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Sammanfattning 
I och med att Akademiska sjukhuset i Uppsala växer och verksamheten utvecklas, ökar även dess 

kylbehov. Under 2011 inledde Region Uppsala ett samarbete med Sweco för att utreda hur kylbehovet 

för sjukhuset kunde tillgodoses på ett effektivt sätt, med en framtidsaspekt till år 2060. Samarbetet 

resulterade i en kyllösning i form av ett stort sekundärtnät, kallat KB01, som ägs och förvaltas av Region 

Uppsala. Till det sekundära nätet ska varje fastighet inom sjukhusområdet med ett kylbehov kopplas 

upp separat, istället för som i ett traditionellt system där varje fastighet kopplas upp mot fjärrkyla 

leverantörens nät. Fördelar med ett stort sekundärt system är att energin kan flyttas mellan 

byggnader, där en byggnad kan ha ett kylbehov medan den andra har ett värmebehov. På så sätt sparar 

Region Uppsala på inköpt energi, och gör ett mindre avtryck på miljön. 

KB01-systemet är idag byggt och två fastigheter är uppkopplade mot det, varav en fastighet är i 

byggnationsfas och inte helt driftsatt. Syftet med examensarbetet var att analysera tre olika 

kylundercentraler, analysen skulle resultera i förslag för att öka returtemperaturen i det sekundära 

nätet. En ekonomisk analys har genomförts för att se om investeringskostnaden för ett stort sekundärt 

nät kan återbetalas med en minskad avgift för abonnerad effekt hos leverantören, om en sådan 

kostnad skulle införas.  

Resultatet från den ekonomiska beräkningen visar på en minskad årlig kostnad för abonnerad effekt 

med ca 160 tkr jämfört med ett traditionellt system. Dock är nettonuvärdet för KB01-systemet 3,6 Mkr 

dyrare än ett traditionellt system skulle ha varit.  

 

Genomgång av driftdata har resulterat i fem åtgärdsförslag för att öka returtemperaturen och den 

interna användningen av energin. De fyra åtgärdsförslagen presenteras nedan.  

• För att förbättra regleringen på primärsidan föreslås det att installera parallellkopplade 

ventiler, detta i enlighet med Svensk Fjärrvärmes rekommendationer om styrventiler vid en 

installerad effekt över 300 kW [1]. I samband med installationen av parallellkopplade ventiler 

bör även styrningen för kylcentralen ändras, så värmeväxlarna arbetar beroende av varandra 

istället för oberoende som de gör idag.  

• Som energisparåtgärd föreslås det att ändra styrningen för pumparna i R4. Styrningen ska 

ändras från konstanttrycksreglering till proportionell tryckreglering. 

• För att öka returtemperaturen i sekundärnätet bör styrningen i R4 ändras till typ-2 reglering, 

vilket betyder att istället för att endast reglera på framledningstemperaturen i tertiärnätet, 

ska styrcentralen börja reglera på returtemperaturen i sekundärnätet om den avviker alldeles 

för mycket.  

• För att öka returtemperaturen bör funktionen för förbigångsventilen på sekundärsidan i R4 

avaktiveras. Om ventilen avaktiveras kan returtemperaturen öka en grad under rådande 

volymflöde. 

• När negativa flöden registreras på sekundärsidan bör styrventilen på primärsidan stängas tills 

dess att flödet blivit positivt igen. 
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Abstract 
The University hospital in Uppsala is in an expanding phase with renovation of existing buildings, new 

building projects and a more sophisticated healthcare. Therefor the cooling demand is rising as the 

hospital is expanding. In 2011 Region Uppsala started a collaboration with Sweco to see how the rising 

cooling demand could be guaranteed in an efficient way, with a time perspective to 2060. The 

collaboration resulted in a proposal of a big secondary cooling system, with only one connection point 

to the district cooling. Buildings in the hospital area will connect to the system, this is instead of a 

traditional system where every building is directly connected to the district cooling. The benefits with 

a system like this is that low quality energy can be transported between buildings in an easy way. With 

this system, the regional council can lower their demand of purchased energy, and instead use their 

internal energy better. 

Today the system is operational with two subsystems connected to it. Although one of the subsystems 

is not fully operational because of ongoing constructions of the building. The purpose with this master 

thesis was to analyze three different substations that are a part of the cooling system, the analyze 

should result in ways to improve the temperature in the return pipe, and the use of internal energy. 

To control if a big secondary system could be profitable investment vise, if a cost for reserved effect is 

to be implemented by the district cooling supplier, the investment comparison is with an traditional 

system and an economical calculation has been performed to control this. 

The result from the economical calculation showed a lower yearly cost of 160 kkr for the big secondary 

system in comparison with a traditional system, but a higher net present value of 3,6 Mkr. 

Evaluation of the operating data from the substations resulted in five different suggestions to improve 

the return temperature and use of internal energy. These suggestions are as following, 

• To improve the use of available energy on the primary side, it’s suggested to install two parallel 

control valves on the primary side, in accordance to Svensk Fjärrvärme recommendation about 

control valves in systems with an installed effect over 300 kW [1]. In connection with installing 

parallel control valves, the regulation of the heat exchanger should be altered so they work 

together, instead of independently as it is today.   

• The regulation of the circulations pumps in R4 should be changed, from constant pressure 

regulation to proportional pressure regulation. This measure will have no effect on the return 

temperature, this is only an energy saving measurement.  

• Change the type of regulation to type-2 regulation in the subsystem for house R4. What this 

means is that if the temperature in the supply pipe is stable, and the temperature in the return 

pipe start to descend, the subsystem will go over to regulate on the return temperature 

instead of the supply temperature.  

• Deactivate the function for a bypass valve in R4, if the function is deactivated the return 

temperature could rise one degree Celsius, under the circumstances that the volume flow in 

the system is as it has been up to now.  

• When the flow is negative on the secondary side, the regulation valve on the primary side 

should close, and then open again when the flow is positive.   
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Denna rapport är resultatet av ett magisterexamensarbete vid Umeå Universitet som genomfördes 
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1. Inledning 
I detta avsnitt får läsaren en inblick till bakgrunden om uppkomsten av examensarbetet, samt en 

genomgång i hur fjärrkyla fungerar. 

1.1 Bakgrund 
Det totala kylbehovet för Uppsala akademiska sjukhus har vuxit i och med att verksamheten har 

utvecklats och moderniserats. Kylanvändningen 2013 uppgick till ungefär 17 000 MWh. 2011 började 

region Uppsala i samarbete med Sweco utreda hur de ska tillgodose dagens, och framtidens kylbehov 

på ett effektivt sätt [2]. 

Under 2012 utfördes en förstudie för att utreda möjligheterna för ett system som använder sig av 

grundvattnet för både kyla och värme. De tekniska och ekonomiska utsikterna för ett sådant system 

efter förstudien var goda. Dock avslogs idén på grund av risk för miljö och hälsa, då Uppsala har ett av 

Sveriges största grundvattenmagasin, som även används som dricksvatten. Systemet är dock förberett 

för att kunna anslutas till ett grundvattenbaserat system i framtiden, men är anslutet till fjärrkyla idag. 

Istället för att varje fastighet separat ska anslutas till fjärrkyla har ett stort sekundärt system byggt ut 

under sjukhusområdet, dit varje undercentral, förkortat UC, ansluts. Byggnationen av systemet är klart 

och anslutningar till systemet kommer att ske i tre etapper. Där den första ska vara klar till år 2020, 

den andra till år 2030 samt den sista till år 2060. I och med planerade nybyggnationer och renoveringar 

av fastigheter, kommer de att anslutas i samband med dessa. 

1.2 Hur fjärrkyla fungerar – Nu och historiskt. 
Fjärrkyla bygger på samma princip som fjärrvärme, istället för att flera fastigheter ska producera sin 

egen kyla med kylanläggningar så produceras all kyla på ett ställe, och ett nät som sträcker sig över 

staden där fastigheter med ett kylbehov kopplar upp sig. Vanligt är att det är fjärrvärmebolaget som 

även levererar fjärrkyla. Det finns flera olika sätt att producera fjärrkyla, fyra olika sätt att producera 

kyla presenteras nedan [3]. 

Frikyla: Systemet använder kyla som finns naturligt genom att kyla systemtemperaturen mot den, det 

kan vara sjövatten, snötipp eller uteluft. Är frikylan varmare än vad systemet kräver måste en 

kylmaskin kopplas in, för att kyla vätskan ytterligare. 

Absorptionkyla: Här används fjärrvärmenätets värme för att koka en vattenlösning vid ett undertryck, 

där vattnet kokar och förångar redan vid tre grader. Det kalla vattnet kan sedan kyla fjärrkylenätet. 

Sorptivkyla: Luft torkas med fjärrvärme. I och med att luftfuktigheten i luften sjunker, sänks även dess 

interna energi och luften kan därmed kylas på ett effektivt sätt.   

Kylmaskin: Ett köldmedium komprimeras och expanderas för att avge och absorbera värme. Ett 

kylskåp är en slags kylmaskin. 

I Figur 1 går det att se hur den levererade kylenergin i Sverige har ökat med tio gånger de senaste 20 

åren, från 100 till 1000 GWh, och nätlängden har byggts ut från ca 50 till 450 km.   
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Figur 1. Historik över levererad fjärrkyla och nätlängd från 1996–2016 i Sverige [4]. 

I den tekniska bestämmelsen för fjärrkylecentraler, utgiven av Svensk Fjärrvärme går det att läsa vad 

som bör ingå i en fjärrkylecentral, förkortad FKC, och hur den ska projekteras. I figur 2 går det att utläsa 

riktvärden för framledning och returledning i det sekundära fjärrkylenätet.  

 

Figur 2. Riktvärden för sekundärsystemets retur- och framledning, beroende av utetemperatur [1]. 

Önskvärd framledningstemperatur är 6–14 ̊ C medan för returledning är temperaturen 16–20 ̊ C, detta 

då för sekundärnätet. För primärnätet gäller andra temperaturer, där det är önskvärt med 4–10 ˚C på 

framledning och 14–20 ˚C på returledning [1]. 

Kylbehovet för fastigheter är uppdelad i tre delar. Först processkyla, kyla för ventilation och kyla för 

bafflar. Kyla för ventilation och bafflar sorteras in i samma kategori och kallas vanligen komfortkyla, 

det används endast för att hålla ett bekvämt inneklimat vid höga temperaturer utomhus, medan 

processkyla kan vara allt från att kyla blodcentraler till ställverk, och är oberoende av utetemperaturen. 

Medan ett behov av komfortkyla oftast bara finns när det är varmt utomhus.   

1.3 Syfte, mål och specifika frågeställningar 
Syftet med examensarbetet är att analysera tre olika kylundercentraler som är anslutna, eller ska 

anslutas till sekundärsystemet KB01. Analysen kommer genomföras med driftsdata för kylcentraler 

som är operativa, och med teoretiska framtagna data för de kylcentraler där data saknas. Analysen ska 

resultera i förslag för att öka returtemperaturen, för att förbereda för en framtida anslutning av 
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förbrukare av värme. I och med detta kan energin först användas för att kyla och sedan för att värma. 

Examensarbetet ska leda till en teknisk optimering av de olika systemen, samt optimera användningen 

av den interna energin. 

Vattenfall är leverantör av fjärrkyla i Uppsala idag, de har ingen avgift på abonnerad effekt. Med 

abonnerad effekt menas det att förbrukaren säger vilken effekt de tror de kommer använda som 

maximalt under en given tidpunkt. Skulle förbrukaren överstiga den abonnerade effekten brukar det 

oftast resultera i straffavgifter. Prisskillnaden mellan nivåerna i abonnerad effekt är vanligen ganska 

stor. KB01-systemet har en stor intern volym, systemet kan då ackumulera kyla. Vid ett stort kylbehov 

kan därför systemets storlek bidra till en minskad momentan effekt mot fjärrkylenätet, jämfört med 

om varje UC, vore uppkopplad direkt mot fjärrkylenätet. En ekonomisk analys ska utföras efter ovan 

beskrivna scenario, för att se om det, vid en avgift på abonnerad effekt, är lönsamt med ett stort 

sekundärt system. 

För att uppnå syftet med examensarbetet har följande mål definierats: 

• Sammanställa och visualisera systemets drifttemperaturer vid olika förhållanden. 

