
i 
 

UMEÅ UNIVERSITET     2012-09-23   
Institutionen för tillämpad  
fysik och elektronik 

Undersökning av olika kyllösningar 

– Inventering och jämförelse av utlokaliserade 
kyllösningar för Umeå Energi 

 

       

Nils Persson 

 

 

 
 
 
 
 
 
Examensarbete 15 hp för högskoleingenjörsprogrammet i energiteknik 
 
 
Handledare:  Johan Brändström; Mohsen Soleimani-Mohseni 

Umeå Energi; Umeå Universitet 
  



 
 

ii 
 

Sammanfattning 

Detta examensarbete har som syfte att inventera och jämföra utlokaliseringsbara 
kylmaskiner för Umeå Energis räkning. Umeå Energi levererar fjärrvärme och fjärrkyla till 
Umeå stad. Fjärrkylanätet som idag distribuerar fjärrkylan har byggts ut för att möta ett ökat 
framtida kylbehov. Det kommer trotts utbyggnaden finnas potentiella kunder som inte kan 
ansluta till fjärrkylanätet men som samtidigt redan är anslutna till fjärrvärmenätet. 
Nuvarande fjärrkyla produceras vid centraliserade anläggningar med fjärrvärme i 
högtemperaturdrivna absorptionskylmaskiner.  

Som konsekvens medför detta att temperaturen i fjärrvärmevattnet måste hållas tillräckligt 
hög för att kunna driva absorptionskylmaskinerna. Därigenom blir även temperaturen ute i 
fjärrvärmenätet förhållandevis hög. Detta möjliggör i sin tur drift av lågtemperaturdrivna 
kylmaskiner ute på platts hos de kunder som inte har möjlighet att ansluta till fjärrkylanätet. 
Under sommaren, då störst kylbehov föreligger, står en större avfallspanna för 
värmehållningen i fjärrvärmenätet. Umeå Energi får betalt för att elda avfall vilket innebär 
att driftskostnaderna för drivenergin till de egna värmedrivna kylmaskinerna blir mycket låg. 
I jämförelsen som gjorts har värmedrivna och icke värmedrivna kylalternativ undersökts 
genom ett livscykelkostnadsperspektiv utifrån likvärdiga förutsättningar.  

Investeringskostnad och driftdata har inventerats från olika leverantörer och genom kontakt 
med tekniskt insatta. Kostnaden för de övriga åtgärder som krävs för att få maskinerna 
driftklara, har beräknats utifrån givna produktdata, referenser till andra projekt samt 
resonemang. Jämförelsen har utgått ifrån att det enda som krävts för att få maskinerna i drift 
är elinstallation, framdragning av rör till befintlig maskinlokal, att fjärrvärme, råvatten och el 
etc. redan finns i byggnaden.  

Den lösning som visat sig mest kostnadseffektiv är frikyla, strömmande vatten från borrhål 
samt bergkyla där en bergvärmeanläggning redan finns. Detta för att installations och 
driftskostnaderna är låga. De värmedrivna kylmaskiner som undersökts är främst 
absorptionskyla och sorptiv kyla som påverkas mycket av bränslepriset under driftsperioden, 
lasten, samt kundens effektbehov. Stora komfortkylankunder är lönsamma vid 
självkostnadspris för fjärrvärmen eftersom deras last är som störst då drivvärmen är som 
billigast under sommarhalvåret. Absorptionsmaskiner är intressanta från och med ca 600 
kW kyleffekt för dessa kunder. Sorptiv kyla kan vara intressant i hela sitt effektomfång men 
endast om behandlingen av ventilationsluften vägs in. Vid rörligt el och fjärrvärmepris är 
kompressorluftkyla svårslagen tack vare aggregatets flexibilitet.  

Om den som skall kyla har ett stort kylbehov och redan äger mark är snökylning ett möjligt 
alternativ. Erfarenheten av snökyla är dock begränsad eftersom endast ett fåtal sådana 
anläggningar byggts i Sverige.   

I denna rapport ges en fingervisning om vilka kylalternativ som är intressanta för 
utlokaliserad kylproduktion ur Umeå Energis respektive kundens perspektiv.       
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Abstract 

This thesis aims to examine and compare decentralized chillers for the behalf of Umea 
Energi. Umea Energi supplies district heating and district cooling to the city of Umea. The 
district cooling network that distributes the district cooling has been expanded to meet 
increased future cooling needs. Despite the recent expansion there is still potential customers 
who cannot join the district cooling network, even though they are already connected to the 
district heating network.  

Currently district cooling is produced using district heat in high temperature driven 
absorption chillers at centralized facilities and then distributed through a district cooling 
network. This leads to the consequence that the temperature of heating water from the 
heating plant must be kept high enough to enable the absorption chiller to operate. This 
causes the temperatures in the district heating network to be relatively high. This in turn 
permits the operation of low temperature heat driven chillers to produce cooling on site for 
those customers who are unable to join the district cooling network. During the summer 
when there is a greater cooling demand, all district heat is produced by a waste disposal 
boiler. Because Umeå Energi receives payment for burning and disposal of the waste, the 
operational and fuel costs for the energy needed to operate the chillers becomes very low. In 
the comparison made in this report heat-driven and non-heat-driven chillers have been 
studied from a lifecycle cost perspective based on equal presumptions for the different chiller 
alternatives.  

Investment cost and operating data have been obtained from various suppliers and through 
contact with technical personnel. The cost of other measures required to get the chillers ready 
for operation is calculated based on product data, references to other projects, and own 
estimates. In the comparison it has been assumed that the electrical installations, 
construction of heat and cooling tubes to an existing machine house were the only thing that 
was needed to make the chillers operational. District heating, raw water and electricity etc. 
were assumed to already be connected to the building.    

The solution proven to be most cost-effective was free cooling, flowing water from boreholes 
and cooling against boreholes where geothermal compressors are already in use for heating. 
This is because of the installation and operational costs being very low. The different heat-
driven chillers that have been examined are primarily absorption chillers and desiccant 
cooling systems, which are mostly effected by the fuel prices during the period of operation, 
operation load and the chilling power requirement. Big comfort cooling customers are 
profitable at the self-cost of district heat produced by waste from about 600 kW cooling load. 
These customers have their highest cooling load when the district heat is at its lowest price 
during the summer. The desiccant cooling systems could be interesting throughout its entire 
power range but only when taking in to consideration the air treatment function that is 
provided.  

From the customers perspective a moving electricity and district heat price makes the heat 
driven alternatives less interesting in favor of air cooled compressor chillers. Air Compressor 
chillers offer more flexibility and are only less interesting when the possibility of free cooling 
or use of existing geothermal facilities for cooling exists, or when Umea Energi is the 
producer of cooling at self-cost. If the cooling load is great and bigger land areas are available 
snow cooling could be an interesting option. The experience of snow cooling is today limited 
because of few facilities of this kind have ever been built in Sweden. 

This report aims to give an indication of which cooling technique that is of interest for 
decentralized cooling from the perspective of Umea Energi and the customer. 
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1 Inledning 

Detta examensarbete har utförts för Umeå Energi och är den avslutande kursen inom 
Högskoleingenjörsprogrammet i energiteknik vid Umeå Universitet. 

 

1.1 Bakgrund 

Umeå Energi har ett väl utbyggt fjärrvärmenät inom Umeå stad. Under sommaren är 
framledningstemperaturen från huvudproduktionsanläggningen Dåva11 som är beläget 8 km 
norr om Umeå centrum ca 95 °C. Detta på grund av att fjärrkylan som produceras på 
Graniten2 bredvid Ålidhemsverket3 inne i Umeå till stor del är framställd med en 
högtemperatur-absorptionkylmaskin från York. Hålls inte framledningstemperaturen nära 
95 °C tappar York-maskinen fort maxeffekt med följden att spetskylmaskiner i form av 
kompressorkyla får gå in som backup till en högre produktionskostnad. Eftersom Graniten 
kräver en relativt hög framledningstemperatur är en konsekvens av detta att hög temperatur 
fås i hela fjärrvärmenätet. Temperaturfallet över fjärrkylan på Graniten som är kopplad i 
serie fram-fram med huvudledningen från Dåva, är enligt handledare på Umeå Energi ca 8 
°C. Lågtemperaturdrivna kylmaskiner som kräver en lägre framledningstemperatur (55-87 
°C) kan nyttja detta och producera kyla sommartid lokalt längre ut i fjärrvärmenätet. På så 
sätt behöver inte fjärrkylanätet dras fram till förbrukaren. Umeå Energis fjärrkylanät har i 
dagsläget växtverk. Nuvarande fjärrkylanät har byggts ut för att möta ett framtida kylbehov. 
Huvudnätet har utökats i centrum och ett fristående nät med absorptionskylmaskin har 
byggts i den nordvästra delen av Umeå med ambition att i framtiden koppla samman näten. 
Det finns dock kunder utanför nätområdet som har behov av kyla men som det inte i 
dagsläget är lönsamt att dra fram fjärrkylanätet till. Många är redan anslutna till fjärrvärme 
och det är för dessa kunder som Umeå Energi vill kunna erbjuda ett värmedrivet kylalternativ 
som kan konkurera med andra konventionella kylalternativ. Tanken från Umeå Energi med 
detta arbete är att förutsättningslöst låta någon utifrån göra en genomgång av de 
utlokaliserbara kylalternativ som finns tillgängliga idag. Genom en inventering skall de olika 
alternativen jämföras mot varandra. Resultatet skall sedan kunna användas för att ge en 
överblick av vid vilka kylbehov som olika värmedrivna kylmaskiner kan konkurera med 
exempelvis eldrivna kompressoralternativ.   
 

1.2 Syfte 

Denna rapports syfte består i att inventera och jämföra utlokaliserbara kylmaskiner för Umeå 
Energis räkning. Resultatet av denna rapport skall ge en fingervisning om vilka kyllösningar 
som är intressanta för olika kunder och Umeå Energi.  
 

1.3 Frågeställningar 

 Vilka utlokaliserade kyltekniker kan vara av intresse då de inte behöver något 
fjärrkylanät och där det inte finns fjärrkylanät, men fjärrvärme finns. 

 Vilka alternativ är fördelaktiga att tillhandahålla för Umeå Energi. 

 Vars går brytpunkten för storleken för respektive teknik, är det lönsamt att satsa nytt 
och småskaligt.  

                                                           
1
 Huvudproduktionsanläggning för fjärrvärme 

2
 Huvudproduktionsanläggning för fjärrkyla 

3
 Sekundär produktionsanläggning för fjärrvärme 
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1.4 Avgränsningar 

 Arbetet avgränsas till att endast beröra lösningar från företag som är etablerade i 
Sverige. 

 Jämförelsen fokuserar på värmedrivna kylalternativ och andra möjliga konkurerande 
lösningar.  

 Effektspannet som anses vara småskaligt är 20-1000 kW kyleffekt 
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2 Teori 
 

Termodynamikens nolltelag slår fast att två kroppar som var för sig är i termisk jämvikt med 
en tredje kropp även står i termisk jämvikt med varandra [5]. Två kroppar med olika termisk 
energi kommer således att sträva efter att utjämna skillnaden i temperatur mellan varandra. 
Den varma kroppen kommer minska sin termiska energi samtidigt som den kalla kroppen 
ökar sin termiska energi till dess att de båda kropparna befinner sig i termisk balans. Detta 
innebär att värme på naturlig väg endast kan förflyttas från den varmare kroppen till den 
kalla. Termodynamikens första huvudsats slår fast att energi inte kan förstöras utan endast 
omvandlas. Värmeenergin kommer således inte att försvinna utan endast spridas ut i den 
kalla kroppen eller omsättas till ett arbete. Den andra huvudsatsen kan tolkas som att värme 
ej av sig själv kan övergå från en kallare till en varmare kropp, för detta krävs ett arbete [5]. 
För att reversera den naturliga strävan mot termisk jämvikt krävs således ett arbete som 
bortför energi ifrån den kalla kroppen tillbaka till den varma. Detta kan åstadkommas med 
hjälp av en mekanisk, fysisk eller kemisk process som utför detta arbete. Gemensamt är dock 
att energi åtgår till att driva arbetet som flyttar värmeenergi från den kalla kroppen till den 
varma. Om tillgång redan finns till en kropp eller källa som är i tillräckligt stort underskott av 
termisk energi kan kylning tillgodoses direkt på naturlig väg utan att något energikrävande 
arbete åtgår till reverseringen.  
 

2.1 Kompressorkyla (KKM) 

Tidigare har det fastslagits att värme inte av sig själv kan transporteras från en kall kropp till 
en varm. Det krävs ett arbete för att värme skall kunna förflyttas mot den naturliga strävan 
att uppnå jämvikt. I en kompressorkylmaskin (KKM) utförs detta arbete genom ett 
mekaniskt kompressorarbete. Kylcykeln/kompressionscykel inleds med att en köldbärande 
vätska (köldmedium) passerar en strypventil varpå trycket och köldmediets kokpunkt sänks. 
Köldmediet förångas därefter vid passage genom en kylvärmeväxlare kallad förångare där 
värmeenergi absorberas under köldmediets fasövergång, från den källa som skall kylas. 
Källan kan lämpligtvis bestå av rumsluft som direkt strömmar mot förångaren eller en 
vätskeburen krets som växlar över den bortförda förångningsvärmen från ett separat 
distributionssystem. Köldmediet förs därefter vidare av en kompressor som även ökar trycket 
i köldmediet, varpå mediet övergår till flytande form. Köldmediet passerar direkt därefter 
igenom en värmekylare kallad kondensor. Den av köldmediet upptagna värmeenergin avges 
då till luft, vatten eller mark i omgivningen [5]. I figur 1 ges en överblick av processen för en 
KKM. Processen startar på förångarens högra sida och går i moturs riktning. Det enkla och 
kompakta utförande samt spridda användning har gjort KKM-tekniken tillgänglig och 
lättanpassad till en rad olika förhållanden [6]. Kompressorkyla är därför idag den mest 
utbredda kylmetoden [6]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Princip för kompressorkylmaskin [8]     
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Kompressordrivna kylmaskiner är vanligt förekommande i kyl och frysanläggningar.  
Köldmediet i äldre KKM bestod oftast av freoner eller blandningar av freoner som till stor del 
har fasats ut med hänsyn till den miljöpåverkan som dessa har på jordens ozonskikt och 
klimat. Stopp för nyinstallation, påfyllning och användning råder sedan år 2000 för klor-
fluor-kol köldmedier (CFC) och stopp för nyinstallation och påfyllning råder sedan 2002 för 
Hydro-Chloro-Fluoro-Carbon köldmedier (HCFC) [6].  Nya KKM-anläggningar använder sig 
därför idag främst av olika blandningar av köldmedier som reducerar de negativa effekterna 
eller kolbaserade och kolvätebaserade köldbärare. De kol & kolvätebaserade köldmedierna 
kan vara koldioxid, propan, butan men även tidigare använda oorganiska köldmedier som 
exempelvis ammoniak har åter börjat används i större utsträckning [4]. Ett lämpligt 
köldmedium väljs utifrån dess förmåga att förångas vid det lägre tryck och temperatur som 
råder på kylcykelns förångarsida och kondenseras vid det högre trycket och den högre 
temperaturen som råder på kylcykelns kondensorsida [6]. Temperaturöverföringen skall 
gärna ske linjärt under konstant tryck och temperatur eller på ett sådant sätt som passar sig 
för tekniken. Köldmediumet skall inte vara flambart, giftigt eller farligt för miljön. 
Köldmedier som uppfyller dessa krav och som har hög köldfaktor och hög Carnot 
verkningsgrad [6], är bäst lämpade som köldbärare.   

