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Sammanfattning 
 
I detta examensarbete har potentialen i att utnyttja värmen från kylmaskiner för att tillgodose ett värmebehov i 
en befintlig fastighet undersökts. Fastigheten som ägs och används av försvarskoncernen Saab AB har tre olika 
kylcentraler som betjänar olika delar av fastigheten. Arbetet inleddes med en kartläggning av kylproduktionen 
och värmebehovet för att avgöra magnituden av överlappet av dessa i de olika byggnadsdelarna. Därefter valdes 
en av kylcentralerna ut för djupare undersökningar av hur den skulle kunna bidra till att täcka ett värmebehov. 
Alla tre byggnadsdelarna har betydande överlapp mellan kyl- och värmebehov och därmed stor potential till 
energibesparing genom återvinning av värmen från kylmaskinerna.  

Byggnaden som internt betecknas D-huset har mycket goda förutsättningar för värmeåtervinning från 
kylmaskinerna och sådan finns redan installerad.  

A-huset och B-huset har båda stort överlapp mellan värme och kyla (ca 1900 respektive 1400 MWh/år) men 
utformningen av befintliga värmesystem orsakar en del svårigheter att i praktiken utnyttja värmen från 
kylmaskinerna.  

A-huset valdes ut för djupare studier. Olika lösningar för att återvinna värmen från kylmaskinerna undersöktes. 
Den mest fördelaktiga lösningen innebär att nya värmeledningar dras för att värma returvattnet från 
ventilationsaggregatens förvärmningsbatterier. Åtgärden innefattar förändring av kylmaskinsdriften i form av 
ändrad kondenseringstemperatur samt smärre justering av temperaturnivåer i ventilationsaggregat. I övrigt består 
åtgärden främst av att sammankoppla värmeförbrukare med kylmaskiner snarare än några större förändringar av 
värmesystemet eller kylmaskinerna. En sådan lösning skulle kunna återvinna nästan 1400 MWh värme per år och 
ge nettodriftkostnadsbesparingar på drygt 800 000 kronor per år. Återbetalningstiden beräknas bli ca 2 ½ år men 
osäkerheten i investeringskostnader för att implementera föreslagen åtgärd och därmed även återbetalningstiden 
är mycket stor. 
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Abstract 
 
In this thesis the potential of using the heat from the chillers to meet the heating needs of an existing property 
was investigated. The property is owned and used by defense group Saab AB and has three different refrigeration 
plants serving different buildings. The work began with a survey of the cooling and heat demand to determine 
the magnitude of the overlap of these in the various buildings. Then one of the refrigeration plants was selected 
for deeper studies of how it could contribute to cover the heating demand. All three buildings have significant 
overlap between the cooling and heating requirements and thus great potential for saving energy by recovering 
the heat from the chillers. 
 
The building internally designated building D has very good potential for heat recovery from the cooling systems 
and such is already installed. 
 
Building A and building B both have large overlap between heating and cooling (about 1,900 and 1,400 MWh / 
year), but the design of the existing heating system causes some difficulties, using the heat from the chillers in 
practice. 
 
Building A was chosen for further studies. Various solutions to recover the heat from the cooling systems were 
investigated. The most advantageous solution involves installing new heating ducts to heat the return water from 
preheaters of ventilation units. The measure includes changes in chiller operation by way of changed condensing 
temperature and slight adjustment of temperature levels in the ventilation units. Otherwise the action primarily 
consists of interconnecting heat consumers with chillers rather than any major changes to the heating system or 
chillers. Such a solution could recover nearly 1,400 MWh of heat per year and provide a net operating cost 
savings of more than 800,000 SEK per year. The payback period is estimated to be about 2 ½ years but the 
uncertainty in the investment costs to implement the proposed measure and thus the repayment period is very 
large. 
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1 Inledning 
För att hålla ett behagligt termiskt klimat i används stora mängder energi i byggnader för både uppvärmning och 
kylning. Tillhandahållandet av denna energi medför dock i dagsläget miljöbelastningar som i längden är ohållbara. 
Eftersom byggnader har en lång livslängd krävs det förutom energieffektiva nybyggnationer även 
energieffektivisering av befintliga byggnader för att uppnå dessa mål. En minskad energianvändning medför 
också kostnadsbesparingar i form av lägre driftkostnader. 

1.1 Företagspresentation SAAB AB 
Saab AB är ett försvars- och säkerhetsföretag med knappt 15 000 anställda i världen varav knappt 1300 i Järfälla. 
De utvecklar, tillverkar och säljer en bred produktportfölj av avancerade militära och civila lösningar.  (Saab, 
2015) 

I Järfälla har Saab en anläggning på ca 76 000 m2 varav ca 12 000 m2 är produktionsyta.  Verksamheten utgörs av 
utveckling och tillverkning av elektronikutrustning till försvar. Hela anläggningen förbrukade under 2014 14,2 
GWh el och 8 GWh fjärrvärme. (Hjelm, 2014) Kyla produceras i egna kylmaskiner. 

Anläggningen är indelad i Fyra större byggnader med benämningar enligt Figur 1.  

 
Figur 1 Schematisk bild över indelningen av Saabs fastighet i Järfälla (Malm, 2012) 

 

1.2 Bakgrund 
Saab har som mål att minska växthusgasutsläppen med 20 % till 2020 jämfört med 2007. (Hjelm, 2014) 

En stor del av den elektricitet som används i SAABs fastigheter i Järfälla går åt till produktion av kyla i egna 
kylmaskiner. Dessa kylmaskiner avger värme som endast till viss del tas tillvara på genom värmeåtervinning till 
värmningssystemet medan resterande värme avges direkt till uteluften. Samtidigt förekommer betydande 
värmetillförsel från fjärrvärmenätet. I tidigare examensarbeten har det påpekats att det kan finnas potential att 
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ersätta en stor del av den tillförda värmen från fjärrvärmenätet med värme från kylmaskinerna om kyl- och 
värmesystemen var bättre integrerade.  