• Utvärdera driftdata och ge förslag på förbättringar av reglering, för att uppnå en högre 

returtemperatur. 

• Göra en ekonomisk jämförelse för att se om en minskning av abonnerad effekt är lönsamt 

jämfört med systemets investering. 

Specifika frågeställningar har tagits fram för att definiera målen: 

• Vilka ekonomiska besparingar kan komma att finnas med en höjd returtemperatur. 

• Vilka ekonomiska fördelar går det att förvänta sig då systemet fungerar som en 

ackumulatortank. 

o Utjämnas maxeffekttopparna något jämfört med att varje byggnad skulle vara 

uppkopplad var för sig till fjärrkyla?   

1.4 Avgränsningar & antaganden 
Systemet är stort och att försöka mäta och optimera varje inkopplad förbrukare är nästintill omöjligt 

att hinna utföra under examensarbetet. Därför har vissa avgränsningar dragits, främst att endast se på 

temperaturer och energiflöden vid värmeväxling, där de ska utredas om fram-/returtemperaturen är 

för hög/låg och hur går det att åtgärda. 

De antaganden som är tagna vid beräkningar kommer presenteras i metodavsnittet och vid resultatet, 

för att ge en lättare förståelse om varför antagandet är gjorda. 

2. Systembeskrivning 
I detta avsnitt kommer läsaren att få en översiktlig systembeskrivning för KB01-systemet och vilken 

data som kan hämtas från dess styrcentral. En bättre beskrivning för varje behandlat tertiärsystem 

kommer finnas i teoridelen. 

2.1 Översiktlig systembeskrivning 
I detta avsnitt förklaras vad som är den huvudsakliga skillnaden mellan KB01-systemet och ett 

traditionellt system, och en generaliserad förklaring om hur KB01 är tänkt att fungera i teorin.  
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2.1.1 Skillnaden mot ett traditionellt system 

Hela kylsystemet delas in i tre olika system som går att se i figur3, där landstinget äger och förvaltar 

två utav dom. Det första systemet, primärsystemet, eller primärsidan ägs och förvaltas av Vattenfall, 

det är även denna sida som levererar fjärrkyla, och kan då även kallas fjärrkylenätet. Till 

primärsystemet är en värmeväxlare ansluten, på andra sidan värmeväxlaren är sekundärsidan eller 

sekundärsystemet, det är system som i detta fall även kallas KB01. Så här brukar ett traditionellt system 

vara uppbyggt, med en primär- och en sekundärsida. I KB01 fall finns det även flera tertiärsystem, eller 

tertiärsida om en specifik sida om en värmeväxlare benämns. 

Enkelt beskrivet för att särskilja KB01 mot ett traditionellt system, är att i vanliga fall sträcker sig 

primärsystemet ända till tertiärsystemen, och då kallas självklart tertiärsystemen för sekundärsystem. 

Alltså är primär-, sekundär- och tertiärsystem endast en benämning på ordningen systemen kommer 

från kylproducenten, första-, andra- och tredjehand. Fördelar med att ha ett stort sekundärtsystem 

som har flera tertiärsystem uppkopplade till sig, är att värme och kyla går att flytta mellan dessa 

tertiärsystem. Detta därför att sekundärsystemet fungerar som en stor ackumulatortank som är 

ansluten till alla fastigheter på sjukhusområdet, och att det är Region Uppsala som äger och förvaltar 

både sekundär- och tertiärsystemet. Detta går inte att göra om det endast finns en primär och 

sekundärsida, då det oftast är fjärrkylaleverantören som äger primärnätet och kunden kan inte 

bestämma riktningen på flödet, som det går att göra i KB01. 

2.1.2 Funktionsbeskrivning 

 

Figur 3. Principskiss över hur KB01-systemet är tänkt att fungera. 

I figur 3 går det att se hur KB01-systemet är tänkt att fungera, figuren är bara en principskiss och 

återspeglar ej KB01 i utförande. KB01-systemet saknar central cirkulationspump, utan 
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cirkulationspumparna är placerade ute på sekundärnätet vid de olika tertiärsystemen. Därför kan ett 

tertiärsystem leverera värme/kyla till ett annat tertiärsystem om den har överskott av det, därav finns 

det ingen ”fram- och returledning”, utan flödet kan gå i båda riktningarna i röret. Därför benämns 

ledningarna kall- och varm ledning. Där kalledning symboliseras med blått och varm ledning med rött 

i principskissen. Enda punkten där flödet är tänkt att gå åt ett håll konstant är i FKC, därav är 

flödesriktningarna endast åt ett håll. Som systemet ser ut idag så är det ingen förbrukare av värme 

inkopplade i undersystemen, och styrningen för tertiärsystemen fungerar bara för kyla vilket gör att 

systemet fungerar likadant vid varje värmeväxling. För enkelheten kan därför varm- och kalledning 

därför emellanåt kallas fram- och returledning.  

I tertiärsystemet håller en pump ett konstant tryck, öppnar en ventil i systemet startar ett flöde över 

ventilen och trycket sjunker i systemet, pumpen varvar upp för att kompensera tryckfallet.  

I KB01-systemet startar pumpen när det dynamiska trycket sjunker i pumpen på liknande sätt som i 

tertiärsystemet, trycket mäts av interna tryckgivare i pumpen. Medan det statiska trycket i systemet 

hålls m.h.a. av expansionskärl. Vid värmeväxling från primär- till sekundärsystemet öppnar en 

styrventil på primärsidan när framledningstemperaturen är för hög på sekundärsidan. Enkelt beskrivet 

styrs alla UC av temperaturen på framledningen. Sett hur systemet är tänkt att fungera i teorin 

fungerar inte denna styrning då den endast mäter på framledningstemperaturen utan att ta hänsyn till 

returtemperaturen. Som systemet ser ut idag så är det ingen förbrukare av värme inkopplade i 

undersystemen, och styrningen spelar därför mindre roll. Tanken är dock att förbrukare av värme ska 

kopplas in i framtiden, av den anledningen är det fördelaktigt att den kalla ledningen ska ha så låg 

temperatur som möjligt medan den varma ska ha så hög som möjligt. Inget tertiärsystem är uppkopplat 

direkt mot KB01-systemet utan avskiljs med en värmeväxlare, där en temperaturdifferens på 1˚C 

eftersträvas. I varje tertiärsystem är olika maskiner uppkopplade, det kan vara en värmepump, 

kylbaffel för komfortkyla, avfuktare och kylbatteri för ventilation mm. Dessa maskiner använder kyla i 

sin process och efterlämnar värme som restprodukt. Tertiärsystemen kan alltså vara självförsörjande 

på värme och kyla under vissa förhållanden, den enda energin som då behöver tillföras är arbete för 

pumpar och kompressorer.  

2.2 Styrsystemet  
I styrsystemen går det att hämta driftdata av olika slag, i detta avsnitt presenteras en enkel beskrivning 

över en styrcentral och hur den fungerar. Detta är bara en generell beskrivning och det kan skilja sig 

mellan hur de olika UC i systemet fungerar. Beskrivningens syfte är att ge läsaren en förståelse för hur 

det fungerar. En djupare beskrivning för varje UC finns i teori avsnittet. 
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Figur 4. En principskiss över en undercentral med de vanligaste komponenterna. 

I figur 4 visas hur en styrcentral kan vara uppbyggd och fungera. De gröna linjerna symboliserar vilka 

enheter som är uppkopplade mot dataundercentralen, förkortad DUC. I det här fallet mäter DUC 

temperaturen på fluiden före och efter värmeväxlaren på båda sidorna, flödet efter VVX på den nedre 

sidan, trycket före och efter pumpen mäts här av interna tryckgivare i pumpen. DUC kan även 

öppna/stänga styrventilen på båda sidorna om VVX, samt styra pumpen. Med i flödesschemat är även 

avstängningsventiler och silar. Styrningen för UC kan vara olika från fall till fall, vanligt är att pumpen 

ska hålla ett visst dynamiskt tryck i systemet, medan styrventilen öppnar/stänger för att hålla en viss 

temperatur vid en temperaturgivare. Data kan lagras med olika intervall, eller inte alls. Vanligt är dock 

att temperaturer och styrsignal till styrventil lagras med jämna mellanrum, som senare kan användas 

för att optimera, eller felsöka ett system.  

3. Teori 
I detta avsnittet kommer ekvationer som har använts vid beräkningar i Excel presenteras, en mer 

ingående beskrivning av hur styrcentralerna fungerar i de olika fastigheterna och hur en styrventil 

fungerar. 

3.1 Ekvations förklaring  

� = �� ∗ �� ∗ � ∗ ∆
    (1) 

Ekvation 1 är den mest grundläggande ekvationen för beräkningar i denna rapport. Den används inte 

bara för att beräkna värmeeffekten, Q [kW]. Ekvationen används även för att beräkna alla ingående 

delar i ekvationen om någon speciell söks och de andra är kända. I ekvation 1 är ��  [m3/s] volymflödet, 

cp [kJ/(kg* ˚C)] är den specifika värmekapaciteten, � är fluidens densitet [kg/m3] och ΔT [˚C] är 

temperaturdifferensen i fluiden efter uppvärmningen/nedkylningen.  

� = 
 ∗ � + �     (2) 
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Ekvation 2 är räta linjens ekvation och används för att definiera effektbehovet vid varierande 

utetemperatur om två punkter längs linjen är kända. Ekvationen användes för att bestämma 

effektbehovet för olika byggnader. Där P är det sökta effektbehovet [W], T är temperaturen utomhus 

och k [W/˚C] är lutningen för linjen som bestäms med ekvation 3. m är en konstant som kan lösas ut 

ur ekvation 2 efter att k har beräknats, m bestäms med ekvation 4.   

� = ��
�����

     (3) 

� = � − 
 ∗ �    (4) 

I ekvation 3 är Pn [W] nyckeltalet för kylbehovet som beskrivs i tabell 3 i avsnitt 4.3.1. T2 är vid 

temperaturen [˚C] då kylbehovet är som störst, medan T1 är vid högsta temperaturen [˚C] ett kylbehov 

inte finns.  

������������ = ��������� �� + �! �"������ + �#�$�%���%�$  (5) 

Ekvation 5 används för att bestämma det totala effektbehovet vid en specifik utetemperatur. I det här 

fallet användes ekvationen för att bestämma det högsta effektbehovet som antas uppstå när 

utetemperaturen är som högst. Där de olika effekterna P, har beräknats med ekvation 2. 

� = & ∗ '( ∗ )    (6) 

För att bestämma volymen i rören används ekvation 6. Volymen i röret bestämdes för att veta hur 

mycket vatten som rymdes i röret och kan lagra energi, för att sedan beräkna hur mycket den lagrade 

energin kan sänka effektbehovet. V [m3] är volymen som ryms i röret, π är den matematiska 

konstanten 3,14. r är radien [m] från mitten till rörets innerkant och L [m] är rörets längd. 

� = *& ∗ '+( ∗ ), − *& ∗ '(( ∗ ),   (7) 

Energi lagras även i metallen som röret är gjort av. För att bestämma rörgodsets volym användes 

ekvation 7. r1 [m] är radien från mitten till rörets innerkant, medan r2 [m] är radien från mitten till 

rörets ytterkant. 

- = #∗.∗�/∗∆�
0122      (8) 

Med volymerna kända går det att bestämma hur mycket energi som kan lagras i rörmaterialet och 

vattnet med hjälp av ekvation 8. Där E [kWh] är den lagrade energin, ρ [kg/m3] är densiteten för 

materialen/fluiden, cp [kJ/(kg*˚C)] är den specifika värmekapaciteten för fluiden/materialet. ΔT [˚C] är 

temperaturskillnaden mellan den varma och kalla ledningen. 3600 är en omvandlingskonstant från 

Joule till kWh, 1 kWh motsvarar 3600 Joule. Antaganden för densitet och specifik värmekapacitet för 

vatten och stål presenteras i tabell 1 i avsnitt 4.2.1 

����%3ä� = #�5678�9ä:∗∆�5678�9ä:
∆�;:<=ä:

   (9) 

För att beräkna volymflödet [l/s] på primärsidan i FKC har ekvation 9 använts. Volymflödet användes 

sedan för att kontrollera hur regleringen på primärsidan antas fungera. Antaget är att densitet och 

specifik värmekapacitet på primär- och sekundär är lika, samt att det är en förlustfri värmeväxling. I 

ekvationen är ΔT temperaturskillnaden [˚C] mellan den varma och kalla ledningen för respektive sida. 

