
 

Löpnummer EN1316 

Examensarbete för civilingenjörsexamen i energiteknik, 30 hp 

 

Översyn och optimering av kylsystem 
vid Norrlands Universitetssjukhus 
Review and optimization of cooling systems 

at the University Hospital of Umeå 

Mikael Granholm 
 

 



 

1 
 

Sammanfattning 
Västerbottens Läns Landsting arbetar kontinuerligt för att minimera sin verksamhets negativa 

påverkan på miljön. För att göra detta har de satt upp mål för 2020. Detta examensarbete kommer 

att försöka hjälpa dem att uppnå sina mål om en minskning med 17 procent av den specifika 

elanvändningen och en minskning med 22 procent av den specifika värmetillförseln jämfört med 

nivån år 2009. 

Syftet med detta projekt har varit att bidra till en ökad kunskap om hur kylsystemet för närvarande 

används och undersöka möjligheterna för en mer effektiv drift. Detta arbete fokuserar på tre 

huvudaspekter, driftsäkerhet, ekonomisk vinning och energieffektivitet. Målet med projektet har 

varit att undersöka tre eller fyra förbättringsförslag relaterade till de ovan nämnda aspekterna. 

Arbetet har delats upp i två delar för att uppnå projektets syfte och mål. Till att börja med en allmän 

översyn av kyltillförseln till Norrlands universitetssjukhus, och därefter en undersökning av de förslag 

som tagits fram. Granskningen har bestått av bearbetning av ritningar, driftkort och befintliga data. 

Data fanns främst tillgängligt för 2012. Översynen resulterade i en lista med nio förslag. De metoder 

som har använts är dels energiberäkningar i Excel, simuleringar av driftfall, riskanalys och stokastisk 

analys. 

Det viktigaste resultatet av översynen ligger i potentialen att minska den abonnerade maxeffekten 

från fjärrkyla. För att erhålla tillräckligt underlag för en investering bör en kylmaskin i byggnad 10B 

loggas. Tre förslag har undersökts utförligare, optimerad reglering av energitillförsel med en 

uppskattat sänkning av toppeffekten på 400 kW, energilager för kyla med en sänkning på ca 

0,2 kW/kWh lagerkapacitet samt en sammankoppling av två kylnät som främst ökar redundansen i 

systemet. 
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Abstract 
The County Council of Västerbotten is working continuously in order to minimize their operational 

impact on the environment. In order to do this they have set goals for 2020. This master thesis will 

try to help them achieve their goal of a 17 percent reduction in electricity consumption and a 22 

percent reduction in heating compared to the level in 2009. 

The purpose of this project has been to contribute to an increased knowledge of how the cooling 

system is currently used and explore the possibilities for a more effective operation. This work 

focuses on three main aspects; operational reliability, financial gain and energy efficiency. The goal of 

this project has been to investigate three or four suggestions for improvement related to the 

previously mentioned aspects. 

The work has been divided into two parts in order to achieve the project’s purpose and goals. First, a 

general review of the cooling at the University Hospital of Umeå, and then an investigation of the 

suggestions that were generated. The review consisted of processing of maps, operation cards and 

historical data. Data were primarily available for 2012. The general review resulted in a list of nine 

suggestions. The methods used are both energy calculations in Excel, simulations of operating cases, 

risk analysis and stochastic analysis. 

The main result of the general review lies in the potential to reduce the subscribed maximum power 

from district cooling. A chiller in building 10B should be logged in order to obtain sufficient basis for 

an investment. Three suggestions were investigated in greater detail, optimized regulation of the 

energy supply with an estimated reduction of the peak power of 400 kW, a cold thermal energy 

storage that provides a reduction of approximately 0.2 kW for every installed kWh storage capacity, 

and a connection of two cooling networks that mainly increases the redundancy of the system.  
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Förord 
Det här är ett examensarbete för Civilingenjörsprogrammet i Energiteknik, arbetet omfattar 30 hp 

och har utförts åt Västerbottens läns landsting i samarbete med WSP. 

Jag vill passa på att tacka alla som varit till stöd i genomförandet av det här arbetet, främst mina 

handledare Jakob Odeblad och Maria Hammeryd som varit till stor hjälp med den kunskap de 

bidragit med och det engagemang de lagt ner. Jag vill även rikta ett tack till Ronny Östin för hans 

insats med granskning av rapporten. 

Som avslutning vill jag tacka Andreas Näsström och Peter Westberg på WSP. Ej att glömma 

personalen vid VLL och då speciellt Gunnar Eriksson, Jan-Eric Eriksson samt Anders Persson.  Slutligen 

har jag fått en insyn i Akademiska hus och deras system, för det skall Patrik Holmgren ha en eloge. 

Umeå, våren 2013 

Mikael Granholm 
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1 Inledning 
Västerbottens läns landsting genomför löpande arbete för att minimera sin egen verksamhets 

skadliga inverkan på miljön. Det här examensarbetet faller in under ordinarie effektiviseringsarbete 

och kommer förhoppningsvis att bidra till landstingets övergripande mål för specifik 

energianvändning på 100 kWh/m2 (el) respektive 105 kWh/m2 (värme) år 2020. Detta motsvarar en 

minskning på totalt 17 respektive 22 procent jämfört med 2009 års nivå. 

Examensarbetet utfördes åt Basenhet Fastighet som verkar som fastighetsägare för landstingets 

samtliga fastigheter. Fokus låg på Norrlands Universitetsjukhus, härefter kallat ”NUS”, system för 

kyla. Det som behandlas är fjärr- och frikyla samt egen produktion av kyla med aspekterna 

driftsäkerhet, ekonomi samt energieffektivitet. 

1.1 Syfte och mål 
Syftet med projektet har varit att bidra till en ökad kunskap om hur kylsystemet nyttjas och 

undersöka vilka möjligheterna till ökad energieffektivitet och driftsäkerhet. 

Målet var att utreda 3-4 förbättringsförslag som anknyter till aspekterna driftsäkerhet, ekonomi och 

energieffektivitet. Efter översynen sattes ytterligare ett mål, att reducera fjärrkylans toppeffekt. 

1.2 Metod 
För att uppnå syftet och målet med uppdraget delades arbetet upp i två delar, först en allmän 

översyn av kylsystemen vid NUS och sedan en utredning av de förslag som uppkommit. 

Översynen bestod av bearbetning av ritningar, driftkort och befintliga data. Detta för att bilda en 

uppfattning av förutsättningarna för just det här systemet, vilka matningspunkter fanns i dagsläget, 

vilka effekter har dessa och vilka temperaturer fanns tillgängliga var frågeställningar som 

undersöktes. Arbetet dokumenterades i en loggbok och data insamlades till en databas i Excel. För 

översynen har till största del medelvärdesbildade värden över ett dygn tagits fram. För vissa 

maskiner saknades delvis loggning, där kunde samband genom värmefaktorn tas fram som sedan 

kontrollerades med stokastisk analys. 

För utredningen har ett antal metoder använts. Excel användes centralt för behandlingen av data, 

alla resultat har samlats och bearbetats i programmet. Enklare beräkningar samt energi- och 

effektberäkningar har utförts med Excel. Två optimeringsprogram har använts för att simulera 

optimerade driftfall, dels det inbyggda i Excel men även WhatsBest!. Optimeringsprogrammen 

användes genom att de varierar ett antal parametrar för att minimera en given parameter. Inom 

utredningsarbetet gjordes ytterligare en genomgång av driftkort, fast med fokus på styr- och 

reglerparametrar. Löpande kontroll av mätdata gjordes med stokastisk analys eftersom det rörde sig 

om stora datamängder, ett antal mätfel korrigerades under arbetets gång.  

Under arbetet har studiebesök för kunskapsutbyte genomförts i samarbete med akademiska hus, 

först ett vid Umeå Universitet och sedan ett vid NUS. Kontakt med driftpersonal vid NUS har även 

varit ett löpande inslag genom arbetet för att ta tillvara på den kunskap de besitter, detta skedde 

främst genom rundvandringar och möten. 
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1.3 Avgränsningar 
Arbetet fokuserar på de punkter som matar in energi i systemet av flera anledningar. Dels är antalet 

inkopplade brukare mångtaligt, att sätta sig in i och att räkna igenom alla apparaterna skulle troligen 

kräva ett livsverk. En annan viktig poäng i avvägningen är att verksamheten som bedrivs i ett sjukhus 

helt enkelt inte får åsidosättas, det går inte att gå in och slå av en apparat hur som helst. Det var även 

problem med att röra sig inom området då sjukhusverksamheten inte får störas, vilket gör att 

apparater som står utanför själva sjukhusverksamheten är mer fördelaktiga att undersöka. 