1.2.1 Tidigare examensarbeten 
Hösten 2011 undersökte Erik Malm elanvändningen främst under nattetid. Han kom fram till att D-huset hade 
minst skillnad mellan natt och dag och valde därför genomföra djupare analys av denna byggnad. Det visade sig 
att kyla utgjorde stor andel och att kylcentralerna i D-huset troligtvis inte fungerade eller opererade optimalt. 
(Malm, 2012) 

Våren 2013 genomförde Philip Ngo en djupare studie av kylmaskinerna i D-huset. Eftersom det finns 
värmeåtervinning på dessa har även värmesystemet i viss mån behandlats. Malms misstankar om kylmaskinerna 
bekräftades. Kylmaskinerna presterade väldigt dåligt och det visade sig köldmediet hade fel sammansättning, 
kondenseringstrycket var inte optimalt, värmeåtervinningen dåligt utformad med mera. Generellt sett var 
kylsystemet och dess styrning väldigt dåligt utformat och gav intryck av bristande kunskap hos ansvariga. Som 
vidare arbeten föreslogs utvärdering av övriga kylsystem samt värmesystemet. Det påpekades att det finns stor 
potential att bygga om värmesystemet för bättre värmeåtervinning. I arbetet rekommenderades att kylmaskinerna 
borde bytas och att det vore bra att även byta ut värmesystemet i samband med detta. (Ngo, 2013) 

Våren 2014 gjorde Joakim Karlsson en energikartläggning av A-huset. Specifika undersökningar gjordes endast 
på fastighetsrelaterade energianvändningen men en stor del utgörs av industriell verksamhet. Förbättringsförslag 
rörde främst behovsstyrning samt anpassning av temperaturnivåer. Mycket värme tillförs trots att det finns 
spillvärme från industriverksamhet som kräver hög kylanvändning. (Karlsson, 2014) 

Hösten 2014 undersökte Christian Lundholm hur lagen om energikartläggning för stora företag skulle påverka 
företag som SAAB. Inom ramen för detta gjordes även en energikartläggning av B-huset i enlighet med denna 
lag. En rad åtgärdsförslag lades fram för att minska värme- och elbehovet. Kylsystemets undercentral ignorerades 
eftersom SAAB AB redan bestämt att den skulle byttas ut. Förslag för denna kylcentral lades fram. Två av tre 
kylmaskiner byts ut. Det påpekas att värmen från kylmaskinerna har potential att ersätta stor del av fjärrvärmen. 
(Lundholm, 2015) 

1.3 Syfte 
Syftet med detta examensarbete är att undersöka och hur kyl- och värmesystemen kan förändras och 
sammankopplas för att bättre utnyttja värmen från kylmaskinerna till att täcka det värmebehov som förekommer 
samt vilken potential det finns till sådana åtgärder.  

Specifika frågor som detta arbete ska besvara är: 
 

• Hur stort är kyl- respektive värmebehovet i de olika byggnaderna? 
• Hur är kyl- och värmesystemet uppbyggt i de olika byggnaderna? 
• I vilken av byggnaderna finns det störst potential att minska värmebehovet genom att införa eller 

förbättra befintlig värmeåtervinning från kylmaskiner? 
• Hur kan värmesystemet förändras så att värmen från kylmaskinerna kan utnyttjas bättre? 
• Vilka förändringar av kylmaskinerna kan och bör göras för att förbättra möjligheterna till 

värmeåtervinning? 
• Hur stora förväntas nettobesparingar och investeringskostnader bli för åtgärden? 

1.4 Metodik 
Arbetet inleddes med en litteraturstudie om kyl- och värmesystem med fokus på områden som är mest relevanta 
för värmeåtervinningen från kylsystem. För att få mer detaljerad kunskap om just de områden som är mest 
relevanta för just detta projekt genomfördes litteraturstudien även till viss del parallellt med resterande moment. 
Därefter gjordes en övergripande analys av kyl- och värmesystemen i SAABs olika fastigheter i Järfälla. Både 
systemets uppbyggnad samt kyl- och värmebehoven ingår i denna övergripande genomgång. Detta gjordes för att 
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få en överblick över vad det finns för potential i att förbättra värmeåtervinningen från kylmaskinerna för att på så 
vis minska behovet av tillförd värme från fjärrvärmenätet.  

Med resultaten från denna undersökning som grund valdes sedan en av byggnaderna ut för djupare analys av kyl- 
och värmesystemen för att undersöka mer specifikt hur värmeåtervinningen kan ökas i denna byggnad. Troligtvis 
skulle det krävas omfattande och kostsamma ombyggnationer för att kunna utnyttja den avgivna värmen från 
kylmaskinerna maximalt. Därför görs även en uppskattning av kostnaden för olika förbättringsförslag för att 
hitta ett alternativ med bra balans mellan besparing och implementeringskostnad.  

Information om kyl- och värmesystemen har erhållits genom besök i teknikutrymmen, teknisk dokumentation 
samt kontakt med drifttekniker och tillverkare för några av komponenterna. Värden på olika storheter i olika 
delar av värme- och kylsystemet har erhållits från driftdatorn samt egna mätningar på plats.  Datorprogrammet 
Excel har använts för att genomföra beräkningar utifrån insamlad data. 