Umeå Energi har sedan tidigare ett fjärrkylanät med både frikyla i forma av älvsvatten och 
absorptionskylmaskin. På senare år har nätet vuxit och fler förbrukare tillkommit. Detta har 
gjort att spetslasterna i nätet blivit så pass hög att nya KKM för spetsdrift har köpts. På grund 
av ökat kylbehov står dock spetsdriften med KKM i dagsläget för ungefär lika mycket 
kylproduktion som absorptionskylmaskinerna.  
 

2.2 Absorptionskyla (AKM) 

I en absorptionskylmaskin (AKM) produceras kyla genom en absorptionsprocess som drivs 
av externt tillförd värme i form av ånga, hetvatten i form av sol, fjärr eller spillvärme eller 
direkteldning med något bränsle. Under absorptionsprocessen kommer kylmaskinens 
köldmedium i form av ammoniak eller vatten att initialt passera en ventil och strypas till ett 
lägre tryck. Vid det låga trycket absorberar köldmediet värme från en värmekälla under 
passagen genom förångaren. Detta sker genom en mot förångaren strömning av exempelvis 
luft eller en vätska som skall kylas. Värmekällan kan exempelvis vara rumsluft eller en 
kylkrets, fjärrkylanät osv. Köldmediet förångas under uppvärmningen som sker i förångaren 
vid det låga trycket. Gasen tvingas vidare utav expansionen till absorbatorn.  

Absorbatorn är ett kärl där köldmediet i form av ammoniak eller vatten duschas med en 
högkoncentrerad köldmediumbärare beståendes av i ammoniakens fall vatten och i vattnets 
fall litiumbromid (saltlösning). Köldmediet och köldmediumbäraren absorberas av varandra 
och bildar en utspädd lösning. Vid absorptionen tjänar således vatten respektive 
litiumbromid som köldmediumbärare. Absorbatorn kyls även med exempelvis en 
vattenburen luft eller vattenkyld krets. Detta på grund av att absorptionen i absorbatorn sker 
exotermt och att köldmediet annars skulle avgå från lösningen och trycket på lågtryckssidan 
öka. Lösningen pumpas antingen direkt, alternativ självcirkulerar i en vätgasatmosfär vidare 
till generatorn [5].  

Generatorn är även den ett kärl med en inbyggd slinga för torkning och separering av 
köldmedium och köldmediumbärare. Köldmediumbäraren i form av vatten respektive 
litiumbromid har när de delvis trycksätts en högre förångningstemperatur än köldmediet i 
form av ammoniak eller vatten. När värme tillförs lösningen förångas ammoniaken 
respektive vattnet och avgår från lösningen, vilket koncentrerar köldmediumbäraren. Det 
förångade köldmediet går i ammoniakfallet vidare till ett sista avskiljningssteg där slutgiltig 
separation sker i en speciell anordning. Anordningen använder sig av kapillärkrafter som får 
ammoniakgasen att strömmar uppåt och vattnet nedåt samt åter till generatorn och 
absorbatorn [5]. När litiumbromid används som köldmediumbärare behövs ingen sådan 
utrustning [22] och den koncentrerade litiumbromiden kan därför återföras direkt till 
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absorbatorn. I absorbatorn duschas åter köldmediumbäraren över köldmediumgasen och 
cirkulationen börjar om. 

Ammoniak eller vattenångan går vidare till ännu en värmeväxlare i form av en kondensor där 
köldmediumet kondenserar och den upptagna värmen samt drivvärmen avges till exempelvis 
omgivningen eller på annat sätt bortförs. Köldmediumet passerar sedan genom en strypventil 
varpå hela processen börjar om. Strypventilen ser till så att tryckdifferens erhålls i systemet 
[5]. I figur 2 beskrivs processen i en absorptionsprocess med litiumbromid. Då ammoniak 
används tillkommer ett steg mellan generatorn och kondensorn där den sista ammoniaken 
återförs till absorbatorn efter avskiljning. De olika stegen sitter tätt samman och ligger 
vanligtvis inneslutna i undertrycksatta cylinderformade höljen.      

 

Figur 2. Princip för Absorptionskylmaskin med soldrift [2] 
 

En AKM kan utföras med flera trycksteg. COP-värdet och verkningsgraden kan på detta sätt 
förbättras men i gengäld måste framledningstemperaturen ökas. I en AKM med två steg 
absorberas köldmediumbäraren först i absorbatorn. Därefter förs lösningen vidare med hjälp 
av tryckstegringspumpar till en högtrycksgenerator. Den utgående värmen kondenseras i ett 
första steg i en högtryckskondensor. Kondensatet från högtryckskondensorn är tillräckligt 
varmt för att driva en lågtrycksgenerator med ytterligare ett kylsteg. Denna kyls i sin tur mot 
en lågtryckskondensor [22]. Om ytterligare ökat utbyte önskas kan ett tredje steg läggas till 
processen. Varje steg som läggs till medför dock att framledningstemperaturen till 
högtrycksgeneratorn måste ökas något, se bilaga E för skillnad mellan enstegs och 
tvåstegsmaskin.  I AKM med tre eller fler steg är det därför vanligare att tillgripa 
direkteldning för att driva processen. 

Beroende på vilka egenskaper som önskas hos AKM kan köldmedium med vatten respektive 
ammoniak väljas. Vatten/Litiumbromidmaskiner har generellt ett något högre COP-värde 
och bättre verkningsgrad men kan inte leverera temperaturer under fryspunkten för vatten. 
Ammoniak/vatten har generellt något lägre COP-värde och verkningsgrad men kan leverera 
temperaturer långt under fryspunkten för vatten i kylkretsen.  
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Absorptionskyla med silicagele 

I AKM som baseras på silicageleteknik vakuumsätts två kärl. Ett av kärlen innehåller ett 
hygroskopiskt salt eller kiselgelé som har förmågan att absorbera vatten i gasfas. Det andra 
kärlet innehåller enbart vatten som tjänar som köldmedium.  Systemet vakuumsätts genom 
bortförsel av luft varpå vattnets kokpunkt sänks så pass mycket att det börjar förångas i 
vätskekärlet (förångaren/absorbatorn). Förångningsenergi tas då från omgivningen som i det 
slutna systemet består av vätskekärlet, se figur 3. En värmeväxlare tillför därför värmeenergi 
från en extern krets med returvatten från ett kylsystem som på detta sätt kyls ned under 
processen. Vattenångan som avgår i kärlet leds över till saltkärlet via en ångkanal i kärlets 
topp. Saltet består av litiumklorid eller kiselgelé och har förmågan att snabbt absorbera 
vatten i gasfas. Saltet absorberar i mycket snabb takt vattenångan som kristalliseras i saltet. 
När saltet mättats kan inte mer förångningsvärme bortföras och processen måste då 
reverseras. Detta kan ske nattetid då kylbehov ej förekommer eller genom att växla över hela 
processen till ett parallellt system där processen fortgår samtidigt som ursprungskärlet 
reverseras. Det mättade saltet återanvänds genom torkning med hjälp av en extern 
värmebärare i form av sol, fjärrvärme eller annan lågtemperaturvärme, se figur 4. Vattnet 
släpper från saltet och återförs till flytande form i ursprungskärlet [9].  

Samtidigt bortförs lagrad värme ifrån saltet och torkningsvärme som kan användas till 
exempelvis uppvärmning av lågtemperaturvärmesystem, se figur 4. Värme måste dock även 
bortföras då vattenångan skall återgå till flytande form. Detta sker genom kylning med 
exempelvis kylmedelskylare eller kyltorn på vägen tillbaka till vattenkärlet [24]. Figur 5 ger 
en översikt av temperaturerna i de olika stegen. 

 

Figur 3. Princip vid absorption/förångning [9] 

Från botten höger: Vatten som skall kylas, Kylt vatten, Lågtryckvattenånga 
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Figur 4. Princip vid torkning/reversering [9] 

Från Botten vänster: Torkningsvärme, Bortförd lagrad värme, lågtrycksvattenånga som 
kondenseras efter kylning via kylmedelskylare 

 

 

 

 

 

Figur 5. Exempelfall med saltreaktor från Sortech AG [24] 

En möjlig sammansättning av kylsystemet enligt Sortech.  

Tillverkaren anger en lägsta framledningstemperatur av 55 °C för att maskinen skall fungera.  
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2.3 Ejektorkyla 

Ejektorkyla påminner om en kompressionsvätskecykel enlig KKM men i stället för en 
mekanisk kompressor åstadkoms kompressionen av köldmediet med hjälp av en ejektor. 
Processen startar med att ett drivmedium pumpas genom en värmeväxlare/generator. Värme 
tillförs externt vilket förångar drivmediet som expanderar vid ett givet tryck för drivmediet. 
Drivmediumgasen går vidare till den så kallade gasjetejektorn där drivmediet som nu 
befinner sig i gasfas först samlas upp i en ångkammare [10].  I kammarens botten sitter ett 
munstycke som drivmediet tvingas igenom. I munstycket ökar flödeshastigheten samtidigt 
som det statiska trycket sjunker kraftigt. Det bildas en gasjetstråle som blåser fritt genom 
ejektorn. Strålen blåses in och samlas upp i en öppen konvergent-divergent [10] diffusor. 
Drivmediumgasen komprimeras genom att konvergera mot en punkt där dysan övergår till 
att divergera varpå flödeshastigheten minskar och det statiska trycket åter ökar.  Direkt efter 
diffusorn kondenseras drivmediet genom att passera en kondensor som avger den bortförda 
värmen och drivvärmen till omgivningen. En del av drivmediumströmmen tappas direkt av 
efter kondensorn och leds genom en strypventil till en separat kylkrets. Den nedkylda och 
tryckreducerade vätskans kokpunkt sänks. Det övriga flödet återvänder till pumpen. 
Delströmmen som nu övergått till att vara köldmedium passerar genom en 
förångare/kylvärmeväxlare, varpå förångning sker och förångningsvärme tas upp från den 
krets som skall kylas. Köldmediumgasen sugs sedan in bakifrån genom ejektorn där den 
blandas med gasjetstrålen som överför en del av sin kinetiska rörelseenergi till den 
inkommande gasen. Det totala flödet passerar genom diffusorn och kondensorn, varpå 
processen börjar om [15]. Detta medför en maskin utan rörliga delar med simpel 
konstruktionen som kan producera kyla [22]. I figur 6 nedanför beskrivs ejektorcykeln. 
Kylkretsen representeras av den nedre kretsen med strypventil och drivkretsen av den övre 
med pump.   

 

Figur 6. Principskiss för ejektorkylanläggning [22] 
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I figur 7 visas en mer detaljerad bild över själva ejektorn/strålkompressorpumpen med 
tillhörande beskrivning av olika steg i processen.  

A Högtrycksånga/drivånga in 

B Lågtrycksånga/köldbärare in 

C A+B gas/vätskeblandning ut 

1 Förångat högtrycksmedium äntrar via ånkammaren 

2 Ångan komprimeras i drivdysan 

3 Sug uppstår i ejektorhuvudet då det statiska trycket sjunker, kinetisk energi överförs till B 
och trycket höjs 

4 Gasjettstrålen beståendes av A och B äntrar ejektorhuvudet och komprimeras i diffusorn 

5 Gas/Vätskeblandningen expanderar och är färdig för kondensering 

 

Figur 7. Princip ejektor [7] 

Ejektorn kan drivas av en lågtryckskrets innehållandes vatten från och med 80 °C eller en 
sluten krets med ett organiskt köldmedium vid ännu lägre temperaturer.  
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2.4 Sorptiv kyla 

Sorptiv kyla är vanlig i till och frånluftsventilationssystem. Själva kylningen bygger dock på 
evaporativ kylning. Då det i varma men fuktiga klimat är viktigt att kontrollera fukthalten i 
rumsluften är sorptiv kyla intressant eftersom en för hög fukthalt annars kan riskera 
fuktproblem i byggnaden som skall kylas [22]. Det nordiska sommarklimatet är både varmt 
och fuktigt vilket begränsar kyleffekten vid enbart evaporativ kylning [22]. 
Sorptivkylanläggningar använder sig av extern tillförd värme för att generera kyla. Värmen 
kan ges av solfångare, fjärrvärmenätet eller någon annan värmekälla. Processen påminner 
om saltreaktorn från ClimateWell men till skillnad från den jobbar ett sorptivt kylaggregat 
med luft som köldmediumbärare och kallt vatten som köldmedium. Kylcykeln börjar med att 
uteluft tas in i en roterande ljungströmsvärmeväxlare (torkrotor) som belagts med ett 
torkmedel i form av ett fuktabsorberande salt såsom litiumklorid eller kiselgelé. Fukten i 
luften absorberas av de belagda ytorna i värmeväxlarens trumma och roterar ett halvt varv. 
Den ena halvan av torkrotorn befinner sig således på aggregatets frånluftssida medan den 
andra befinner sig på tilluftsidan. De bägge sidorna skiljs av på mitten av värmeväxlaren via 
en mellanliggande plåt. Efter roteringen från tilluftssidan till frånluftssidan på aggregatet 
genomströmmas värmeväxlaren utav frånluft som bortförs från byggnaden. Frånluften har i 
ett steg innan torkrotorn värmts upp med externt tillförd värme i ett värmebatteri. När 
torkrotorn genomblåses av varm utgående frånluft avfuktas rotorn. Trumman blåses torr 
varpå den återvänder till ursprungsläget. Den torkade och något uppvärmda tilluften förs 
därefter vidare till ännu en ljungströmsvärmeväxlare som är placerad före värmebatteriet på 
avluftsidan men efter rummet som skall kylas. Fukt tillförs evaporativt rumsfrånluften innan 
den passerar värmeväxlaren på avluftssidan. Figur 8 beskriver ett sorptivt kylaggregat av 
märket DesiCool från Munteras. 

 

Figur 8. Sorptivt kylaggregat från Munters [18] 
 

Evaporativ tillsättning av fukt sker genom att vatten tillåts rinna genom ett poröst material. 
Frånluften som passerar genom materialet förångar och bortför delar av vattnet och kyls på 
detta sätt ned något samtidigt som luftfuktigheten ökar. När den något uppvärmda och torra 
tilluften passerar värmeväxlaren på tilluftsidan sänks temperaturen något då värme överförs 
till den utgående och kylda frånluften. Tilluften förkyls på detta sätt men är fortfarande torr 
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och för varm för att kunna kyla den tänkta byggnaden. Tilluften passerar därför ännu ett steg 
med evaporativ tillsättning av fukt direkt i tilluften [25]. Tilluften kyls nu ytterligare ned till 
önskad nivå samtidigt som luftens relativa fuktighet kan kontrolleras. Rummet kan på så sätt 
tillföras ren och kyld luft med lämplig fukthalt utan att några problem med kondensbildning 
eller liknande uppstår i byggnaden. Ytterligare en fördel med ett sorptivt aggregat är att de 
dubbla värmeväxlarna vintertid uppnår en mycket hög värmeåtervinningsverkningsgrad [18]. 
Figur 9 beskriver ett Molièrediagram för luftbehandlingsprocessen i DesiCool med en 
tillhörande beskrivning av de olika tillstånden som råder i processen. 