Inom ramen för översynen ingick även en genomgång av klimatet i Umeå, detta kan ses som en 

avgränsning hos projektet då hänsyn ej tas till klimat vid andra geografiska placeringar. 

Utredningen varierar i omfattning beroende på dels hur intressant förslagen verkar men även av hur 

komplex lösning som behöver ansättas för att uppnå tillräckligt bra bedömningsunderlag, detta har 

varit en löpande avvägning mellan att antingen använda approximationer, invänta mätdata eller att 

lämna till framtida utredning.  
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2 Systembeskrivning för NUS 
Nedan följer en beskrivning av hur kylsystemet vid NUS ser ut, samt de beteckningar som används 

inom landstinget som anammats i rapporten. 

2.1 System och beteckningar 
Det finns två större distributionssystem för kyla vid NUS, ett med älvsvatten och ett med kallvatten. 

Ledningsnätet för älvsvatten är ett 1-rörssystem, detta innebär att det endast finns framledning och 

returvatten leds via dagvatten. Ledningsnätet för vatten benämns som KB100, köldbärare 100, detta 

är ett 2-rörssystem med framledning och retur. Under KB100 finns ytterligare ledningsnät anslutna 

via värmeväxlare, dessa distribuerar kyla till byggnader men några tar även upp frikyla vintertid från 

kylmedelskylare. Ett översiktsschema för KB100 syns i Figur 1. 

 

Figur 1. Översiktsschema för KB100 vid NUS med nätdragning, systemgräns samt byggnadsbeteckningar. 

KB100 syns i Figur 1 som blå markeringar. Det finns även KB100 nät i de flesta fristående kylnäten 

men om inget annat nämns syftar ”KB100” på det stora nätet, denna systemgräns är markerat med 

en rödstreckad linje i Figur 1. Till KB100 finns fjärrkyla från Umeå Energi anslutet till By6M, byggnad 

6M, med en effekt på 1,2 MW. I By6M finns även två kylvärmepumpar med ca 130 kW kyleffekt 

vardera. Det finns en kylmaskin som kan leverera kyla till KB100 genom att den kyls med älvsvatten. 

Kylmaskinen är placerad i By10B och har en maximal kyleffekt på 1 MW. Som referens utanför KB100 

finns By27 med 1,5 MW från fjärrkyla. By27 har en kylvärmepump på 120 kW kyleffekt i anslutning 

till kylnätet samt till ett energilager. Ytterligare referens finns som det fristående kylnätet i By6K med 

20 kW från fjärrkyla. Övriga ledningsnät för kyla tillgodoser sitt kylbehov genom lokala kylmaskiner, 

dessa är ej analyserade. 
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2.2 Köldbärare för KB100 
Köldbäraren för KB100 är renat vatten utan inblandning av frysskydd, detta innebär att man bör 

iaktta försiktighet med låga framledningstemperaturer. KB100 vid NUS är specificerat att arbeta med 

en framledningstemperatur på 6°C och en returtemperatur på minst 16°C. En högre returtemperatur 

är fördelaktig och vissa nyare områden i fastighetsbeståndet kan nå uppemot 19°C medan merparten 

av beståndet har en medeltemperatur på 12°C i returledningen. 

2.3 Klimat i Umeå 
Umeå är en nordlig kuststad med normalårstemperaturen 3,4°C (1), i jämförelse med 

framledningstemperaturen för KB100 borde därför möjligheten att nyttja frikyla vara mycket god. Ett 

varaktighetsdiagram över dygnsmedeltemperaturen i Umeå för åren 1965-2012 har tagits fram, 

detta presenteras i Figur 2. 

 

Figur 2. Varaktighetsdiagram över dygnsmedeltemperaturen i Umeå för åren 1965-2012. 

I Figur 2 kan man avläsa att dygnsmedeltemperaturen ligger under framledningstemperaturen 

216 dagar om året, alltså lägre än 6°C. Avläser man med avseende på den dimensionerade 

returtemperaturen ligger dygnsmedeltemperaturen lägre än denna 338 dagar om året, dvs. under 

16°C.  
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Det är dock viktigt att belysa den variation som faktiskt finns, dels är dessa dygnsmedelvärden samt 

över en lång tidsperiod. För att åskådligöra variationen kan man därför studera Figur 3 som visar 

dygnsmedeltemperaturen för perioden 2000 till 2012. 

 

 

Figur 3. Dygnsmedeltemperatur för Umeå flygplats från år 2000 till 2012. 

Man kan se att dygnsmedeltemperaturen har en spridning på ca 10°C i perioden april till oktober. 

2012 som är det analyserade året faller inte ur statistiken nämnvärt, det är några enstaka dagar och 

perioder som ligger i ytterkanten av datamängden. När man analyserar resultaten från den här 

rapporten bör man ha i åtanke att det i perioden år 2000 till år 2011 har inträffat varmare dagar än år 

2012. Om man vidtar åtgärder bör man alltså vara beredd varmare dagar jämfört med statistiken 

som den här rapporten bygger på, alltså dagar med ännu högre kyleffekt. Speciellt att nämna är den 

varmaste vårdagen som inträffade 25 maj, detta skulle kunna hända redan 1 maj och så sent som 

1 oktober. En analys av det återkommer senare i kapitlet ”Optimerad reglering av energitillförsel”. 
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Älvsvatten är en potentiell källa till frikyla. Umeälven som är aktuell har en temperaturvariation över 

året som kan ses i Figur 4 för perioden 2007 till 2012. 

 

Figur 4. Umeälvens temperatur över året för 2007, 2008 samt 2009 till 2012. 

Data är baserat på två sammanhängande provtagningsserier vid år 2007 respektive år 2008 och 

sedan stickprover i perioden 2009 till 2012. Som syns i Figur 4 stiger temperaturen i älven vid 

islossningen, ungefär i skiftet mellan april och maj passerar temperaturen 6°C för att nå 16°C i början 

på juni. I mitten av augusti börjar temperaturen sjunka under 16°C igen, först i mitten på oktober är 

temperaturen nere vid 6°C igen. 

3 Teori 
I detta kapitel redovisas den teori som använts vid genomförandet av det här arbetet men även det 

som krävs för att tillgodogöra sig och förstå resultatet. 

3.1 Energi och masstransport 
För energiberäkningar används ekvation 1 enligt den klassiska termodynamiken (2) (3). Q är 

energiförändringen hos mediet i [J], m är den massa som observeras, i [kg], och Δh är förändringen i 

den specifika entalpin [J/kg]. 

        [1] 

För system som använder sig av sensibel energi, som KB100 eller en vattentank, kan Δh enligt 

ekvation 2 användas, där är cp den specifika värmekapaciteten hos mediet, [J/kg·°C] och ΔT är 

temperaturskillnaden före respektive efter värmeväxlingen [°C].  

         [2] 

Slutligen finns fallet med latent energi, energin vid fasövergångar, då kan Δh i ekvation 1 ersättas 

med den specifika smältentalpin hif [J/kg]. I det här fallet är m mängden massa som genomgår en 

fasövergång. 

        [3] 
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3.2 Energilagring 
Det finns två olika typer av energilagring för fjärrkyla, latent och sensibel lagring. Ett sensibelt lager 

utnyttjar en temperaturförändring i ett material på samma sätt som när köldbäraren används 

gentemot en last. Med andra ord är det temperaturskillnaden i mediet som innehåller 

energipotentialen och ekvation 1 i kombination med ekvation 2 gäller. (3) 

Ett latent lager använder sig av fasövergång för att lagra energi, det vill säga övergången mellan fast 

och flytande eller flytande och gas. Ett latent lager kan använda så kallade Phase Change Materials 

(PCM), som kan utgöras av t.ex. vatten/is, polymerer eller saltblandningar. (3) 

Lagringsmängden för vatten kan beräknas till 11,6 kWh/m3 med hjälp av ekvation 1 och ekvation 2, 

med ekvation 1 och ekvation 3 beräknas lagringsmängden för is blir 84,9 kWh/m3. Lagringsmängden 

för is minskar i ett verkligt fall beroende på hur väl isen packas. (3) 

Ett lager kan beroende på storlek verka över timmar, dygn eller säsonger. Det finns främst tre 

lagertyper som är aktuella för NUS, ett isbaserat lager i tank, ett vattenbaserat lager i tank eller ett 

borrhålslager. De två förstnämnda lämpar sig för lagring över timmar eller dygn medan det senare 

klassas som säsongslager. (3)  

Två säsongslager som exkluderats ur undersökningen är ett snöbaserat lager då det kräver en större 

utredning samt akviferlager då närmaste akvifer inte är i landstingets ägo. 

