylning	  
Kylning med vatten från vattenledningsnätet kräver bara en värmeväxlare som kyler ett 
köldbärarsystem, som i sin tur kyler batteriet i luftbehandlingsaggregatet. Förbrukat 
kallvatten skickas därefter vidare till dagvattenavloppet.  
 
Ett alternativ är att pumpa tillbaka till kallvattenserviceledningen ute i mark istället för direkt 
till dagvattenavlopp. Problem kan dock uppstå om förbrukningen i 
kallvattenserviceledningen är för låg, då pumpas samma vatten runt vilket leder till ökad 
framledningsvattentemperatur och utebliven kyleffekt i värmeväxlare. Vid en sådan lösning 
måste returvattnet kunna växlas över till dagvattenavloppet om temperaturen blir för hög 
(Axelsson 2016). 
 
2.6	  Kylbatteri	  
För att kyla tilluften till önskad temperatur i luftbehandlingsaggregatet används ett 
kylbatteri. Figur 4 visar en bild av ett kylbatteri. Kallt vatten passerar genom rör med tunna,  
parallella lameller monterade vinkelrätt med ett par millimeters avstånd. Lamellerna ökar 
värmeöverförande ytan mellan vattnet och luften (Warfvinge, Dahlblom 2010, 2:48). 
 
Eftersom temperaturskillnaden i mellan luft och vatten är små i kylbatteriet krävs en större 
värmeöverförande yta för att kyla luften till önskad temperatur, jämfört med ett värmebatteri 
där temperaturskillnaden är större (Warfvinge, Dahlblom 2010, 2:51). Kylvattnet som 
passerar batteriet kyls i detta fall av absorptionskylmaskinen eller vanligt kallvatten från 
stadsnätet.  Figur 5 visar en illustration av kylbatteriets arbetsprincip. 
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Figur 4. Kylbatteri (IV Produkt, 2017)      Figur 5. Kylbatteriets arbetsprincip. 
 
2.7	  Plattvärmeväxlare	  
Plattvärmeväxlarens syfte är att överföra värmeenergi mellan två vätskor. Plattvärmeväxlaren 
är uppbyggd av en serie veckade metallplattor med hål i där två olika vätskor med olika 
temperatur kan passera och värmeutbyte sker, se figur 6. Metallplattorna är monterade tätt 
samman i en ram. De olika vätskorna möts på varsin sida av metallplattorna utan att komma 
i direkt kontakt med varandra Antalet plattor bestäms bland annat av flödet, de olika 
vätskornas egenskaper och temperaturskillnad (WCR 2017) .  
 
 
 
 

 
Figur 6. Plattvärmeväxlarens uppbyggnad  (WCR 2017). 
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2.8	  Livscykelkostnadsanalys	  (LCC)	  
Livscykelkostnadsanalys används för att beräkna en investerings totala kostnad över dess 
livslängd. LCC beräkningar används i huvudsak till anläggningar utan intäkter. En direkt 
jämförelse av LCC kräver att investeringarna är beräknade på samma ekonomiska livslängd 
(Soleimani-Mohseni, Bäckström, Eklund 2014, 515). I beräkning av LCC läggs 
grundinvesteringen samman med nuvärdet för framtida kostnader för att driva 
anläggningen, se (ekv.1).  Sammanlagda driftkostnaden under livslängden beräknas i (ekv. 2), 
årliga driftkostnaden multipliceras med nusummefaktorn. Nusummefaktorn beräknas i  
(ekv. 3), där ”r” utgör kalkylräntan och ”n” utgör den ekonomiska livslängden. 

 
 

𝐿𝐶𝐶 = 𝐺 + 𝐿𝐶𝐶&'()*   (ekv .1) 
  
där: G = grundinvesteringen  
  

𝐿𝐶𝐶&'()* = 𝐷 ∙ 𝑁   (ekv. 2) 
  

där:  D = driftkostnad per år 

 

𝑁 = 	   /0(/2')
45

'
                       (ekv. 3) 

där: N = nusummefaktor 
 r = kalkylräntan (%) 
 n = ekonomisk livslängd (år) 

Förutsättningarna för livscykelanalysen antas med kalkylräntan 5 %/år samt livslängden 
15 år. I beräkningen antas även energiprisökningen 3 %/år. 
 
2.9	  Energipriser	  
Borlänge Energis fjärrvärmepris är uppdelat i tre delar; effektpris, energipris och flödespris. 
Effektpriset utgör den högsta dygnsmedeleffekten, uppmätta under de tolv senaste 
månaderna. Energipriset är rörligt och baseras på produktionskostnad och efterfrågan under 
tre säsongsperioder. Flödespriset utgör mängden vatten som passerar mätaren(Borlänge 
Energi 2017). Vid beräkning av energi och effektpriser i livscykelkostnadsanalysen antas 
priset till 396 kr/kW samt energipriset 0,32 kr/kWh under vintern, samt 0,10 kr/kWh under 
sommaren. Flödespriset bortses ifrån. 
 