>? = *0,1∗#� ,
A*�∗2,2+,    (10) 
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Ekvation 10 används för att beräkna en styrventils kv-värde. Kv-värdet förklaras närmare i avsnitt 3.3. 

��  [l/s] är det högsta flödet som ska vara över ventilen, P [kPa] är det önskade tryckfallet över ventilen 

vid fullt öppen. 

� = B0,1∗#�!C� D
(
/0,01    (11) 

Ekvation 11 används för att beräkna det aktuella tryckfallet [kPa] över en styrventil, tryckfallet över 

styrventilen används för att förklara hur väl en styrventils förmåga är att reglera, och förklaras närmare 

i avsnitt 3.3. Kvs-värdet anges av tillverkaren för en specifik ventil. Kvs-värdet anger hur mycket [m3/h] 

20 gradigt vatten ventilen vid fullt öppet läge släpper igenom, vid tryckfallet 1 bar. ��  [l/s] är det aktuella 

flödet över ventilen. 

H = ∆�=<�
∆�=IJ

     (12) 

Ekvation 12 används för att beräkna ventilauktoriteten β [%]. ∆�3%$ är tryckfallet över styrventilen, 

medan ∆�3�K  är det totala tryckfallet i kretsen. Ventilauktoriteten förklaras närmare i avsnitt 3.3.1. 

LL� = L − M     (13) 

För att beräkna Nettonuvärde (NNV) [kr] användes ekvation 13, där N [kr] är anläggningens nuvärde 

och beräknas med ekvation 14, medan G [kr] är grundinvestering för det som beräknas. Nettonuvärde 

är en analysmetod för att jämföra olika investeringar. Med beräkningen räknas alla framtida inkomster 

och utgifter om till vad de är värda idag, vilket gör det enkelt att jämföra olika investeringar. 

L = N$ ∗ O + PQ − >Q     (14) 

I ekvation 14 är fN nusummefaktorn och beräknas med ekvation 15. a [kr] är det årliga 

intäktsöverskott/underskott, alltså intäkter minus utgifter. RN [kr] är anläggningens eventuella 

restvärde och beräknas med ekvation 16. KN är nuvärdet av en framtida kostnad som beräknas med 

ekvation 17. 

N$ = +�*+R�,S�
�     (15) 

Nusummefaktorn fn beräknas med ekvation 15 där r är kalkylräntan i decimalform medan n är 

investeringens ekonomiska livslängd. fn beräknas för varje enskild ekonomisk livslängd. 

Nusummefaktorn är en konstant som tar hänsyn till verksamhetens kalkylränta och den enskilda 

investeringens livslängd. 

PQ = P2 ∗ *1 + ',�$    (16) 

Restvärdet för en investering, RN beräknas med ekvation 16 där R0 [kr] är hur mycket anläggningen 

bedöms vara värd efter dess ekonomiska livslängd, om den skulle säljas idag. r är kalkylräntan i 

decimalform medan n är investeringens ekonomiska livslängd.   

>Q = >2 ∗ *1 + ',�$    (17) 

Nuvärdet av en framtida kostnad beräknas med ekvation 17, KN [kr] är hur mycket pengar som måste 

sättas in på banken med en årlig tillväxt r och vara där under åren n. K0 [kr] är den uppskattade 

kostnaden för den framtida åtgärden 

T'UNVW�XWVYOZ = �C ∗ 
 ∗ �   (18) 
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För att beräkna driftskostnaden för en pump används ekvation 18. Där PV [kW] är det verkliga 

pumparbetet och bestäms med ekvation 19. Medan T [h] är drifttiden och P [kr/kWh] är elpriset.  

�# = #� ∗.∗[∗\,](
^     (19) 

För att bestämma PV används ekvation 19, PV är det verkliga effektuttaget av pumpen, där det tas 

hänsyn till pumpens verkningsgrad η,  ��  [m3/s] är volymflödet för pumpen, � är fluidens densitet 

[kg/m3] och H [m] är tryckökningen från pumpen och 9,82 är tyngdaccelerations konstanten [m/s2] 

�� + ∗ _+ +�� ( ∗ _( = �� 0 ∗ _0   (20) 

För att bestämma en fluids slutgiltiga effektflöde när två olika strömmar blandas används ekvation 20. 

Där �� K är massflödet [kg/s] för strömmen och hx är den specifika entalpin för strömmen [kJ/kg]. Då 

det är flera tertiärsystem i KB01, och därav flera strömmar som kommer att blandas. Är det därför av 

intresse att kunna bestämma den slutgiltiga entalpin, och utifrån entalpin den slutgiltiga 

temperaturen.  

`a�b��$�� = �cde
�cde��fdg

    (21) 

För att bestämma det teoretiska COP-värdet, COPCarnot används ekvation 21. Där THot [K] är 

temperaturen på förångarsidan medan TLow [K] är temperaturen på kondensorsidan. COPCarnot beskriver 

den teoretiskt högsta verkningsgraden för en kylprocess under ideala förhållanden. Den verkliga 

verkningsgraden är lägre än den teoretiska. 

3.2 Funktionsbeskrivning för undercentralerna 
I underrubrikerna kommer en funktionsbeskrivning för hur UC, som är kopplade mot KB01-systemet, 

styr vid olika förhållanden. Beskrivningarna utgår från funktionsbeskrivningskorten för de olika UC. 

3.2.1 R4 

 

Figur 5. Flödesschema över undercentralen för hus R4 [5]. 

I figur 5 går det att se hur UC för hus R4 är uppbyggd, de uppmärkta komponenterna är de som är med 

och reglerar flöde och temperatur idag. På tertiärsidan har T1 ett konstant börvärde på 12˚C, flödet på 

tertiärsidan styrs genom hur stort behovet är ute hos förbrukarna. Flödet går alltså inte att styra från 

UC, utan varje förbrukare har en egen styrventil. Då avgränsningen ligger i att endast titta på UC har ej 

större vikt lagts på att gå in i dessa och försöka optimera dem eller systemtrycket. 

När temperaturen stiger över/under börvärdet öppnar styrventil S1, och det blir ett tryckfall i systemet 

och pump P1 startar, interna tryckgivare i P1 registrerar trycket. Skulle det inte vara något kylbehov på 

tertiärsidan och S1 är öppen under 1 % (på en skala där 100 % är helt öppen, 0 % helt stängd), eller en 

temperatur vid temperaturgivare T2 över 13, eller under 2˚C, då kommer styrventil S2 öppna till 50 %. 
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Anledningen att S2 är öppen vid temperaturer över 13˚C är att om ett kylbehov skulle uppstå på 

tertiärsidan ska inte hela systemet behöva cirkuleras för att få fram kyla. Medan att den öppnar vid 

temperaturer under 2˚C är ett frysskydd. Det finns även en reglering som styr P2, skulle S1 vara öppen 

mindre än 0,5 % i över 10 minuter kommer P1 att stängas av. 

3.2.2 Kylcentralen 

 

Figur 6. Flödesschema över undercentralen för kylcentralen [6]. 

Enligt funktionsbeskrivningen opererar värmeväxlarna oberoende av varandra, i dagsläget är den övre 

värmeväxlaren i figur 6 avstängd, och det är endast den undre som är i drift. Både den övre och nedre 

värmeväxlaren har samma styrning för temperatur. Styrventil S5 och S3 är normaltöppen, 

temperaturen på framledningen styrs via ett börvärde på temperaturgivare T1 &T2, börvärdet 

sommartid är 8±1˚C, och vintertid 11±1˚C. Är framledningstemperaturen utanför det intervallet, 

stänger alternativt öppnar S4 och S1 beroende på om temperaturen är för hög eller låg. 

Vinter- och sommardrift definieras av utetemperaturen, den övergår till sommardrift vid temperaturer 

över -1˚C, medan den ändrar till vinterdrift vid temperaturer under -5 ˚C. 

Tanken med KB01 är att ute på sekundärnätet kan flödet gå i båda riktningarna i en ledning, här i 

fjärrkylcentralen är tanken att flödet endast ska gå åt ett håll. Skulle flödesgivare V2 registrera ett 

negativt flöde enligt flödespilarna i figur 6, skickas ett larm till styrcentralen och styrventil S2 öppnar 

medan S5 & S4 stänger. Detta för att leda flödet rätt igen, när flödet övergått till positivt igen ska S5 

och S4 öppna medan S2 ska stänga. Tidigare har V2 varit placerad på vänstra sidan om S2, vilket har 

gjort att V2 har ej kunnat registrera när flödet blir positivt igen. Dock har den flyttats och uppfyller nu 

sin funktion. 

3.3 Styrventilen – Hur fungerar den? 
Styrventilen är en mekaniskt reglerande ventil som öppnar och stänger beroende på vilken signal som 

kommer från styrcentralen. Styrventilen för ett system dimensioneras utifrån ekvation 10. Projektören 

bestämmer vilket flöde som ska vara över styrventilen som mest, vanligtvis det flödet som 

värmeväxlaren är dimensionerad efter. Projektören bestämmer också vilket tryckfall som ska vara över 

ventilen vid fullt öppen. Generellt så ska minst 50 % av tryckfallet i den flödesvariabla sträckan vara 
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över ventilen vid fullt öppen, detta för att den ska ha god ventilauktoritet. Skulle tryckfallet över 

ventilen vara mindre än 50 %, sjunker styrventilens auktoritet och förmåga att reglera på ett 

tillfredsställande sätt [7].  

3.3.1 Ventilauktoritet 

Ventilauktoritet är ett begrepp för ens ventils förmåga att reglera flödet och bestäms utifrån ekvation 

12, där kvoten bestäms av tryckfallet i kretsen och hur mycket av det som finns över styrventilen [7]. 

 

Figur 7. Figuren visar hur tryckfallet är i en reglerkrets. [8]. 

I figur 7 visar grafen hur tryckfallet är i en krets, i figuren består tryckfallet av motstånd i rör, 

engångsmotstånd i ventiler, apparat och injusteringsventil. Styrventilen dimensioneras under 

förutsättningarna att den är helt öppen, då är det tryckfallet ΔPmin över styrventilen. Sedan när ventilen 

går mot stängt läge minskas förlusterna över resterande komponenter då hastigheten i systemet 

sjunker. Tryckfallet över styrventilen går då mot ΔPmax, för att tillslut ha hela tryckfallet över sig då 

ventilen är stängd. Då ventilauktoriteten bestäms vid fullt öppen ventil och alltså ökar i och med att 

flödet i systemet sjunker, blir det omvänd effekt för flödet enligt figur 8. 

 

Figur 8. Linjerna i grafen är vilken auktoritet ventilen har i fullt öppet läge. Y-axeln är hur många procent av högsta flödet 

som har uppnåtts, medan X-axeln visar hur öppen ventilen är [8]. 
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För att exemplifiera, om en ventilauktoritet på 50 % har valts vid fullt öppen ventil. När ventilen är 

halvt öppen (50 % på X-axeln) är flödet igenom ventilen ungefär 60 % av det maximala flödet. Det är 

alltså inte som logiken säger, halva flödet vid halvt öppen ventil. Vid stora ventiler ökar spannet som 

den ska kunna reglera, och förändringen i volymflödet blir mer kraftfull än vad den är vid en mindre 

ventil.  

Av denna anledningen har svensk fjärrvärme rekommenderat två styrventiler på primärsidan vid en 

installerad effekt över 300 kW, detta för att det större delen av tiden är ett lägre kyleffektbehov än det 

dimensionerande värdet. De två styrventilerna på primärsidan ska dimensioneras följande: kvs=kvs1 + 

kvs2, och den mindre ventilen är ¼ till ⅓ av det totala kvs-värdet [1]. Med två styrventiler av olika 

storlek så är det den mindre ventilen den som kommer vara reglerande vid små flöden och därav 

kommer ha bibehållen auktoritet.   

4. Metod 
I detta avsnitt beskrivs vilka metoder som har använts för att uppnå examensarbetets mål och 

frågeställningar. De ekvationer som hänvisas till i avsnittet finns att läsa mer utförligt i avsnitt 3. Teori. 