3.3 Värmepumpens funktion och begreppet värmefaktor 
En värmepump är en maskin som använder elektricitet för att överföra värme från en kall källa till en 

varmare mottagare. Detta sker genom att använda fasövergångar hos ett köldmedium i en sluten 

krets för energitransport. Detta illustreras i Figur 5 med tillhörande beskrivning. 

 

Figur 5. Funktionsbeskrivning för kompressordriven värmepump. 

Maskinerna vid NUS är kompressordrivna vilket innebär att köldmediet komprimeras i gasfas enligt 

Figur 5, kompressionen sker i steg 1. Detta görs för att köldmediet skall kunna kondenseras i steg 2 

och därmed lämna energi till ett kylmedium med hög temperatur. Efter kondensorn är köldmediet i 

vätskefas varefter det passerar en ventil i steg 3 för att sänka trycket. Vid ett lågt tryck kan 

köldmediet förångas från en värmekälla med låg temperatur och uppta energi, det är steg 4. Sedan 

sugs köldmediet in i kompressorn vilket för oss till steg 1 igen. (2) 
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Förhållandet mellan mängden elektricitet som går åt i kompressorn och den tillgodotagna 

värmemängden kallas för den maskinens värmefaktor (2). Beroende på om man är intresserad av att 

kyla den kalla sidan eller värma den varma brukar maskinen antingen benämnas värmepump eller 

kylmaskin. Det finns dock ett tredje fall där man är intresserad av både den kalla och den varma 

sidan, en sådan maskin kallas för tydlighets skull kylvärmepump. 

Beräkning av maskinens värmefaktor går att göra med hjälp av följande ekvationer där QL är den 

energi som tas från den kalla sidan, i [J], QH den energi som lämnas till den varma sidan, i [J], och 

Wnet,in är den elektriska energi, i [J], som krävs för att åstadkomma detta. Variablerna finns även 

inritade i Figur 5. 

                      
  

       
 

 

    ⁄   
  [4] 

                      
  

       
 

 

      ⁄
  [5] 

Eftersom en kylvärmepump både har nytta av den kalla och den varma sidan blir värmefaktorerna i 

ekvation 4 och 5 ovan aningen missvisande, beroende på tillämpning kan därför ekvation 6 nedan 

användas.  

                       
     

       
 
     

     
   [6] 
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3.4 Sorptiv kylteknik 
Sorptiv kyla är en benämning på en kylmetod som kombinerar ett antal kyltekniker, dessa är direkt 

evaporativ kyla, indirekt evaporativ kyla med tillhörande värmeväxlare samt det speciella 

torkningssteget som kan bestå av ett värmebatteri och en roterande avfuktare. Nedan ges en 

genomgång av de olika stegen i processen. Detta för ett fall med en utetemperatur på 30°C och 40 % 

relativ luftfuktighet. Behandlingsstegen syns i Figur 6 med tillhörande Mollierdiagram i Figur 7. (4) (5) 

 

Figur 6. Principskiss för luftbehandling med sorptiv kylteknik. 

 

Figur 7. Del av Mollierdiagram för fuktig luft med ett inritat driftfall för sorptiv kyla. 

  



14 
 

Luftens väg genom systemet följs från uteluft genom luftbehandlingen till tilluft, sedan vägen ut som 

frånluft, genom luftbehandlingen och till avluft. De olika behandlingsstegen för luften förklaras i en 

lista. (4) (5) 

 1T, avfuktning med roterande avfuktare 

Uteluften passerar filter och en roterande avfuktare som värmer luften till 40°C samtidigt 

som 4 g/kg vatten tas upp av luftavfuktaren. 

 2T, kylning med värmeväxlare 

Luften kyls från 40°C till 25°C med en roterande värmeväxlare med bibehållen absolut 

luftfuktighet. 

 3T, direkt evaporativ kyla 

Luften befuktas med ca 3 g/kg vatten, temperaturen sjunker därmed till 17°C. 

 Lokal, tilluftsfläkt samt påverkan från verksamhet 

Luften passerar tilluftsfläkten och värms i lokalen till 25°C med 1 g/kg ökad luftfuktighet. 

 1F, indirekt evaporativ kyla 

Frånluften passerar filter och befuktas sedan med 2 g/kg vatten, detta resulterar i en 

temperatursänkning till 20°C. 

 2F, uppvärmning med värmeväxlare 

Luften värms till 35°C med bibehållen absolut luftfuktighet. 

 3F, uppvärmning med värmebatteri 

Luften värms till 55°C med bibehållen absolut luftfuktighet, detta skapar regenereringsluft till 

avfuktaren. Värmebatteriet kräver en värmekälla på 60-70°C. 

 4F, befuktning med roterande avfuktare 

Luften befuktas med 4 g/kg vatten, detta torkar den roterande avfuktaren och sänker luftens 

temperatur till 45°C. Luften passerar sedan en frånluftfläkt och avges som avluft. 

Vid dimensionerande kyleffekt åtgår ca 2,3 kW värme för 1 kW kyla, vid 65 % dellast kyla är denna 

siffra ungefär 1 kW värme för 1 kW kyla. Den roterande avfuktaren kan användas som värmeväxlare 

vintertid vilket ger hög verkningsgrad på återvinningen. Fler komponenter än ett vanligt 

luftbehandlingsaggregat ger högre tryckfall och därmed mer fläktarbete. (5) 
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4 Allmän översyn av kylsystemet 
Utredningen startar i en översyn av kylsystemet för att få en överblick av hur det fungerar idag och 

vilka möjligheter det ger till förbättring. Fokus ligger här på energistatistik över dygnsmedelvärden 

där KB100 är i fokus och By27 samt By6K finns som referensbyggnader. 

4.1 Systemets kyltillförsel och prioriteringsordning 
I dagsläget har kylvärmepumparna i By6M högst prioritet, detta eftersom de både levererar värme 

till det interna fjärrvärmenätet och kyla till KB100. För 2012 producerade kylvärmepumparna 

0,9 GWh kyla. Kylvärmepumparna är däremot beroende av att det går att tillvarata värmen, detta gör 

att de inte körs under sommarmånaderna då kyla behövs som mest.  Den nyttiggjorda effekten enligt 

kapitlet ”Värmepumpens funktion och begreppet värmefaktor” gör att driften är ekonomiskt 

fördelaktig. Under 2012 har de haft en värmefaktor på 4 gentemot den kalla sidan samt 5 gentemot 

den varma, detta trots eventuella inkörningsproblem eftersom de sattes i drift i början av 2012. 

Näst på prioriteringsordningen är köldmedelskylare, det finns ingen statistik för hur mycket som kyls 

med dessa. Förlusterna består endast i extra pumparbete och begränsningarna består av dels 

utomhustemperaturen samt tillgänglig yta utomhus. På samma sätt som med kylvärmepumparna så 

faller produktionen från köldmedelskylarna bort när utetemperaturen och därmed också kylbehovet 

ökar. För en uppskattning av hur många dagar per år som fram respektive returledning kan kylas 

hänvisas till kapitlet ”Klimat i Umeå” specifikt Figur 2, där får man ta hänsyn till att eventuell 

värmeväxling sänker temperaturen som krävs och därmed också antalet dagar. Man bör ha i åtanke 

att det finns en variation både på systemtemperaturen för KB100 samt en variation av 

utetemperaturen över dygnet. 

För att möta variationen hos kylbehovet används fjärrkyla, det är en relativt billig form av köpt energi 

om man ser till kostnaden per kilowattimme. Den inköpta mängden 2012 var 1,7 GWh till By6M, 

0,7 GWh till By27 och 143 MWh till By6K. I By6M 2012 bestod dock 60 % av kostnaden av en 

effektavgift som baseras på avtalad maxeffekt. Förhållandet mellan effektavgift och energipris för 

fjärrkyla vid By6M skulle utan kylvärmepumparna bli 1:1 förutsatt att all energi från 

kylvärmepumparna ersatts av fjärrkyla. Den avtalade maxeffekten kan med det nuvarande avtalet 

som lägst vara medelvärdet av toppeffekten vid två skilda månader. För 2012 var den avtalade 

effekten för By6M 1,2 MW med lika hög toppeffekt. För By27 var den avtalade effekten 1,5 MW men 

här användes bara 520 kW toppeffekt. För By6K är förhållandet det motsatta med 20 kW avtalad 

effekt och 130 kW använd toppeffekt. Avtalet för fjärrkyla löper ut under 2013, en uppdatering av 

abonnerad effekt ingår i detta. Indikationerna inför nya avtalet är att det kommer bli dyrare per 

installerad kW samt per förbrukad kWh. Osäkerheten kring utseendet på det nya avtalet försvårar 

arbetet med att göra en ekonomisk kalkyl för framtida driftfall. 