Borlänge energis elpriser består av tre delar; elhandel, elnät och elskatt(Borlänge Energi 
2017). Elhandelspriset utgör den mängd energi som köps, vid beräkning antas priset 
1 kr/kWh. Elnätsavgiften beror bland annat på maximalt eleffektuttag som krävs, vid 
beräkning antas effektpriser till 400 kr/kW. 
 
Vattenbrukningsavgifter består av en fast avgift samt en förbrukningsavgift. Den fasta 
avgiften bortses ifrån vid livscykelkostnadsanalysen. Förbrukningsavgiften antas till 
15 kr/m3. 
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2.10	  Referensobjektets	  ventilationssystem	  
Fastigheten inrymmer Audi-återförsäljaren Bilmetros nya lokaler och verkstad som placeras i 
Islingsby, Borlänge. Byggnaden består av två plan med försäljningsytor, verkstad och 
rummen ”Showroom” samt ”Approved” i markplan. Kontor, personal- och teknikutrymmen 
finns på övre plan. I bilaga 1 finns planritning för båda planen. Byggnadens fasad utgörs till 
stora delar av glaspartier vilket leder till strak värmelast på grund av solinstrålning vissa 
perioder under sommaren. 
 
Byggnaden betjänas av två luftbehandlingsaggregat med roterande värmeåtervinning. 
Aggregaten är i drift en timme före och en timme efter stängning, vilket motsvarar en drifttid 
på cirka 3000 timmar per år. Luftkonditionering sker endast via kyld tilluft. Önskade 
inomhustemperaturer är 24 oC under sommar- och 21 oC vinterperioden. Bilaga 2 visar 
luftbehandlingens flödesschema i byggnaden. 
 
Luftbehandlingsaggregatet LA01 betjänar de rum som är i behov av komfortkyla. Aggregatet 
dimensioneras för att klara till- och frånluftsflödet 5,50 m3/s samt extern kanaltryck för till-
och frånluften på 280 pascal och ute- och avluft på 20 pascal. Tilluftstemperaturen från 
aggregatet sommartid ska vara 18 oC.  
  
Luftbehandlingsaggregat LA02 betjänar bland annat verkstad, tvätthall, lager och 
däckförråd. Detta aggregat är ej utrustat med kyla, och därför bortses från i denna fallstudie. 
 
Eftersom att det i rummen ”Showroom” och ”Approved” finns stort kylbehov under perioder 
på grund av solinstrålning genom de stora fönsterpartierna placeras ett separat kylbatteri i 
tilluftenskanalen till dessa rum, för att kyla luften ytterligare. Detta kylbatteriet finns med i 
flödesschemat som kan ses i bilaga 2. 
 
2.11	  IV	  Produkt	  Design	  G305	  
IV Produkt Design G305 är ett produktvalsprogram som är framtaget för IV Produkts 
luftbehandlingsaggregat. Programmet kan bland annat dimensionera och ta fram teknisk 
data för luftbehandlingsaggregat med tillhörande komponenter samt beräkna 
energianvändning. Vid beräkning anges bland annat indata för utomhusklimat, önskat 
inomhusklimat, luftflöden och tryckfall.  Programmet används vid beräkning och 
dimensionering i detta arbete.  
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3.	  Genomförande	  
I följande kapitel redovisas arbetsprocessens tillvägagångsätt. Detta görs för att utomstående 
ska ha möjlighet att återskapa ett likvärdigt arbete och kontrollera resultaten. 
 
Projektet påbörjades med en genomgång på ÅF:s kontor i Mora med handlarna. Fastigheten 
som skulle undersökas fastställdes till nybyggnationen av Audi-återförsäljaren Bilmetros 
lokaler i Islingsby, Borlänge. Ritningar och andra relevanta handling med indata till 
ventilationssystemet erhölls för att kunna dimensionera luftbehandlingsaggregaten. 
 
För att förklara och undersöka hur de olika teknikerna fungerar samt undersöka det 
ekonomiska perspektivet utfördes en fallstudie. Kylmetoderna implementerades i byggnaden 
där de jämfördes mot varandra. Med utgångpunkt från beräkningar i avsnittet nedan gjordes 
en livscykelkostandsanalys för de olika kylmetoderna. 
 
Riktpriser för luftbehandlingsaggregat med tillhörande utrustning för respektive kylmetod 
erhölls från leverantörer samt även genom tidigare tillhandahålla priser från projekt inom 
ÅF. Investerings-och driftkostnader erhålls från Munters (sorptiv kyla), IV Produkt 
(kompressorkyla), Yakazi (absorptionskyla) och från tidigare utredning (kallvattenkylning). 
Dessa priser finns redovisade i livscykelkostnadsanalysen, se tabell 2, i priserna ingår 
luftbehandlingsaggregat med tillhörande styrutrustning, kylaggregat samt kylbatteri. 
Energipriser uppskattades med utgångspunkt från Borlänge Energis fjärrvärme- , el- och 
kallvattenprissättning. 
 