 

 

Figur 9. Molièrediagram för DesiCool[18] 
 

Samma beskrivning kan användas för tillstånden i de olika delarna av DesiCool, (markerat 
med vit) i figur 8.  

Uteluft tas in och renas grovt via tilluftsfilter 

T1 Tilluften torkas i torkrotorn och värms  

T2 Värmeåtervinning via roterande 

värmeväxlare, tilluften kyls 

T3 Evaporativ kylning, temperatur och 

fukthalt når lämplig nivå 

F1 Grovrening i frånluftsfilter, evaporativ 

kylning av rumsfrånluften, minskar 

kylbehovet av tilluften i F2 

F2 Kylåtervinning via roterande 

värmeväxlare, minskar fuktningen i T3 

F3 Värme tillförs i värmebatteri 

F4 Torkrotorn torkas med värmd frånluft 

från F3 

Kyld luft tillförs byggnaden, varm fuktig luft 

lämnar DesiCool via avluftutblås 
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2.5 Evaporativ kyla 

Sorptiv kyla möjliggör kylning av en byggnad via torkning av ingående luft som sedan kyls via 
tillsättning av kall fukt i den torra tilluften. På detta sätt kyls ingående luft samtidigt som 
mängden fukt i luften kan begränsas. Vid enbart direkt evaporativ kylning tillsätts fukt direkt 
i tilluften tills temperaturen når önskad nivå. Om den ingående luften redan bär varm fukt 
kommer temperaturfallet under den evaporativa kylningen att begränsas eftersom den 
relativa luftfuktigheten enbart kan öka tills mättnadstillstånd uppnåtts, ”luftens våta 
temperatur” [31]. Därefter sker inget värmeutbyte mellan tillförd fukt och luft. Det finns vid 
mättnadstillstånd risk för fuktproblem i byggnader vilket kan vara problematiskt [22]. Direkt 
evaporativ komfortkylning lämpar sig därför inte i fuktiga klimat. I torra klimat är detta ett 
mindre problem eftersom luften redan är torr. Ett alternativ till att kyla tilluften direkt kan 
vara att istället kyla utgående frånluft evaporativt. Den ingående luften får passera en platt 
eller roterande värmeväxlare varpå denna kyls indirekt av den utgående luften med en 
begränsad ökning av fukt i tilluften [25]. Större temperaturfall är dock svåra att få till vid 
både direkt och indirekt evaporativ kylning, särskilt om luften som skall kylas redan är fuktig. 
COP blir vid både direkt och indirekt kylning mycket högt men vatten kommer att åtgå till 
kylningen. 
 

 

2.6 Frikyla 

Vatten/Luft idag 

Frikyla brukas redan idag för fjärrkylaproduktion i Umeå Energis fjärrkylanät. Under vintern 
produceras fjärrkyla helt med hjälp av frikyla i form av utomhusluft. Kylmedelskylare 
belägna på Granitens tak fyllda med en glykolvattenblandning möjliggör frikylning via 
kylmedelskylarna vintertid. En kylmedelskylare är i stort sett en tubvärmeväxlare med en 
kylfläkt som blåser den kalla utomhusluften genom kylytorna. Värme växlas då över från 
returledningen på fjärrkylanätet till kylkretsen och bortförs till utomhusluften. Det hela 
fungerar till dess att temperaturen utomhus stigit till ca 0 °C [3].  

Då detta sker startas först pumparna i en pumpstation belägna på ”ön” i Umeälven och kallt 
älvsvatten pumpas därifrån upp till Graniten för att kyla returen på fjärrkylanätet. Älvsvatten 
kan även pumpas från en pumpstation i Obbola beläget vid SCA ca 1,5 mil öster om Umeå. På 
grund av sträckan som vattnet skall transporteras undviks dock detta till förmån för minskat 
pumparbete.  

Under perioden maj till oktober ersätts frikylan med kyla producerad av 
absorptionskylmaskiner och kompressorkylmaskiner. Frikyla i form av älvsvatten används då 
istället för att kyla kondensorsidan av den största absorptionskylmaskinen och tillhörande 
elspetsmaskiner. På Formen4 används kyltorn som monterats på maskinhusets tak för att 
kyla kondensorsidan. 

 

 

 

 

 

                                                           
4
 Sekundär huvudproduktionsanläggning för fjärrkyla med eget fristående fjärrkylanät i nordvästra delen av 

Umeå 
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Restprodukter idag 

Spillvärme från SCA i Obbola tas till vara vintertid genom att älvsvattnet från pumpstationen 
i Obbola först passerar en värmeväxlare på SCA där värme växlas över från 
spillprocessvatten. Det uppvärmda älvsvattnet pumpas därefter genom samma ledning som 
frikylan från Obbola kan tas ifrån. Efter att ha passerat en tryckstegringsstation pumpas 
vattnet in till Umeå. Där används det uppvärmda älvsvattnet som värmekälla för 
värmepumpar som är belägna i samma byggnad som huvudproduktionskylanläggningen på 
Graniten. Värmepumparna lyfter temperaturen och förvärmer returvattnet som går in till 
fjärrvärmeanläggningen på Ålidhemsverket. I vissa fall då värmepumparna är i drift och 
temperaturen ute är sådan att kylmedelskylarna inte riktigt klarar av att kyla fjärrkylanätet 
enbart med utomhusluften, kan det kylda älvsvattnet på värmepumparnas retursida 
användas till att kyla fjärrkylanätet. Värme växlas då över till älvsvattenreturen på 
värmepumparna. Värme bortförs från fjärrkylakretsen och älvsvattnet släpps därefter sedan 
ut något uppvärmt i älven igen [3]. Innan Dåva 1 byggdes gick värmepumparna på Graniten 
även sommartid. Akademiska hus i Umeå efterfrågade frikyla som en produkt från Umeå 
Energi för universitetsområdet. Tanken var att använda det utgående älvsvattnet från 
värmepumparna som då var att se som en biprodukt från värmeåtervinningen. Med 
tillkomsten av Dåva 1 minskade behovet av värmepumparna sommartid och istället byggdes 
nuvarande absorptionskylmaskiner. 
 

Bergkyla 

Byggnader som borrat hål eller lagt kollektorslang för uppvärmning med bergvärmepump 
har tillgång till en kall källa under sommarhalvåret. Markens temperatur varierar vanligtvis 
mellan ca -2 och +8 °C [20]. Detta innebär att värmepumpen enbart behöver pumpa runt 
köldmediet för att distribuera frikyla. På detta sätt fås kyla med högt COP-värde samtidigt 
som viss laddning av borrhålet sker som kan nyttigöras vid värmeuttag under den kalla delen 
av året. Om varmvatten önskas produceras kan samtidigt kyla till viss del också produceras 
eftersom värmepumpen kyler kollektorkretsen. Kollektorreturen blir då kallare än 
marken/borrhålet som värmepumpens förångare värms av. Den producerade kylmängden 
får dock inte vara större än den uttagna värmemängden på årsbasis. Om borrhålet värms upp 
för mycket under kylningsperioden så minskar hålets förmåga att direkt leverera kyla [21]. 
Ett varmare borrhål medför dock ett ökat utbyte vid värmeproduktion vintertid. Då 
värmepump och borrhål dimensioneras efter uppvärmningsbehovet vintertid räcker befintlig 
dimensionering och utrustning ofta till för att täcka kyleffektbehovet sommartid [13].    

Om installationskostnaderna för systemet bärs av bergvärmedelen kommer det endast vara 
driftskostnaderna och eventuellt ökat underhåll som påverkar kostnaden för kylproduktion. 
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Akvifere 
 
Kyla kan även produceras direkt via en värmeväxlare vid grundvattenuttag eller i 
hybridutförande där strömmande grundvatten kyler kompressorkylmaskinens 
kondensorsida. Det som krävs för att göra detta är ett område med en naturligt hög 
grundvattenström, vanligtvis genom borrning av grunda brunnar i kalkstensberg, rullstens 
eller sandåsar [12]. Uttagsbrunnar för kallvatten borras uppströms och 
infiltrationsbrunnar/returbrunnar borras nedströms, se figur 10. Avståndet mellan hålen 
bestäms av den vattenmängd som marken kan hålla och byggnadens 
kyl/uppvärmningsbehov [21]. Området mellan hålen tjänar som energilager för både värme 
och kyla och kallas akvifer. Kallt vatten tas upp via uttagsbrunnen och kyler direkt via en 
värmeväxlare byggnadens tilluft eller kylkrets. Det uppvärmda vattnet förs sedan tillbaka till 
akviferen via infiltrationsbrunnen. Vintertid kan flödesriktningen reverseras varpå den 
lagrade energin i akviferen kan används direkt till att förvärma ingående ventilationsluft eller 
indirekt via en värmepump. Om det råder obalans i värme eller kyluttaget ifrån akviferen kan 
kyla tillföras uttagsbrunnen vintertid via en luftvärmeväxlare. Alternativt kan varm luft 
tillföras sommartid i infiltrationsbrunnen om det råder energiunderskott i akviferen. Om 
enbart uttagsbrunn borras och spillvattnet återförs till vattendrag eller dike (så kallat 
utvinningssystem) måste grundvattenflödet i området vara högre för att samma kyleffekt 
skall vara möjlig [21]. Energin som krävs för att bortföra och tillföra energi från akviferen är i 
det enklaste fallet enbart det pumparbete som krävs för att ta upp vattnet ur uttagsbrunnen. 
Vid kylning/värmning av akviferen krävs även ett fläktarbete med utrustning såsom 
kylmedelskylare eller en värmepump. Vid borrad bergskyla där inget vatten bortförs råder 
endast anmälningsplikt till länsstyrelsen. ”Uttag eller tillförsel av värmeenergi genom 
vattentäkt är undantagna från tillstånds - eller anmälningsplikt enligt 9 kap. MB” [19]. 
”Återledandet utgör miljöfarlig verksamhet” [19] vilket medför prövning i miljödomstolen 
och miljökonsekvensbeskrivning [12]. Tillståndsprocessen kan vara kostsam men följer ingen 
linjär utvecklingskurva. Kostnaden för ett akviferesystem är således mycket beroende av de 
förutsättningar som råder på platsen, om tillståndsprövning krävs, storleken på 
kyluttaget/grundvattenuttaget [12].  
 

 
Figur 10. Princip för borrad frikyla via akvifere [21] 
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2.7 Snökyla 

Vid snökylning dimensioneras en smältgrop efter ett kylbehov. Vintertid då snö finns 
tillgänglig fylls gropen med antingen snöröjningssnö eller snö skapad med snökanoner under 
vinterns kalla dagar, tills dess att lämplig snövolym (köldlager) fåtts. Gropen isoleras sedan 
med halm eller flis. Vid kylbehov strilas [16] köldbäraren i form av retursmältvatten ut i 
gropen. Varpå denna kyls ned och blandas med smältvatten från snön. Det kylda vattnet leds 
efter ett grov och finreningssteg vidare till en värmeväxlare som kyler returledningen på den 
kylda applikationens interna kylsystem. Returvattnet värms upp och går tillbaka till 
snögropen för ytterligare nedkylning och bortförsel av värme. När vattennivån stiger tappas 
smältvattnet av allteftersom genom kontrollerad avrinning i ett styrbart avtappningssystem 
som löper längst med gropens kant, eller kontinuerligt genom kontrollerad avtappning av 
returvattnet via ett dike till en sedimenteringsdam. Detta exempel gäller för en 
pilotanläggning som togs i drift vid Sundsvalls sjukhus 1999/2000. Det har visat sig att de 
flesta föroreningar som följer med dumpad snö från snöröjning vintertid stannar i gropen 
tillsammans med de tyngre flis och gruspartiklarna. Näringsämnen stannar i 
sedimenteringsdamen [30]. Uppförs gropen på en plats där tillgången på snö är säker kan 
detta alternativ vara intressant [25]. Snö kan även produceras med snökanoner under 
vinterns kalla dagar vilket leder till ett ökat behov av drivenergi men istället minskar problem 
med föroreningar i smältvattnet. Snökylan i Sundsvall har som lägst uppvisat ett COP på 4 
och mest 17. Anläggningen var då den byggdes den första fullskaliga pilotanläggningen i sitt 
slag. Figur 11 beskriver pilotanläggningen vid Sundsvalls sjukhus.  

 
Figur 11. Princip för snökylanläggning vid Sundsvalls sjukhus [23] 
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2.8 ORC (Organic Rankin Cykel) kopplad till kylmaskin 

ORC (Organic Rankin Cykel) är i grund och botten en ångturbincykel (Rankincykel) men där 
turbincykeln jobbar i ett slutet system. Kylmediet är i detta fall R134a som är ett klorfritt 
organsikt köldmedium med hög köldfaktor. Turbincykeln driver direkt en kompressorcykel 
varpå kyla kan produceras. Tack vare det slutna systemet med det organiska köldmediet 
fungerar processen vid förhållandevis låga temperaturer om 30 °C och uppåt. Kylkretsen 
fungerar enligt traditionell kompressorcykel och presterar som en sådan [26].  

För att optimera turbinsidan genomförs följande traditionella åtgärder. Öka temperaturen på 
högtryckssidan, öka trycket på högtryckssidan, minimera kondenseringstemperaturen på 
lågtryckssidan, minimerar kondenseringstrycket på lågtryckssidan [5]. De två första 
alternativen begränsas av köldmediet (fuktutfällningar i turbinen) och den konstanta 
framledningstemperaturen i fjärrvärmenätet. På lågtrycksidan kan dock effektiviseringar 
göras. Beroende på vilken kondenseringstemperatur som råder på turbin respektive 
kompressorsidan kan det totala COP-värdet för processen optimeras. Verkningsgraden för en 
Rankincykel ökar vid högre tryck och temperatur. Trycket på turbinsidan begränsas av 
materialet i systemet. Det är därför önskvärt att så hög temperaturdifferens kan uppnås 
mellan förångare och kondensor på turbinsidan för att systemets totala verkningsgrad skall 
kunna ökas. Detta kan även utläsas i figur 12 som beskriver en ORC cykel kopplad till 
generator för elproduktion. 

Figur 12. El/turbinverkningsgrad vid olika kondenseringstemperaturer för ORC 
turbincykel [11] 

 

Processens totala verkningsgrad kommer på grund av den låga temperaturdifferensen som 
råder mellan luft och fjärrvärmeframledningen att begränsa ORC-cykeln, vilket i sin tur 
begränsar kompressoranläggningen. Om kondensorn istället kyls med älvsvatten kan utbytet 
ökas tak vare en ökad temperaturdifferens. En fördel med ORC systemet är att den kan 
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systemintegreras med andra lösningar såsom värmepumpar eller att turbincykeln då 
kylbehov ej föreligger kan kopplas över till att driva en generator för produktion av el. ORC-
cykeln kan även använda fjärrvärmereturen som drivkälla. Verkningsgraden blir då ännu 
lägre men å andra sidan kan temperaturfallet över fjärrvärmereturen ökas. En minskad 
fjärrvärmetemperatur kan vara eftersträvansvärt då det teoretisk kan leda till ett effektivare 
nyttjande av värmeproduktionsanläggningen och lägre värmeförluster i fjärrvärmenätet [26]. 