1.5 Omfattning och avgränsning 
En övergripande undersökning av de större kylcentralerna sam uppvärmningssystemet gjordes för hela 
anläggningen på Nettovägen 6. Denna genomgång innefattar att undersöka vad det är för typ av system och hur 
mycket energi som går åt till dessa för att avgöra potentialen till värmeåtervinning från kylmaskiner i de olika 
byggnaderna. Även temperaturnivåerna i olika delar av uppvärmningssystemen är viktiga att beakta för att 
bedöma möjligheterna att återvinna kondensorvärme. Endast systemen i en av byggnaderna valdes ut för en 
grundlig genomgång av hur de presterar och skulle kunna förbättras. Denna grundligare undersökning innefattar 
olika möjligheter till att anpassa värmesystemet så att det blir bättre lämpat för återvinning av kondensorvärme 
och vad som kan göras för att kylcentralen även ska kunna bidra till uppvärmning i större utsträckning. Ingen 
djupare analys av hur kyl- och värmebehoven kan minskas har gjorts.   
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2 Litteraturstudie 
I detta kapitel presenteras en översiktlig förklaring av teoretisk bakgrund som är relevant för detta arbete. Denna 
introduktion handlar främst om kylmaskiner men även system för att distribuera kyla i byggnader.  

2.1 Ångkompressionscykeln 
Nedan presenteras en förklaring av ångkompressionscykelns funktionsprincip. Denna termodynamiska process 
kan användas både för att producera kyla (kylmaskin) och värme (värmepump). 

2.1.1 Standardcykeln 
Ångkompressionscykeln i dess enklaste form utgörs av ett köldmedium som cirkulerar i en krets av kompressor, 
kondensor, expansionsventil samt förångare enligt Figur 2. 

 
Figur 2 Principskiss komponenterna i en standardångkompressionscykel (Karlsson, 2014). 

Det finns flera olika typer av köldmedier som kan användas i ångkompressionscykeln. En beskrivning av de 
vanligaste köldmedierna och deras för- och nackdelar finns i avsnitt 2.1.5.  

I kompressorn ökas trycket samt även temperaturen på köldmediet. Köldmediet kyls sedan ner och kondenseras 
i kondensorn och värme avges till en värmesänka. I expansionsventilen sänks trycket och temperaturen på det 
kondenserade köldmediet. I förångaren tas värme upp från en värmekälla för att förånga köldmediet. Eftersom 
ett högre tryck ger en högre kondenserings- och förångningstemperatur innebär det att värme tas upp vid en 
lägre temperatur och avges vid en högre temperatur. (Granryd, et al., 2009) I Figur 3 ses en representation av 
standardångkompressionscykeln i ett T-s samt p-h diagram. 

 
Figur 3 Representation av en standardångkompressionscykel i T-s samt p-h diagram (Granryd, et al., 2009) 
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2.1.2 Mått på prestanda 
COP står för Coefficient of Performance och anger förhållandet mellan den värme eller kyla som cykeln 
levererar och den energi som måste tillföras för att driva kompressorn. COP kan definieras på många olika sätt 
beroende på vad som är av störst intresse. För värmepumpar används COP1 som anger avgiven värme över 
tillfört kompressor arbete, medan kvoten kyleffekt över kompressoreffekt som använd i kylsammanhang 
benämns COP2. COP för kylcykeln avbildad i Figur 3 definieras som  

 
𝐶𝐶𝐶𝐶𝑃𝑃2𝑑𝑑 =

ℎ2𝑘𝑘 − ℎ𝑠𝑠
ℎ1𝑘𝑘, 𝑖𝑖𝑖𝑖 − ℎ2𝑘𝑘

 (2.1.1) 

  
och värdet på denna kvot beror på temperaturnivåerna och kylmediets termodynamiska egenskaper och antar 
isentropisk kompression. I en verklig cykel är kompressionen dock inte isentropisk och det kan då vara 
lämpligare att använda  

 
 

𝐶𝐶𝐶𝐶𝑃𝑃2𝑘𝑘 =
�̇�𝑄2
�̇�𝐸𝑘𝑘

= 𝜂𝜂𝑘𝑘 ∙
ℎ2𝑘𝑘 − ℎ𝑠𝑠

ℎ1𝑘𝑘,𝑖𝑖𝑠𝑠 − ℎ2𝑘𝑘
= 𝜂𝜂𝑘𝑘 ∙ 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑃𝑃2𝑑𝑑 (2.1.2) 

 där  

�̇�𝑄2 är den avgivna kyleffekten, 

�̇�𝐸𝑘𝑘 är den kompressoreffekt som tillförs cykeln och 

𝜂𝜂𝑘𝑘 är den isentropiska verkningsgraden. 

För att även ta hänsyn till förluster vid kraftöverföringen och motorns verkningsgrad kan man använda 

 
𝐶𝐶𝐶𝐶𝑃𝑃2𝑡𝑡 =

�̇�𝑄2
�̇�𝐸𝑡𝑡

= 𝜂𝜂𝑘𝑘 ∙ 𝜂𝜂𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 ∙ 𝜂𝜂𝑒𝑒𝑡𝑡 ∙ 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑃𝑃2𝑑𝑑 (2.1.3) 

där  

�̇�𝐸𝑡𝑡 är den totala effekten som krävs för att driva kompressorn och 

𝜂𝜂𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒  och 𝜂𝜂𝑒𝑒𝑡𝑡  är verkningsgraden för kompressorns elmotor respektive kraftöverföringen från motor till 
kompressor. Den senare är 1 om motorn är direkt kopplad till kompressorn vilket ofta är fallet. För hermetiska 
kompressorer anges verkningsgraden 𝜂𝜂𝐻𝐻 istället för 𝜂𝜂𝑘𝑘 ∙ 𝜂𝜂𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒. (Granryd, et al., 2009) 

Om inget annat anges är det den senare definitionen av COP som kommer avses i denna rapport.  