För att visa en ungefärlig bild på hur stor plats de olika aggregaten gör anspråk på i 
teknikrummet ritades det upp utifrån befintlig ritning. Luftbehandlingsaggregaten mått 
erhölls genom dimensionering i IV Produkt Design G305 samt datablad från tillverkare av 
det sorptiva luftbehandlingsaggregatet samt absorptionskylmaskinen. Det aktuella 
luftbehandlingsaggregatet LA01 ritades upp efter de olika fallen. LA02 ritades även in i 
skissen som storleksreferens.  
 
3.1	  Beräkningar	  
Tillvägagångsättet vid uträkning av den energi, effekt och medföljande kostnader som 
krävdes för respektive kylmetod redovisas nedan. 
 
3.1.1	  Kostnader	  för	  kylproduktion	  
Valet av lämpligt luftbehandlingsaggregat utgicks ifrån befintliga 
dimensioneringsförutsättningar för ventilationssystemet i den aktuella byggnaden. 
Aggregatet dimensionerades i IV Produkt Design G305, för att klara till- och frånluftflödet 
5,50 m3/s, externt kanaltryck i till- och frånluft på 280 pascal samt i ute- och avluft på 
20 pascal. Den integrerade kompressordrivna kylmaskinen skulle klara av att kyla tilluften 
från luftbehandlingsaggregatet till 18 oC samt kyla tilluften i de mest värmeutsatta rummen 
med hjälp av ett kylbatteri till 16 oC. Uteluftstemperaturen sattes till 26 oC i kombination med 
klimatzonen ”Nordic (Stockholm)”, aggregatets totala drifttid sattes till 3000 timmar/år. För 
att möjliggöra beräkning i programmet antogs att tilluften från aggregatet var 16,5 oC, istället 
för att beräkna aggregatet och kylbatteriet var för sig. 
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Utifrån ovanstående dimensioneringsvillkor beräknade IV Produkt Design G305 och 
luftbehandlingsaggregatet IV Produkt Envistar Flex 740 valdes. Programmet beräknade även 
den totala kylenergin som krävs för att kyla byggnaden till 25 000 kWh under ett års tid. 
Energibehovet erhölls även i programmet, med kylmaskinens köldfaktor på 4,3 blev den 
totala mängden köpt elenergi 5 363 kWh/år. Från det antagna elpriset på 1 kr/kWh erhölls då 
elkostnaden 5363 kr/år. Eleffektbehovet för att driva kompressorn uppgick till 15,4 kW vid 
maximal belastning, detta multiplicerat med eleffektpriset 400 kr/kW gav kostnaden 
6 160 kr/år. 
 
Vid beräkning av vattenförbrukning, för luftbehandlingsaggregatet som kyls av kallvatten 
från stadsnätet, gjordes ett antal antaganden för att förenkla uträkningen. I det verkliga fallet 
finns ett integrerat kylbatteri i luftbehandlingsaggregatet samt ett extern kylbatteri för att 
kyla luften ytterligare till de mest värmeutsatta rummen, i beräkningen antas ett kylbatteri. 
Kyleffekten i batteriet antogs vara konstant, även vattenflödet och temperaturskillnaden 
mellan tillopp och retur antogs konstanta. Att kallvattnet passerar direkt genom kylbatteriet, 
istället för att först värmeväxlas med en köldbärare som i sin tur passera genom kylbatteriet 
antogs också för att förenkla beräkningen. 
 
Antaganden för temperaturen vid kallvattenkylning utgick från drickvattenanalyser gjorda i 
distributionsområdet Tjärna vilket den aktuella byggnaden tillhör. Temperaturers vid 
provtagning varierade mellan +6,7 oC.  och +10,5 oC i snittvärde (Borlänge Energi 2017).  
Vattentemperaturen in i kylbatteriets tillopp antogs till 10 oC i IV Produkt Design G305 och 
gav returvattentemperaturen 17,8 oC med flödet 2,34 l/s genom batteriet. Kyleffekten i 
kylbatterierna blev 76 kW för att kyla tilluften till från aggregatet till 16,5 oC. 
 
Tidigare uträknat kylenergibehov 25 000 kWh dividerades med kyleffekten 76 kW, detta gav 
en drifttid för kylbatteriet på 329 timmar. Vattenflödet 2,34 l/s multiplicerades därefter med 
tiden och gav en total vattenförbrukning på 2773 m3 för att uppnå kylenergibehovet under ett 
år. 
 