Till sist finns spetstillförsel i form av kylmaskinen i By10B, den skall enligt driftkort startas när 

utetemperaturen överstiger 15°C. Start och stopp för sommardrift av kylmaskinen sker i dagsläget 

genom manuellt till- och frånslag. Det finns tyvärr ingen loggning av kylmaskinens drift vilket innebär 

att varken använd elenergi, levererad kylenergi eller värmefaktor finns tillgänglig. 
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4.2 Översyn av KB100 
För att få en uppfattning om hur den nuvarande styrningen påverkar energisituationen analyseras 

energitillförseln till KB100. Tillgängliga data finns sammanställt som dygnsmedelvärden i Figur 8. 

 

Figur 8. Levererad kylenergi till KB100 för 2012. 

Som tidigare nämnt sker tillförseln dels från fjärrkyla markerat med blått och kylvärmepumpar 

markerat med grönt. Data saknas för frikyla och kylmaskinen i By10B. Man ser tydligt hur 

kylvärmepumparna ligger som bastillförsel över den kalla delen av året för att sedan avta när det blir 

varmare under perioden maj till oktober. Det kan även noteras driftproblem i april där troligen en av 

kylvärmepumparna i By6M är ur drift, detta ses som halverad energitillförsel från 

kylvärmepumparna. Fjärrkylan balanserar topparna i lasten, noterbart är topparna i slutet av maj och 

mitten av juni som bestämmer kommande års effektavgift. Det går även att se veckocykler i form av 

nedsatt behov under helger, detta är extra tydligt i september. Man kan vagt ana avsaknaden av 

kylmaskinen i By10B under mitten av juni till slutet av oktober, detta syns genom en lägre uppmätt 

energiförbrukning från de källor som finns loggade.  
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Avsaknaden av Kylmaskinen i By10B har undersökts med hjälp av ett energi-temperaturdiagram, som 

syns i Figur 9. Det är ett diagram där varje dags behov av kylenergi har plottats mot den dagens 

utemedeltemperatur. 

 

Figur 9. Kylenergi per dag mot olika utomhustemperaturer för KB100. 

Man kan tydligt se två sammanhängande svärmar av datapunkter. Uppdelningen har undersökts och 

”6M Sommar” definieras som intervallet 19 juni till 22 oktober. Man kan dra slutsatsen att 

kylmaskinen i By10B är påslagen i intervallet eftersom 6M Sommar visar en lägre kylenergi per 

utetemperatur. Detta överensstämmer med observationen i Figur 8. Det finns två datapunkter nära 

”6M Sommar” som kan tänkas ingå, de inträffar dock i februari respektive mars. 

Kylmaskinen har en lägsta effekt när den är i tomgång och är sedan reglerad till en toppeffekt vid 

ökat behov. Effektregleringen gör att det inte går att linjärt approximera skillnaden mellan 

6M Sommar och 6M Vinter för temperaturer över 14°C, detta beror främst på att det endast finns två 

datapunkter ovanför 14°C för 6M Vinter. För utomhustemperaturer under 14°C är skillnaden ca 

2,8 MWh per dag. 
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4.3 By6K, referens till KB100 
Som referens kan man titta på By6K som i huvudsak endast har fjärrkyla inkopplad, detta ger en 

uppfattning av toppdygnens omfattning i förhållande till varandra. Tidssorterade dygnsmedelvärden 

för den tillförda kylenergin redovisas i Figur 10. 

 

Figur 10. Levererad kylenergi till By6K för 2012. 

I jämförelse med KB100 för resten av NUS kan man se att By6K har en större skillnad mellan baslast 

och komfortkyla. Man kan även se att 18 juni som var dygnet med högst energiförbrukning från 

fjärrkyla i Figur 8 här endast hamnar på en delad femteplats (högsta toppen i juni). Som ytterligare 

referens finns ett energi-temperaturdiagram över tillförd kylenergi för By6K i Figur 11. 

 

Figur 11. Kylenergi per dag mot olika utomhustemperaturer för By6K. 

I Figur 11 ser man väldigt tydligt skillnaden mellan baslast och komfortkyla, baslasten är jämn under 

10°C och komfortkylan ökar med utetemperaturen ovanför 10°C. By6K har så pass lite spridning att 

en linjär approximation gentemot By6M är mer användbar, byggnaden är däremot ett utmärkt 

exempel på indelningen mellan baslast gentemot komfortkyla samt effekttopparnas profil. 
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4.4 By27, referens till KB100 
Detta är en relativt ny byggnad som i dagsläget inte är inkopplad mot övriga KB100. Byggnaden har 

ett modernt reglersystem som ännu utvärderas, för 2012 finns inte fullständigt loggade data. 

Kylbehovet tillgodoses främst av en kylvärmepump som arbetar mot det interna värmenätet på den 

varma sidan. På kylvärmepumpens kalla sida finns närmast 20st borrhål för värmeväxling mot berget. 

Anslutning till fjärrkyla finns för att liksom i KB100 tillgodose kylbehovet. 

Kylvärmepumpen och borrhålen samlas under en gemensam post som kallas ”By27 Energilager”, 

anslutningen till fjärrkyla benämns ”By27 Fjärrkyla”. Tidssorterade dygnsmedelvärden för tillförd 

kylenergi till By27 finns i Figur 12. 

 

Figur 12. Levererad kylenergi till By27 under året 2012. 

Observera att loggade värden för ”By27 Energilager” finns tillgängligt från 24 februari. By27 liknar 

övriga KB100 i den aspekten att det är en hög baslast i förhållande till toppeffekterna. 

Veckovariationen är liksom i Figur 8 tydlig, för By27 syns däremot hur energilagret utjämnar 

veckolasten. Totalt tillförd kylenergi finns som ett energi-temperaturdiagram i Figur 13. 
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Figur 13. Kylenergi per dag mot olika utomhustemperaturer för By27. 

Som nämnt tidigare saknas data för 1 januari till 24 februari, detta gör troligen att en mängd 

datapunkter kring de lägre temperaturerna saknas. Baslastens temperaturberoende överensstämmer 

visuellt med övriga KB100 och Figur 9, det är ungefär lika stor spridning mellan lägst och högst behov 

av kylenergi för varje utomhustemperatur.  

Förhållandet har undersökts genom att plotta kylenergin för By27 mot kylenergin för baslasten ”6M 

Vinter”, det fanns ingen linjär korrelation mellan systemen. Man hade förväntat sig en rak linje om 

korrelationen var hög. Detta betyder att baslastens variation för By27 och By6M inte 

överensstämmer med varandra och därför bidrar till en ökad osäkerhet om baslasterna skulle 

approximeras som lika. Skillnaden kan kanske bero på olikheter i verksamheten eller energilagrets 

inverkan på energianvändningen i By27. För tidsintervallet ”6M Sommar” finns som väntat en 

korrelation då båda har komfortkyla, dock en svag sådan då baslasten inför en osäkerhet. 
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4.5 Framtidsplaner 
NUS bedriver en verksamhet som liksom staden Umeå växer, kylbehovet förväntas därför öka de 

kommande åren. Expansion kommer dels att ske genom nya byggnader men troligen även genom 

ombyggnation eller genom utbyte av befintliga byggnader. En stor del av det befintliga beståndet 

lämnar för låga returtemperaturer, utbyte av gamla apparater kan därför påverka verksamheten 

positivt. 

Luftbehandlingen i By10 står inför en ombyggnation, i skrivande stund är projektet under planering 

vilket innebär att en bedömning av påverkan gentemot kylbehovet ännu ej är möjlig. För att sätta 

perspektiv på energimängden kan det nämnas att luftflödet som passerar aggregatet är 80 m3/s.  