2.1.3 Överhettning och underkylning 
Överhettning innebär att köldmediet värms ytterligare efter förångningen istället för att komprimeras som 
mättad ånga. Cykeln ser därmed ut enligt Figur 4 i ett p-h diagram. 

 
Figur 4 Illustration av ångkompressionscykel med överhettning i p-h-diagram (Granryd, et al., 2009) 
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För att säkerställa att ingen vätska kommer in i kompressorn ställs expansionsventilen in så att cykeln håller 
några graders överhettning. En viss överhettning krävs också för att Kylmaskinen ska arbeta stabilt. Den 
överhettning som krävs för stabil drift ökar med ökad kylkapacitet. Överhettning kan också uppstå oavsiktligt 
genom dåligt isolerade rör mellan förångaren och kompressorn. I kylsammanhang bör överhettning som sker 
utanför det kylda utrymmet (extern överhettning) undvikas då den inte bidrar till kyleffekten men ger ökat 
kompressorarbete. Sker överhettningen inom det kylda utrymmet (intern överhettning) ökar både kyleffekten 
och kompressorarbetet. Effekten på COP kan då vara antingen negativ eller positiv men är vanligtvis mycket 
liten. För att maximera värmeöverföringen i förångaren bör överhettning i själva förångaren hållas så låg som 
möjligt. (Granryd, et al., 2009) 

Efter kondenseringen kan köldmediet underkylas istället för att expanderas direkt, det vill säga köldmediet kyls 
ytterligare efter att det kondenserats antingen i kondensorn eller i en separat värmeväxlare. Cykeln ser då ut som i 
Figur 5. 

 
Figur 5 Illustration av ångkompressionscykel med underkylning i p-h-diagram (Granryd, et al., 2009) 

Underkylning ger alltid en ökning av COP. (Granryd, et al., 2009) 

2.1.4 Kompressorer 
Det finns flera olika typer av kompressorer. Några av de vanligaste typerna för kylmaskiner är kolvkompressor 
och skruvkompressor. I en kolvkompressor komprimeras gasen av kolvar som med pendlande rörelse ändrar 
volymen i en eller flera cylindrar. I en skruvkompressor sker kompressionen genom att gasen passerar mellan två 
skruvar som är utformade så att volymen mellan dessa kontinuerligt minskar. (Granryd, et al., 2009) 

För de flesta kylmaskiner tillförs mellan 90 och 95 % av kompressoreffekten köldmediet medan resten är 
outnyttjad effekt. (Ngo, 2013)  

Öppen och hermetisk konstruktion 
Kompressorer i kylmaskiner kan kategoriseras som öppna eller hermetiska konstruktioner. På en öppen 
kompressor är axeln till motorn tätad för att hindra köldmediet från att läcka ut. Hermetisk konstruktion innebär 
att kompressorn och motorn tillsammans är omslutna av ett trycksäkert kärl. Detta minimerar risken för läckage 
jämfört med öppen konstruktion men kan inte öppnas utan att skada kärlet då detta är hopsvetsat. Om kärlet 
istället hålls ihop med bultar klassas det som semi-hermetiskt. I hermetiska (och semihermetiska) kompressorer 
kyls motorn oftast av köldmediet vilket ger en extra överhettning. För hermetiska kompressorer används därför 
verkningsgraden 𝜂𝜂𝐻𝐻 istället för 𝜂𝜂𝑘𝑘 ∙ 𝜂𝜂𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 vid jämförelse mellan faktiskt och idealt kompressorarbete. (Granryd, et 
al., 2009) 

Kapacitetskontroll 
En enkel och vanlig, men inte särskilt effektiv metod för kapacitetsreglering är att stänga av och på kompressorn 
helt med lämpligt intervall för att få önskad effekt i genomsnitt. (Cecchinato, 2010) 
 
De flesta större skruvkompressorerna kan kapacitetsregleras kontinuerligt ner till 10 % av full kapacitet genom 
en skjutventil som justerar var längs med skruvens axel som kompressionen startar. (Manske, et al., 2001) 
Energibehovet för att driva kompressorn är dock nästan lika högt som vid full last. (Widell & Eikevik, 2010) 
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Ett effektivare sätt att reglera kapaciteten är att med hjälp av en frekvensinverterare kontrollera kompressorns 
hastighet. (Widell & Eikevik, 2010) Vid låga hastigheter sjunker dock den isentropiska verkningsgraden. 
(Cecchinato, 2010) 
 

2.1.5 Expansionsventiler 
Expansionsventiler används för att hålla tryckskillnaden mellan hög- och lågtryckssidan i ångkompressionscykeln 
samt även att reglera massflödet av köldmediet. Det finns många olika typer av expansionsventiler. (Granryd, et 
al., 2009) Nedan presenteras en kort beskrivning av några av de vanligaste typerna.  