Vid beräkning av fjärrvärmebehovet för att driva absorptionskylaggregatet utgicks från 
Yakazis simuleringar av kylaggregat WFC-SC 30,se bilaga 3.  Simuleringen utförs med 
förutsättningen att fjärrvärmens temperatur är 80 oC. Absorptionskylmaskinen kyler ett 
köldmedel som passerar genom kylbatteriet i luftbehandlingsaggregatet. För att förenkla 
beräkningen antogs att absorptionskylmaskinens styrutrustning klarar av kylbatteriets 
vätskeflöde 2,44 l/s, tilloppstemperaturen 7 oC och returtemperaturen 15 oC, med 
absorptionskylmaskinens vätskeflöde 4,58 oC, tilloppstemperatur 7 oC och returtemperatur 
12,3 oC. 
 
Absorptionskylmaskinen har en kylkapacitet på 76 kW och behöver då 99,4 kW värmeenergi 
från fjärrvärmenätet. För att beräkna den totala mängd fjärrvärme som krävs för att uppnå 
kylenergibehovet dividerades 99,4 kW med 76 kW. Detta gav en faktor på 1,3 vilket sedan 
multiplicerades med kylenergibehovet 25 000 kWh och gav fjärrvärmeenergibehovet 
34 850 kWh under ett år. Genom att multiplicera 34 850 kWh med fjärrvärmepriset 
0,1 kr/kWh erhölls den årliga energikostnaden 3248 kr/år. Fjärrvärmeeffektavgiften 
beräknades därefter genom att multiplicera 99,4 kW med det effektpriser 396 kr/kW, vilket 
gav en årlig effektavgift 39 360 kr.   
 
Vid beräkning av den sorptiva kylaggregatet kontaktades leverantören Munters, med samma 
indata som vid beräkning av kompressorskylmaskinen. I detta fall kyls luften till 16,5 oC i 
luftbehandlingsaggregatet. Beräkningen utfördes i Munters egen programvara. Resultatet 
från dessa beräkningar, som kan ses bilaga 4, sattes därefter in i livscykelkostnadsanalysen. 
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3.1.2	  Fläkt-‐	  och	  pumpkostnader.	  
Utöver kostnader för kylproduktion beräknades även kostanden för att driva fläktarna i 
luftbehandlingsaggregaten i IV Produkt Design G305. Detta gjordes för att ge en övergriplig 
bild av energiförbrukning över hela året. Det var samma luftbehandlingsaggregat i alla fall, 
förutom fallet med sorptiv kyla Fläktarnas elenergiförbrukning 30 900 kWh/år, respektive 
39 0751 kWh för den sorptiva multiplicerades med energipriset vilket redovisas i tabell 2. 
 
Eleffekten för att driva fläktarna beräknades i IV Produkt Design G305 till 5,33 kW för 
tilluften, respektive 5,53 kW i frånluften, det vill säga totalt 10,86 kW. Vilket multiplicerades 
med eleffektavgiften, detta gav den årliga eleffektkostnaden 4344 kr/år, vilket kan ses i 
tabell 2. Eleffektavgiften för det sorptiva aggregatet antogs enligt Munters beräkning, se 
bilaga 4. 
 
Kostnader för drift av pumpar till kylbatterier, absorptionskylmaskin och kallvattenkylningen 
har försummats.  
 
3.1.3	  Värmekostnader	  
Värmekostnader vintertid beräknades även för att visa den totala energiförbrukningen under 
hela året, denna värmekostnad avser fjärrvärme. Beräkningen utfördes i IV Produkt Design 
G305 med årsmedeltemperaturen 5,4 oC och drifttiden 3000 timmar år, vilket gav 
energiförbrukningen 30 205 kWh/år. Det sorptiva aggregatets värmeförbrukning vintertid 
var 14 746 kWh enligt Munters beräkning. Dessa energimängder multiplicerades därefter 
med fjärrvärmepriser vintertid, resultatet visas i tabell 2. Fjärrvärmeffekten vintertid 
beräknades med en dimensionerande utetemperatur -18 oC, samt önskat tilluftstemperatur 
20oC. Den maximala fjärrvärmeeffekten för att värme tilluften beräknades då till 48,7 kW, 
detta multiplicerades sedan med effektpriset för fjärrvärmen, vilket resulterade i kostnaden 
19 480 kr/år. 
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4.	  Resultat	  
Nedan följer en sammanställning av resultaten från de beräkningarna som utförts med det 
olika kylmetoderna. I tabell 1 redovisas den mängd el, fjärrvärme och vatten som krävs för att 
producera erforderlig mängd komfortkyla under ett års tid. Tabell 2 visar resultaten för de 
olika fallen, här visas den totala livscykelkostnaden samt även den livscykelkostnaden då 
bara hänsyn till grundinvestering och energikostnad beaktas. 
 