4.1 Litteraturstudie och förståelse av systemet 
Vid start av examensarbetet påbörjades inläsning av ämnena kyla och styr och regler, samt om KB01-

systemet som helhet. Detta för att skapa en god grund för att för att förstå systemet och kunna bidra 

med optimeringsåtgärder. Litteratur som användes var främst kurslitteratur, forskningsrapporter samt 

tidigare examensarbeten om ämnet. För att få en djupare förståelse av KB01-systemet har förstudier 

och utredningar beställda av Region Uppsala behandlats. Flödesscheman och funktionskort för 

systemet, även samtal och intervjuer har utförts med författare och tekniskt sakkunniga om KB01-

systemet och kyla. 

4.2 Inhämtning av data och underlag 
Mätvärden har hämtats från systemens UC, dit data skickas från de olika systemen. De olika systemen 

mäter och registrerar olika storheter, så det som registreras i en UC behöver nödvändigtvis inte 

registreras i en annan. Ritningar, flödesscheman, driftkort mm. Finns inte samlat på ett ställe, vilket 

har skapat problem med att få tillgång till allt underlag.  

4.2.1 Mätvärdeshantering 

All hantering av mätvärden är utförda i Excel, vid beräkningar har vissa fysikaliska egenskaper antagits 

vara konstanta. Dessa antaganden går att se i tabell 1, och baseras på data från EnBe [9]. Fysikaliska 

data för vatten är antagen vid 5˚C, medan för stål är det generella värden för en stållegering med 0,85 

% kol. 
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Tabell 1. I tabellen finns de antaganden som har gjorts för vissa variabler. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Styrventilen i FKC har blivit manuellt manövrerad vid ett antal tillfällen, detta har resulterat i felaktig 

temperatur över hela systemet då styrcentralen för FKC inte kan reglera på framledningstemperatur, 

medan för andra UC har den försökt reglera på framledningstemperatur.  Ett försök att sålla ut dessa 

värden har gjorts. 

4.3 Ekonomiska beräkningar 
I detta avsnitt går det att läsa hur maxlasten har simulerats för att bestämma abonnerad effekt, och 

vilka ekvationer och antaganden som har använts. Jämförelsen kommer bestå av vilka hus som är 

planerade att anslutas till KB01 fram till år 2020. Scenariot som ska jämföras är att Region Uppsala 

istället skulle ha valt ett traditionellt system där varje UC är uppkopplad mot fjärrkylanätet kallat 

alternativ 0 (alt.0) i texten, istället för att ha ett stort sekundärtsystem som de har idag. 

I de ekonomiska beräkningarna har ingen hänsyn tagits till prisförändringar annat än inflation.  

En kalkylränta på 4 % har antagits. 

4.3.1 Simulering av last och fjärrkylapriser 

I den ekonomiska jämförelsen har ett hypotetiskt scenario jämförts med hur det är idag. Region 

Uppsala har idag inte några kostnader för abonnerad effekt, därför har dessa avgifter antagits följa vad 

andra leverantörer väljer att debitera för abonnerad effekt, samt utgått från hur Region Uppsalas avtal 

med Vattenfall är idag. I avtalet med Vattenfall skrev Region Uppsala under där de lovade att använda 

minst 7,8 GWh/år, skulle de inte använda denna kylenergi måste de ändå betala som att de skulle ha 

gjort [10]. 2015 levererades ca 8,5 GWh till Akademiska sjukhuset, samma år infördes även en 

handlingsplan där det skrevs att energianvändningen ska minskas med 10 % per kvadratmeter från 

2014 till 2018 [11]. Detta återspeglar sig i levererad kyla 2016 som då uppgick i 6,5 GWh. 

Beräkningarna kommer ej ta hänsyn till detta avtal, ett antagande har gjorts att när en kostnad för 

abonnerad effekt kommer implementeras kommer även tidigare nämnda avtal att omförhandlas. 

På marknaden idag finns flera olika modeller för hur fjärrkylaleverantörer väljer att debitera sina 

kunder, det är även vanligt att leverantörerna inte väljer att ha sina priser offentligt [12]. Prisbilden 

som har valts att följa är Stockholm Exergi, ett kommunalägt energibolag i Stockholm. De har flera 

prismodeller beroende på hur mycket, och ofta kyla används. Prismodellen som har valts att användas 

för beräkningarna är ”Fjärrkyla bas” som de rekommenderar till de som har ett kylbehov året om, med 

hög användning av s.k. processkyla. För att bestämma maxeffekt (abonnerad effekt) används 

medelvärdet för de två högsta flödena föregående år [13].  

Specifik värmekapacitet vatten, cp, 

[kJ/(kg*˚C)] 
4,26 

Densitet vatten, ρ,  
[kg/m3] 

1000 

Specifik värmekapacitet stål, cp, 

[kJ/(kg*˚C)] 
0,46 

Densitet stål, ρ,  
[kg/m3] 

7820 
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De kostnader som har använts för kostnadsberäkningar är alltså en blandning mellan hur avtalet med 

Vattenfall ser ut idag och hur Stockholm Exergi väljer att debitera sina kunder. De olika avgifterna för 

fjärrkyla som har använts i beräkningar finns i tabell 2. 

Tabell 2. De kostnader som har använts vid beräkningar för abonnerad effekt. 

Energipris [kr/MWh] 280 

Fast kostnad [kr/år] 1 120 000 

Effektkostnad [kr/kW] 300 

Abonnerade effekten bestäms genom ett medelvärde från de två högsta flödena från föregående år 

[13]. Då endast en fastighet är ansluten till KB01 systemet idag, och den har ej varit driftsatt under maj 

– september finns ingen data att tillgå, och därav kommer alla husen att simuleras. För den högsta 

utetemperatur har data inhämtats från SMHI väderstation i Uppsala [14]. Den indata som används för 

kylbelastning finns i tabell 3 och är samma nyckeltal som användes vid förstudie till projektering av 

KB01 [2]. Nyckeltalen togs fram genom att använda uppmätt energianvändning på befintliga 

byggnader inom sjukhusområdet. Vid beräkningar för belastning i den senare rapporten från 2014 har 

de dock valt att anta ta hänsyn till att en värmeväxlare kommer vara installerad i ventilationen [15]. I 

och med detta går det att använda frånluften från lokalerna att kyla luften utifrån, under de tillfällen 

det är varmare utomhus än inomhus. Detta kallas kylåtervinning och medför att de har sänkt 

kyleffektbehovet från 20 W/m2 till ca 13 W/m2. Då nyckeltalen för kyla är framtagna från verkliga 

byggnader har ett antagande gjorts att i de byggnader som används till referens, finns det 

värmeåtervinning i luftbehandlingssystemen och är därför inräknat i de nyckeltalen som presenteras i 

tabell 3. 

Tabell 3. Nyckeltal för kylbelastning. 

Nyckeltal W/m2 

Komfortkyla 42 

   -Ventilation 20 

   -Bafflar 22 

Processkyla 4,5 

Där nyckeltalet för komfortkyla är angivet när kyleffektbehovet är som högst, alltså vid den högsta 

utetemperaturen. Medan behovet för processkyla är konstant hela året om. 

För att beräkna kyleffektbehovet vid varierande utetemperatur har det antagits att kyleffektbehovet 

är linjärt med utetemperaturen. Då går det att bestämma kylbehovet vid varierande utetemperatur 

med hjälp av ekvation 2, som återfinns i teoriavsnittet. 

För ventilation har det antagits en önskad inblåsningstemperatur på 18˚C, vilket gör att kylbehovet för 

ventilation vid en utetemperatur på 18˚C är 0 W, medan maxlasten för ventilation uppstår vid högsta 

dimensionerande utetemperatur. I det här fallet är det 29,1˚C, då är kyleffektbehovet 20 W/m2. Här 

tas ingen hänsyn till extra effektbehov för kylning av luft med hög fuktighet, s.k. fuktigkylning, utan det 

beräknas som torrkylning även fast den i verkligheten är fuktig. 

För bafflar används samma dimensionerande utetemperatur som för ventilation, medan ett kylbehov 

startar redan vid 14,5˚C. 

Sedan har effektbehovet för processkyla, kylbafflar och ventilation adderats m.h.a. ekvation 5 för att 

bestämma det totala effektbehovet vid den utetemperaturen. 

För att bestämma hur mycket energi som är lagrad i rören i KB01-systemet antogs rören vara rostfria 

syrafasta och dimensionerna följer rörgrossisten DAHL’s produktkatalog [16]. Här antas energi lagras i 
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både rörgodset och vattnet som är i röret. För beräkningar av vattenvolymen i röret användes ekvation 

6, medan för att bestämma volymen på rörgodset användes ekvation 7. För att bestämma hur mycket 

energi som kan lagras i materialet och fluiden användes ekvation 8. 

4.3.2 Beräkningar för byggnationskostnader 

För att jämföra kostnader mot ett system som inte har byggts och mot ett som ska byggas har vissa 

kostnader för systemen behövts antas. I förstudierapporten från 2013 utfördes en mervärdesanalys, 

där alla kostnader i själva byggnaderna (radiatorer, pumpar, kylbafflar, rör till kylbafflar mm.) antogs 

vara lika, medan inköpskostnaden av värmeväxlare, rör i kulvert och vätskekylapparater har olika 

kostnader, då effektbehovet kan skilja mellan alternativen [2]. I tabell 4 framgår det att 

kostnadsanalysen från 2013 visade på en grundinvestering för KB01-systemet på 12,4 Mkr, och en 

mervärdesinvestering på ca 54 respektive 55 Mkr för KB01 och alt.0. Enligt deras beräkningar är den 

stora besparingen i minskad kostnad vid inköp av värmeväxlare, vätskekylapparat och kylmedelskylare 

då kyleffektbehovet minskar med ett stort sekundärt nät. Beräkningarna för kostnader kommer 

baseras på dessa beräkningar, med vissa justeringar.  Den totala kostnaden efter byggnationen slutade 

på 17,6 Mkr, för kylcentralen och rörsystemet [17].  

Tabell 4. Kostnadsberäkning från 2013 och hur kostnaden blev efter byggnation av KB01. 

 

 

 

 

 

 

I ett samtal med Vattenfall beskrev de att fjärrkylan i Uppsala är speciell då det är få kunder anslutna, 

och att de därför inte har någon direkt prislista för fjärrkyla. Vid förhandlingar med kunder har de 

istället som mål att matcha kundens andra alternativ, som är att köpa in egna kylmaskiner. De nämnde 

även att rent generellt är sjukhus som kund ganska speciella då det oftast inte finns en naturlig 

inkopplingspunkt utan flera olika [18]. 2004 betalade Region Uppsala en anslutningsavgift på 15 Mkr 

till vattenfall för att ansluta fjärrkyla [10]  

I beräkningarna från 2013 har det antagits en anslutningsavgift samt en kostnad för rördragning i 

kulvert, mellan UC (liknande KB01, dock med mindre rördimensioner). Vid anslutning av fjärrvärme 

och el är det vanligt att kunden får betala en avgift för att leverantören ska dra fram rör eller kabel till 

huset, kallad anslutningsavgift [19], [20]. I tidigare beräkningar antas därför samma kostnad ha 

beräknats två gånger. Därför har en korrigering till de beräkningarna utförts, där anslutningsavgiften 

har räknats bort medan kostnaden för rör i kulvert är kvar. I mervärdeskostnadsanalysen har kostnader 

för projektering, samordning, byggherrekostnader m.m. antagits vara 0 % av den totala kostnaden. Det 

har alltså bara tagits hänsyn till själva materialkostnaden, vilket kan vara en anledning till att den 

slutgiltiga kostnaden för KB01 är så pass mycket högre än den uppskattade. I tidigare beräkningar har 

de räknats med en sammanlagringseffekt på 80 % för nödkyla, vilket har sänkt investeringskostnaderna 

för kylmedelkylare och värmeväxlare för dessa. Denna sammanlagringseffekt har de också räknat med 

för värmeväxlaren i KB01. Vilket mest troligt också är fallet, att alla fastigheter troligtvis inte kommer 

ha sin kyleffekttopp exakt samtidigt. I beräkningarna i denna rapport har dock ett antagande tagits om 

att alla förbrukare kommer ha sin maxlast samtidigt, och det enda som sänker effekten är den lagrade 

energin i rörsystemet. I de ekonomiska beräkningarna har en livslängd på de olika delarna antagits 

enligt tabell 5 [21]. 