Termostatisk expansionsventil 
Termostatisk expansionsventil är den vanligaste typen och arbetar efter principen att den försöker hålla en 
konstant överhettning. Flödet till förångaren regleras genom krafter från förångningstrycket, trycket vid 
överhettningen samt en fjäderkraft över ett membran. (Granryd, et al., 2009) En termostatisk expansionsventil 
håller oftast en överhettning på 5-8 °C och kräver en relativt hög tryckskillnad för att fungera korrekt. (Yu, et al., 
2006) Kapaciteten på en termostatisk expansionsventil ökar med högre tryckskillnaden och minskar med högre 
vätsketemperatur. (Demma, 2004) 

Elektronisk expansionsventil 
En elektronisk expansionsventil jämför överhettningen med ett specifikt börvärde och öppningen justeras med 
en stegmotor som kontrolleras av en mikroprocessor. Detta medför att positionen endast beror på massflödet 
och att elektroniska expansionsventiler medger bättre kontrollmöjligheter. Elektroniska expansionsventiler kan 
fungera med ner till 3 graders överhettning och betydligt lägre tryckskillnader än termostatiska expansionsventiler. 
(Yu, et al., 2006)  

Flottörventil 
I stora ammoniaksystem är det vanligt med expansionsventil i form av flottörventil som kontrollerar vätskenivån 
i förångaren. Flottörens position styr öppningen av tilloppet till förångaaren antingen mekanisk eller via en 
elektronisk kontroll. Vätskenivån i förångaren kan även kontrolleras indirekt via en flottör som känner av 
vätskenivån i en kammare på högtryckssidan av cykeln. (Granryd, et al., 2009) Eftersom flottörventilen är 
direktverkande krävs inget differenstryck för att aktivera ventilen. (Danfoss, 2016) 
 

2.1.6 Köldmedier 
Det finns många egenskaper som utgör ett bra köldmedium för en ångkompressionscykel. Främst måste det vara 
kemiskt stabilt och inert. Mediet ska ha kokpunkt och kritisk punkt som passar till den applikation, alltså de 
temperaturnivåer som cykeln ska användas till. Det bör även ha låg viskositet hög termisk konduktivitet och låg 
värmekapacitet i ångfas. Vidare är det också önskvärt att dess miljöpåverkan och brännbarhet är så låg som 
möjligt. (Granryd, et al., 2009) 

Vid val av köldmedium måste en avvägning och prioritering av dessa egenskaper göras då inget av de kända 
köldmedierna är bra i alla avseenden. Valet av köldmedium påverkar utformningen av de olika komponenterna i 
kylsystemet vilket innebär att endast vissa köldmedier kan användas i samma system utan att byta ut 
komponenter.  (Granryd, et al., 2009) 

Syntetiska köldmedier 
Klourflorkarboner (CFC) utvecklades för vara ett säkrare alternativ till de giftiga eller brandfarliga naturliga 
köldmedier som tidigare användes. Efter att det blev känt att dessa bidrar till att bryta ner ozonlagret har dessa 
fasats ut och ersatts av väteflourklorkarboner (HCFC) och senare väteflourkarboner (HFC). (Palm, 2008) Dessa 
har dock en starkt bidragande effekt till den globala uppvärmningen. Vanliga väteflourkarboner som används i 
kylmaskiner är R134a samt blandningar av olika väteflourkarboner. (Granryd, et al., 2009) 

Ammoniak 
Ammoniak är ett naturligt köldmedium som är lätt och billigt att producera och har köldmediebeteckningen 
R717. Till skillnad från många andra köldmedier bidrar det varken till ozonnedbrytning eller till global 
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uppvärmning. Ammoniak har även hög latent energi vilket innebär att det krävs en liten mängd köldmedium för 
en viss kylkapacitet. Ammoniak är giftigt men lukten av ammoniak kan uppfattas och till och med bli outhärdlig 
vid koncentrationer långt under de skadliga. Faran ligger snarare i att lukten kan orsaka panik. I koncentrationer 
över från 16 till 25 volym-% i luft är ammoniak även brandfarligt. Eftersom ammoniak är korrosivt mot koppar 
krävs speciella komponenter i kylsystem för ammoniak. (Granryd, et al., 2009) 

2.1.7 Indirekta system 
I ett indirekt kylsystem tas värmen från värmekällan inte upp direkt av förångaren utan transporteras via en 
köldbärare som cirkulerar i en krets som går mellan värmekällan och förångaren. På motsvarande sätt avges 
värmen från kondensorn till värmesänkan via ett kylmedel, se Figur 6.  
 

 
Figur 6 Principskiss över ett indirekt kylsystem (Armatec, 2008) 

En av de främsta fördelarna med indirekta system är att själva kylmaskinen kan göra väldigt kompakt och på så 
vis minimera mängden köldmedium. (Granryd, et al., 2009) Den lilla mängden köldmedium i kombination med 
att köldmediet endast cirkulerar i kylcentralen minskar risken för läckage och gör det möjligt att använda 
köldmedium som av säkerhetsskäl hade varit olämpliga i ett direkt system. Indirekta system är även mer flexibla 
och det är enklare att utnyttja värmeåtervinning än för direkta system. Till nackdelarna med indirekta system hör 
behovet av extra rör, värmeväxlare och pumpar som ger högre investeringskostnader. Ytterligare ett 
värmeväxlarsteg och därmed temperaturskillnad mellan köldmediet och värmesänkan respektive värmekällan kan 
även leda till större temperaturlyft i kylcykeln vilket ger lägre verkningsgrad. (Arias, et al., 2004), (Melinder, 2009) 
 