Tabell 1 nedan ger en översikt på den energi till kyla fastigheten kräver per år. Elförbrukning 
för kompressorkylmaskinen med COPel  = 4,3 blev 5 363 kWh/år. Sorptiva kylan förbrukar 
128 m3 vatten per år och 10 990 kWh fjärrvärme per år. Absorptionskylmaskinen förbrukar 
32 480 kWh fjärrvärme per år och kallvattenkylningen förbrukar 2773 m3 vatten per år.  
 
Tabell 1. Energi- och vattenbehov för att producera kylenergi under ett år. 

 Kompressor-
kylmaskin. 

Sorptiv 
kyla 

Absorptionskyla Kallvattenky
lning 

Elförbrukning (kWh/år) 5 363 kWh/år    

Fjärrvärmeförbrukning 
(kWh/år) 

 10 990 
kWh/år 

32 480 kWh/år  

Vattenförbrukning 
(m3/år) 

 128 m3/år  2 773 m3/år 

 
 
I tabell 2 visas resultaten från livscykelkostnadsberäkningen, de viktigaste resultaten är 
markerade. Investeringskostnad och driftkostnader under ett helt år redovisas under posten 
”LCC, livscykelkostnad”. Resultaten visar att luftbehandlingsaggregatet som kyls med 
kompressorkyla har lägst kostnad över livslängden, 1 534 000 kr. Högst kostnad har 
absorptionskylmaskinsfallet med 1 945 000 kr, nuvärdet för energikostnaden är låga men 
däremot är effektkostnaderna höga. Sorptiva luftbehandlingsaggregatet har en 
livscykelkostnad på 1 607 000 kr och kallvattenkylningsalternativet 1 872 000 kr. 
 
Under posten ”LCC, kyla (investering, energi)” i tabell 2 redovisas 
livscykelkostnadsberäkning där enbart hänsyn till investering- och energikostnader som 
krävs för att producera den erforderliga mängden kyla tagits. Det vill säga tas varken hänsyn 
till elenergikostnader för att driva fläktar eller effektkostnad för el och fjärrvärme tagits,  
posterna som räknas med är fetmarkerade. Här har även fallet med kompressorkyla lägst 
kostnad över livslängden med 701 000 kr. Däremot är nuvärdet, som kan urskiljas under 
posten ”Nuvärde energikostnader (enbart för kyla)” i tabell en nedan, lägst för sorptiva kyla 
med 38 792 kr och även fallet med absorptionskylmaskin är kostnaden låg med 41 734 kr. 
Högst är nuvärdeskostnaden i fallet med kallvattenkylning som är 533 887 kr och för 
kompressorkyla är det 72 418 kr. 
  



18 
 

Tabell 2. Livscykelkostnadsanalys vid de olika fallen. 
Livscykelkostandsanalys   LCC  
 
 
 
 
 
 
 

Enhet  

 
 
 
 

Lufbehandlingsaggr  
egat    med  integrerad  
kylkompressor  

 
 
 
 
 

Luftbehandlingaggr  
egat  med  sorptiv  
kyla  

 
 
 

Luftbehandlingsa  
ggregat  med  
extern  
absorptionskylagg  
regat  

 
 
 
 
 

Luftbehandlingsaggr  
egat  med  
kallvattenkylning  

Finans   	   	   	   	  Livslängd   n   år   15   15   15   15  
Real  kalkylränta   r   %/år   5   5   5   5  
Energipris,  El   kr/kWh   1   1   1   1  
Energipris,  FJV  vinter   kr/kWh   0,32   0,32   0,32   0,32  
Energipris,  FJV  sommar   kr/kWh   0,1   0,1   0,1   0,1  
Pris  kallvatten   kr/m3   15   15   15   15  
Effektpris,  FJV   kr/kW   396   396   396   396  
Effektpris,  EL   kr/kW   400   400   400   400  
Energiprisökning  real   %/år   3   3   3   3  
Ränta  Nusumma  energi   2   2   2   2  
Nuvärdefaktor   (1+rx0,01)^-n   0,48   0,48   0,48   0,48  
Nusummefaktor   (1-(1+rx0,01)^-n)/(rx0,01)   10,38   10,38   10,38   10,38  
(Annuitetsfaktor)   1/((1-(1+rx0,01)^-n)/(rx0,01))   0,10   0,10   0,10   0,10  

Investeringskostnad   	   	   	   	  
Installation   (exklusive  moms)   kr   629  000   840  000   928  000   570  000  

	   	   	   	  
	   	   	   	  
	   	   	   	  Summa  investeringskostnad   kr  

 
 