Ett större projekt som är på gång är en ny serverhall, dess position och arbetstemperatur bör kunna 

påverka kylsituationen. Ligger systemtemperaturen för lågt belastar den troligen KB100 (6-16°C), 

kommer man upp i temperatur kan älvsvatten användas (20°C för användning året om) och med 

riktigt hög temperatur finns möjligheten att användbar spillvärme kan produceras till värmesystemet 

eller sorptiv kyla. 

Bostaden AB har ett stort byggprojekt nära älven som stör pumpar och ledningar för älvsvattnet, från 

landstingets sida finns det planer på att göra investeringar för att säkerställa tillgången i framtiden. 

Älvsvatten användes tidigare till produktion av ånga, detta upphörde i början av 2013. De nya 

planerna för älvsvatten är att bygga en egen anläggning för nödproduktion av dricksvatten. Beroende 

på hur beredskapen för den anläggningen kommer att se ut kan det eventuellt finnas ett incitament 

att använda älvsvatten till kyla, för att beredskapen skall fungera kan det vara en fördel om pumpar 

och kringutrustning används i normal drift. 

4.6 Sammanfattning av energisituationen 
I nuläget använder man fjärrkyla vintertid. Den låga utomhustemperaturen innebär att det finns 

potential för gratis kyla från uteluft eller älvsvatten. Det låga energipriset på fjärrkyla gör dock att 

investeringar som enbart ger kyla är svåra att räkna hem. De nya kylvärmepumparna i By6M är ett 

exempel på en investering som är lönsam, fler kylvärmepumpar ligger längre fram i tiden. 

För att säkerställa driftsäkerhet bör kylsystemet kunna matas från så många källor som möjligt, 

sommartid har KB100 endast två större matningspunkter. Fjärrkyla, som är den ena, bedöms som en 

säker källa, men läckage i ledningar uppstår även där. Kylmaskinen i By10B, som är den andra, 

bedöms som osäkrare. Kylmaskinen bör enligt dimensionerad effekt kunna försörja stordelen av 

baslasten för KB100 vintertid vid nödfall. 

Baserat på energistatistik finns indikationer på att kylmaskinen i By10B inte gick optimalt 2012. De 

största möjligheterna till ekonomisk påverkan bedöms ligga i en reducering av fjärrkylans toppeffekt. 

För att kunna förhandla fram en lägre avtalad toppeffekt bör man först se till att göra det bästa av 

nuläget för att sedan se till att systemet klarar kylbehovet vid framtida varma dagar. 
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5 Utredning av förslag 
Den genomförda översynen, i kombination med diskussioner med personal på landstinget samt WSP, 

har resulterat i en uppsättning utredningsförslag. Dessa presenteras i en lista, några förslag har 

utretts utförligare medan andra lämnas till framtiden. 

5.1 Förslagslista för utredning 
Valda förslag är markerade och placerade längst ned i listan. 

 Frikyla från uteluft med kylmedelskylare vintertid 

Investering i ytterligare kylmedelskylare för att ersätta köpt kyla vintertid. 

 Frikyla från älvsvatten vintertid 

Det finns potential för direktväxling mot KB100 perioden november till maj. Placering skulle 

kunna vara i kylcentral By10B där ledningar redan är framdragna. 

 Loggning av data för kylmaskin i By10B 

Förslaget är att installera en loggning av kylmaskinen för att få underlag för framtida 

utredningar. Givarna KM001-VF1 samt KB001-VF1 vid DUC067 bör ge tillräcklig information. 

 Återvinning av älvsvattenretur för kylmaskinen i By10B 

Om älvsvattenreturen används till något kan den sammanlagda värmefaktorn eventuellt 

möjliggöra drift vintertid. Baserat på kylvärmepumparna i By6M och By27 är återvinning ej 

försvarbart sommartid. 

 Optimering av returtemperaturer vid By6M 

Det finns potential för kylvärmepumparna i By6M att gå effektivare om returtemperaturerna 

förbättras. På värmesidan bör möjligheten att shunta in radiatorreturen till ventilationens 

värmebatterier undersökas. För kylsidan bör det utredas hur man kan säkerställa att hänsyn 

till förväntad returtemperatur tas vid köp av ny medicinsk utrustning samt se till att 

kylmedelskylare om möjligt levererar till framledningen och ej till returledningen. 

 Installation av sorptiv kyla 

Vid nybyggnation eller renovering av äldre aggregat för luftbehandling bör detta utredas. En 

presentation av tekniken finns i kapitlet ”Sorptiv kylteknik” 

 Optimerad reglering av energitillförsel 

Utreda möjligheten till förbättrad enkel eller avancerad laststyrning, med fokus på 

kylmaskinen i By10B enligt indikationer från översynen. 

 Energilager för kyla 

Undersöka ett energilagers förmåga att minska effekttopparna under sommaren, potential 

som backup vid eventuellt bortfall av kyltillförsel. 

 Sammankoppling av kylnätet i By27 med KB100 

En sammankopplings påverkan på de båda systemens redundans och toppeffekter. By27 har 

även ett energilager som eventuellt skulle kunna nyttjas av en större del av systemet. 
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5.2 Optimerad reglering av energitillförsel 
Det finns idag en vinst att hämta i en optimerad tillförsel av energi till kylsystemet, ett sätt att 

angripa problemet är genom att justera driften av kylmaskinen i By10B. Den manövreras idag 

manuellt, den borde vara möjlig att styra via en datorhuvudcentral (DHC). För att sätta effektvinsten i 

perspektiv har de åtta värsta dagarna handplockats, två för varje sommarmånad. Valet är baserat på 

högst kyltillförsel från By6M respektive By27, ingen av de valda dagarna är helgdagar. Tyvärr saknas 

data hos By6M för den 6 juli och 17 augusti som troligen innehar de respektive månadernas högsta 

effekt, dessa har ersatts med tredje värsta. De åtta dagar som har loggade data kan ses i Figur 14. 

 

Figur 14. Kyleffekt för åtta utvalda dagar sommaren 2012. 

Man kan se en tydlig skillnad mellan de fyra första topparna där kylmaskinen i By10B inte är igång 

jämfört med de fyra sista topparna där den är igång. Det man skall titta på är skillnaden i effekt 

mellan perioden maj till juni och juli till augusti, när kylmaskinen är igång saknas data för en del av 

den totala effekten i By6M och toppen ser därför ut att vara lägre. För att ge tydligare information 

om dagarna redovisas även respektive dygns toppeffekt i Tabell 1. 

Tabell 1. Toppeffekter för åtta utvalda dagar sommaren 2012. 

Datum 24/5 25/5 13/6 18/6 9/7 30/7 14/8 16/8 

Toppeffekt By6M (kW) 768 1166 830 1054 668 647 525 724 

Toppeffekt By27 (kW) 287 584 233 477 498 465 459 507 

 

För att bidra med en uppskattning av toppeffekten på kylmaskinen i By10B, kan man i väntan på 

mätdata approximera att baslasterna är lika för By6M och By27. Skillnaden mellan By6M och By27 

borde i sådana fall vara konstant, med respektive utan kylmaskinen. När kylmaskinen inte är igång i 

maj och juni är skillnaden mellan toppeffekterna för By6M och By27 i medel 559 kW. När 

kylmaskinen är igång är skillnaden mellan systemens toppeffekter i medel 159 kW. Kylmaskinens 

toppeffekt borde således vara skillnaden mellan 559 kW och 159 kW, alltså ca 400 kW. 
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Ett rimligt antagande är att toppdygnet 18/6 skulle kunnat reduceras till ca 654 kW från fjärrkyla med 

hjälp av 400 kW från kylmaskinen i By10B. Den 18/6 har även approximerats med en linjär regression 

för By27 gentemot By6M baserat på juli och augusti, vilket gav 625 kW fjärrkyla, detta bekräftar 

värdet på 654 kW men den första metoden bedöms som mer pålitlig. För den 25/5 skulle effekterna 

kunnat reduceras till 766 kW från fjärrkyla med hjälp av 400 kW från kylmaskinen.  

Man kan sluta sig till att fjärrkylans toppeffekt går att reducera genom att starta kylmaskinen, 

följdfrågan blir då hur man skall veta när det är dags att starta kylmaskinen. Baserat på 

dygnsmedeltemperaturen i Figur 3 från kapitlet ”Klimat i Umeå” kan man dra slutsatsen att en sådan 

dygnsmedeltemperatur sannolikt endast inträffar i intervallet 1 maj till 1 oktober. Kylmaskinen var år 

2012 i drift till 22 oktober. 