En ORC cykel kopplad till en kompressorcykel kan i gynnsamma fall då 
kondenseringtemperaturen kan hållas nere enligt Entrans själva nå COP-värden som 
motsvarar enstegs absorptionskylmaskiner, sett till att båda systemen optimeras. 
Anläggningen kan sedan fortsätta att producera el vintertid via fjärrvärmereturen vilket 
medför kontinuerlig drift. Då fjärrvärmereturen är lägre kommer verkningsgraden på 
turbinsidan att sjunka. Detta i sin tur medför lägre elverkningsgrad. Då elproduktionen 
kommer till att ske vintertid är dock kondenseringstemperaturen i sin tur lägre vilket 
minskar verkningsgradsfallet [11]. 
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3 Beräkningar 

Huvudberäkningar 

Som grund för värmeberäkningarna har kostnaden för den producerade drivärmen under 
driftsperioden beräknats. Utifrån driftsdata från Umeå Energi har produktionen i varje 
anläggning för varje timma under året 2011 summerats månadsvis. Driftskostnaden har 
därefter utifrån schablon för produktionskostnaden i varje anläggning och med vetskapen om 
varje anläggnings verkningsgrad beräknats genom enhetsomvandlingar enligt egen 
beräkningsmetod. Resultatet har sedan lagts ihop för varje anläggning till ett genomsnitt av 
den samlade månadsproduktionen.  
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                                          (1) 

P = Effekt 

T = Timme 

C = Produktionskostnad för anläggning  

  = Verkningsgrad 

 

   
       

                               
                                                                                                                                      (2)  

Cc =                                    
  

          
   

Den genomsnittliga produktionskostnaden för varje månad är därmed känd. Som underlag 
för kylbehovet har driftsdata för två processkunder och två komfortkunder använts. För den 
period som kyla produceras beräknas den genomsnittliga lasten vilket används som underlag 
för att bestämma varje månads fullasttimmar. Lasten beräknas utifrån Umeå Energis data för 
dimensionerad kyleffekt, antalet driftstimmar per månad samt kyleffektanvändningen per 
månad enligt egen beräkningsmetod.   

 

  
 

               
                    

 

                  
                                                                                                                                                            (3) 

L =              

Driftstiden är således känd för varje månad vilket medför att driftskostnaden för 
kylproduktionen kan beräknas för varje kund utifrån de valda driftsprofilerna.      

 

                
         

   
                                                       (4) 

För de värmedrivan kylmaskinerna bestäms Drivvärmeeffekten vid fullast utifrån angivet 
COP och kyleffekt för maskinen [5]. 
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                                                                                                                 (5) 

D = Driftskostnad (kr) 

Kostnaden för drivvärme från produktionsmixen är därmed känd. Med samma metod (egen) 
beräknas driftskostnaden för pumpar, fläktar och eldrivna kylmaskiner. Det enda som ändras 
i beräkningarna är driftskostnaden och driveffekten som sammanställs för varje lösning.  
 

LCC (Life cycel cost) 

I en LCC ingår Investeringskostnaden (G), driftskostnaden (D) och underhållskostnaden (U) 
under livstiden (n).  

LCC tar hänsyn till att inflationen sänker pengarnas värde med åren och låneräntan, detta för 
att justera framtida kostnader till dagens pengavärde [36].  

LCC byggs upp genom att multiplicera driftskostnaden (D) och underhållskostnaden (U) med 
nusummefaktorn (NS) om kostnaderna är lika stora varje år. Enstaka kostnader för ett 
planerat underhåll ett visst år i framtiden (Ux) multipliceras med Nuvärdefaktorn (N) för det 
året [36].  

 

    𝐺     𝑁    𝑈  𝑁    𝑁  𝑈                                                            6  
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rk = kalkylräntan (låneräntan minus inflationen) [36]. I beräkningarna har en kalkylränta på 
4 % använts. 

 

Övriga beräkningar som genomförts består till största delen av enhetsomvandlingar, 
proportionalitetsuppskattningar där data saknas samt summeringar av olika kostnader eller 
effekter enligt egen beräkningsmetod. Dessa beräkningars syfte är att approximera värden för 
G,D,U för att en LCC-jämförelse skall vara möjlig under lika förutsättningar. 

Antaganden som gjorts vid beräkningar av de olika kyllösningarna finns redovisade i sista 
bilagan. 

Beräkningarna genomfördes i Excel. 
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4 Genomförande 

Jämförelsen utfördes genom en sammanställning av data från diverse tillverkare. Först 
inhämtades information från diverse olika källor. Möjliga intressanta kyllösningar valdes ut 
och teori kring dessa kartlades. Försäljare och tekniskt insatta kontaktades samtidigt och fick 
förfrågan om att besvara följande frågor. 

- Driftspecifikationer för maskin 

- Investeringskostnad för maskin 

- Teknisk livslängd på komponenter 

- Löpande underhållsbehov för maskin 

- Om referensprojekt  med en framledningstemperatur av högst 87 °C fanns att tillgå  

- Data för minst tre maskiner med 100, 500 och 1000 kW kyleffekt (reviderat i vissa fall) 

Dessa kompletterades därefter med andra frågor kring kylvattnets temperatur, flöden osv. 

Samtidigt som kontakten med dessa fortgick och i väntan på svar så utformades teoridelen i 
rapporten. Teori kring varje kylteknik sattes samman från olika källor för att beskriva de 
olika teknikerna. När förfrågningarna efter ett tag började komma tillbaka i form av färdiga 
offerter och muntliga referenser så togs data från dessa och lades in i ett Excel ark. Genom 
driftdata från Umeå Energi och beräkningsresonemang togs sedan olika nyckeltal för 
nuvarande fjärrkyla och fjärrvärmeproduktion fram. Exempelvis driftskostnaden för AKM 
som bygger på uppgifter ifrån Umeå Energis fjärrkyla, produktion av värme i Dåva och 
projekteringskostnad för kompressoraggregat osv. Då driftskostnaden för värmedrivna 
kylmaskiner är mycket beroende av vilka produktionsanläggningar som är i drift och vilket 
bränsle som eldas var en sådan jämförelse av stor vikt. Därefter lades data från de olika 
tillverkarna in och kompletterades i vissa fall med resonemang för att skapa gemensamma 
nämnare i beräkningen och senare även jämförelsen. Då alla tillverkare inte besvarade 
samtliga frågor användes redan kända värden för existerande anläggningar på Graniten och 
Formen. När investeringskostnader, underhållskostnader, samt andra lämpliga kostnader 
kartlagts, sammanfördes de i en livscykelkostnad (LCC). Varje tekniks livskostnad slogs ut 
som kronor per kilowatt kyleffekt och jämfördes slutgiltigen i två diagram. Det ena 
diagrammet visar kostnaderna vid självkostnad för fjärrvärmen och det andra vid lägsta 
rörliga pris för fjärrvärmen från och med 2012. Övriga eldrivna applikationer och 
kyllösningar baseras på rörligt elpris från 2011. Beräkningarna utfördes fyra gånger för olika 
fjärrkylakunder med olika stor kyleffekt och lastbehov fördelat över året.  
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5 Inventering av kyllösningar 

Inventeringen avser att sammanställa kylalternativ som kan tillhandahållas av Umeå Energi 
där fjärrkylanätet ej kan dras fram. Det tänkbara kylbehovet för enskilda utlokaliserade 
förbrukare begränsar den storlek som kan tänkas vara intressant för småskaliga kylmaskiner. 
Det kyleffektspann som jämförs här antas därför ligga i storleksordningen 20-1000 kW 
kyleffekt. Det vill säga om dessa maskiner kan drivas med en framledningstemperatur av max 
87°C vid angiven kyleffekt.  
 

5.1 Götaverken Miljö AB: Thermax (AKM) 

Götaverken miljö är ett cleantech-bolag som inriktat sig på produkter för rening av utsläpp 
till luft, vatten, energiåtervinning och generering av fjärrkyla. Götaverkens produktsortiment 
av absorptionskylmaskiner levereras av Thermax. 

Thermax är ett indiskt bolag som tillverkar absorptionskylmaskiner för drift med hetvatten, 
ånga, direkteldning med gas, avgaspanneldning. Företaget sysslar med produktion och 
service utav absorptionskylmaskiner, värmepumpar, pannor och jonbytarfilter för 
vattenrening. Thermax är verksamma över hela världen och har ett 20tal maskiner (LT = 
Low temperature hot water singel stage, LTC = Low temperatur hot water chiller, LTT = Low 
temperatur hot water twin stage) för hetvattendrift med en deklarerad 
framledningstemperatur på 80-90 °C. Framledningstemperatur på ner till 70-75 °C är dock 
möjlig där höga hetvattenflöden finns att tillgå och där temperatursänkningen i kylkretsen ej 
är allt för stor. Driftdata för dessa maskiner bifogas i bilaga D. 

Götaverken Miljö har lämnat följande prisuppgifter för leverans, installation och inkörning 
av kylmaskin med kyltorn kopplad parallellt fram-retur. Anledning till att maskinen kopplas 
fram retur är för att undvika temperaturfall på framledningen och på så sätt möjliggöra fler 
maskiner ute i nätet.  
 

Prisindikation för Thermax absorptionskylmaskiner 

100 kW LT 3C med utrustning:      1 230 000:- SEK exkl. moms 

200 kW LT 6C med utrustning:      1 560 000:- SEK exkl. moms 

360 kW LT 10C med utrustning:    2 275 000:- SEK exkl. moms 

530 kW LT 14C med utrustning:    2 550 000:- SEK exkl. moms 

765 kW LT 21C med utrustning:    2 975 000:- SEK exkl. moms  

1000 kW LT 27T med utrustning:  3 430 000:- SEK exkl. moms  
 

Leveranstiden är i offerten angiven till mellan 22-24 veckor efter beställning och driftsättning 
är angiven till 34-36 veckor efter beställning. 
Beräkningarna har utförts vid framledningstemperaturen 87 °C vid parallellkoppling fram 
retur. Temperaturen i kylkretsen är angiven vid 7-12 °C vilket är normaltemperaturfall. 
Kondensorsidan kyls mot luft med kyltorn vid en given utomhustemperatur av 25 °C. Den 
minsta maskinen kommer i detta fall kräva ett hetvattenflöde om 9,5 m3 per timme och den 
största ett flöde om 65 m3 per timme.  
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Följande är medräknat i priset 

 Kyltorn för kondensorkylning av fabrikat Vestas Aircoil, BAC eller likvärdigt.  

 Frikylaväxlare, typ plattvärmeväxlare  

 Köldbärarpump  

 Kylmedelspump  

 Reglerventil för Fjärrvärmereglering  

 Avstängningsventiler för kylmedel samt kylbärarkretsen  

 Tempgivare för kylmedel samt kylbärarkretsen  

 Flödesmätare för kylmedel samt kylbärarkretsen 

 Lokal PC för kylmaskin ingår av typen Siemens S7 226 
 

 Kylmaskin uppställd på slätt golv på anvisad plats i byggnad  

 Kyltorn uppställd på av kund förberedd plats på byggnadstak  

 Frikylaväxlare uppställd på av kund förberett fundament  

 Pumpar uppställda på av kund förberedda fundament  

 Ventiler, armaturer och givare levereras lösa på pall för att monteras av annan 
entreprenör 

 Utcheckning samt driftsättning av specificerad utrustning  
 

 

Följande är ej medräknat i priset 
 

 Fjärrvärmerör  

 Kylmedelsrör  

 Kylbärarrör  

 Råvattenförsörjning  

 Doseringsutrustning  

 El- & styrinstallation  
 
 

5.2 Carrier& Johnson Controls: Carrier& York (AKM) 

Carrier 

Carrier är bland de första och största företagen i världen på klimatsystem. Företaget 

tillhandahåller klimat och kyllösningar för industri och handeln. Carrier erbjuder 15 olika 

modeller av enstegs hetvattendrivna absorptionskylmaskiner. Framledningstemperaturen 

anges till 95 °C vid ett hetvattenflöde på 0,039 {l/s*kW} kyleffekt. 

Returledningstemperaturen skall dock ej understiga 75 °C vilket möjliggör lägre 

framledningstemperatur vid ett högre flöde. COP för maskinserien är angivet till 0,7-0,75. 

Samtliga maskiner är enstegs maskiner. 
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Tabell 1. Data för Carriers mindre absorptionskylmaskiner [28] 

Tabell 1 är ett utdrag av driftdata från Carriers produktdatablad för deras 
absorptionskylmaskiner. 

 

Upprepade kontakter har tagits med Carrier angående deras kylmaskiner, gensvaret har varit 
positivt men referenser och driftsdata har bara delvis levererats i tid. De driftsdata som 
levererats har påmint mycket om driftsdata från Götaverken Miljö som är bifogad i bilaga D. 
 

Johnson Controls: York (AKM) 

Enligt Johnson Controls tillverkas York i Mexico och är inriktade mot industriella 
applikationer. Yorks maskiner är ej anpassade för framledningstemperaturer under 90 °C. 
Detta för att Johnson Controls inte ser någon större marknad för dessa maskiner i Norden. 
Norden är unik på det sättet att absorptionskyla kan används för att producera kyla med 
hjälp av fjärrvärmenätet. Kostnaden för att ta fram en ny lågtemperaturdriven serie av 
absorptionskylmaskiner enbart för den nordiska marknaden är därför inget som Johnson 
Controls övervägt att göra för enbart den nordiska marknaden. Umeå Energis första 
Absorptionskylmaskin som byggdes på Graniten är av modellen York millennium YIA-
ES14F3 med en toppeffekt på 5000 kW. Anläggningen på Formen är även den en York 
maskin på 2000 kW. På grund av det relativt höga kravet på framledningstemperatur har 
York ej undersökts mer utförligt. 

 

  



 
 

24 
 

5.3 ClimateWell/Sortech AG: Silicagele (AKM) 

ClimateWell startades som ett initiativ mellan två entreprenörer verksamma inom 
solenergiområdet. Företaget fick 2011 priset som årets Cleantechföretag och expanderar just 
nu internationellt. ClimateWell tillverkade tills nyligen två aggregaten med 10 respektive 20 
kW kyleffekt. Det större aggregatet kostade då enligt ClimateWell. 

10 000 Euro exkl. kylmedelskylare och rördragning.  

ClimateWell har numera ett nytt koncept där det är de som anpassar maskinen till kundens 
behov men själva byggandet läggs ut på underentreprenörer. I nuläget kan därför inte 
ClimateWell svara på några ingående frågor om priser på deras produkt. Den tyska 
konkurrenten Sortech som påminner starkt om ClimateWell tillhandahåller maskiner med 
ungefär samma kapacitet 8 och 15 kW men priset är nästan det dubbla. Sortech 
tillhandahåller även aggregatkluster med högre kyleffekter. Ett 15 kW aggregat från Sortech 
kostar enligt produktdatablad från 2010. 

17990 Euro exkl. undercentral för 15 kW kyleffekt 

I priset ingår även startkontroll och inkörning. 

Övriga priser till både ClimateWell och Sortech hämtas ur Sortech AG produktdatablad 
såsom 

Kylmedelskylare med undercentral och vattenglykolblandning 

8087 Euro 
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5.4 Sweco/NVS: Borrad kyla 

Kostnaden för att borra ett standard hål är enligt NVS 

370 kr/m hål vid borrning i berg 

Då berget ligger några meter ned under jordytan måste det läggas ned foderrör i marken. 
Foderrör är ett stålförstärkt rör som skall skydda borrhålet från kontaminering ovanifrån. Att 
lägga foderrör kostar. 