Energikostnader  

629  000   840  000   928  000   570  000  

	   	   	   	  
Energi  per  år  fläktar,  El   kWh/år   30  900   39  751   30  900   30  900  
Energi  per  år  kyla  ,EL   kWh/år   5  636   0   0   0  
Energi  per  år,  FJV  vinter   kWh/år   30  205   14  746   30  205   30  205  
Vattenförbrukning  per  år.   m3/år   0   128   0   2  770  
Energi  per  år,  FJV  sommar   kWh/år   0   10  990   32  480   0  
Årlig  energikostnad,  EL  kyla   kr/år   5  636   0   0   0  
Årlig  energikostnad,  El  fläkt   kr/år   30  900   39  751   30  900   30  900  
Årlig  energikostnad,  FJV  vinter   kr/år   9  666   4  719   9  666   9  666  
Årlig  energikostnad,  FJV  sommar   kr/år   0     1  099   3  248   0  
Årlig  vattenkostnad   kr/år   0   1  920   0   41  550  
Nuvärde    energikostnad  (totalt)   kr  
Nuvärde  energikostnad  (enbart  för  kyla)  

(nusummefaktor,  energi)  
 
Övriga  årliga  kostnader,  dagens  penningvärde  

593  657   610  195   562  972   1  055  125  
72  418   38  792   41  734   533  887  
12,85   12,85   12,85   12,85  

Elabbonemang  -  höjd  effekttaxa  (avser  fläktar)   kr/år  
Elabbonemang  -  höjd  effekttaxa  (avser  kyla)   kr/år  
Effektavgift  FJV   kr/år  

4  344   5  560   4  344   4  344  
6  160   0   0   0  
19  480   9  544   39  360   19  480  

Summa  övriga  årliga  kostnader   kr/år   29  984   15  104   43  704   23  824  
Nuvärde,  övriga  årliga  kostnader  (totalt)   kr  
Nuvärde,  övriga  årliga  kostnader  (enbart  för  kyla)  

(nusummefaktor)  

311  224   156  774   453  633   247  285  
63  939   99  063   408  543   0  
10,38   10,38   10,38   10,38  

LCC,   livscykelkostnad   1  534  000   1  607  000   1  945  000   1  872  000  
ALFA  =      1   BETA  =    1   	   	   	   	  

LCC,  kyla  (investering,   energi)   701  000   879  000   970  000   1  104  000  

LCC,  kyla  (investering,  energi  ink  effektavgift)   765  000   978  000   1  378  000   1  104  000  

 
 
Längst ner i tabell 2 under posten ”LCC, kyla (investering, energi ink effektavgift) redovisas 
livscykelkostnad som i tidigare stycke fast med effektavgifterna medräknade. Även här har 
kompressorkyla aggregatet lägst kostnad med 765 000 kr. Den totala livscykelkostnaden för 
kylning med absorptionsaggregatet har ökat från 970 000 kr till 1 378 000 kr, vilket beror på 
den höga fjärrvärmeeffekt som krävs under drift vid kylning. Fjärrvärmens effektavgift ger i 
detta fall nuvärdet 408 543 kr under livslängden, vilket kan ses under posten ”Nuvärde, 
övriga årliga kostnader (enbart för kyla)” tabellen. Här visas även att effektavgifterna för 
kompressorkylda aggregatet är 63 939 kr samt för sorptiva aggregatet 99 063 kr. I fallet 
kallvattenkylning har den årliga fasta kostanden försummats och är därför 0 kr. 
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I figur 7 nedan kan det urskiljas att det sorptiva luftbehandlingsaggregaten är det som kräver 
störst plats längdmässigt med 6 373 mm. Aggregatet med inbyggd kompressorkyla är det 
bredaste med 2 820 mm. Absorptionskylmaskinen kräver även plats men dock är 
luftbehandlingsaggregatet mindre i det fallet. Fallet med kallvattenkylt 
luftbehandlingsaggregat upptar minst plats i denna skiss, dock har plattvärmeväxlarens 
platsbehov försummats. 
 
 

 
Figur 7. Luftbehandlingsaggregatens storlek i teknikrummet. 
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5.	  Diskussion	  
Efter genomfört projekt kan resultaten som tagits fram diskuteras och sammanställas utifrån 
projektets frågeställning. Det kommer även på ett mer subjektivt sätt diskuteras om 
antaganden som gjorts har påverkat resultatet.  
 
Vid livscykelkostnadsberäkningar kan det vara enkelt att justera parametrar så att resultatet 
passar avsändarens syfte. Detta gör att resultaten av en livscykelkostandsanalys kan skilja 
mycket beroende på vilka antaganden som görs och vilka parametrar som lyfts fram. I denna 
livscykelkostandsberäkning bortses till exempel helt från underhållskostnader vilket kan 
spela roll på resultatet. Installationskostnader för fjärrvärme, vattenförsörjning och övriga 
kostnader har även helt bortsätts från i denna fallstudie. Vid medräkning av dessa 
parametrar kan resultatet bli annorlunda. 
 