  

Verklig kostnad 
[Mkr] 

Kostnadsanalys för 
rördragning i kulvert 
[Mkr] 

Kostnadsanalys för 
apparatkostnad i 
husen 
[Mkr] 

Total 
uppskattad 
kostnad  

[Mkr] 

KB01 17,6 6,3  41,863  54,266  

Alt. 0 - 4,2  51,277  55,477  

Skillnad - 2,1  -9,414  -1,277  
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Tabell 5. I tabellen presenteras den antagna tekniska livslängden för värmeväxlare och rörsystem. 

 Livslängd 
Värmeväxlare [år] 

 20 

Livslängd 
Rörsystem [år] 

50  

Antalet pumpar är även dubbelt så många i KB01 jämfört med alt.0. Pumpkostnader har tidigare 

antagits varit lika. Samma antagande har tagits i dessa beräkningar, även fast kostnaden egentligen 

blir högre med fler pumpar så kommer den kostnaden minska en annan kostnad, då idén med KB01 är 

att kunna flytta på värme och kyla mellan byggnader. Vilket kommer minska behovet för att köpa in 

energi. Att ta med alla kostnadsposter är därför väldigt tidskrävande och därför har gränsdragningen 

dragits här gällande vilka kostnader som ska räknas med. Det anses inte påverka resultatet av 

examensarbetet. 

5. Resultat 
I detta avsnittet presenteras resultatet för den ekonomiska jämförelsen. Förslag på hur styrningen kan 

förbättras för de olika UC presenteras också. 

5.1 Ekonomisk jämförelse  
I tabell 6 presenteras resultatet för beräkningarna över hur mycket energi som KB01-systemet kan 

lagra. 

Tabell 6. Den energin som lagras i godset för röret och vattnet. 

Dimension 
[DN] 

Längd 

[m] 
Diameteri 

[m] 
Diametery 
[m] 

VVatten 
[m3] 

VJärn 
[m3] 

EVatten 
[kWh] 

EJärn 
[kWh] 

Tot. E 
[kWh] 

400,0 134,0 0,4 0,4 16,8 0,5 199,3 5,1 204,3 

600,0 336,0 0,6 0,6 95,0 2,6 1124,2 25,5 1149,7 

      Summa 111,8 3,1 1323,4 30,6 1354,0 

Där EVatten är energin som vattnet kan lagra och är totalt 1323,4 kWh om temperaturen sänks från 18 

till 8 ˚C. Medan EJärn är hur mycket energi som kan lagras i rörmaterialet, och uppgår till 30,6 kWh om 

temperaturen på hela rörmaterialet har sänkts från 18 till 8 ˚C. Medan Tot. E är den totala energin som 

kan lagras i systemet. Detta är alltså under förutsättningen att returtemperaturen i KB01 systemet är 

18 ˚C, skulle returtemperaturen vara lägre är den lagrade energin också lägre, likaså om 

returtemperaturen är högre än 18 ˚C kommer den lagrade energin då också bli högre.  
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Tabell 7. Simulering av förbrukning för J-, B-, F- och C-huset under den varmaste dagen 2017. Samt deras totala belastning 

och hur effekttoppen kan minskas med den interna energin. 

Tid\Hus J [kW] B [kW] F [kW] C (R4) [kW] 
Tot. belastning 

[kW] 
Med KB01 
[kW] 

0 514 960 221 46 1741 1741 

1 406 757 159 36 1358 1358 

2 388 723 148 35 1294 1294 

3 369 690 138 33 1230 1230 

4 523 977 226 47 1773 1773 

5 745 1391 356 67 2559 2559 

6 1361 2540 717 122 4740 4740 

7 1678 3133 904 150 5865 5865 

8 2135 3985 1172 191 7483 7483 

9 2353 4393 1300 211 8257 8257 

10 2532 4726 1405 227 8890 8890 

11 2750 5134 1534 246 9664 9664 

12 2949 5504 1650 264 10 368 9846 

13 2949 5504 1650 264 10 368 9846 

14 2889 5393 1615 259 10 157 9846 

15 2711 5060 1510 243 9524 9524 

16 2135 3985 1172 191 7483 7483 

17 2214 4133 1219 198 7765 7765 

18 2095 3911 1149 188 7343 7343 

19 1897 3540 1032 170 6639 6639 

20 1579 2948 845 141 5513 5513 

21 1381 2577 729 124 4810 4810 

22 1122 2095 577 100 3895 3895 

23 864 1614 426 77 2981 2981 

I tabell 7 har de olika fastigheterna som beräknas vara anslutna till KB01-systemet år 2020 simulerats, 

där simuleringen visar kyleffektbehovet timme för timme den varmaste dagen 2016. Mellan kl. 12-14 

på dagen är kyleffektbehovet som störst, med ett sammanlagt effektbehov på 10 368 kW som mest. I 

kolumnen längst till höger har de högsta effekttopparna kunnat kapas m.h.a. den lagrade energin i 

systemet, vilket sedan visas i figur 9 nedanför.  
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Figur 9. Graf över den simulerade lasten under varmaste dagen (25/7) 2016, och hur effekttoppen kan minskas med den 

lagrade energi i KB01-systemet. 

Den blåa grafen visar hur det totala effektbehovet har simulerats den varmaste dagen 2016. Med hjälp 

av den lagrade energin i KB01-systemet kan effekttoppen kapas, vilket visa med den gröna linjen, och 

därmed sänka kostnaden för abonnerad effekt. Effektbehovet sänks då från 10 368 kW till 9846 kW, 

en minskning med drygt 5 %. I figuren är även en röd linje som visar det verkliga effektbehovet hämtat 

från Vattenfalls driftdata för samma dag som har simulerats, jämförs graferna i figuren går det att se 

ett klart samband över hur graferna beter sig under dagen. Den röda grafen är lite förskjuten i högerled 

jämfört med den blå, om det beror på tröghet i huset eller någon annan anledning går det bara att 

spekulera i. Det tyder dock på att simuleringen är representativ för verkligheten. Toppen är lite plattare 

i den röda grafen än vad den är i den blå. Det kan bero på att det högsta effektbehovet för de anslutna 

förbrukarna inte kommer exakt samtidigt under dagen, vilket beräkningar för den blå grafen har 

antagit.  

Anledningen till att beräkningarna inte utgår från den verkliga driftdatan är att datan är från det gamla 

kylsystemet och ej KB01, och därför är det inte samma förbrukare som är anslutna vilket gör att 

kyleffektbehovet är annorlunda. 
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Tabell 8. I tabell visas den beräknade kostnaden för abonnerad effekt och den nya uppskattade mervärdeskostnaden för 

systemen. 

  

Kostnad för 
abonnerad 
effekt 
(a Abonnerad effekt)  
[tkr/år] 

Kostnad 
för rör i 
kulvert 
(K0 rör)  
[tkr] 

Kostnad 
för VVX  
(K0 VVX) 
[tkr] 

 

Alt.0 3110 5640 3110 

KB01 2954 8085 6064 

Skillnad  159,6 -2445 -2954 

I tabell 8 presenteras resultatet från de ekonomiska beräkningarna, i de nya beräkningarna har 

kostnaden för rör ökat för både KB01 & alternativ 0, anledningen till detta är att ca 270 meter rör har 

tillkommit utöver de ursprungliga beräkningarna, detta för att ansluta R4. I KB01 har DN400 installerats 

för denna strecka, medan för alternativ 0 har det antagits att DN200 skulle ha använts, vilket även har 

antagits i tidigare beräkningar. Kostnaden för värmeväxlare i alternativ 0 är samma som tidigare, 

medan kostnaden för värmeväxlare i kylcentralen för KB01 har ökat, anledningen till detta är att i 

tidigare beräkningar har de tagit hänsyn till att vätskekylaggregat producerar kyla när det är hög 

värmebelastning. I dessa beräkningar har det ej tagits hänsyn till denna frikyla. Den årliga kostnaden 

för abonnerad effekt för KB01 är 159,6 tkr billigare än för alternativ 0. 

Tabell 9. Tabell över nettonuvärde(NNV) för KB01 och alternativ 0. 

r [%] 4 

nvvx [år] 20 

nrör [år] 40 

f20 13,59 

f40 19,79 

K20, KB01 [tkr] 2768 

K40, Alt.0 [tkr] 1420 

a Abonnerad effekt KB01[tkr] 2954 

a Abonnerad effekt alt.0[tkr] 3110 

K0 rör KB01 [tkr] 8085 

K0 rör Alt.0 [tkr] 5640 

K0 VVX KB01 [tkr] 6064 

K0 VVX Alt.0 [tkr] 3110 

G Tot. KB01 [tkr] 14 149 

G Tot. Alt.0 [tkr] 8750 

NNVKB01 [tkr] -75 380 

NNVALT.0 [tkr] -71 732 

I tabell 9 presenteras nettonuvärdet (NNV) för KB01 och alternativ 0, samt all indata för att beräkna 

NNV med ekvation 13. Anledningen att NNV är negativt är att det inte finns några inkomster för 

systemen utan endast utgifter. Enligt NNV är KB01-systemet ungefär 3,6 Mkr dyrare än ett traditionellt 

system. En teknisk livslängd på 50 år för rörsystemet har antagits, dock antas rörsystemet avvecklas 

efter 40 år, detta i samband med att värmeväxlare kommer behöva bytas. Även fast teknisk livslängd 

finns kvar i rörsystemet antas det inte finnas kvar något restvärde. För värmeväxlare har en livslängd 

på 20 år antagits. Jämförelsen avser endast om KB01-systemet skulle användas som ett traditionellt 

system. Ingen hänsyn har tagits till eventuella fördelar ett KB01-system kan medföra. 
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5.2 Kylcentralen 
Ett av målen med examensarbetet var att se över regleringsförbättringar för att öka 

returtemperaturen på sekundärnätet. Då kylcentralen saknar egna pumpar och flödet i systemet styrs 

helt av tertiärsystemens behov, är det omöjligt att påverka returtemperaturen här. Därför kommer 

inga förslag finnas för att öka returtemperaturen på sekundärnätet i kylcentralen, utan förslagen 

kommer i första hand behandla hur kylenergin kan användas effektivare på primärsidan. Idag debiterar 

Vattenfall inte sina kunder något för volymflöde, eller straffavgift om returtemperaturen är för låg. 

Flera leverantörer väljer dock att ha någon slags avgift om energin inte används tillräckligt bra [12]. 

5.2.1 Genomgång av driftläget idag 

Då systemet inte har varit i drift en längre tid är det svårt att hitta problem med styrningen, då felen 

som uppstått oftast beror på för låg last för systemet i fråga, eller att styrventilen har styrts manuellt, 

vilket har skapat följdeffekter. Ett problem som dock framträtt är att högsta effektuttaget under 

driftperioden är knappt 30 % av installerad effekt, och baslasten har legat runt 7 % av installerad effekt, 

för en värmeväxlare. Det går dock inte att urskilja i driftdata att det ska vara ett problem med 

regleringen, främst då framledningstemperaturen i de flesta fall är inom reglerintervallet och att 

temperaturdifferensen mellan primär- och sekundäreturledning oftast har varit under 1 ˚C. Att ha i 

beaktning är att styrcentralen endast lagrar data elva gånger per dygn, vad som händer mellan dessa 

tillfällen går det bara att gissa sig till. Nämnt tidigare är att det går att ser hur styrventilen på 

primärsidan har justerats manuellt via styrcentralen vid ett antal tillfällen, detta har resulterat i 

högre/lägre framledningstemperatur än vad börvärdet säger, vilket sedan återspeglar sig i resten av 

systemet med diverse fel. Denna driftdata återspeglar ej verkligheten och ett försök att sålla ut denna 

data har gjorts, dock kan felaktiga data ännu finnas med. 

I bygghandlingen för KB01 står det att vid negativa flöden ska flödet ej registreras, utan ett larm ska 

skickas till styrsystemet [22]. Från driftdata går det att utläsa hur det vid flera tillfällen och under längre 

tid har varit negativ värmeväxling (returtemperaturen är lägre än framledningstemperaturen) och 

positivt flöde enligt styrcentralen. Beräkningsmässigt blir det är fel, det kan inte vara positivt flöde och 

negativ värmeväxling. Men det stämmer överens med vad som står i bygghandling gällande negativa 

flöden, att det negativa värdet inte registreras. Dock verkar inte styrningen ha fungerat som den ska 

och ändra det negativa flödet till positivt. Enligt Region Uppsala ska problemet med negativa flöden 

vara åtgärdat, så detta problem bör ej uppstå fler gånger. 