700 kr/m  

Samt etableringskostnad för borrutrustning 

6000 kr 

En offert på en bergvärmeanläggning i Umeå med 210 kW värmeeffekt har använts som 
beräkningsunderlag för en kylanläggning med ca 100-130 kW kyleffekt. Pris för borrning, 
pumpar, undercentral, slang, fyllning med vatten/glykol samt tillhörande arbete har enligt 
offert från NVS angivits till. 

2 400 000 kr, med tre Ivt Greenline F70 värmepumpar, undercentral samt 4187 meter 
slang  

Utdrag av offert från NVS är bifogad i bilaga B. 
 

I Umeå pågår (2012) två större projekt med borrad frikyla. NUS By 27 (Norrlands 
universitetsjukhus), 20 st energibrunnar och UERC AK-hus (universitetsområdet), 30 st 
energibrunnar som projekterats av Sweco i Umeå. 

Dessa projekt är dock inte rena bergvärmeanläggningar där borrhål med stillastående vatten 
används och där bergvärmepumpen körs som en kylmaskin. Projektet UERC AK-hus med 30 
st energibrunnar kan beskrivas som en hybrid mellan akvifere och bergkyla. Ett färre antal 
hål har borrats för uttag av flödande grundvatten. Mot det flödande vattnet kyls 
kondensorsidan på en specialvärmepump med avfuktningsfunktion för luftbehandling och 
klimatstyrning. Värmepumpen jobbar mot en ackumulatortank som genomströmmas av det 
flödande grundvattnet. På grund av detta är det möjligt att hålla en större ∆ T över borrhålet. 
Vanligtvis är ett ∆ T på ca 10 °C mot borrhålet vid värmeuttag det största tillgängliga ∆ T.  

∆ T försämras gradvis tills jämvikt mellan värmeuttag och tillströmning uppnås med den 
omkringliggande marken. Vid kylning uppstår det motsatta och kylförmågan försämras 
gradvis med stigande ∆ T. I UERC AK-hus kan ett högre ∆ T på 20-30 °C uppnås vilket 
möjliggör ett större effektuttag ur ett färre antal borrhål och färre slangmetrar med en lägre 
installationskostnad som följd. Under kylperioden värms berget upp och den lagrade värmen 
kan senare nyttigöras under uppvärmningsperioden. Anläggningen är dessutom designad för 
att kunna nyttja frikyla direkt via en flödesomväxlare vid låga kylbehov och kylvattenflöden. 
Sammantaget hålls investeringskostnaden och driftskostnaden nere något för att kompensera 
för den dyrare kylmaskinen. 
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5.5 Munters: DesiCool&Oasis, Sorptiv & evaporativ kyla 

Munters tillhandahåller klimatsystem för luftbehandling och reglering av inomhusklimat, 
energieffektiva lösningar samt mobila lösningar för industrin och kommersiella byggnader. 
Munters är ett svenskt företag som idag levererar kyllösningar till hela världen. Ursprungliga 
lösningar för sorptiv och evaporativ kylning tog grundaren Karl Munter patent på redan 
under 1950 talet. 
 

DesiCool 

Munters tillhandahåller klimatbehandlingsaggregat med sorptiv kyla. Aggregatserien heter 
DesiCool och är ett luftbehandlingsaggregat med klimatfunktion som sommartid kan 
tillämpa Sorptiv kylning och vintertid har en mycket hög värmeåtervinningsverkningsgrad på 
uppemot 90 %. DesiCool är byggd för höga flöden och lämpar sig därför bäst för öppna större 
lokaler. 

Tabell 2. Data för DesiCool samt uträkning av kyleffekt vid 27°C uteluftstemperatur och 
16°C inluftstemperatur 

Tabell 2 visar vilka kyleffekter som borde vara teoretiskt möjlig vid 11 °C ∆T mellan ingående 
och kyld luft.  Enligt Munter själva ligger driftskostnaden för ett DesciCoolaggregat i snitt 50-
30 % under driftskostnaden för luftbehandlingsaggregat med kompressorkyla vilket beskrivs 
i bilaga C. Där finns även driftsdata för DesiCool. 

DesiCool   Cp luft       Densitet     

  1 kJ/kg*K   1,2 kg/m3   

           

 m3/s kg/s ∆T°C Värmeeffekt 
(kW) 

Kyleffekt 
(kW) 

L (mm) B (mm) H (mm) 

DSC 2 2 2,4 11 44 26,4 6455 1665 2140 

DSC 3 3 3,6 11 66 39,6 6455 1970 2140 

DSC 4 4 4,8 11 88 52,8 7430 2275 2770 

DSC 5 5,5 6,6 11 121 72,6 7430 2580 2790 

DSC 6 6 7,2 11 132 79,2 7500 2885 3000 

DSC 7,5 7,5 9 11 165 99 8150 3260 3610 

DSC 8,5 8,5 10,2 11 187 112,2 8150 3565 3610 

DSC 9,5 9,5 11,4 11 209 125,4 8150 3565 3610 

DSC 12,5 12,5 15 11 275 165 8150 3870 4220 

DSC 13,5 13,5 16,2 11 297 178,2 8150 4175 4220 
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Munters har lämnat följande prisuppgifter för leverans, installation och inkörning av 
DesiCool.  
 

Prisindikation för Munters DesiCool 

DesiCool DSC 9,5: 1 200 000 SEK:- exkl. moms 

DesiCool DSC 13,5: 1 400 000 SEK:- exkl. moms 

 

 

Varav följande är medräknat 
 - Leverans av aggregat 
 - Komplett styrningsinstallation 

- Montage av aggregat 
 - Kontroll av aggregat  
 - I driftsättning 
 - Utbildning av personal 

- Samordnad provning 
 - Kontrollbesök under garantitiden 

- Garanti 2 år 
 - 20 års teknisk livslängd 

 
 Varav följande inte är medräknat 
 - Lyft och montage i fläktrum 

- Anslutning till ventilationskanal 

- Ljuddämpare 
     

Oasis 

Munters tillhandahåller även en nischad lösning för indirekt evaporativ kylning. 
Aggregatetserien heter Oasis och är anpassad specifikt för datorhallar där en högre 
temperatur kan tillåtas. I datorhallar är det viktigt att luftens temperatur hålls vid ca 22-23 
°C [35] samt att den är torr. Den högre temperaturgränsen möjliggör evaporativ kylning i 
nordiskt klimat där driftsäsongen är kort och den indirekta värmeväxlingen medför att fukt i 
ingående ventilationsluft ej ökar. Oasis är ett multihybridaggregat som i första hand 
tillämpar frikylning, därefter startar den indirekta evaporativa kylningen för att spetsas av en 
kompressorkylmaskin vid riktigt varma temperaturer [35]. Tack vare detta kan Oasis uppnå 
mycket höga COP om 40 på säsongsbasis och reducerade driftskostnader på uppemot 75 % 
jämfört med enbart kompressorkylmaskin. Oasis är byggd för höga flöden och stora 
värmelaster och lämpar sig därför inte för komfortkylning [35]. 

Denna typ av aggregat installeras ofta i dubbelt eller trippel utförande för att god redundans 
skall uppnås. Det har därför inte varit möjligt att få ett exakt pris angivet för Oasis. I figur 13 
beskrivs antalet timmar för olika platser som oasis klarar kylbehovet med enbart evaporativ 
kylning och en temperatur mellan 22-23 °C i en kyld lokal. I figur 14 visas principen för Oasis 
indirekta kylaggregat. 
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Figur 13. Evaporativ kylning vid olika platser med Oasis [32] 

 

Figur 14. Oasis systemprincip [33] 
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5.6 Christian Berner: Ejektorkyla 

ChristianBerner är ett teknikhandelsbolag som är verksam inom flera 
teknikhandelsområden. Koncernen jobbar med ett helhetsperspektiv mot kunden för att 
kunna ta fram breda lösningar. ChristianBerner tillhandahåller inom området ånga, gas och 
energiteknik lösningar för vakuum, kompressor, fläktar, turbiner och kyltornsteknik.  

Christian Berner tillhandahåller kompressor och kyltekniker för kemiindustrin som saknar 
rörliga delar. Ejektorstrålpumpar och jetkompressorer utan rörliga delar som drivs av externt 
tillförd värme är enkla till konstruktionen men kan producera kyla om de integreras i en 
kompressorvätskecykel. COP är för dessa ändamål angivet mellan 0,2 till 0,6 [22] [30]. Som 
köldmedium i kylprocessen kan vatten användas om systemet delvis vakuumsätts och kan då 
drivas med temperaturer om 80 °C och uppåt. Det går även att använda organiska 
köldmedier med högre verkningsgrad eller lägre framledningstemperatur som följd. 

I början av 00 talet försökte Christan Berner och tyska Körting som tillverkar 
ejektorsystemen återintroducera ejektorkylning för komfortkylning på den svenska 
marknaden. Den senaste anläggningen som byggdes i Sverige var dock för industriellt bruk i 
början av 80 talet, vilket försvårat utlämning av referens. Körting som levererar dessa 
kylmaskiner till Christan Berner har haft många ordar som legat på is under vintern men som 
nu blivit aktuella och tagit upp tid hos kontaktpersonen. Det har således inte varit möjligt att 
få fram lämpligt beräkningsunderlag för denna typ av kyllösning i tid. I figur 15 följer ett 
exempel på hur en kylanläggning med ett respektive fem steg kan se ut. Fler steg förbättrar 
COP.  

 

Figur 15. Princip för en ejektorkylanläggning [34]  

 



 
 

30 
 

5.7 Swegon: Blue box tetris FC KKM/Frikyla (hybrid) 

Swegon har över 50 års erfarenhet av att levererar lösningar mot ventilation och 
klimatsystem för byggnader. Tillhandahållna kyllösningar består av frikyla och 
kompressorkyla eller hybrider av båda.   

Blue box tetris FC består av en kombinerad lösning med frikyla och kompressorkyla. En 
kylmedelskylarkrets med glykolvattenblandning leverera frikyla till dess att 
utomhustemperaturen stiger över 0 °C. Därefter startar den integrerade 
kompressorkylanläggningen som producerar kyla resten av driftsperioden. Maskinserien 
sträcker sig från enstaka aggregat med 45 kW kyleffekt upp till enstaka aggregat med 530 kW 
kyleffekt. Tetris FC har i jämförelser med traditionella kompressorkylanläggningar i norden, 
öst och syderuopa kunnat uppvisa mellan 1/3 och 1/6 besparing i driftskostnad. Figur 16 
visas en komplett Blue box tetris FC med kylmedelskylare och kompressorenhet. 

 

Figur 16. Bluebox tetris FC kompressorfrikylahybrid[29] 

Swegon i Umeå har lämnat prisuppgifter för Tetris FC aggregatet i seriens alla 
storleksklasser. Tabell för dessa finns bifogade i Bilaga F.  
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5.8 Entrans: ORC (kyl och elhybrid) 

Entrans är ett företag som tagit fram ett hybridkoncept för el, kyla eller värmeproduktion 
kallat Flexigen. Flexigen är en turbincykel med ett organiskt köldmedium som drivs av 
hetvatten. Turbincykeln kan i sin tur driva en kylmaskin/värmepump eller elgenerator. Figur 
17 beskriver en Flexicool som är en Flexigen kopplad till en kompressorkylmaskin.   

 

 

Figur 17. Systemprincip för ORC-kompressorhybrid [11] 

Inga kommersiella kylanläggningar av detta slag har byggts. Demonstrationsanläggningar för 
ORC drift för elproduktion finns däremot. Den enda referens som gått att tillgå är en 
förstudie för en sådan anläggning. Denna kan dock ej bifogas men i korthet gällde det 
möjligheterna för ett projekt med ca 80 °C framledningstemperatur och ORC-driven 
kylmaskin. I förstudien angavs inga prisuppgifter utan enbart tekniska aspekter på projektet. 
Umeå Energi hade planer på att komplettera värmepumparna på Graniten med en ORC 
anläggning. Denna skulle dock bli dyr och kräva EU-bidrag för att vara en intressant lösning 
enligt handledare på Umeå Energi. Istället byggdes nuvarande absorptionskylmaskin på 
Graniten.  
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5.9 Snow Power: Snökyla 

Investering i Sundsvallspiloten 1999 med ca 900 MWh kyleffekt bestod av 

16 MKR varav 40 % bidrag, därefter har utbyggnad och ombyggnad gjorts i etapper.  

Den slutgiltiga totalsumman blev därför för hela projektet 

28 MKR [1] 

SnowPower som byggde denna anläggning har även projekterat en större anläggning i Luleå 
på 8500 MWh med en snövolym på 200 000 m3 till en kostnad av  

30 Mkr [30] 

Vilket innebär ca 9 gånger mer kyla för nästa samma investering som i Sundsvall.  

Projektet lades dock i malpåsen på grund av bristande finansiering. Projektet var förlagt till 
Luleå med anslutning till LTU - Campus och en större processkund. Kylpriset sattes till  

55 öre per kWh i medelkostnad [30] (något högre för komfortkunden och något lägre för 
processkunden)  

Varpå processkunden backade ur affären. På frågan vad som var ett lämpligt pris för 
processkunden gjorde denna en egen utredning där det framkom att det egna kylbehovet 
kunde tillgodoses genom ett bättre nyttjande av redan befintlig frikyla, varpå projektet lades 
ned helt [30].  

Från SnowPowers sida finns en tro på att ytterligare prissänkningar på kylsystem med 
snökyla skall vara möjlig. Anläggningen vid Sundsvalls sjukhus tillkom efter ett samtal 
mellan en professor vid LTU och landstinget i Västernorrland. Anläggningen projekterades 
av Sweco och drevs av en annan underentreprenör. Idag drivs snökylan i Sundsvall av 
Bravida. SnowPowers uppstod som en konsekvens av pilotanläggningsbygget i Sundsvall. 

Driftdata för anläggningen i Sundsvall finns bifogad i bilaga F. 
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6 Resultat 

I resultatdelen har 4 olika kunder med olika effekt, drifts och lastbehov använts som 
beräkningsunderlag i Excel. Två komfort och två processkylakunder har på begäran från 
handledare på Umeå Energi lagts in och jämförts var förs sig mot de inventerade 
kyllösningarna, där beräkningsunderlag funnits att tillgå. 

Jämförelsen har utförts vid beräknat självkostnadspris för fjärrvärmeproduktionen 2011, 
respektive lägsta rörliga FJV pris enligt 2012 års prismodell från Umeå Energi. 

Drifts/lastprofilen för de fyra olika kunderna användes vid beräkningar av alla undersökta 
alternativ förutom snökylan.  

I figur 18,23,28,33 jämförs de olika kyllösningarna vid självkostnadspris för fjärrvärme och 
driftsprofil för varje kund. Varje lösning plottas vid sin specifika kostnad (kr/kW) för varje 
kyleffekt i steg om 100 kW och intervallet 100-1000 kW. Med start uppifrån i exempelvis 
figur 18 vid 100 kW kyleffekt följer den dyraste lösningen vid självkostnadspris för 
fjärrvärmen (drivvärmen) i form av 

Bergkyla. Borra för kyla 

Följt av 

ClimateWell. Absorptionskyla (övre mätpunkt Tyska Sortech, nedre ClimateWells lösning).  

Thermax. Absorptionskyla (AKM).  

DesiCool. Sorptiv kyla.  