2.1.8 Kondenseringstemperatur 
Kondenseringstemperaturen måste alltid vara högre än värmesänkans temperatur för att kunna avge värmen. För 
en given kyl-last ger en lägre kondenseringstemperatur ett lägre behov av tillförd energi till kompressorn. En 
grads lägre kondenseringstemperatur ger i regel 2-3% besparing i kompressoreffekt. (Granryd, et al., 2009) Det är 
alltså önskvärt att hålla kondenseringstemperaturen så låg som möjligt för att minimera energianvändningen. 
Traditionellt har kylsystem dock konstruerats för att hålla en onaturligt hög kondenseringstemperatur oavsett 
omgivningstemperaturen. (Green, et al., 1992) Detta kan åstadkommas med hjälp av ventiler efter kondensorn 
som hindrar kondenseringstrycket från att sjunka för lågt. (Demma, 2004) Ett annat sätt är att se till att 
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temperaturen på kylmedlet hålls tillräckligt hög genom reglering av kylmedelsfläktar eller att sänka kylmedieflödet. 
(Yu, et al., 2006) Den vanligaste anledningen till detta är för att hålla ett lämpligt tryckfall över den termostatiska 
expansionsventilen för att den ska fungera korrekt. (Green, et al., 1992) Problem som kan uppstå om 
kondenseringstrycket tillåts sjunka för lågt är att den termostatiska expansionsventilen inte släpper igenom 
tillräckligt högt massflöde av köldmedium. Detta i sin tur leder till lägre kapacitet på förångaren och högre 
överhettning vilket ger lägre kompressorverkningsgrad. Det lägre massflödet kan också ge problem med 
transporten av olja för att smörja kompressorn. (Demma, 2004) 

Med elektriska expansionsventiler är det möjligt att ha låta kondenseringstemperaturen följa utetemperaturen, så 
kallad flytande kondensering. Detta är möjligt eftersom elektroniska expansionsventiler är konstruerade för ett 
bredare intervall av tryckfall.  (Arias & Lundqvist, 2006)  

Förutom till kompressorn går det även åt energi till en kylmaskin för att driva hjälpsystem som exempelvis fläktar 
för att kyla kondensorn. Dessa hjälpsystem kan ofta ha en samlad förbrukning på 25 % eller mer av 
kompressorns. Fläktkonvektorer för kondensorkylning är normalt designade för att möjliggöra hög kylkapacitet 
med given kompressor. Det driftfall som ger maximal kapacitet är dock inte det samma som ger högst COP. 
Högre fläkthastighet ger bättre värmeöverföring och därmed lägre kondenseringstemperatur och energiåtgång till 
kompressorn men samtidigt krävs mer energi för att driva fläktarna. Sänks fläkthastigheten minskar energin för 
att driva fläktarna men kondenseringstemperaturen kompressorförbrukningen ökar.  För minimalt totalt 
energibehov för kylmaskinen finns då en optimal fläkthastighet där dessa effekter balanseras ut som ofta ligger 
på 1-2 % av förångarens kylkapacitet. (Havtun & Bohdanowicz, 2014), (Granryd, 2005) 

2.1.9 Värmeåtervinning 
Kylmaskiner avger normalt kondensorvärmen till omgivningen. Ett sätt att ta tillvara på en del av denna värma är 
att låta det varma köldmediet passera en värmeväxlare för värmeåtervinning innan kondensorn. Förutom att 
värme tas tillvara som annars hade avgetts till omgivningen kan värmeåtervinning även bidra till att minska 
energikonsumtionen för kondensorfläktar. (Jayamaha, 2006) 

Om värmeåtervinning från kylmaskiner är ett lönsamt alternativ beror på många olika faktorer. Energipriser dels 
för elen som används för att driva kylmaskinerna men även kostnaden för uppvärmning utan kylmaskiner samt 
nödvändiga investeringskostnader påverkar lönsamheten. För att återvinning av kondensorvärme ska vara 
effektiv krävs också att värme- och kylbehoven förekommer samtidigt. Dessutom måste temperaturnivåerna på 
värmen från kylmaskinerna och värmebehovet beaktas. Ofta krävs att kondenseringstrycket höjs för att 
värmeåtervinning ska kunna utnyttjas men som beskrivet i föregående avsnitt leder det till högre 
kompressorarbete. (Stoecker, 1998)  Vid låga utetemperatur skulle man utan värmeåtervinning istället kunna 
minska den tillförda energin till kompressorn genom att ha lägre kondenseringstemperaturer. Det mest 
energieffektiva alternativet kan vara en kombination av dessa alternativ. (Arias, et al., 2004) För att föra över 
värmen från köldmediet till de utrymmen som ska värmas upp via en värmebärare krävs värmeväxlare. Dessa 
introducerarar en extra temperaturskillnad mellan köldmediet och värmebäraren. För att minimera denna 
temperaturskillnad bör stora värmeväxlingsytor väljas men även magnituden på flödet av de båda fluiderna 
påverkar temperaturnivåerna. (Stoecker, 1998) Se nästa avsnitt för mer ingående beskrivning av värmeväxlares 
funktion. 

Värmemängden som finns tillgänglig är normalt 1,2 till 1,3 gånger kyleffekten. Majoriteten av denna värme är 
tillgänglig från kondenseringsprocessen medan nedkylningen av den överhettade ångan till 
kondenseringstemperaturen utgör en relativt liten del av värmeöverföringen (ca 10-15 % för 
ammoniakkylmaskiner). (Stoecker, 1998)  

Ett alternativ för att kunna återvinna värme med högre temperaturnivå utan att höja kondenseringstrycket eller 
återvinna värme vid olika temperaturnivåer är att låta ångkylningen och kondenseringen ske i två separata 
värmeväxlare. (Stoecker, 1998) 