Tabell 10. Fram- och returledningstemperatur på primärsidan, samt temperaturdifferens mellan retur- och framledning på 

primär- och sekundärsida. Data är sorterat i intervall på 1 grad för att se vilka värden som är vanligast. 

Primärsidan 
Temperaturintervall 
[˚C] 
 

Observationer 
 
 

Temperaturintervall 
[˚C] 
 

Observationer 
 
 

Temperaturintervall 
[˚C] 
 

Observationer 
 
 

Tretur 5 ≤6< 1  Δ0≤1< 50 Tfram 3 ≤4< 39 

Tretur 6 ≤7< 108  Δ1≤2< 506 Tfram 4 ≤5< 630 

Tretur 7 ≤8< 440  Δ2≤3< 67 Tfram 5 ≤6< 1100 

Tretur 8 ≤9< 170  Δ3≤4< 270 Tfram 6 ≤7< 339 

Tretur 9 ≤10< 195  Δ4≤5< 127 Tfram 7 ≤8< 33 

Tretur 10 ≤11< 544  Δ5≤6< 498 Tfram 8 ≤9< 18 

Tretur 11 ≤12< 504  Δ6≤7< 390 Tfram 9 ≤10< 2 

Tretur 12 ≤13< 161  Δ7≤8< 205 Tfram 10 ≤11< 1 

Tretur 13 ≤14< 16  Δ8≤9< 27     

Tretur 14 ≤15< 22  Δ9≤10< 19     

Tretur 15 ≤16< 3  Δ10≤11 5     
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Tabell 11. Fram- och returledningstemperatur på sekundärsidan, samt temperaturdifferens mellan retur- och framledning. 

Data är sorterat i intervall på 1 grad för att se vilka värden som är vanligast. 

Sekundärsida 
Temperaturintervall 
[˚C] 
 

Observationer 
 
 

Temperaturintervall 
[˚C] 
 

Observationer 
 
 

Temperaturintervall 
[˚C] 
 

Observationer 
 
 

Tretur 7 ≤8< 487  Δ0≤1< 866 Tfram 7 ≤8< 1097 

Tretur 8 ≤9< 213  Δ1≤2< 274 Tfram 8 ≤9< 851 

Tretur 9 ≤10< 161  Δ2≤3< 485 Tfram 9 ≤10< 67 

Tretur 10 ≤11< 551  Δ3≤4< 365 Tfram 10 ≤11< 77 

Tretur 11 ≤12< 493  Δ4≤5< 142 Tfram 11 ≤12< 72 

Tretur 12 ≤13< 155  Δ5≤6< 10 Tfram 12 ≤13< 1 

Tretur 13 ≤14< 21  Δ6≤7< 17 Tfram 13 ≤14< 6 

Tretur 14 ≤15< 22  Δ7≤8< 5 Tfram 14 ≤15< 5 

Tretur 15 ≤16< 4         

 

I tabell 10 & 11 har fram- och returtemperaturer för primär- och sekundärsidan sorteras in i intervall 

på 1 ˚C, och likadant har temperaturdifferensen tagits fram för att se hur väl energin i vattnet används. 

I denna data har de tillfällen när styrventilen blivit manuellt manövrerad tagits bort. 

Enligt svensk fjärrvärme är det önskvärt med en returtemperatur på 14–20˚C på primärsidan [1]. 

Ungefär 1 % av de presenterade mätvärdena uppfyller det. Medan rekommendationerna på 

framledning är 4–10˚C, där uppfylls ungefär 60 % av de registrerade värdena, medan större delen av 

resterande värden är under 4˚C. Det kan även vara en anledning till att returtemperaturen inte 

kommer upp i de värden som rekommenderas.  

Den låga returtemperaturen kan även bero på låg last eller dåligt reglerade förbrukare på 

sekundärsidan, vilket även syns i temperaturdifferensen på sekundärsidan. Vid sommardrift är det 

önskvärt med en temperaturdifferens på 10˚C, och för vinterdrift en differens på 7˚C (returtemperatur 

på 18˚C). Knappt 0,2 % av de registrerade värdena uppnår en temperaturdifferens över 6˚C på 

sekundärsidan.  

Värdena för temperaturdifferensen på sekundärsidan är beloppet av värdet, pga. att flödet har varit 

negativ under vissa perioder. Vid negativa flöden blir framledningstemperaturen högre än returen. 

Ärvärdet blir då högre än börvärdet, utan möjlighet att uppnå det.  Enligt styrkortet ska styrventilen 

på primärsidan då stänga, i driftdata indikerar ventilen att den varit öppen, även fast flödet varit 

negativt. Ju större differensen blir mellan ärvärdet och börvärdet desto mer öppnar sig styrventilen. 

Det kan även vara en anledning till att temperaturdifferensen på primärsidan är låg, då styrningen inte 

fungerat. De största beräknade flödena på primärsidan har inträffat samtidigt som flödesriktningen på 

sekundärsidan var felaktig, och öppningsvärdet för styrventilen på primärsidan var väldigt högt. 
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Figur 10. Graf över korrelationen mellan öppningsgraden för styrventilen och temperaturdifferensen på primärsidan. 

I figur 10 går det att se hur flertalet av de låga temperaturdifferenserna beror på hög öppningsgrad på 

styrventilen, medan de med högre temperaturdifferens beror på låg öppningsgrad.  

Tabell 12. Flöden på primärsidan sorterade i intervall om 5 l/s, samt tryckfall över styrventilen. 

Flödesintervall [l/s] Observationer  ΔkPa 

 0≤1<  429 0–0 

 1≤5<  1006 0,0–0,2 

 6≤10<  557 0,3–0,9 

 10≤15<  96 0,9–1,9 

 15≤20<  43 1,9–3,4 

 20≤25<  18 3,4–5,3 

 25≤30<  12 5,3–7,7 

 30≤35<  2 7,7–10,4 

 35≤40<  1 10,4–13,6 

I tabell 12 har volymflödet på primärsidan sorterats in i intervall om 5 l/s. Utom 0–1 l/s som antas vara 

”noll-flöden”. Styrventilen har ett kvs-värde på 390, vilket motsvarar ett flöde på 108 l/s vid fullt öppen 

och ett tryckfall på 1 bar, i högra kolumnen har tryckfallet över styrventilen vid de angivna flödena 

beräknats. Att ha i åtanke är att flödena i tabell 12 är beräknade med ekvation 11, om 

framledningstemperaturen i sekundärnätet har uppnått sin lägsta temperatur kan ingen mer energi 

övergå till primärsidan, även om flödet ökas, det kan därav ha varit betydligt högre flöden än de som 

är beräknade i tabell 12. De gånger temperaturdifferensen har varit avsevärt mycket högre på 

sekundär- än primärsidan härrör från tillfällen då styrventilen blivit manövrerad manuellt eller flödet 

har gått åt fel håll på sekundärsidan, vilket betyder att flödena över lag har varit låga med tanke på 

kapaciteten, och flödet har överlag varit lägre på primär- än sekundärsidan enligt figur 11. 
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Figur 11. Det uppmätta flödet på sekundärsidan i blått och det beräknade flödet på primärsidan vid samma loggtillfälle som 

det uppmätta flödet. 

I figur 11 är flödena sorterade i tiden på X-axeln. Då data har tagits bort de tillfällen styrventilen blivit 

manövrerad manuellt finns det större glapp i data vilket kan vara anledningen till de ”spikar” som 

uppstår ibland i figuren. Data registreras dock endast varannan timme och flödebilden kan också ha 

hunnit ändras under den tiden. Figur 11 visar dock på att flödet på primärsidan är lägre än flödet på 

sekundärsidan.   

5.2.2 Optimeringsförslag 

Negativa flöden kan uppstå över värmeväxlaren, om negativa flöden uppstår ska styrcentralen leda om 

flödet för att få positivt flöde över värmeväxlaren igen. Närmare beskrivning hur styrningen fungerar 

finns i avsnitt 3.2.2. Kylcentralen. Som förslag bör även styrventilerna på primärsidan stängas när 

negativa flöden uppstår. Det finns ingen anledning att de styrventilerna ska vara öppna då flödet över 

värmeväxlaren på sekundärsidan ska vara avstängt till flödet blivit positivt igen. Det bör även utföras 

en översyn av styrningen för att fördela om flödet vid negativa flöden, enligt mätvärden har det tagit 

en längre tid för att ändra flödesriktningen de gånger negativa flöden har uppstått, samt att de 

fortfarande varit värmeväxling till primärsidan. Av denna anledning finns det anledning att tro att 

styrningen inte fungerar som tänkt. 

Enligt beräkningarna i tabell 12 är det ett tryckfall på 13,6 kPa vid det högsta beräknade flödet, knappt 

15 % av det lägsta rekommenderade tryckfallet enligt Svensk Fjärrvärme [1]. Vilket sänker styrventilens 

auktoritet och förmåga att reglera på ett tillfredsställande sätt.  

Av denna anledning rekommenderas därför att installera parallella styrventiler på en värmeväxlare 

enligt figur 12. Samt att de båda värmeväxlarna ska börja operera beroende av varandra, där den ena 

stänger av vid lågt behov eller slår på vid högt behov. 
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Figur 12. Förklarande figur över hur kylcentralen bör byggas om för att använda energin bättre på primärsidan. 

Inringning 1 är dubbla styrventiler där en rekommenderas att ha ¼ till ⅓ av det totala kvs-värdet. 

Alternativt att befintlig styrventil sitter kvar, och en extra styrventil monteras för att kunna reglera 

under vinterdrift med låg belastning. Inringning 2 är en befintlig styrventil som är normalt öppen, 

värmeväxlaren är dock avstängd för tillfället pga. låg belastning. Den ventilen ska vara normalt stängd 

och öppna när de parallellkopplade styrventilerna börjar närma sig fullt öppen, t.ex. 80 % styrsignal. 

Samtidigt som styrventil 2 övergår till fullt öppen ska 1 stänga till 40 % (om parallellkopplingen ses som 

en enhet), och 3 öppnar till 40 %. Istället för att styrventilerna ska reglera på 

framledningstemperaturen från varje växlare ska temperaturen styras via en temperaturgivare på den 

gemensamma framledningen, inringning 4. Systemet kommer bli trögare om temperaturen styrs via 

temperaturgivare 4, dock kommer systemets totala volym jämna ut eventuella avvikelser på 

framledningstemperaturen.  

Fördelar med parallellkopplade styrventiler är följande [23]:  

1) Bättre reglering över hela flödesområdet, samt att risken att det blir ”on-off” reglering vid låga 

flöden minimeras. 

2) Precisionen hos ställdonet ökar, mindre ställdon tenderar till att kunna göra mindre justeringar 

än större ställdon. 

3) Även fast det blir två ventiler istället för en ventil, brukar vanligtvis två lika stora ventiler vara 

billigare än en stor, där två små har samma sammanlagda kvs-värde som en stor. 

4) Kostnaden för två likvärdiga ställdon är vanligen billigare än ett stort, där de två mindre 

ställdonen reglerar ventiler med samma sammanlagda kvs-värde som en stor. 

5) Det blir viss redundans vid två ventiler istället för en, även om en inte klarar av högsta flödet 

så går det fortfarande att använda kyla under reperationstiden. 

6) Med mer stabilare reglering minskas risken för tryckslag i och med hackig reglering. 
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Nackdelar med parallellkopplade styrventiler är att det spelar stor roll vilken typ, och storlek på 

ventiler som väljs för att motsvara den större ventilens flödesauktoritet.

 

Figur 13. Figuren visar hur flödeskaraktäristiken beror på storleksfördelningen vid val av styrventil. 

I den vänstra grafen är storleksförhållandet för de två mindre ventilerna är 1:1. För den högra är storleksförhållandet 1:10 

[23]. 

I figur 13 har en simulerings utförts över hur valet av storlek på styrventilerna påverkar dess flöde, 

beroende på hur öppen ventilerna är, här antas tryckfallet över ventilen vara konstant, vilket det inte 

är i verkligheten. I båda fallen reglerar ventilerna likadant, den första ventilen reglerar mellan 0–50 % 

i styrsignal från reglercentralen, medan den andra styrventilen reglerar mellan 51–100 % i styrsignal. 