Blue box tetris FC. Luftkompressorkyla (KKM).  

Snökyla. (Övre mätpunkt pilotanläggningen i Sundsvall, nedre mätpunkt projekterad och 
nedskalad anläggning i Luleå).  

Bergvärmekyla. Där bergvärme redan finns (Bergkyla) 

Frikyla via akvifere.  

Figur 18 beskriver Västerbottens läns landsting som är en större processkund med ett jämt 
kylbehov över hela året. Denna typ av driftsprofil medför ett större inköp av drivvärme (FJV) 
för de värmedrivna kylmaskinerna under den del av året som drivvärmen är som dyrast. 
Detta får kurvorna för de värmedrivna kylmaskinerna att förskjutas uppåt till en högre 
specifik kostnad trotts att drivvärmen är producerad till självkostnadspris     

I figur 19,24,29,34  görs samma jämförelse men vid rörligt FJV pris enligt 2012 års 
prismodell från Umeå Energi. Då det rörliga FJV priset är högre än självkostnadspriset 
medför det en ökad driftskostnad för de värmedrivna kylmaskinerna. De specifika 
kostnaderna stiger vid det högre FJV-priset varpå kurvorna förskjuts ytterligare uppåt i 
exempelvis figur 19.  

Utifrån kurvornas placering vid sin specifika kostnad i Y-led och vid effekten i X-led samt 
utifrån figur 18,19 osv, kan slutsatser dras kring vilken kyllösning som är intressant för 
självkostnadsproducenten (Umeå Energi) samt Västerbottens läns landsting (kunden) som 
köper drivvärme vid rörligt FJV pris. Dessa figurer upprepas för alla 4:a kundprofiler. 

För varje kundprofil följer förutom dessa två diagram även andel last per månad och antalet 
fullasttimmar i tabell 3-7. Ytterligare utdrag av varje kyllösning där den specifika kostnaden 
plottas vid rörligt respektive självkostnadspris för varje driftsprofil (övriga figurer 18 - 38) 
redovisas i 3 stapeldiagram under respektive driftsprofil.  
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Tabell 3. 

Västerbottens läns landsting 6M, Processkund med 1270 kW toppkyleffekt. 
Tabellen visar den genomsnittliga lasten och antalet fullasttimmar per månad för kunden.  

Underlag för beräkningar     

Månad Last i genomsnitt (L) Fullasttimmar 

1 0,18 137,25 

2 0,17 113,03 

3 0,19 145,25 

4 0,20 142,39 

5 0,25 187,41 

6 0,30 214,80 

7 0,32 238,38 

8 0,22 165,22 

9 0,25 177,48 

10 0,24 178,24 

11 0,23 169,38 

12 0,20 150,89 

 

 

Figur 18. LCC kr/kW vid självkostnadspris för FJV under 20 år. 

Figur 18 beskriver livscykelkostnaden utslaget per kW kyleffekt under 20 år vid 
självkostnadspris för fjärrvärmen. De undersökta alternativen har anpassats till lastprofil för 
Västerbottens läns landsting 6M. Inget utav de värmedrivna alternativen kan vid denna 
driftsprofil konkurrera med exempelvis kompressorluftkyla. 
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Figur 19. LCC kr/kW vid lägsta rörliga FJV pris under 20 år. 

Figur 19 beskriver livscykelkostnaden utslaget per kW kyleffekt under 20 år vid lägsta rörliga 
FJV-pris. De undersökta alternativen har anpassats till lastprofil för Västerbottens läns 
landsting 6M. Det rörliga FJV-priset medför ökade driftskostnader vilket medför en 
förskjutning uppåt av de värmedrivna alternativen som blir dyrare. 

 

 

 

Figur 20. Thermax AKM vid rörligt FJV samt självkostnad kr/kW. 

Utdrag av livscykelkostnaden under 20 år utslaget per kW för Thermax 
absorptionskylmaskin, vid rörligt pris respektive självkostnadspris för fjärrvärmen. Vid 
rörligt FJV-pris blir driftskostnaden och den specifika kostnaden högre än vid självkostnad. 
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Figur 21. Kompressorluft samt Bergkyla då Bergvärme finns/inte finns kr/kW. 

Utdrag av livscykelkostnaden under 20 år utslaget per kW för kompressorkylmaskin av 
märket bluebox tetris FC och IVT Greenline F70 bergvärmepump. Bergkyla då inte 
bergvärme finns är en dyr lösning men stora bergkylanläggningar då bergvärme redan finns 
har låg driftskostnad. 

 

 

 

Figur 22. Övriga kyllösningar kr/kW. 

Utdrag av livscykelkostnaden under 20 år utslaget per kW för absorptionsmaskin från 
ClimateWell/Sortech samt sorptivt kylaggregat DesiCool från Munter vid rörligt pris 
respektive självkostnadspris för fjärrvärmen. Det är större skillnad mellan rörligt pris och 
självkostnadspris för ClimateWell men DesiCool är ändå intressantare. 
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Tabell 4. 

Akademiska hus Petrus Laestadius väg 4*15 och 4*18 (universitetsområdet), 
komfortkund med 2700 kW toppkyleffekt. Tabellen visar den genomsnittliga lasten 
och antalet fullasttimmar per månad för kunden.  

Underlag för beräkningar   

Månad Last i genomsnitt (L) Fullastimmar 

1 0,00 2,07 

2 0,00 1,70 

3 0,04 27,56 

4 0,13 90,15 

5 0,23 172,48 

6 0,45 321,96 

7 0,50 370,22 

8 0,40 301,074 

9 0,30 215,40 

10 0,07 51,74 

11 0,02 16 

12 0,00 1,11 

 

 

 

Figur 23. LCC kr/kW vid självkostnadspris för FJV under 20 år. 

Figuren beskriver livscykelkostnaden utslaget per kW kyleffekt under 20 år vid 
självkostnadspris för fjärrvärmen. De undersökta alternativen har anpassats till lastprofil för 
Akademiska hus Petrus Laestadius väg 4*15 och 4*18 (universitetsområdet). Denna 
komfortkund har ett stort effektbehov under den period som fjärrvärmen är som billigast. 
Absorptionskyla blir därför intressant från ca 600 kW kyleffekt jämfört med 
kompressorluftkyla i detta fall. 
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Figur 24. LCC kr/kW vid lägsta rörliga FJV pris under 20 år 

Figuren beskriver livscykelkostnaden utslaget per kW kyleffekt under 20 år vid lägsta rörliga 
FJV-pris för fjärrvärmen. De undersökta alternativen har anpassats till lastprofil för 
Akademiska hus Petrus Laestadius väg 4*15 och 4*18 (universitetsområdet). Vid rörligt FJV 
pris ökar driftkostnaderna vilket påverkar de värmedrivna kylmaskinerna negativt. 
Observera dock det branta fallet för den sista absorptionskylmaskinen jämfört med figur 23. 
Den sista 1000 kW maskinen har två kylsteg och således ett högre COP-värde. Högt COP-
värde är således intressant för kunden men snarare negativ för Umeå Energi. Detta beror av 
produktionskostnaderna för FJV under driftsperioden som är låga på grund av Dåva 1. 

 

 

 

Figur 25. Thermax AKM vid rörligt FJV pris samt självkostnad kr/kW. 

Utdrag av livscykelkostnaden under 20 år utslaget per kW för Thermax 
absorptionskylmaskin, vid rörligt pris respektive självkostnadspris för fjärrvärmen. Samma 
jämförelse som tidigare men vid en ny driftprofil. 
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Figur 26. Kompressorluft samt Bergkyla då Bergvärme finns/inte finns kr/kW. 

Utdrag av livscykelkostnaden under 20 år utslaget per kW för kompressorkylmaskin av 
märket bluebox tetris FC och IVT Greenline F70 bergvärmepump. Samma jämförelse som 
tidigare fast vid en ny driftprofil. 

 

 

 

Figur 27. Övriga kyllösningar kr/kW. 

Utdrag av livscykelkostnaden under 20 år utslaget per kW för absorptionsmaskin från 
ClimateWell/Sortech samt sorptivt kylaggregat DesiCool från Munter vid rörligt pris 
respektive självkostnadspris för fjärrvärmen. Samma jämförelse men observera att de bägge 
alternativen sjunker i kostnad vid både rörligt och självkostnadspris.  
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Tabell 5. 

Handelsbanken, komfortkund med 120 kW toppkyleffekt. Tabellen visar den 
genomsnittliga lasten och antalet fullasttimmar per månad för kunden.  

Underlag för beräkningar   

Månad Last i genomsnitt (L) Fullastimmar 

1 0,09 69,67 

2 0,07 46,25 

3 0,08 60,08 

4 0,09 68,17 

5 0,16 118,50 

6 0,33 240,17 

7 0,37 271,83 

8 0,28 207,83 

9 0,18 133,17 

10 0,14 100,58 

11 0,08 59,50 

12 0,04 26,92 

 

 

 

Figur 28. LCC kr/kW vid självkostnadspris för FJV under 20 år. 

Figuren beskriver livscykelkostnaden utslaget per kW kyleffekt under 20 år vid 
självkostnadspris för fjärrvärmen. De undersökta alternativen har anpassats till lastprofil för 
Handelsbanken. Handelsbanken är en komfortkund med ett feltrimmat kylsystem som 
leverera lite kyla under vintermånaderna. Effekten är låg och lasten under sommarperioden 
lägre än för exempelvis akademiska hus. Detta väger till de värmedrivna kylmaskinernas 
nackdel som förskjuts uppåt. 
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Figur 29. LCC kr/kW vid lägsta rörliga FJV pris under 20 år. 

Figuren beskriver livscykelkostnaden utslaget per kW kyleffekt under 20 år vid lägsta rörliga 
FJV-pris för fjärrvärmen. De undersökta alternativen har anpassats till lastprofil för 
Handelsbanken. Vid rörligt FJV-pris framträder samma mönster som tidigare. De 
värmedrivna alternativen förskjuts uppåt och blir dyrare samtidigt som vikten av högt COP 
kvarstår för kunden. 

 

 

 

Figur 30. Thermax AKM vid rörligt FJV pris samt självkostnad kr/kW. 

Utdrag av livscykelkostnaden under 20 år utslaget per kW för Thermax 
absorptionskylmaskin, vid rörligt pris respektive självkostnadspris för fjärrvärmen. 
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Figur 31. Kompressorluft samt Bergkyla då Bergvärme finns/inte finns kr/kW. 

Utdrag av livscykelkostnaden under 20 år utslaget per kW för kompressorkylmaskin av 
märket bluebox tetris FC och IVT Greenline F70 bergvärmepump. 

 

 

 

Figur 32. Övriga kyllösningar kr/kW. 

Utdrag av livscykelkostnaden under 20 år utslaget per kW för absorptionsmaskin från 
ClimateWell/Sortech samt sorptivt kylaggregat DesiCool från Munter vid rörligt pris 
respektive självkostnadspris för fjärrvärmen. 
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Tabell 6. 

Astrazeneca, process och komfortkund med 680 kW toppkylbehov. Tabellen visar 
den genomsnittliga lasten och antalet fullasttimmar per månad för kunden.  

Underlag för beräkningar   

Månad Last i genomsnitt (L) Fullastimmar 

1 0,04 26,22 

2 0,04 23,50 

3 0,04 29,81 

4 0,03 24,69 

5 0,05 36,75 

6 0,23 162,10 

7 0,48 354,26 

8 0,23 169,25 

9 0,21 152,43 

10 0,04 27,49 

11 0,03 18,16 

12 0,02 14,53 

 

 

 

Figur 33. LCC kr/kW vid självkostnadspris för FJV under 20 år. 

Figuren beskriver livscykelkostnaden utslaget per kW kyleffekt under 20 år vid 
självkostnadspris för fjärrvärmen. De undersökta alternativen har anpassats till lastprofil för 
Astrazeneca. Återigen talar ett lågt lastbehov under kylperioden mot de värmedrivna 
alternativen vilket får dessa att förskjutas uppåt. Detta trotts att det största kylbehovet ligger 
över den period som drivvärmen är som billigast.  
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Figur 34. LCC kr/kW vid lägsta rörliga FJV pris under 20 år. 

Figuren beskriver livscykelkostnaden utslaget per kW kyleffekt under 20 år vid lägsta rörliga 
FJV-pris för fjärrvärmen. De undersökta alternativen har anpassats till lastprofil för 
Astrazeneca. Vid rörligt värmepris sker ytterligare förskjutning uppåt. 

 

 

 

Figur 35. Thermax AKM vid rörligt FJV pris samt självkostnad kr/kW. 

Utdrag av livscykelkostnaden under 20 år utslaget per kW för Thermax 
absorptionskylmaskin, vid rörligt pris respektive självkostnadspris för fjärrvärmen. 
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Figur 36. Kompressorluft samt Bergkyla då Bergvärme finns/inte finns kr/kW. 

Utdrag av livscykelkostnaden under 20 år utslaget per kW för kompressorkylmaskin av 
märket bluebox tetris FC och IVT Greenline F70 bergvärmepump. 

 

 

 

Figur 37. Övriga kyllösningar kr/kW 

Utdrag av livscykelkostnaden under 20 år utslaget per kW för absorptionsmaskin från 
ClimateWell/Sortech samt sorptivt kylaggregat DesiCool från Munter vid rörligt pris 
respektive självkostnadspris för fjärrvärmen. 
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Figur 38. Maskinvolym/kW. 

Volym/kW kyleffekt för varje kyllösning i effektintervallet. Observera att snökylan ligger på 
en sekundär axel. Detta är ett annat sätt att värdera en kyllösnings lämplighet. Volymen som 
respektive kyllösning tar upp jämförs mot kyleffekten. Sorptiv kylan drar iväg ganska så fort i 
volym medan kompressorluft, ClimateWell och abosrptionskylmaskin (om kyltorn räknas 
med) tar upp ungefär samma specifika volym. Den mest kompakta lösningen är bergkyla där 
det enbart är bergvärmepumpen eller frikylavärmeväxlaren som tar upp plats.    
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7 Diskussion/slutsats 
 

Bergkyla/Akvifere 

Frikyla via akvifer & bergkyla är de två kostnadseffektivaste kylalternativen. Bergkyla i ett 
befintligt bergvärmesystem är vid små effekter under 100 kW och vid lägre effektbehov det 
mest lönsamma kylalternativet. Detta system är slutet vilket medför att inget grundvatten 
bortförs. På så sätt kan inte systemet orsaka skada på omgivningen och behöver därför inte 
prövas i miljödomstol till en merkostnad. Små akviferer kan slippa kostnaden för 
miljöprövning om grundvattenbortforslingen sker i sådan liten utsträckning att inga 
miljöproblem kan tänkas uppstå. Större anläggningar där grundvatten bortförs via 
uttagsbrunn och returneras via infiltrationsbrunn kommer prövas mot miljöbalken som 
vattentäkt och miljöskadlig verksamhet. Prövningen är förhållandevis dyr vilket påverkar 
investeringskostnaden. Vid högre effektbehov kommer de låga driftskostnaderna för 
akviferelösningen att medföra ökad lönsamhet i alla effektklasser, trotts kostnaden för 
miljöprövning. Uttag av grundvatten för kyl eller värmeproduktion är dock begränsad av de 
geologiska förutsättningar som råder för platsen. Kalkstensberg, sandstensberg och 
rullstensåsar är lämpliga för högre grundvattenuttag. Vid flödande grundvatten kan 
dessutom antalet borrhål reduceras kraftigt. Färre borrhål spar pengar. I vissa fall som i 
pågående UERC by 27 i Umeå har man valt en hybrid just av denna anledning. Kylmaskinen 
är en del av ett avancerat luftbehandlingsaggregat med en avfuktningsfunktion som är extra 
dyr. Genom att ta ut ett flödande grundvatten kan antalet borrhål reduceras och pengar 
sparas. Denna lösning jobbar dessutom mot en mellanliggande ackumulatortank som 
möjliggör högre ∆ T på returen till borrhålet. Vintertid ökar därmed 
värmeåtervinningsmöjligheterna från borrhålet.  