I det här skedet är det viktigt att påpeka att ingen gjort fel. Driften är i dagsläget anpassad efter 

nuvarande maximalt tillåtna effekt. När fjärrkylan inte räcker till slår driftpersonal på kylmaskinen i 

By10B. För just det driftåret var detta det ekonomiskt optimala att göra då kylmaskinen troligen har 

ett högre energipris än fjärrkylan. En tidigare avstängning bedöms dock som möjlig. 

En billig lösning för att nå en lägre maxeffekt är att sätta upp ett effektmål och sedan kommunicera 

detta till ansvarig driftpersonal. En metod för att hitta ett effektmål kan vara att ta fram en linjär 

funktion för NUS kylbehov beroende av medeltemperaturen utomhus. En sådan funktion kan sedan 

jämföras med historiska temperaturdata för att ta fram ett rimligt effektmål. Detta bör göras när 

loggade data av kylmaskinen i By10B finns och lämnas därför till framtiden. 

Ett verktyg för att kunna ta beslut för start och stopp kan vara en översiktsbild till nuvarande DHC 

som samlar all kylproduktion vid NUS i ett blockdiagram. Det som skulle kunna ingå i översiktsbilden 

listas nedan. 

 Aktuell effekt från de olika leverantörerna av kyla, kylmaskiner, fjärrkyla, frikyla. 

 Rullande statistik över historiska effekter två månader tillbaka. 

 Jämförelse av hela nuvarande året gentemot föregående år. 

 Utetemperatur med: aktuellt värde, rullande två månader samt årsjämförelse. 

 Reglersekvens för kylsystemet (Ett exempel baserat på kapitlen ”Systemets kyltillförsel och 

prioriteringsordning” och ” Optimerad reglering av energitillförsel” är bifogad som Bilaga 2) 

Efter dessa punkter, som kan anses vara de viktigaste, står man vid ett vägskäl. Antingen tar man 

med fler flöden, tryck och temperaturer från kylsidan vilket skulle ge en total översikt av kylsystemet. 

Eller så lägger man in motsvarande parametrar för värmesidan och bygger ett renodlat blad för 

styrning av energitillförseln. Detta bör tas fram i samspråk med driftpersonalen och deras önskemål. 
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Ett dyrare alternativ är att automatisera styrningen med hjälp av en DHC. Detta kräver att all 

apparatur är uppkopplad. Ur säkerhetssynpunkt är det viktigt att kommunikation över ett sådant nät 

sker internt, risken ökar med antalet reglerfunktioner som görs tillgängliga. Tillgång till internet kan 

motiveras med styrning av jourpersonal. Ytterligare fördjupning kring cybersäkerhet görs ej i detta 

arbete. 

Styrning genom en datorundercentral (DUC) kräver noggrant utvalda styrparametrar för att fungera 

optimalt. En sådan styrning skulle fungera genom att en signal hämtas till DHC från en DUC som 

monitorerar den sökta parametern, signalen förmedlas sedan till den DUC som maskinen är 

inkopplad emot. En lista av de parametrar som påträffats under arbetets gång sammanfattas i en 

lista med kortare förklaringar. 

 Inställd maxeffekt 

Effektbegränsning, starta ny producent eller stäng av oprioriterad last. 

 Pris 

Prioritering beroende på aktuella priser på olika medier, kostnad för start/stopp av maskiner. 

 Utetemperatur 

Förutsäg behov, en hög utetemperatur ger högre behov av komfortkyla. 

 Solinstrålning/molnighet 

Solinstrålning som värmer byggnaden extra, även korrelation mellan utetemperatur och 

molnighet nattetid. 

 Nederbörd 

Indikation på temperatursänkning sommartid, lägre kylbehov. 

 Tryckförändring 

Avgöra om låg- eller högtryck är på väg. 

 Elanvändning 

Alstrar värme som skall kylas bort. 

 Tid på dygnet, veckodag eller helg. 

Verksamhetens variation över tid. 

 Föregående dygn 

Trend baserat på tidigare data. 

 Maskiners inbördes beroende 

Kylvärmepump gentemot komfortkyla är ett exempel. 

 Prognoser 

Köpta framtidsprognoser av ovanstående parametrar. 
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5.3 Energilager för kyla 
Ett energilager har undersökts med målen att reducera toppar och att öka redundansen i systemet, 

undersökningen är baserad på lagerkapacitet i kWh vilket gör den oberoende av lagertyp. Det finns 

ett antal anledningar för att skaffa ett lager. En av anledningarna är att det blir dyrare att använda 

fjärrkyla för att balansera topplaster för vart år, detta jämfört med en investering som betalar av sig. 

En annan anledning är att NUS expanderar, genom att balansera effektuttaget kan man sedan öka 

kylanvändningen utan att öka toppeffekterna.  

Borrhålslagret i By27 har utretts separat av landstinget varför inte stor tyngd läggs på det, enligt 

driftstrategikortet skall det dock kunna leverera 80 kW vid ett sommarfall. Kapaciteten vid ett sådant 

lager är väldigt hög, detta får vägas gentemot temperaturen som lagret kan leverera och den 

maximala effekten man kan ta ut. 

Ett vattenlager har mindre kapacitet per volymsenhet än ett islager, se kapitlet ”Energilagring”. Ett 

islager har således en fördel om den tillgängliga ytan är liten. Temperaturen hos ett vattenlager är 

högre än ett islager, detta innebär att laddningskostnaden för ett vattenlager är lägre. En fördel med 

ett vattenlager är även att det går att koppla in direkt mot köldbäraren i KB100. En vattentanks 

effektuttag begränsas i stort sett endast av anslutningsledningens dimensioner. Skiktningen i en tank 

för kyla är svårare att uppnå jämfört med en tank för varmvatten, detta innebär att speciallösningar 

kan behövas. Exempel på sådana är flertanksystem utan skiktning eller uppspaltning av 

lagringsvolymen. En lösning med potential som ej utretts är att bygga ett tanksystem som med 

avseende på skiktning är dimensionerat för kyla men som vintertid används för värmesystemet, en 

omkoppling skulle alltså ske höst respektive vår. (3) 
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En modell av ett lager har byggts upp gentemot användningen av fjärrkyla från By6M. Till att börja 

med skapades ett förenklat fall med den inbyggda optimeringsfunktionen i Excel. Ett exempel på en 

optimering av tillförseln av fjärrkyla under två dygn visas i Figur 15 och Figur 16.  

 

Figur 15. Optimering av användning av fjärrkyla med energilager för perioden 24-25maj. 

 

Figur 16. Energilagrets levererade effekt till kylnätet, positivt värde är tömning av energilager. 

Ovanstående exempel är demonstration av ett energilager på 400kWh. Modellen är endast gjord för 

att reducera toppeffekter, detta syns mellan 9:00 och 13:00 i Figur 15 där tillförseln planar ut vid det 

dygnets maxeffekt istället för att följa förbrukningen och dess maxeffekt. Där är det istället 

energilagret som levererar effekten vilket syns som en topp i Figur 16. 

Man kan se hur optimeringen direkt laddar energilagret, detta beror på simuleringens initialvärden. I 

ett verkligt fall sker laddningen troligen vid ett bestämt intervall nattetid då belastningen på övriga 

systemet är lågt. Det har inte lagts in en effektbegränsning i modellen vilket medför en 

laddningseffekt på 260 kW, i ett verkligt fall finns troligen en största möjliga laddningseffekt. 

Mellan 14:00 och 21:00 används energilagret utan anledning, detta beror på att det inte är inlagt 

något straff för att använda lagret. Ett sådant straff skulle öka antalet parametrar vilket är en 

begränsning i gratisversioner för optimering, för syftet att undersöka effekttoppars reduktion 

bedöms nuvarande modells begränsningar tillräckliga. 
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En ny modell har sedan byggts upp med det mer avancerade programmet What’sBest!, parametern 

som har varierats mellan simuleringarna är energilagrets kapacitet. Modellen bygger på samma 

princip som modellen i Excel men klarar fler parametrar. Undersökningen spänner över intervallet 

1 maj till 31 augusti, resultaten har sedan samlats per månad och redovisas i Figur 17. 

 

Figur 17. Toppeffekter för perioden maj-augusti vid olika kapacitet av energilager. 

Man kan se hur toppeffekterna reduceras med ökad kapacitet på energilagret. Man kan även se 

skillnaden mellan perioden maj till juni utan kylmaskinen i By10B och perioden juli till augusti med 

kylmaskinen igång, juli och augusti har lägre effekt. Resultaten från What’sBest! har kontrollerats 

mot den förenklade modellen i Excel för tre dygn, resultaten från de olika programmen 

överensstämmer med varandra. Värden från Figur 17 finns även redovisade med siffror i Tabell 2. 