Antaganden gällande effektpriser för el och fjärrvärme under detta projekt är gjorda för att ge 
en så generell prisbild som möjligt. För en mer noggrann beräkning som specifikt undersöker 
Borlänge Energis prissättning borde även flödespriser för fjärrvärmen medräknas och 
effektpriserna undersökas mer specifikt.  
 
Något som denna studie inte tar upp överhuvudtaget är miljöaspekten. 
Kompressorkylmaskinen använder elenergi för att kyla som bidrar med utsläpp av 
växthusgaser (Holm 2013). Elenergi anses även som en ”ädel” energisort med många 
användningsområden och kanske egentligen inte borde användas som huvudkälla vid 
kylning. Fjärrvärme däremot finns det överskott av under sommarmånaderna, mycket av 
värmeenergin kyls bort direkt i skorstenen hos kraftvärmeverken när el produceras. Att 
kunna nyttja denna spillvärme till komfortkylning i fastigheter skulle förmodligen spara 
mycket el och därmed vara fördelaktigt ur ett miljöperspektiv. Att använda kallvatten från 
stadsnätet till kompfortkyla kan också anses som misshushållning av en viktig resurs om den 
skickas direkt till avlopp efter kylutvinning. Vatten är en nödvändig för allt liv och det råder 
vattenbrist på vissa platser, i synnerhet färskvatten som användas till livsmedelproduktion 
och dricksvatten. (Lidström 2012, 8).  
 
Livscykelkostnadsberäkningarna som erhölls från Munters var beräknad med en 
dimensionerande utetemperaturen -18 oC vintertid. I det verkliga faller för Borlänge ligger 
dimensionerande utetemperaturen närmare -26 oC. Eftersom projektet främst undersökte 
komfortkyla bortsågs detta ifrån, istället antogs temperaturen -18 oC i alla beräkningar. 
Resultat för livscykelkostnadsanalysen där även värme inräknades hade förmodligen varit 
annorlunda om detta hade beaktats. 
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6.	  Slutsats	  	  
Resultaten visar att den ekonomiskt långsiktigt mest hållbara metoden för komfortkyla var 
kompressorkyla i detta fall. Det kompressorkylda luftbehandlingsaggregatets köldfaktor, 
COPel, var 4,3 vid beräkningarna i detta projekt. Köldfaktorn som från Munters beräkningar 
var 3,0, vilket kan ses till höger i bilaga 4. Det vill säga den mängd el som förbrukas för att 
producera erforderlig mängd kyla var betydligt större vid Munters beräkning. Detta har stor 
betydelse på slutresultaten av livscykelkostandsanalysen. Förmodligen hade det fallet med 
sorptiva kyla varit mer konkurrenskraftigt ur ekonomisk synvinkel om 
kompressorkylmaskinens köldfaktor hade varit lägre.  
 
Absorptionskylmaskinen kräver relativt mycket värmeenergi för att drivas. Köldfaktorn, 
COPvärme, är ca 0,7, det vill säga den mängd värmeenergi som krävs för att producera 
erforderlig mängd kyla. Dock är fjärrvärmepriset under sommarmånaderna lågt, vilket leder 
till att driftkostnaderna för energiuttaget blir låga i förhållande till fallen med 
kompressorkylmaskin och kallvattenkylning. Nackdelen ur ett ekonomiskt perspektiv, med 
gjorda antaganden, var fjärrvärmens effektkostnad. På grund av den höga fjärrvärmeeffekten 
som krävdes blev den totala driftkostnaden hög, speciellt när hänsyn till energi- och 
effektkostnader för bara kyla togs. Vad som även bör nämnas i fallet med absorptionskyla är 
att temperaturen i fjärrvärmenätet. För att absorptionskylmaskinen ska kunna drivas krävs 
en temperatur på minst 70 oC, i beräkningarna har temperaturen antagits till 80 oC, 
rekommenderad temperatur enligt databladet är 88 oC, se bilaga 5. 
 
Skisserna på teknikrummet visar att det sorptiva kylaggregatet kräver mer plats längdmässigt 
än de andra aggregaten, metoden med absorptionskyla kräver även palts för det externa 
absorptionskylaggregatet, detta kan eventuellt vara ett problem i teknikrum med begränsat 
utrymme.  
 
Ett alternativ som hade varit intressant att undersöka vidare är om det, med hjälp av 
solfångare går att erhålla erforderlig värmeeffekt för driften av absorptionskylmaskinen. Eller 
om solfångare kan nyttjas som spetsvärme för att öka temperaturen om 
fjärrvärmetemperaturen är för låg. 
 