Som referens till beräkningarna som genomförts för akviferekyla har projektet BO01 från 
Sweco i Malmö använts. I referensen levererade endast 5 uttagsborrhål 1,3 MW kyla vid ett 
∆T av ca 10 °C. Motsvarande lösning med stillastående vatten och kompressorkylmaskin 
skulle behöva ha betydligt fler hål och slang för att uppnå samma effekt.  
 

Kompressorluft 

Bluebox tetris FC från Swegon som är ett hybridaggregat för frikyla och luftburen 
kompressorkyla är deklarerad för ett något högre COP än nuvarande kylmaskiner på Formen 
och Graniten. Prisuppgifter har lämnats ut från Swegon för aggregat från några kW upp till 
600 kW. Prisutvecklingen går snabbt nedåt då kyleffekten ökar och planar ut. Vid ändring av 
lastprofilen ändras LCC:n för kompressoralternativen hyfsat proportionellt mot övriga 
alternativ. Driftskostnaden baseras på det rörliga elpriset från 2011 vilket i sig inte är det 
bästa året att lägga jämförelsen vid. Ett högt elpris kommer påverka kompressorkylmaskinen 
negativt då driftskostnaden för de värmedrivna alternativen är lägre. Då värmeberäkningarna 
dock utgått ifrån det lägsta rörliga FJV-priset ur kundperspektivet så är det inte orimligt att 
anta att lågt FJV-pris även sammanfaller med lågt elpris. Förutom elpriset och FJV-priset är 
egentligen det enda som kan ändras lastprofilen. Vid höga laster sommartid då kylbehov 
föreligger och produktionskostnaden är låg gynnas de värmedrivna alternativen medan höga 
laster vintertid missgynnar de värmedrivna alternativen. Oavsett perspektiv är förändringen 
för kompressoralternativet proportionellt i höjdled. Ur kundens perspektiv står sig 
kompressorkyla vid effekter ända upp till 1000 kW för mindre kunder. Vid 
självkostnadsproduktion av fjärrvärme är absorptionskyla mer intressant för de större 
komfortkunderna. Kompressorkylmaskinernas flexibilitet i form av låg vikt, liten volym, 
relativt låga drifts och underhållskostnader väger även tungt då andra lösningar som ex. 
absorptionskyla kan kräva större installationskostnader beroende på de förutsättningar som 
råder hos kunden. En viktig faktor som talar emot kompressorkylan och som fallit bort under 
antagandet att el redan finns framdraget, är kostnaden för ett nytt elabonemang med höjd 
säkring och eventuell serviceframdragning. Denna aspekt kan avgöra lämpligheten för KKM.        
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Absorptionskyla 

Absorptionskyla har av de värmedrivna alternativen den snabbaste prisutvecklingen i 100-
300 kW intervallet. Det är dock helt avgörande vad det är för FJV-pris på den fjärrvärme 
som används till drift av maskinen, vilket lastbehov/fullastimmar som föreligger under 
driftsperioden, Om kyla även måste produceras under vintern samt förutsättningar 
kring själva maskininstallationen. Givetvis borde inte en komfortkylakund behöva kyla under 
vintern men exempelvis Handelsbanken gör just det vilket förutom att vara ett rent 
energislöseri även kostar pengar under den period som fjärrvärmen är som dyrast.  

Kringkostnaden för bygge av maskinhus, uppställning av kyltorn och framdragning av vatten, 
el och styrinstallation samt rördragning, utbildning, projektledning och kontroller kan i 
slutändan bli flera gånger dyrare än själva kylmaskinen, vilket är fallet för Umeå Energis 
andra absorptionskylmaskin på Formen. Att bara få absorptionsmaskinen körklar med 
endast det nödvändigaste i form av rördragning, styrning, el och grundläggande underhåll 
under driftsperioden samt under förutsättning att maskinen ställs i befintlig byggnad kan 
motsvara kostnaden för själva kylmaskinen. I beräkningarna som gjorts har det antagits att 
befintlig byggnad redan finns och att maskinen endast behöver ställas in och installeras med 
de komponenter som får maskinen i drift. Data för vad detta kan tänkas kosta har tagits från 
en sammanställning för Formen. Siffrorna från Formen var dock svåra att separera från 
varandra. Kylmaskinen är dessutom dubbelt så stor som det högsta driftsfallet som tas upp i 
rapporten. En halvering av effekten innebär inte en halvering av installationskostnaden utan 
snarare en minskning med ca 10-20 %. Siffrorna från Formen är dessutom några år gamla 
och har därför justerats för en 4 procents inflation under 2 år, Formen är dock ca fem år 
gammal men inflationen har varit låg de senaste 4 åren.  

Efter att ha samtalat med personal från Carrier som servade en Carrier absorptionskylmaskin 
som används för komfort och processkylning ute på Dåva så resonerades det att 
kostnadsexemplet från Formen ej var orimliga. Siffror för Carriermaskinen på Dåva hade 
varit bättre att använda eftersom den maskinen är nyare och lågtemperaturdriven. Det var 
dock inte möjligt att ta fram några data eftersom dessa siffror var inbakade i totalofferten för 
Dåva 2. 

I inget utav de fyra driftsfallen kan absorptionskyla konkurrera vid rörligt FJV-pris med 
exempelvis kompressorluftkyla. En viktig aspekt som påverkar driftskostnaderna för eldrivna 
kylmaskiner är abonnemangskostnad och eventuell framdragning av ny servicepunkt. Detta 
har fallit bort under antagandet att el redan finns framdragen i byggnaden. En 
kompressorkylmaskin på 400 kW som installeras med ett COP på 2 kommer således kräva 
ett abonnemang och en service som kan leverera ca 200 kW eleffekt. Att byta upp sig till ett 
högre abonnemang kan därför påverka de värmedrivna alternativen mycket positivt då de 
fasta driftskostnaderna för eldrivna maskiner ökar på grund av högre abonnemangs och 
säkringsavgift.  

Vid självkostnadspris är absorptionskyla intressant för kunder med stort kyleffektbehov 
under sommarperioden, då FJV-priset sjunker och vid större effekter än vad som undersökts 
i rapporten. Ur Umeå Energis perspektiv skulle det gå att leverera kyla med ingen eller 
mycket låg marginal från ca 600 kW för stora komfortkunder vid självkostnad för 
fjärrvärmen. 

För effekter under 20 kW kan det vara intressant att pröva absorptionsmaskiner med 
silicageleteknik från Climatewell och vid effekter från 50 till 200 kW är DesiCool intressant. 
ClimateWell har dock inte kunnat svara utförligt på mina frågor på grund av deras nya 
koncept där de har gått ifrån tillverkningen och numera endast projekterar sin produkt. Detta 
gör det lite svårt att jämföra ClimateWells produkt. Utifrån gamla siffror och siffror från 
ClimateWells tyska konkurrent Sortech har omkostnader kring denna teknik dock kunnat 
uppskattas. Det tyska aggregatet från Sortech är dock betydligt dyrare än ClimateWell vilket 
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gör denna jämförelse osäker. Siffrorna från Sortech är endast ca 2 år gamla men tekniken är 
förhållandevis ny vilket skulle kunna innebära att priset kan tänkas falla i framtiden. 

Sorptiv Kyla, Evaporativ kyla 

DesiCool från Munters är i effektområdet 20-200 kW en intressant kyllösning. Den är 
ekonomiskt mer gångbar än en absorptionskylmaskin i samma effektintervall. Jämfört med 
kompressorkylan är det dock en dyrare lösning vid både rörligt och självkostnadspris. 
Jämförelsen tar dock endast hänsyn till kyleffekten och inte att luften behandlas. Luft som 
går genom en kompressorkylmaskin borde då den kommer ut vara torrare och inte lika ren 
som om luften fått passera genom DesiCool. Detta för att DesiCool kan bestämma fukthalten 
i kyld luft samt att det sitter filter på DesiCoolaggregatet som kontinuerligt renar ny luft 
utifrån, värmeåtervinningsfunktionen talar även för Desicool. Lägg till dessa funktioner till 
kompressoraggregatet så är det mycket möjligt att DesiCool är ett billigare eller lika dyrt 
alternativ för större kunder vid rörligt FJV pris och garanterat billigare vid självkostnadspris 
oavsett kund. Det krävs dock en fortsatt tillgång till en billig värmekälla för att detta 
resonemang skall hålla.  

Oasis från munters lämpar sig enbart i nischade fall med stora flöden, effekter och högre 
temperaturer. Evaporativ kylning har inte legat i fokus under detta arbete på grund av dess 
låga lämplighet för komfortkyla i nordiskt klimat. Processkylning kräver oftast lägre 
temperaturer än 22-23 °C men om den ingående luften ej behöver vara kallare och 
luftvolymen är tillräckligt stor kan Oasis vara ett alternativ. Oasis är specifikt framtagen för 
server datorhallar och har i sitt rätta element uppvisat höga COP och besparingar för kylning. 
 

Ejektorkyla 

Ett mycket intressant kylalternativ är den så kallade ejektorkylan. Det såg mycket ljust ut 
efter mina första kontakter med Christian Berner angående ejektorkylanläggningar från 
Körting. Det fanns eventuellt material från några år gamla försök att återintroducera 
ejektorkyltekniken i Sverige för just komfortkylning. För att få ta del av denna information 
var det dock upp till den tyske leverantören Körting att lämna ut referenser för sådana 
projekt. Trotts upprepade försök av min kontaktperson på Christian Berner så var detta inte 
möjligt. Körting har sedan februari/mars (2012) gått ned sig i inkomna ordar som legat på is 
under vintern men som nu börjat trilla in. Det har inte funnits någon som haft tid att plocka 
fram referenser och därför slutade det hela med att någon jämförelse inte blev möjlig att göra 
eftersom det inte fanns något att jämföra. Denna typa av anläggningen har ett något mer 
industriellt utförande än de andra lösningarna. På grund av det lägre COP som en 
ejektorkylanläggning har lämpar sig denna lösning troligtvis endast vid självkostnadspris för 
fjärrvärmen och vid högre effekter i exempelvis ett fjärrkylanät.  
 

Snökyla 

Snökylan är inte ny men tekniken för att kunna använda snön till storksalig kylproduktion är 
det. Vid Sundsvalls sjukhus byggdes 1999 till 2000 den första snökylanläggning av sitt slag. 
Genom att producera snö vintertid med snökanoner kan behovet av att rena snön minimeras 
till en mycket låg produktionskostnad. Trotts enkelheten i konstruktionen har bygget av 
anläggningen kostat 28 Mkr. Trotts att driftskostnaden minskar med 90 % och statliga bidrag 
är detta inte tillräckligt för att investeringen skall betala sig själv. Den specifika LCC ligger vid 
en effekt på 2000 kW något över LCC för en kompressorkylmaskin på 200 kW. Vad som 
händer vid lägre effekter är svårt att säga men om den specifika kostnaden följer samma 
priskurva som kompressorkylmaskinerna kommer denna typ av anläggning inte att löna sig 
vid en lägre effekt. Den nyare projektering som SnowPowers gjorde i Luleå var en anläggning 
med nio gånger större kyleffekt men till ungefär samma kostnad. Från Snow Powers sida 
finns dessutom en tro på att priset skall kunna pressas ytterligare. Om detta stämmer är 
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snökyla ett mycket intressant alternativ för produktion av kyla. Den största nackdelen är att 
det krävs mycket stora ytor för att bygga en snökylanläggning. Om marken som anläggningen 
skall byggas på måste köpas och än värre ligger i ett efterfrågat område kommer kostnaden 
att påverkas betydligt. 

ORC 

Det finns i dagsläget ingen anläggning för ORC driven kyla i Sverige. Det finns däremot 
demoanläggningar för ORC driven elproduktion. Den enda referensen som varit möjlig att få 
fram gäller en förstudie för en kylanläggning med ca 80 °C framledningstemperatur. 
Chansen för att en sådan kylanläggning inte skulle vara kommersiellt gångbar är antagligen 
rätt stor. Umeå Energi har en gång i tiden tittat på en liknande lösning innan nuvarande 
absorptionskyla byggdes. Den gången var denna typ av anläggning inte ett gångbart 
alternativ. Förutom kylmaskinkretsen krävs ju även en tubinkrets. Vad turbinkretsen kan 
tänkas kosta är okänt men troligtvis är de flesta andra alternativen som undersökts bättre ur 
ekonomisk synpunkt när en turbinkostnad tillkommer. Det är med största säkerhet av denna 
anledning som inte några sådana anläggningar byggts någon annan stans heller.   
 

Slutsats 

I det undersökta intervallet (20-1000 kW kyleffekt) kommer det vid rörligt FJV pris ej vara 
intressant med värmedriven kyla för kunden vid utförda beräkningsresonemang och 
antaganden. För större kunder och då Umeå Energi producerar kylan börjar det bli lönsamt 
från ca 600 kW kyleffekt, men marginalerna är små. Luftkompressorkyla är i detta fall ett 
mer flexibelt och ekonomiskt gångbart alternativ. Om frikyla i någon form finns att tillgå är 
det med största säkerhet det billigaste kylalternativet. Snökyla kräver plats och en aktiv 
arbetsinsatts men kan vara intressant vid riktigt stora effektbehov. Möjligen kan ett 
inkluderande i beräkningen av en ökad abonnemangs och säkringsavgift för kunder som 
måste dra fram ny service till de eldrivna kylmaskinerna medföra att exempelvis de 
värmedrivna alternativen blir mer ekonomiskt gångbara. 
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Driftskostnadsjämförelse DesiCool – standardaggregat   

 

INDATA.  Jämförelse DesiCool DSC 9,5 och aggregat med kompr kyla i storlek STD 9,5.

Dim fullflöde 9,5 m3/s (ext tryck 250/200 Pa).