Den andra ventilen börjar alltså öppna vid styrsignal 51 % medan den första är helt öppen vid styrsignal 

50 %.  I den vänstra grafen går det att se hur den resulterande grafen blir kraftigt olinjär jämfört med 

hur kurvan för en ventil ser ut. Medan för den högra grafen i figur 13 följer den resulterande kurvan 

ursprungskurvan väldigt väl. Nackdelen med att ha en väldigt liten ventil och en större är att fördelen 

med ett billigare alternativ inte då gäller [23]. 

 

Figur 14. Hur förändring av styrsignal kan anpassa Svensk Fjärrvärmes rekommendationer på styrventil till 

ventilkaraktäristiken för den större ventilen. Till vänster i figur är en 50/50 % delning av styrsignal, medan till höger är en 

73/27 % delning [23].  

I figur 14 har storleken valts med hänsyn till svensk fjärrvärmes rekommendationer och simulerats. 

Där den större ventilen är 2,5 ggr större än den mindre. Till vänster i figur 14 delas styrsignal som ovan 

beskrivet med 50/50 % delning, men den resulterande kurvan av de två ventilkaraktäristikerna är dåligt 

anpassad till kurvan för en ventil. Istället har styrsignalen ändrats för den mindre ventilen där den är 
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fullt öppen först vid 73 %, medan den större ventilen börjar öppna först vid 74 %. Samt att den större 

ventilen har ändrats till en ventil med linjär karaktäristik istället för logaritmisk, vilket är vanligast. Med 

en förändrad styrsignal och karaktäristik på den större ventilen blir anpassningen av den resulterande 

kurvan mycket bättre till originalkurva. Med denna information är det inte helt enkelt att byta ventil, 

utan en noggrann utredning bör utföras för att undersöka vilka styrventiler det bör bytas för att ersätta 

den befintliga och hur styrsignalen ska fördelas mellan dessa två. 

5.3 R4 
När styrventilen på primärsidan har handreglerats har temperaturavvikelser uppstått i hela systemet, 

detta går även att se i driftdatan från R4’a, därför har ett försök att sålla bort denna data gjorts, felaktig 

data kan dock fortfarande finnas med. 

 

 

Figur 15. Visualisering över temperaturerna på retur- och framledningen i tertiärnätet beroende av styrventilens 

öppningsgrad på sekundärsidan. 

I figur 15 går det att se hur temperaturerna på framledningen (orangea prickar) och returledningen 

(blåa prickar) är beroende av öppningsgraden på styrventilen. 88 % av alla värden är lokaliserad mellan 

0–20 % öppningsgrad. I data har öppningsgrad 0 % tagits bort då det inte antas vara någon förbrukning, 

samt de gånger då styrventilen i FKC har manövrerats manuellt. 

Ur figuren går det att urskilja att styrventilen har låg öppningsprocent större delen av tiden. Önskad 

framledningstemperatur är 12 ˚C. Vid låg öppningsgrad på styrventilen är även 

framledningstemperaturen lägre än 12 ˚C, ibland upp till 5 ˚C lägre. De gånger 

framledningstemperaturen har varit så pass låg har även öppningsgraden för styrventilen varit under 

2 %. En orsak kan vara väldigt låg last, eller ingen alls. Då flödesmätare saknas för UC är det svårt att 

dra slutsatser om belastningen. Då framledningstemperaturen är låg, påverkar det även 

returtemperaturen och gör den lägre än önskat. Systemet är byggt för att leverera en returtemperatur 

på 19˚C vid dimensionerad effekt. Då kylbehovet är lågt brukar det vanligen vara ett större 

värmevärmebehov. Av denna anledning är det önskvärt, även om flödena är så pass låga att öka 

returtemperaturen. 
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Figur 16. Visualisering över temperaturen i returledningen i sekundärnätet beroende av styrventilens öppningsgrad på 

sekundärsidan. 

I figur 16 går det att se hur returtemperaturen på sekundärsidan (KB01) varierar mellan 10–17 ˚C.  

Önskvärt är att ha en returtemperatur på 18 ˚C på sekundärsidan. 

                (*2000 tim) 

  H[m]               10 

18,60                 9 

                  8 

13,90                 7 

                  6 

9,28                 5 

                  4 

4,64                 3 

                  2 

0,00               ��  [l/s]   

  0,0 3 6,1 9,1 12,1 15,2 18,2     
Figur 17. Figur över hur flödet och tryckhöjningen har varit på tertiärsidan över tid. 

I figur 17 visualiseras driftdata från pumpen på tertiärsidan, det dimensionerade flödet för tertiärsidan 

8,56 l/s, enligt figuren har flödet varit mellan 0–3 l/s under 12 000 drifttimmar. Flödet har alltså aldrig 

uppnått det dimensionerade flödet på 8,56 l/s på tertiärsidan. 

                (*600 tim) 

  H[m]               10 

17,90                 9 

                  8 

13,40                 7 

                  6 

8,93                 5 

                  4 

4,46                 3 

                  2 

0,00               ��  [l/s]   

  0,0 3,9 7,9 11,7 15,8 19,8 23,7     
Figur 18. Figur över hur flödet och tryckhöjningen har varit på sekundärsidan över tid. 
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Figur 18 visualiserar hur pumpen på sekundärsidan har arbetat över tid. Enligt driftdata har pumpen 

haft ett flöde på 0–3,9 l/s under 4200 drifttimmar, 3,9–7,9 l/s under 6000 drifttimmar och 7,9 – 11,7 

l/s i 1800 drifttimmar.  Flödesbilden på sekundärsidan skiljer sig från flödet på tertiärsidan. 15 % av 

tiden har flödet varit mer än dubbelt så högt än det högsta flödet på tertiärsidan, en anledning till detta 

kan vara att förbigångsventilen, som nämns i avsnitt 3.2.1 har varit öppen samtidigt som styrventilen 

av någon anledning. 

Funktionen för förbigångsventilen är att öppna om frysrisk föreligger, enligt driftkorten. Då systemet 

aldrig kommer uppnå en framledningstemperatur kallare än 8 ˚C uppfyller inte förbigångsventilen sin 

funktion. En mer trolig anledning till förbigångsventilen kan vara att R4 ligger längst bort i KB01-nätet, 

om endast R4 skulle vara i drift skulle det ta 3 timmar att tömma systemet om högsta kyleffektbehovet 

uppstod i R4a. Av den anledningen kan förbigångsventilen finnas där som en slags kylvattencirkulation, 

för att säkerställa att det finns kyla när ett behov föreligger. Enligt Svensk Fjärrvärme ska 

förbigångsventiler installeras på primärsidan, och av anledningen för att motverka frysning [1]. 

Förbigångsventilen rekommenderas ha en storlek på 1 % av det dimensionerande flöde eller ett kvs-

värde på 1,7. Då KB01-systemet är annorlunda jämfört med ett konventionellt system så är 

förbigångsventilen befogad, ur aspekten att kunna ha tillgång till kyla direkt vid ett behov om ett behov 

ej har funnits under ett tag. Det som dock måste ifrågasättas i sådant fall är om styrningen för ventilen 

är för att motverka frysrisk eller för att garantera nog kall framledning, och om storleken på ventilen 

är korrekt för att säkerställa att kyla finns tillgänglig. I PM-rapporten från 2014 utfördes beräkningar 

där de simulerade hur mycket temperaturen skulle öka i systemet vid stillastående flöde i 24 timmar. 

Vid en omgivningstemperatur på 27 ˚C skulle temperaturen öka 0,74 ˚C [15]. Det bör ifrågasättas om 

förbigångsventilen är nödvändig. Idag ligger rören nedgrävda i mark vilket även har en isolerande 

förmåga. En negativ effekt av att ha förbigångsventil i UC är att returledningen, den ”varma ledningen” 

kyls ned av ej uppvärmt kylvatten. 

5.3.1 Optimeringsförslag 

Ett sätt att höja returtemperaturen utan att behöva justera in tertiärsystemet bättre är s.k. typ 2 

reglering. Funktionen för typ 2 reglering är att i första hand reglerar systemet på 

framledningstemperaturen, om den temperaturen är stabil och returtemperaturen sjunker under ett 

visst börvärde kommer styrcentralen att reglera på returtemperaturen istället, detta med en 

förskjutning av framledningstemperaturen [24]. Att göra den här åtgärden är relativt enkel då inga 

ingrepp i UC behöver göras, utan det är endast en reglerteknisk åtgärd.  

Som förslag bör förbigångsventilens funktion avaktiveras på prov, med uppföljning för att se om 

framledningstemperaturen påverkas negativt efter lång inaktivitet. Om framledningstemperaturen 

stiger för mycket bör en mindre ventil installeras enligt Svensk Fjärrvärmes rekommendationer [1]. Ett 

alternativ till att byta ut till en mindre ventil är att spärra öppningsgraden för ventilen till en lägre än 

vad det är nu. Av 4002 loggtillfällen har öppningsgraden på förbigångsventilen varit 50 % eller större 

2723 gånger. Detta motsvarar ungefär 2985 av 4392 driftstimmar, eller ca 68 % av tiden. 

Förbigångsventilen har varit helt stängd endast 22 gånger av dessa 4002 loggningstillfällen. 

Förbigångsventilen är av samma storlek som styrventilen, då underlag för ventilstorlek saknas går det 

inte att uppskatta flödet vid 50 % öppningsgrad. Att anta är att vid fullt öppen ventil är flödet det 

dimensionerade, 9,99 l/s, därför antas flödet vara 50 % av det flödet vid halvt öppen ventil. I tabell 13 

visas resultatet för driftkostnaden sedan drifttagande, beräkningar är gjorda med ekvation 18.  
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Tabell 13. Resultat för beräkningar av driftskostnad för pump, ackumulerad volym och ökning av returtemperatur på grund 

av förbigångsventil. Verkningsgrad för pumpen framtagen ur pumpens pumpkurva [25] Kostnad för el är medelvärde för 

2017 från vattenfallsprislista [26]. 

Antal timmar [h] 2985 

Volymflöde [l/s] 4,995 

Tryckhöjning [m] 4,46 

Elpris [kr/kWh] 0,3564 

Verkningsgrad [%] 59,6 

Pv [W] 367,1 

Driftskostnad [kr] 390,5 

Ackumulerad Volym [m3] 53 676 

  h�i KB01 [l/s] 18,4 

h3 [kJ/kg] 67,57 

T3 [˚C] 16,90 

Minskning av COP-carnot [%] 2,9% 

Besparingen i pengar som skulle ha gjorts om ventilens funktion varit avaktiverad är inte speciellt stor, 

utan den verkliga besparingen som finns att göra här är att minska kyleffekten till den varma ledningen, 

och därmed öka temperaturen i den varma ledningen. Under systemets drifttid har det passerat 

uppskattningsvis 53 676 m3 kylvatten till den varma ledningen. Medelflödet i KB01-systemet har varit 

18,4 l/s under drifttiden. Vid användning av ekvation 20 går det att bestämma vattnets specifika 

entalpi. Om ett flöde på 4,995 l/s med en temperatur på 11˚C från R4a antas och ett flöde på 13,4 l/s 

med temperaturen 18˚C från resterande UC i KB01-systmet, kommer returtemperaturen i KB01 -

systemet att sänkas från 18 till strax under 17 ˚C på grund av förbigångsventilen. Om en värmepump 

skulle ha varit inkopplad på den varma ledningen skulle COPCarnot-värdet ha sjunkit med 2,9 %. COPCarnot 

beräknas med ekvation 21, där ett antagande på THot om 55 ˚C är gjord (framledningstemperatur till 

t.ex. ett radiatorsystem). Om den varma ledningen istället används för att värma tilluften i 

ventilationen, och ett grädigkeit på 10 ˚C antas, går då tilluften att värma upp 1,1˚C extra, till 8 ˚C 

istället för 6,9 ˚C. Utifrån ett varaktighetsdiagram över utetemperaturen från 2013 i Uppsala, visar det 

att tilluften går att värma 393 timmar extra/år med vattnet i den varma ledningen. Medelluftfuktighet 

mellan utetemperaturen 7–8 ˚C är drygt 80 % under 2013 i Uppsala. För att värma upp luft från 6,9 till 

8 ˚C vid luftfuktigheten 80 % behövs ungefär 1 kJ/kg luft enligt ett mollierdiagram.  