Slutligen kan det konstateras att projektets syfte och mål har uppnåtts, kylmetodernas 
energiförbrukning, funktion och skillnader har beskrivits, en livscykelkostnadsanals har 
utförts där ekonomiska hållbarheten har redovisats och jämförts mellan de olika alternativen. 
Samt visat hur stor plats luftbehandlingsaggregaten upptar i teknikrummet. 
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INDATA.    Jämförelse  för  DesiCool  DCI  5,5  och  samma  aggregat  med  kylbatteri  i  Storlek  STD  5,5  och  kompressorkyla.
Dim  fullflöde  5,5  m3/s  (ext  tryck  250/200  Pa)

Tilluftsflöde,  m3/s 5,50 Internlast  fukt,  sommar,  g/kg   0,2
Frånluftsflöde,  m3/s 5,50 Drifttid  tim  (8,3  tim/dag,  7  dag/vecka) 3030
Externt  tryckfall  tilluft,  Pa 250 Elenergi,  sommar,  kr/kWh 1,00
Externt  tryckfall  frånluft,  Pa 200 Elenergi,  vinter,  kr/kWh 1,00
Årsmedeltemperatur,°C 5,4 El,  effektavg.  kr/kW 400
Dim.  utetemperatur,  vinter,  °C -18,0 Reg.värme,  energi  sommar,  kr/kWh 0,10
Tilluftstemperatur,  vinter,  °C 20,0 Eftervärme,  energi    vinter,  kr/kWh 0,32
Frånluftstemperatur,  vinter,  °C 22,0 Värme,  effektavg.  vinter,  kr/kW 396
Dim.  utetemperatur,  sommar,  °C 26,0 Tappkallvatten,  kr/m3 15,00
Dim.  utefukt,  sommar,  Rh  % 50 Kylfaktor  kompressor,  fullast 3,0
Tilluftstemperatur,  sommar,  °C 16,5
Rumstemperatur,  sommar,  °C 23,0

BERÄKNINGSRESULTAT  DESICOOL BERÄKNINGSRESULTAT  KOMPRESS.KYLA
Munters  standardaggregat,  storlek DCI  5,5 Munters  standardaggregat,  storlek STD  5,5
Kyleffekt,  kylbatteri,  kW 0 Dim.  kyleffekt,  kylbatteri,  kW 68
Regvärmeeffekt  med  by-passpjäll,  preliminär,  kW 110 Dim.  eftervärmeeffekt  vinter,  kW 43
Dim  eftervärmeeffekt  vinter,  kW 24 Dim.  motoreffekt,  tilluftsfläkt+frånluftsfl.  kW 10
Dim.  motoreffekt,  tilluftsfläkt+frånluftsfl.  kW 14 Dim.  motoreffekt,  kompressor+hj.mask.  kW 25
Total  anslutningseffekt  el,  kW 14 Total  anslutningseffekt  el,  kW 35

Eftervärmeenergi,  vinter,  kWh 14  746 Eftervärmeenergi,  vinter,  kWh 30  661
Regvärmeenergi,  sommar,  kWh 10  990
Tappkallvatten,  m3 128

Dim.  tappkallvattenflöde,  m3/h 0,18

Eftervärmekostnad,  kr 4  719 Eftervärmekostnad,  kr 9  812
Regvärmekostnad  med  by-passpjäll,  sommar,  kr 1  099 Effektavgift  fjärrvärme,  kr 17  186
Effektavgift  fjärrvärme,  kr 9  544 Fläktar,  elkostnad,  kr 28  553
Fläktar,  elkostnad,  kr 39  751 Kompressor+hjälpmask.  elkostnad,  kr 10  495
Effektavgift  el,  kr 5  560 Effektavgift  el,  kr 13  840
Tappkallvattenkostnad,  kr 1  913 Underh.kostn.  vanligt  klimatagg.  kr 6  300
Underh.kostn.  DesiCool-agg.  kr 8  190 Underh.kostn.  kompressor,  kr     16  130

Total  Drift-  och  Underhållskostnad  kr/år 70  775 31  540 Total  Drift-  och  Underhållskostnad  kr/år 102  315
31%

LCC-Analys*        Munters  aggr.storlek LCC-Analys*                                          Kompressorkyla
Kalkylperiod  år 20
Kalkylränta  % 5 Nusummef.
Real  årlig  prisökning  el  % 4 18,05
Real  årlig  prisökning  värme  % 3 16,35
Real  årlig  prisökning  kyla  % 4 18,05
Real  årlig  prisökning  vatten  % 2 14,88
Real  årlig  prisökning  underhåll  % 2 14,88
LCCel 817  660 LCCel 954  382
LCCvärme 251  181 LCCvärme 441  455
LCCfjärrkyla 0 LCCfjärrkyla 0
LCCvatten 28  460 LCCvatten 0
LCCunderhåll 121  847 LCCunderhåll 333  702
Nuvärde  Drift-  och  Underhållskostnader,  kr 1  219  148 510  391 Nuvärde  Drift-  och  Underhållskostnader,  kr 1  729  539
*  Enl.  Energimyndigheten  -  Att  beräkna  LCC 30%
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Bilaga	  5	  
Datablad absorptionskylmaskin 
 

 
 