Tabell 2. Sammanställning av resultat för reducering av toppeffekter med energilager. 

Lagrets kapacitet (kWh) Reducerad toppeffekt (kW) Lagrets effektivitet (kW/kWh) 

200 69 0,35 

400 113 0,28 

800 167 0,21 

800 (maj-jun) 176 0,22 

800 (jul-aug) 159 0,19 

 

Resultatet har beräknats som ett medelvärde för hela perioden. För kapaciteten 800 kWh finns det 

även uppdelat på två perioder, med och utan kylmaskin.  Lagrets effektivitet har definierats som den 

sänkning av toppeffekten en viss energimängd ger. 

Det blir svårare att sänka toppeffekten ju mer man försöker sänka effekten. Detta kan förklaras 

genom att titta på topparnas utseende. Toppeffekten ges av den högsta punkten på toppen. 

Energilagret arbetar däremot genom att ersätta energi, med andra ord ytan under toppen. När 

toppen blir bredare blir ytan större och det krävs alltså mer energi för att sänka motsvarande effekt. 
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Ett energilager kan även påverka driftsäkerheten positivt genom en ökad redundans. Detta 

undersöks genom möjligheten att täcka bortfall av tillförsel, det finns timvärden för fjärrkyla i By6M 

vilket gör det till ett lämpligt exempel. Frågeställningen är alltså hur lång tid energilagret kan ersätta 

fjärrkyla vid bortfall. Detta kan avläsas från ett varaktighetsdiagram för effekten från fjärrkyla i By6M 

i Figur 18. 

 

Figur 18. Varaktighetsdiagram för levererad effekt från fjärrkyla till By6M för 2012. 

Observera bortfall av mätdata vilket resulterar i ca 8000 värden istället för 8784, då det är heldagar 

som är borta kan man anta att effekterna är någorlunda jämnt fördelade. Bortfallet innebär att varje 

avläst tid är i underkant och egentligen borde kunna ökas med 10 %, detta har inte gjorts vilket gör 

att en avläsning skall tolkas som det minsta antalet timmar en effekt är lägre än avläst värde.  

Två exempel på hur ett lager med 400 kWh kapacitet skulle klara ett bortfall av fjärrkyla ges nedan. 

Ur Figur 18 kan man avläsa att fjärrkylans effekt är lägre än 200 kW minst 4750 timmar om året, med 

en effekt från energilagret på maximalt 200 kW klarar lagret därför ett bortfall i två timmar. Lagret 

klarar alltså ett bortfall med längden två timmar 4750 timmar om året. Resterande tid räcker lagret 

kortare än två timmar.  

På samma sätt fås att fjärrkylans effekt är lägre än 400 kW minst 7760 timmar om året, med en 

effekt på maximalt 400 kW klarar lagret ett bortfall i en timme.   

Detta gäller för 2012 och förutsatt att lagret är fulladdat vid avbrottets inträffande samt att 

närliggande timmar har ungefär samma effekt. Vid dimensionering av ett energilager bör man göra 

liknande analys för resterande källor samt ta i beaktning hur länge man behöver kunna täcka ett 

eventuellt bortfall.  
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5.4 Sammankoppling av kylnätet i By27 med KB100 
En sammankoppling av By27 med övriga KB100 kan vara fördelaktig av flera anledningar. Den 

främsta är den ökade driftsäkerheten. En sammankoppling skulle innebära att fjärrkyla kan matas till 

båda systemen från två punkter, detta skulle ge KB100 utseendet av ett ringmatat kylnät istället för 

ett trädmatat. Om man har detta i tanken vid expansion av verksamheten bör redundansen kunna 

förbättras. 

Att koppla ihop två system med olika fram- och returledningstemperaturer kan få konsekvenser för 

driften, en jämförelse mellan temperaturer har tagits fram för mätpunkterna vid By27 och By6M 

fjärrkyla. Denna är illustrerad i Figur 19 och har utjämnats med ett dygns glidande medelvärde. 

 

Figur 19. Fram- och returledningstemperaturer hos fjärrkyla för 2012. 

Den totala framledningstemperaturen för KB100 kan inte enbart approximeras som 

framledningstemperaturen i By6M fjärrkyla, vintertid finns kylvärmepumpar och kylmaskiner som 

levererar till framledningen. Vintertid finns även kylmedelskylare som oftast är inkopplade gentemot 

returledningen. Nedgången av returtemperatur i By6M under vinterhalvåret kan möjligtvis härledas 

till kylmedelskylare, alternativt om orsaken är att baslasten släpper förbi för låga returtemperaturer, 

detta är inte undersökt. Teoretiskt sett skulle en sammankoppling av systemen kunna påverka 

kylvärmepumparnas verkningsgrader vid tillräckligt hög överföringseffekt. 

Framledningstemperaturerna bör vara identiska eftersom de kommer från samma källa, en skillnad 

finns dock då By27 är 1,6°C varmare. Skillnaden kan bero av ett systematiskt fel, dimensionering av 

värmeväxlare eller av avrundning då temperaturgivarnas upplösning är i heltal. Returtemperaturerna 

närmar sig varandra under sommarhalvåret, för ett sommarfall är det endast kylmaskinen i By10B 

som berörs. Det bör speciellt undersökas vad som hände med By6M returtemperatur den 18 juni till 

7 juli om liknande sker igen, det kan ge värdefull information om systemet. 
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Potentialen för effektöverföring mellan systemen har undersökts för samma dygn som syns i Figur 

14, för detta har ett varaktighetsdiagram för den sammanlagda effekten tagits fram, totalt 

192 timmar varav de övre 100 timmarna redovisas i Figur 20. 

 

Figur 20. Varaktighetsdiagram för fjärrkyla i By6M mot totala By27 effekt för de 100 högsta timmarna. 

Notera att By6M i Figur 20 är exklusive effekten från kylmaskinen i By10B. Man kan se att det med 

dagens driftsituation inte går att göra mycket åt de högsta effekterna, både By27 och By6M har 

toppeffekt där. För resten av intervallet finns dock en variation som skulle kunna balanseras. För att 

undersöka potentialen för effektöverföring har två jämförelsekurvor tagits fram, grå linje i Figur 20.  

Kurvorna har tagits fram genom att sänka totala förbrukningen med en beräknad faktor baserad på 

storleken av By27 respektive By6M. Baserat på skillnaden mellan By27 respektive By6M gentemot 

den nedskalade totalförbrukningen har möjlig effektöverföring beräknats, detta presenteras i Figur 

21. 

 

Figur 21. Möjlig effektöverföring definierat som effekt från By27 till By6M för de 100 värsta timmarna år 2012. 
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Vid en närmare undersökning kan man se att endast 17 timvärden ligger över 100 kW 

överföringseffekt, den största överföringseffekten i det här intervallet ligger på 158 kW. 

En effekt på 100 W respektive 158 kW skulle enligt kapitel ”Energi och masstransport” och ekvation 1 

samt ekvation 2 ge ett kylflöde på 2,4 l/s respektive 3,8 l/s. Detta med antagandet 10°C skillnad 

mellan fram- och returledningstemperatur. Med hjälp av ett nomogram och antagandet om ett 

tillåtet tryckfall på 100 Pa/m kan man avläsa rekommenderad rördimension (4). Detta ger att man för 

100 kW precis skulle klara sig med dimensionen 76,1x2,0.  

Första överdimension om 84x2,0 skulle ge ett högsta flöde på 4 l/s, motsvarande 170 kW. En 

uppskattad kostnad för en sådan ledning har tagits fram med hjälp av ”Sektionsfakta-VVS” från 

Wikells byggberäkningar, beräknad kostnad är 2 940,38 kr/m exklusive moms (6). Underlag är 

bifogad som Bilaga 1. Beräkningen gäller endast för rördragning i befintlig kulvert, kostnad för 

eventuell håltagning i väggar, ventiler och länkar kommer att tillkomma. 

Dimensioneringen utgår från förväntad maximal effektöverföring år 2012. Vid slutligt val av 

ledningsdimension bör man även överväga förmågan att täcka bortfall av leverantörer till kyla, detta 

kan möjligen motivera ökad rördimension. Högsta möjliga rördimension kan även begränsas av 

rördimensioner hos inkopplingspunkterna. För överföringen från By27 till By6M bör det antas att 

lagret redan levererar max effekt och att den extra effekten därför kommer från fjärrkyla. 