Tabell 14. Beräkningar för att värma upp luft från 7 till 8 ˚C vid luftfuktigheten 80 %. 

Antal timmar [h] 393 

Specifik entalpi, Δh [kJ/kg] 1 

Densitet luft, ρ [kg/m3] 1,2 

Energiåtgång, E [kJh/m3*år] 471,6 

Årligbesparing [kr/m3/s] 168,1 

Med de ingångsvärdena går det att beräkna energiåtgången för att värma luft 1,1˚C vid 80% 

luftfuktighet. I tabell 14 visas resultatet, energiåtgången är 471,6 kJh/m3*år, skulle luftflödet vara 1 

m3/s är den årliga besparingen då alltså 471,6 kWh, eller 168 kr. Även här verkar besparingen i pengar 

väldigt liten. Viktigt att ha i åtanke är att besparingen är uttryckt i kr/ m3/s, alltså ju högre luftflödet är 

desto större blir besparingen.  

I den tekniska anvisningen för KB01-systemet står det att styrventiler i UC bör undvikas då det är 

varvtalsstyrda pumpar som ska reglera flödet över värmeväxlaren, om en styrventil ändå används bör 

den inte ha ett tryckfall >10 kPa, då systemet är byggt för låga tryck och små förluster [27]. Pumpen är 
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av typen Grundfos TPE3 och styrs idag genom att hålla ett konstanttryck på returledningen via en 

intern tryckgivare. Pumpen styr sig själv och är helt frånkopplad från DUC. Flödesregleringen på 

sekundärsidan fungerar alltså så att pumpen håller ett konstanttryck på framledningen, när 

styrventilen öppnar uppstår ett flöde. Då ventilen är placerat på framledningen och pumpen på 

returledningen, går det enkelt förklarat att säga att volymflödet genom ventilen inte ”trycks” igenom 

pga. ett drivtryck vilket de gör i vanlig mening, utan det ”sugs” igenom av pumpen, oberoende av 

tryckhöjningen efter pumpen. Av denna anledning är det onödigt att pumpen ska hålla ett 

konstanttryck. Därför rekommenderas det att istället ska pumpen ställas in att reglera med 

proportionell tryckreglering, vilket pumpen har som inbyggd funktion. 

 

Figur 19. I figuren visas skillnaden mellan proportionell tryckreglering och konstattryckreglering. 

I figur 19 visas skillnaden hur proportionell tryckreglering och konstanttryckreglering fungerar. 

Den svarta heldragna linjen är pumpkurvan, alltså vilken tryckökning kan pumpen ge vid ett specifikt 

flöde. Den röda heldragna linjen är systemkurvan, den beskrivs genom vilken tryckökning måste 

pumpen ge för att kunna driva flödet framåt och motverka de statiska och dynamiska motstånden i 

systemet. Den horisontella svarta streckade linjen är konstanttryckreglering medan den blå streckade 

linjen är proportionell tryckreglering. Arean mellan dessa två linjer är besparingen i uppfordringshöjd 

och i slutändan inköpt energi. Vilket även går att se i figur 18, där uppfordringshöjden och flöde visas 

för sekundärsidan. Uppfordringshöjden är konstant mellan 0–4,46 meter medan flödet har varierat 

över tid, oberoende av tryckökningen. På tertiärsidan är systemet annorlunda, där är systemets 

styrventiler efter pumpen, enligt avsnitt 3.3 där styrventilen förklaras är ventilen beroende av trycket 

före och direkt efter, och att då styra på varierande tryck sänker ventilens auktoritet vilket inte är 

önskvärt. 

5.4 J-huset   
Ur syftet med examensarbetet går det att läsa att tre stycken kylundercentraler ska analyseras. P.g.a. 

brist i underlag och tid att simulera driftsfall har därför ej J-huset kunnat genomföras.  

6. Diskussion 
Detta avsnitt är tänkt att binda ihop resultatet och diskutera eventuella felkällor i rapporten som 

läsaren bör beakta. 
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6.2 Diskussion om mätvärdeshantering 
All mätdata har hämtats in från respektive DUC i KB01, ingen större vikt har lagts i att granska den 

mätutrustning som är placerad i varje FKC. Ingen hänsyn har tagits till givares mätfel och hur stora 

dessa är. Tillit har lagts i att den projektör som har valt utrustningen kan sitt fält, och väljer den 

utrustning som uppfyller sin tänkta funktion bäst. 

Några fel som kan bero av fel givare eller yttre störningar är följande, 

-Givaren är inte konstruerad för att mäta inom det intervallet den mäter. 

-Utrustningen är inte kalibrerad korrekt. 

-Givaren är felplacerad och mäter inte det den är tänkt att mäta. 

-Yttre påverkan såsom magnetfält och omgivningen.  

Detta är endast några fel som kan bero av mätutrustningen och som det inte har tagits hänsyn till vid 

granskning av mätdata i detta examensarbete.  

Grädigkeit i FKC har i många fall varit närmare 0, medan det beräknade flödet på primärsidan har varit 

lägre än det uppmätta flödet på sekundärsidan. På grund av detta har det varit svårt att påvisa något 

problem med regleringen på primärsidan med en styrventil. Vid vissa tillfällen har det enligt 

mätutrustningen varit en högre returtemperatur på primär- än sekundärsidan. Vilket inte ska vara 

möjligt, om detta nu inte beror av mätfel. 

6.3 Slutsats och diskussion om beräkningar 
I många avseenden har det varit svårt att dra avgränsningar inom projektet, samt att i de flesta av 

beräkningarna har ingenjörsmässiga antaganden behövts utföras vilket läsaren bör ha i åtanke. Som 

exempel för de ekonomiska beräkningarna gällande abonnerad effekt, baseras dessa på en annans 

leverantörs kostnader och förutsättningar. Byggnationskostnaden för det traditionella systemet och 

KB01 har helt uppskattats utifrån nyckeltal. De tidigare beräkningarna visade på att KB01-systemet 

skulle vara en billigare investering än ett traditionellt system, detta främst p.g.a. minskad kostnad av 

utrustning. Beräkningarna i denna rapport har endast analyserat kostnaden för rör och värmeväxlare, 

för att se om KB01 blir billigare med en sänkt abonnerad effekt. Enligt en NNV analys är KB01 ungefär 

3,6 Mkr dyrare än ett traditionellt system. Detta är under förutsättningarna att KB01 används som ett 

traditionellt system. Jag tror dock om hänsyn tas till de positiva effekter KB01-systemet medför, vilka 

är ganska svåra att beräkna och uppskatta, kommer KB01-systemet att vara en mer lönsam investering 

än ett traditionellt system. De positiva effekter KB01 främst medför är att de går att flytta lågkvalitativ 

energi mellan byggnader, och på så sätt minska inköpt energi i form av värme och kyla. 

Även i de beräkningarna gällande besparingar på grund av reglertekniska åtgärder har flera 

ingenjörsmässiga antaganden behövts göras. Främst vilken effekt kommer den tänkta åtgärden ha på 

systemet. Då åtgärderna avser att få en positiv effekt, har det alltid antagits att effekten kommer bli 

den bästa möjliga, därför kan dessa åtgärder vara missvisande i form av positiv effekt.  

6.4 Diskussion om optimeringsförslag 
För kylcentralen så föreslogs en förbättringsåtgärd om att installera parallellkopplade styrventiler och 

en temperaturgivare som reglerar på den gemensamma ledningen. Det gick inte att påvisa att det ska 

vara ett problem med regleringen på primärsidan. En anledning till detta kan vara att systemvolymen 

är stor och mindre avvikelser ”försvinner” i volymen, och går därför inte att se på mätdata. En annan 

anledning kan vara att data registreras ungefär varannan timme. Då systemet är ganska statiskt 

jämförelsevis med andra system, och inga större förändringar sker på kort tid, kan systemet hinna 

anpassa sig till förändringen innan samplingen sker och har därför aldrig registrerats.  All litteratur som 
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gick att finna om ämnet hänvisar till att det bör bli problem vid stor installerad effekt och låg last med 

en enkel styrventil. Förslaget om parallella styrventiler anses inte behövas genomföras, det bör dock 

tas i beaktning vid framtida installation av värmeväxlare att det mest optimala i teorin är 

parallellkopplade styrventiler. 

Då flödet inte mäts vid värmeväxling ut till tertiärsystemen är det svårt att veta värmeeffekten över 

värmeväxlaren, ett antagande har fått göras utifrån öppningsgraden på styrventilen på primärsidan att 

det har varit ett energiflöde.  

7. Slutsats och fortsatta studier 
I detta avsnitt presenteras slutsatser av projektet med återkoppling till mål & syfte och dess 

frågeställningar som har presenterats. Rekommendationer på fortsatta studier och frågeställningar 

presenteras också. 

7.1 Slutsats 
Slutsatser från examensarbetet är att förbättringsåtgärder finns, om än små. I kylcentralen går det inte 

att påverka returtemperaturen i sekundärnätet, de förbättringsåtgärder som finns är att få 

värmeväxlarna att arbeta med varandra, och om problem går att påvisa med regleringen på 

primärsidan installera parallellkopplade styrventiler. 

Systemet har endast varit driftsatt sedan augusti 2017. R4 har en installerad effekt på ungefär 300 kW, 

vilket motsvarar 6,25 % av den installerade effekt för KB01 idag, eller 2,5 % av dess planerade effekt. 

Detta betyder att den har en väldigt liten påverkan på KB01 totala systemvolym, och de besparingar 

som finns att göra är väldigt små, i jämförelse med systemets totala investeringskostnad. Dock påvisas 

en potentiell ökning av returtemperaturen med en grad om vissa reglertekniska åtgärder utförs.  

Idag finns det ingen förbrukare av värme ansluten till KB01, och skulle systemet användas som ett 

traditionellt system där den endast levererar kyla är det inte en lönsam investering, även om en 

kostnad för abonnerad effekt skulle införas. Systemet beräknas dock ge en sänkt årlig kostnad på 

ungefär 160 tkr om en kostnad på abonnerad effekt skulle införas.  

Examensarbetet uppfyller målen och frågeställningarna med examensarbetet, dock avser syftet att 

analysera tre olika kylundercentraler. I rapporten presenteras endast en granskning av två 

kylundercentraler. Anledningen till detta är att brist i underlag och tid gjorde att den tredje inte kunde 

analyseras. Detta påverkar inte resultatet av rapporten negativt i någon mening, utan mer positivt, då 

mer tid har kunnat läggas i att göra en rättvis utvärdering av de två analyserade kylundercentralerna. 

7.2 Fortsatta studier 
Detta examensarbetet var det första som baserades på att utvärdera KB01-systemet, och jag har fått 

känslan att fler examensarbeten angående KB01 kommer behövas för att det ska fungera så bra som 

möjligt. Systemet är väldigt stort och komplext att sätta sig in i, och därav är inläsningen i ämnet och 

systemförståelsen ganska tidskrävande. För examensarbeten på 15hp rekommenderas det att endast 

utvärdera en inkopplingspunkt, medan för 30hp kan två inkopplingspunkter utvärderas. Detta för att 

få ut så bra kvalité som möjligt på resultatet som levereras, med färdiga åtgärdsförslag som bara är att 

implementera för verksamheten. Avgränsningar bör dras noga innan projektet påbörjas. Det bör även 

ingå i examensarbetet att se på tidigare examensarbeten om KB01, för att utvärdera de åtgärder som 

tidigare föreslagits och genomförts och se på effekterna av dessa. Det kan även vara fördelaktigt att 

innan examensarbetet sammanställs de viktigaste underlagen som behandlar den inkopplingspunkten 

som ska utvärderas. 
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Frågor som har uppstått och är kvar att besvaras från detta examensarbete är följande, 

• Om parallellkopplade styrventiler inte installeras, hur ska värmeväxlarna på bästa sätt arbeta 

med varandra. 

• Driftdata med tätare loggintervall behövs för att se om parallella styrventiler på primärsidan 

verkligen behövs, och kunna göra bättre analyser av undercentralerna. 

• När ska kylcentralen ändra från vinterdrift till sommardrift och vice versa. 

• Går flödet att mäta och logga på något enkelt och billigt sätt i varje undercentral, för att kunna 

göra bättre utvärderingar i framtiden. 

• Vid anslutning av en till VVX, går den att koppla in på ett innovativt sätt för att utnyttja areorna 

av VVX och den tillgängliga energin optimalt. 
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