Resultat nedan vid snitt VAV-flöde 6,7 m3/s. Regvärmeenergi, tappkallvatten och

kompressorenergi/effekt enl fullflöde.
Tilluftsflöde, m3/s 6,7 Internlast fukt, sommar, g/kg 0,2

Frånluftsflöde, m3/s 6,7 Drifttid tim (12 tim/dag, 5 dag/vecka) 3129

Externt tryckfall tilluft, Pa 150 Elenergi, sommar, kr/kWh 1,00

Externt tryckfall frånluft, Pa 100 Elenergi, vinter, kr/kWh 1,00

Årsmedeltemperatur,°C 5,4 El, effektavg. kr/kW 350

Dim. utetemperatur, vinter, °C -20,0 Reg.värme, energi sommar, kr/kWh 0,20

Tilluftstemperatur, vinter, °C 19,0 Eftervärme, energi  vinter, kr/kWh 0,60

Frånluftstemperatur, vinter, °C 22,0 Värme, effektavg. vinter, kr/kW 375

Dim. utetemperatur, sommar, °C 27,0 Tappkallvatten, kr/m3 15,0

Dim. utefukt, sommar, Rh % 45 Kylfaktor kompressor, fullast 3,0

Tilluftstemperatur, sommar, °C 16,0

Rumstemperatur, sommar, °C 24,0

BERÄKNINGSRESULTAT DESICOOL BERÄKNINGSRESULTAT KOMPRESS.KYLA

Munters standardaggregat, storlek DSC 9,5 Munters standardaggregat, storlek STD 9,5
Kyleffekt, kylbatteri, kW 0 Dim. kyleffekt, kylbatteri, kW 136

Regvärmeeffekt med by-passpjäll, preliminär, kW 190 Dim. eftervärmeeffekt vinter, kW 70

Eftervärmeeffekt vinter, kW 35 Dim. motoreffekt, tilluftsfläkt+frånluftsfl. kW 17

Dim. motorleffekt, tilluftsfläkt+frånluftsfl. kW 25 Dim. motoreffekt, kompressor+hj.mask. kW 50

Total anslutningseffekt el, kW 25 Total anslutningseffekt el, kW 67

SFP medelvärde med by-passpjäll vid flöde 9,5 m3/s 2,3 SFP utan kompressor vid fullflöde 9,5 m3/s 1,7

SFP med kompressor vid fullflöde 9,5 m3/s 2,5

SFP medelvärde med by-passpjäll 1,4 DesiCool SFP utan kompressor 1,1

Dim. tappkallvattenflöde, m3/h 0,29 kWh/år SFP med kompressor värme kWh/år 1,8

Eftervärmekostnad, kr 2 357 3 928 Eftervärmekostnad, kr 12 722 7 633

Regvärmekostnad med by-passpjäll, kr 2 522 12 610 Effektavgift fjärrvärme, kr 26 266

Effektavgift fjärrvärme, kr 13 232 Fläktar, elkostnad, kr 20 072

Fläktar, elkostnad, kr 26 045 Kompressor+hjälpmask. elkostnad, kr 22 579

Effektavgift el, kr 8 641 m3/år Effektavgift el, kr 23 415

Tappkallvattenkostnad, kr 2 625 175 Underh.kostn. vanligt klimatagg. kr 10 000

Underh.kostn. DesiCool-agg. kr 13 000 Underh.kostn. kompressor, kr  27 111

Total driftskostnad kr/år 68 422 68 654 Total driftskostnad kr/år 137 076

50%

LCC-Analys*    Munters aggr.storlek 0 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 625 928 LCCel 1 192 198

LCCvärme 296 141 LCCvärme 554 297

LCCfjärrkyla 0 LCCfjärrkyla 0

LCCvatten 39 053 LCCvatten 0

LCCunderhåll 193 407 LCCunderhåll 552 118

Nuvärde driftskostnader, kr 1 154 529 1 144 083 Nuvärde driftskostnader, kr 2 298 613
50%
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Sommarfall 

Beskrivning av driftsfall 

 

Wat.in  C Wat.out C Flow  l/s Power kW Freshw l/m Evap.  l/m  Top sqm 8,696131 0,996517

Supply coil 8,696131 0,996517 Room grad

Reg. coil 60 43 2,38 170,0 Displ.vent.   H>4m 19,4

Humidifier supply 16,2 1,6 0,54 Displ.vent.   H=2,6-4m 21,7

Humidifier  exhaust 16,2 1,3 0,54 Mixed vent. 24,0

Bypass = 0,3

ROOM

42,4 T1 55,0 32,0 T5 18,84 DSC 8,5 24,0

30,8 RH1 12,6 41,8 RH5 91,3 0 55,2 8,5 m3/s

16,20 X1 12,46 12,5 X5 12,5 10,3

84% Delta T  = 7,9

Delta X  = 0,2

27 35,3 35,8 22,6 22,6 16,1

45,0 20,9 20,3 43,4 43,4 88,2 8,5 m3/s

10,02 7,41 7,4 7,4 7,4 10,1

78% 84%

10,022 27,49789 27

7,4 35,75786 35,3

7,406996369 36,26468 35,77708

7,406996369 22,91888 22,61072

10,1003303 16,41973 16,12014

10,3003303 24,45486 24

12,45560783 19,27576 18,84389

12,45560783 32,74387 32,01025

12,45560783 56,26051 55

16,19517761 43,62476 42,3624

grad C

% RH

g/kg

grad C

% RH

g/kg

hx-diagram,Summer

After heat exch. supply

Outside air

After humidifier exh.

Room condition

After supply humidifier

After supply push fan

After heatexch. exhaust

After cool. cass. supply

After reg. coil

After cool.cass.exhaust
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Vinterfall 

Beskrivning av driftsfall  

 

Wat.in  C Wat.out C Watflow l/s Power kW Freshw l/m Evap.  l/m  Top sqm Room grad

Supply coil 60 40 0,40 33,9 Displ.vent.   H>4m 20,0

Reg. coil 60 40 0,00 0,0 Displ.vent.   H=2,6-4m 21,2

Humidifier supply 16,2 0,0 0,54 Mixed vent. 22,0

ROOM

-13,2 T1 -0,1 -0,1 T5 22,0 DSC 8,5 22,0

63 RH1 33 33 RH5 8 0 8 8,5 m3/s

0,8 X1 1,2 1,2 X5 1,2 1,2

0% Delta T  = 3,0

Delta X  = 0,2

-20,0 -6,9 -6,4 15,7 19,0 19,0

85 46,3 45 9 8 8 8,5 m3/s

0,7 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

66% 78% 0%

-6,4

44,5

1,0

0,7 -20,02392 -20,0

1,0 -6,945437 -6,9

1,0 -6,444486 -6,4

1,0 15,70497 15,7

1,0 19,03611 19,0

1,0 19,03611 19,0

1,2 22,04991 22,0

1,2 22,04991 22,0

1,2 -0,107684 -0,1

1,2 -0,107684 -0,1

0,8 -13,19578 -13,2

20 25,83706 24,92

grad C

% RH

g/kg

grad C

% RH

g/kg

hx-diagram, Winter

After heat exch. supply

Outside air

After humidifier supply
After supply coil

After supply fan

Exhaust air, Room cond.

After cool. cass. supply

After heat exch. exh.After reg. coil

After cooling cass.exh
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Bilaga E 

Enkel respektive dubbelstegsmaskin från Thermax 
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Bilaga F 

Priser för kompressorenhet Blue Box Tetris FC.  

Priserna är exklusive moms och 20-50 % avdrag för privat-företags pris för kylmaskin utan 
kylmedelskylare. Grovt räknat enligt Swegon är kostnaden för kylmedelskylare ungefär lika 
stor som kostnaden för pumparna (gröna listan längst till höger). Taglia x.y anger x som 
effekt och y som antalet kompressorer.  

Taglia 
Pf 

(W30/35; 
W 12/7) 

EER ESEER 
Listino CH 

2012 

3.2 38,3 5,07 6,05 € 14 035 

4.2 43,6 5,05 6,05 € 14 734 

5.2 47,5 5,06 6,11 € 15 104 

6.2 55,4 5,15 6,18 € 16 786 

7.2 64,2 5,19 6,15 € 17 137 

8.2 72,3 5,18 6,10 € 18 561 

9.2 82,4 5,21 6,10 € 19 629 

10.2 100,0 5,22 6,16 € 21 618 

12.2 113,5 5,17 6,12 € 25 694 

13.2 128,1 5,18 6,05 € 27 969 

15.2 144,9 5,18 6,12 € 30 465 

17.2 161,1 5,17 6,06 € 31 800 

19.2 182,6 5,14 6,10 € 34 140 

20.2 200,4 5,05 6,05 € 37 106 

24.2 222,2 5,05 6,11 € 42 413 

27.2 251,9 5,10 6,05 € 44 510 

30.3 310,6 5,07 6,16 € 55 416 

34.3 346,5 5,07 6,13 € 57 798 

40.3 385,2 5,06 6,09 € 63 275 

18.4 163,1 5,08 6,17 € 39 709 

20.4 197,4 5,06 6,23 € 42 033 

24.4 225,4 5,10 6,22 € 48 311 

26.4 253,8 5,08 6,23 € 53 762 

30.4 287,7 5,09 6,25 € 57 035 

34.4 319,9 5,06 6,22 € 61 321 

38.4 364,6 5,06 6,24 € 67 223 

40.4 409,9 5,08 6,22 € 70 528 

48.4 454,9 5,06 6,24 € 73 277 

54.4 514,2 5,12 6,29 € 78 808 

56.6 546,2 5,06 6,19 € 93 976 

60.6 616,7 5,09 6,25 € 99 044 
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Driftdata från Sundsvalls sjukhus [23] 
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Bilaga H 

Antaganden 

Alla kylmaskiner har jämförts vid en för varje teknik given investeringskostnad och på olika 
sätt beräknad och uppskattad underhålls och driftskostnad.  

Grundantaganden 

Jämförelsen har utgått från att det enda som krävts för att få maskinerna i drift är 

• Elinstallation  

• Framdragning av rör till och i befintlig maskinlokal  

• Att fjärrvärme, råvatten och el etc. redan finns i byggnaden 

Samtliga investeringskostnader har justerats så att de inkluderar moms på 25 %. 

Det undersökta effektområdet sträcker sig primärt mellan 100-1000 kW men ex ClimateWell 
är endast 20 kW och snökylan innan nedräkning ligger långt över 1000 kW. 

Kompressorkylmaskiner 

Driftskostnaden och övriga kostnader för eldrivna kompressormaskiner baseras på det 
rörliga elpriset under 2011. 

Underhållskostnaden för nya kompressorluftkylmaskinerna är hämtade från 
beräkningsprogram som tillhandahållits av handledare vid Umeå Energi.  

Kringkostnader såsom takförstärkning, projektering, underhåll plockades ur samma 
program. 

COP = 3,13 och är hämtat från de nya kylanläggningarna på Graniten baserat på driftdata 
från 2011. 

Förluster till följd av kondenseringsbortfall antas redan vara medräknade i referens från 
tillverkaren av Blue box tetris FC.    

Borrad kyla 

Beräkningar för borrad statisk bergkyla baseras på offert för en bergvärmeanläggning med en 
värmeeffekt i 200 kW klassen för konvertering av ett flerbostadshus i Umeå. 

COP är antaget enligt luftkompressorkylmaskin.  

Värmeeffekten per meter borrhål är uppskattad från referens till 40 W/m2. Kyleffekten antas 
utifrån referens motsvara 20 W/m2. 

Projektering enligt kompressorkylmaskin, övriga kostnader enligt offert samt 
uteslutningsmetoden genom avdrag av beräknad kostnad för borrning och rördragning från 
totalsumman på offerten. 

Priset för berg-kyl anläggningen skalas därefter enligt skalning av samma effektspann som 
gäller för kompressorluftkylmaskinerna (100-1000 kW). Detta för att det är samma teknik 
fast i olika tillämpning. 

Borrning av Akviferelager har beräknats utifrån referens där flödet för respektive kyleffekt 
har bestämts utifrån ett enligt referens, fall med givet antal borrhål, flöde, temperaturskillnad 
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och djup (BO01 Malmö). Antalet lägsta behövda borrhål har därefter beräknats för varje 
kyleffektsteg.  

Kostnad för vattenpump, värmeväxlare och övriga kostnader är beräknad med 
uteslutningsmetoden där alla kända kostnader dras av från referensen tills endast de okända 
kostnaderna är kvar.  

Projekteringskostnad är utifrån kontaktperson uppskattad till 1/3 av totalinvesteringen.  

Kostnad för miljödomstolsprövning tillkommer från 200 kW kyleffekt med 365 000 kr enligt 

referensprojekt. Denna kostnad antas vara konstant även vid högre effekter. Vid lägre 

effekter betalas enbart en grundavgift på 15 000 kr. 

COP för systemet är antaget till 7 enligt ett driftsfall från referens. 

Driftskostnaden är därefter beräknad utifrån COP och kyleffekten. 

Värmedrivna maskiner 

Värmedrivna maskiner fick sin rörliga driftskostnad baserad på minimum fjärrvärmekostnad 
från och med 2012 om 190 kr/MWh (1/6 -1/9) resp. 310 kr/MWh (1/4 – 1/5) samt (1/10 - 
1/11) och 490 kr/MWh övrig tid.  

Sammantaget användes siffrorna från Formen men med justering för en ungefärlig inflation 
(4 % under 2 år) och en 15 % kostnadsminskning för varje halvering av kyleffekten, vid 
beräkningar av rör och elinstallationskostnader för absorptionskylmaskin. 

Kostnad för fjärrvärmepump, fundament för absorptionskylmaskin är skalad utifrån referens 
från Umeå Energi och volymsförhållandet för maskin. 

Rondning 2 timmar i månaden där Umeå Energis personal utför vacuumsugning kostar ca 
1000 kr/h enligt referens på Umeå Energi.  

Service av kylmaskin en gång per år ingår även enligt schablonvärde på 5 öre per KWh 
producerad kyla enligt referens på Umeå Energi. 

Projekteringskostnad läggs på med 10 % på den totala specifika investeringen enligt referens. 

Kyltorn antas ställas på befintligt tak med kostnad för takförstärkning enligt 
kompressorkylmaskin i samma effektklass som absorptionskylmaskin. 

DesiCool tillämpar frikylning fram till slutet av april samt från och med början av oktober 
eftersom utomhusluftstemperaturen inte förväntas överstiga ca 16 °C denna tid av året. 

Projekteringskostnad för DesiCool enligt kompressorkylmaskin 

Hyrning av kran för lyft och montage i befintligt fläktrum (15000 kr) samt skalad kostnad för 
vattenförbrukning ingår från referens. 

Service av ClimateWells kylmaskin är beräknad utifrån prislista från deras tyska konkurrent 
Sortech och likställs med kostnaden för service i Storbritannien. Ca 2500 euro vart annat år 
och då ingår resa, service och boende för personal från Tyskland (i ClimateWells fall södra 
Sverige).   
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Snökyla 

70 % av snön i snölagret antas vara producerat med snökanoner enligt data från piloten i 
Sundsvall för år 2005. 

Snölagret antas vara halvklotformat, varpå höjd och lämplig bredd för den yta som skall 
isoleras har beräknats utifrån snövolymen.  

Fliskostnaden är 225 kr/m3 och 1 m3 räcker till att täcka 5 m2 enligt piloten i Sundsvall (o,2 m 
isolering). Flispriset är från en extern småskalig leverantör. Av flisen måste ¼ bytas varje år 
som en löpande underhållskostnad. 

Utöver tillverkning av snö så har en återkommande övrig driftskostnad antagits till 150 000 
kr/år för filterrensning etc.   

Skalning av anläggningskostnad har utförts med en 15 % ökad specifik kostnad för varje 
halvering av kyleffekten, det sista/lägsta effekten är dock beräknat med 20 % eftersom 
kostnaden förväntas stiga snabbare i 1000 kW spannet. 

Projekteringskostnaden för snökylan ingår i det angivna totalpriset från referens. Detta pris 
innehåller allt som krävs för att få anläggningen i drift. 

 

 

För exakt beräkningsresonemang till samtliga lösningar hänvisas läsaren till 
beräkningsresonemanget i det tillhörande Excelldokumentet, där beräkningarna utförts.  

 

 