10 
 

2.2 Värmeväxling 
Värmeöverföring kan ske genom antingen ledning, konvektion eller strålning. Ledning är värmeöverföring 
genom en kropp. Konvektion är värmeöverföringen som sker mellan en fast yta och en strömmande fluid. 
Strålning är värmeöverföring genom elektromagnetisk strålning. Gemensamt för de tre varianterna av 
värmeöverföring är att överföringen ökar med temperaturskillnaden samt ytan genom vilken värmeöverföringen 
kan ske. Vid ledning beror värmeöverföringen även på materialets tjocklek samt termiska ledningsförmåga. Vid 
konvektion beror värmeöverföringen förutom fluidens egenskaper även på dess hastighet. Då fluidens rörelse 
endast drivs av fluidens densitetsskillnad orsakad av uppvärmningen talar man om egenkonvektion. Ofta 
används fläktar för att ge högre hastighet och därmed värmeöverföringskoefficient. Då talar man om forcerad 
konvektion. Vid strålning har ytans egenskaper stor betydelse. Till skillnad mot ledning och konvektion är 
strålningsöverföringen proportionell mot skillnaden mellan ytornas absoluta temperaturer upphöjt i fyra. 
(Holman, 2010)  
 
Värmeöverföring mellan två fluider via en vägg anges som 
 �̇�𝑄 = 𝑈𝑈 ∙ 𝐴𝐴 ∙ 𝜗𝜗𝑒𝑒 (2.2.1) 
där 𝑈𝑈 är den totala värmeövergångskoefficienten, 
𝐴𝐴 är värmeöverföringsarean och  
𝜗𝜗𝑒𝑒 är fluidernas medeltemperaturdifferens. (Granryd, 2009)  
 

2.2.1 Grundläggande funktionsprincip 
Då drivkraften för värmeväxling är temperaturskillnaden mellan det varma och kall mediet kan denna inte gå 
ända ner till noll. Den minsta möjliga temperaturskillnaden mellan det varma och kalla flödet kallas grädigkeit 
och är beroende av värmeöverföringsytan. Det innebär att en ekonomisk avvägning måste göras mellan 
kostnaderna för större yta och nyttan av lägre grädigkeit. (Svedberg, 2013) Vad som är det ekonomiskt optimala 
valet av UA-värde beror på många olika faktorer däribland energipriser, drifttid med mera. (Granryd, et al., 2009) 
För kylmaskiner i svenskt klimat har optimala temperaturdifferenser visat sig vara enligt Tabell 1. 
 

Tabell 1 Optimala temperaturdifferenser i kondensor och förångare (Granryd, et al., 2009). 
 Drifttid [h/år] 
 1000 2000 5000 8000 
Vattenkyld kondensor     
(Logaritmisk) 
medeltemperaturdifferens 
[°C] 

10 8,5 6 5,5 

Vattenkylande förångare     
Medeltemperaturdifferens 7,2 6 4 3,5 
 

LMTD 
Temperaturskillnaden mellan flödena varierar längs värmeväxlaren måste en medeltemperaturdifferens användas 
för att beräkna värmeöverföringen. För medströms- eller motströmsvärmeväxlare med konstant 
värmeöverföringskoefficient och värmekapacitet för fluiderna används den logaritmiska 
medeltemperaturdifferensen som beräknas enligt  
 

𝜗𝜗𝑒𝑒 =
𝜗𝜗𝑖𝑖𝑖𝑖 − 𝜗𝜗𝑢𝑢𝑡𝑡

𝑙𝑙𝑙𝑙 �𝜗𝜗𝑖𝑖𝑖𝑖𝜗𝜗𝑢𝑢𝑡𝑡
�

 (2.2.2) 

 
där 𝜗𝜗𝑖𝑖𝑖𝑖 och 𝜗𝜗𝑢𝑢𝑡𝑡 är fluidernas temperaturdifferens vid in- respektive utlopp. För värmeväxlare som inte uppfyller 
ovan nämnda krav används den logaritmiska medeltemperaturdifferensen tillsammans med en korrektionsfaktor. 
(Holman, 2010) 

Uppvärmning av fluid 
Hur mycket temperaturen på en fluid ändras när den passerar genom en värmeväxlare beror på dess 
värmekapacitet samt massflöde. Den överförda värmeeffekten genom en värmeväxlare kan således beräknas 
genom 
 �̇�𝑄 = �̇�𝑚 ∙ 𝑐𝑐𝑝𝑝 ∙ ∆𝑇𝑇 (2.2.3) 
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där �̇�𝑚 är fluidens massflöde, 
𝑐𝑐𝑝𝑝 är dess specifika värmekapacitet och  
∆𝑇𝑇 är skillnaden mellan dess inlopps- och utloppstemperatur. Detta gäller för båda den varma och kalla fluiden. 
(Granryd, 2009)  
 

2.2.2 Olika typer av värmeväxlare 
Det finns många olika typer av värmeväxlare och deras utformning påverkas av mellan vilka medier 
värmeväxlingen ska ske. Oftast menas med värmeväxlare utrustning för att överföra värme från en fluid till en 
annan utan att blanda dessa. Nedan presenteras några av de vanligast förekommande. Även utrustning för att 
distribuera komfortvärme och –kyla i byggnader som radiatorer och fläktkonvektorer som beskrivs under nästa 
kapitel är värmeväxlare.  
 

Plattvärmeväxlare 
Plattvärmeväxlare är en mycket kompakt och effektiv typ av värmeväxlare som består av sammanfogade plattor 
med kanaler som fluiderna kan strömma genom. Komplex geometri på kanalerna skapar turbulens vilket ökar 
värmeöverföringen. I Figur 7 visas exempel på hur en plattvärmeväxlare kan se ut.  