Exakt ledningsdragning har ej projekterats. För att gå vidare med sammankoppling bör exakta 

inkopplingspunkter bestämmas. När detta är gjort går det att gå vidare med en beräknad 

totalkostnad. Det krävs även en undersökning om trycken stämmer mellan inkopplingspunkterna 

eller om extra pumpkraft krävs. 
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6 Diskussion 
I det här kapitlet redovisas tankar och bedömningar som uppkommit under arbetets gång. 

Diskussionen är indelad i två delar, en generell där problemen kring själva genomförandet diskuteras 

och en som fokuserar mer på analys och rekommendationer kring utredningsförslagen. 

6.1 Diskussion kring det generella arbetet 
Det största hindret för genomförandet har varit bortfall och avsaknad av mätdata, för 

energiberäkningar på dygnsvärden har detta kunnat pareras genom att titta på första värdet 

kommande dag alternativt sista värdet föregående. Detta ger en förskjutning på max 1/24 av 

dygnsmedelvärdet, dessutom nattetid då effekten generellt sett är låg. Bortfall av dygn har slagit 

desto hårdare på effektanalyser, speciellt då det troligen saknas data för det värsta dygnet både för 

juli och för augusti. En otroligt olycklig slump. Avsaknaden av mätdata för kylmaskinen i By10B har 

påverkat till större del, detta har påpekats genomgående för att påvisa de möjligheter en loggning 

skulle kunna ge. 

Rapporten bygger på data för 2012, detta medför en osäkerhet kring framtida effekter, baserat på 

historiska dygnsmedelvärden kommer varmare dagar att inträffa i framtiden. Detta kan säkras upp 

genom att komplettera med datainsamling 2013. Ännu bättre om man kombinerar detta med 

användning av ”gradtid för kyla” som tyvärr lanserats för sent för att komma med i den här 

rapporten. Gradtid för kyla är en metod liknande graddagar vilket medför att man i framtiden kan 

göra en normalårskorrigering för det uppmätta kylbehovet. 

En stor kritik mot de redovisade graferna är Excels funktion för att rita, linjegrafer är det tydligaste 

sättet att visa på skillnader och trender. Punkter som är det korrekta sättet syntes väldigt dåligt. 

Detta innebär att man vid avläsning kan tro att medeleffekten är medel av den ritade toppen och inte 

själva punkten. 

Den ekonomiska analysen har inte kommit lika långt som de initiala ambitionerna. Främsta 

anledningen är genom avsaknaden av loggade data för kylmaskinen i By10B. Den näst största 

anledningen är det nya avtalet för fjärrkyla som förhandlats under 2013. Fokus har här lagts på att 

presentera ett så pass säkert underlag att en beräkning kan göras när data blir tillgängligt. 

6.2 Diskussion kring utredningsförslag 
Valet av de förslag som utretts har gjorts i samarbete med handledarna, här förs först ett 

resonemang kring de utredningar som gjorts och sedan ett för de som återstår.  

Optimerad reglering av energitillförsel var ganska självklar att ta med eftersom ett överslag visade på 

stor potential, bedömningen efter utredning är även att det bör genomföras. Baserat på preliminär 

information om det kommande avtalet för fjärrkyla bör en större besparing kunna göras med relativt 

enkla medel. 

Valet av toppdygnen för analysen i kapitlet ”Optimerad reglering av energitillförsel” är gjorda för 

hand, detta låter som en osäkerhet med avseende på att göra om analysen. Toppdygnen är dock 

väldigt tydliga när man har hjälp av funktionerna i Excel. Användning av den inbyggda 

filterfunktionen hjälpte dock för att få bort bruset från de låga värdena.  
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Personalen är för närvarande väldigt aktiv i driften av systemet, det kan därför spekuleras om hur 

detta påverkas av användandet av en reglerande DHC. En risk utan egentliga belägg är att personalen 

kan bli passiv och lita för mycket på det automatiska systemet. Förståelsen och finjusteringarna som 

görs i dagsläget bör behållas, oavsett utökat användande av DHC eller den framtida organisationens 

utseende. 

Energilager för kyla är en intressant lösning som främst faller på grund av avsaknaden av timvariation 

på kylpriset, i dags läge har leverantören av fjärrkyla en ackumulatortank och kostnaden för tanken 

ingår i priset för fjärrkyla. Ett överslag gav en löjligt hög återbetalningstid och bedömningen är att 

detta inte bör genomföras för ett dygnslager. 

Sammankopplingen av kylnätet i By27 med övriga bör främst göras för att öka redundansen, 

energivinsterna är inte tillräckligt höga för att motivera sammankoppling. Fjärrkylans anslutning i 

By27 är troligen överdimensionerad i den aspekten att avtalet är skrivet på 1,5 MW maxeffekt med 

0,5 MW använd toppeffekt. Tre stora matningspunkter som var för sig kan täcka vinterbehovet är en 

framtida drömsits, kylmaskinen är centralt placerad och bör kunna nödstartas vid behov, fjärrkyla 

finns i ytterändarna av nätet.  

Av de förslag som inte utretts bör Optimering av returtemperaturer vid By6M ha störst potential. 

Returtemperaturen är för låg, speciellt vintertid. Tidigare har det bara rört sig om en avtalsfråga, nu 

påverkas även kylvärmepumparnas verkningsgrad. 

Frikyla från älvsvatten bedöms även den ha stor potential vintertid, främst för att det kan finnas 

anledning att hålla igång det planerade nödsystemet för kallvatten från älvsvatten. Stora delar av 

vinterhalvåret skulle den kunna leverera direkt till framledningen och på så sätt ersätta fjärrkyla. 

Älvsvatten bedöms som intressantare än kylmedelskylare, ytterligare kylmedelskylare bör således 

inte prioriteras. 

Vid nyinstallation eller ombyggnad är sorptiv kyla en mycket intressant teknik. Just eftersom det 

krävs ett större projekt kring en nyinstallation lämnas denna till framtiden. Tekniken är presenterad i 

rapporten och potentialen ligger främst i att ersätta ett spetsbehov av kyla mot en ökad värmelast 

sommartid. 

Återvinning av älvsvattenretur för kylmaskinen i By10B skulle konvertera kylmaskinen till en 

kylvärmepump. Då landstinget nyligen investerat i en sådan finns det i dagsläget inte kylunderlag för 

ytterligare en sådan. Möjligheten finns i framtiden istället för att investera i en ny kylvärmepump. 
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7 Slutsatser  
Störst potential för förbättring finns genom att installera frikyla vintertid eller genom att sänka 

toppeffekten för fjärrkyla. Slutsatser från utredningarna redovisas i en lista. 

 Loggning av kylmaskinen i By10B behövs. 

 En optimerad reglering av kylmaskinen i By10B skulle kunna sänka toppeffekten med 

preliminärt uppskattat 400 kilowatt. 

 Ett energilager ger 0,35 till 0,21 kilowatt sänkning av toppeffekten per installerad 

kilowattimme aktiv lagerkapacitet. 

 En sammankoppling av By27 med By6M ger potentialen att överföra ca 100 kilowatt mellan 

systemen, dock ej vid de absolut högsta effekterna. 

8 Framtida arbete 
Följande handlingsplan föreslås: 

 Börja logga kylmaskinen i By10B, helst redan sommaren 2013. 

 Ta fram en ekvation för varje ”dygns topp effekt” mot ”dygnstemperatur” (medel- eller 

maxtemperatur). 

 Bestäm ett effektmål för fjärrkyla baserat på sannolikheten för att toppeffekt överskrids ställt 

mot konsekvensen för detta. 

 Av de förslag som undersökts föreslås följande prioriteting 

o Optimerad reglering av energitillförsel 

 Börja med manuell reglering 

 Vid bra utfall, överväg automatisk styrning 

o Sammankoppling av kylnätet i By27 med KB100 

o Energilager 

 Av de förslag som inte undersökts föreslås följande prioritering 

o Optimering av returtemperaturer vid By6M 

o Frikyla från älvsvatten vintertid 

o Installation av sorptiv kyla 

o Återvinning av älvsvattenretur för kylmaskinen i By10B 

o Frikyla från uteluft med kylmedelskylare vintertid 
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10 Bilagor 

Bilaga 1 
Ekonomisk beräkning av rördragning från ”wikells byggberäkningar AB”. 
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Bilaga 2 
Framtagen reglersekvens för kyltillförseln för KB100 vid NUS vid nytt driftfall. 
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