 
Figur 7 Skiss över plattvärmeväxlare (Granryd, et al., 2009) 

 
Plattvärmeväxlare används ofta som kondensorer eller förångare i små kylanläggningar men har även många 
andra tillämpningar. (Huang, et al., 2012), (Granryd, et al., 2009)  

Tubpannevärmeväxlare 
Tubpannevärmeväxlare består av en uppsättning med rör genom vilka den ena fluiden strömmar. Denna samling 
rör omsluts av ett skal så att den andra fluiden kan strömma över utsidan på rören men innanför skalet. (Serth & 
Lestina, 2014) Skiljeväggar tvingar fluiden i skalet att strömma upp och ner över rören så att hastigheten och 
värmeöverföringskoefficienten ökar. (Granryd, et al., 2009) En principskiss över en tubpannevärmeväxlare kan 
ses i Figur 8.  



12 
 

 
Figur 8 Principskiss över en tubpannevärmeväxlare (Serth & Lestina, 2014). 
 
Tubpannevärmeväxlare används ofta som kondensorer eller förångare i stora kylmaskiner men även inom 
kemisk processindustri. (Granryd, et al., 2009), (Holman, 2010) 

Kylmedelskylare 
En annan typ av värmeväxlare som är vanlig vid värmeöverföring mellan en gas och en vätska består av parallella 
rör som genomströmmas av vätskan och är försedda med flänsar för att öka värmeöverföringsytan. Gasen 
strömmar tvärs över rören och denna typ kan således betecknas som korströmsvärmeväxlare. För att öka 
värmeöverföringskoefficienten används ofta fläktar för att skapa forcerad konvektion. En sådan typ av 
värmeväxlare kan användas exempelvis som luftkyld kondensor eller kylmedelskylare. (Holman, 2010), (Hundy, 
et al., 2008) 
 

2.2.3 Nedsmutsning 
Avlagringar på värmeväxlarytorna kan efter en tids drift försämra ytornas värmeöverföringsegenskaper. För att 
ange hur mycket ytans värmeöverföringsegenskaper försämras på grund av nedsmutsningen kan en 
nedsmutsningsfaktor användas definierad enligt (2.2.4).  
 
 

𝑅𝑅𝑓𝑓 =
1

𝑈𝑈𝑠𝑠𝑒𝑒𝑢𝑢𝑡𝑡𝑠𝑠𝑖𝑖𝑠𝑠
−

1
𝑈𝑈𝑟𝑟𝑒𝑒𝑖𝑖

 (2.2.4) 

U-värdet för en smutsig värmeväxlare kan således anges enligt ekvation (2.2.5).  
 

𝑈𝑈𝑠𝑠𝑒𝑒𝑢𝑢𝑡𝑡𝑠𝑠𝑖𝑖𝑠𝑠 =
1

(𝑅𝑅𝑓𝑓 + 1
𝑈𝑈𝑟𝑟𝑒𝑒𝑖𝑖

)
 (2.2.5) 

Verklig försmutsningsfaktor måste bestämmas experimentellt. (Holman, 2010)  
 

2.3 Värme- och kyldistribution 
Det finns många olika tekniker för att distribuera värme och kyla i en byggnad och benämningar och 
kategoriseringar av dessa system kan variera.  En indelning som kan göras är i helt luftburna system, luft- och 
vattenburna system samt helt vattenburna system. (Havtun & Bohdanowicz, 2014) 

Med luftburna system erhålls värme eller kyla genom att värma eller kyla tilluften i ventilationssystemets 
luftaggregat. (Havtun & Bohdanowicz, 2014) Tilluften värms eller kyls med hjälp av värme- eller kylbatterier i 
luftbehandlingsaggregaten. Dessa batterier är värmeväxlare som utbyter värme mellan luften som strömmar 
genom ventilationskanalen och en slinga med oftast vatten eventuellt blandat med frysskyddsmedel. (Karlsson, 
2014)  För att minska uppvärmningsbehovet av tilluften används ofta värmeåtervinning från frånluften för att 
förvärma tilluften. En vanlig metod för återvinning av frånluftsvärme är att använda roterande värmeväxlare. 
Den består av en roterande cylinder med små kanaler av material som tar upp värmen från frånluften och sedan 
avger värmen till tilluften och har normalt en verkningsgrad kring 80 %. En annan metod för värmeåtervinning 
av frånluft är vätskeburen värmeåtervinning. Det innebär att värme förs över från frånluften till tilluften via en 
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vätska som cirkulerar mellan värme- och kylbatterier i till- och frånluftskanalerna. Denna metod ger ca 70 % 
verkningsgrad. (Svensk Ventilation, 2016), (Havtun & Bohdanowicz, 2014) 

I vattenburna distribueras värmen eller kylan via vattenledningar och värmeväxling mot luft sker lokalt i de olika 
utrymmen som ska värmas eller kylas. Det finns en rad olika apparater för att distribuera värme och kyla via ett 
vattenburet uppvärmningssystem till de utrymmen som ska konditioneras, exempelvis radiatorer eller 
konvektorer.  
 
Radiatorer avger värme genom både strålning och konvektion. (McDowall, 2007) 
 
En konvektor består av en slinga som är monterad längst ner i hölje som är öppet nertill och har öppningar 
högre upp. Densitetsskillnaden mellan varm och kall luft genererar ett luftflöde. (McDowall, 2007) 
 
En fläktkonvektor består av en fläkt och en slinga och kan användas antingen för uppvärmning eller både 
uppvärmning och kylning. Vid uppvärmning flödar hetvatten normalt kontinuerligt genom slingan vilket ger en 
viss konvektiv värmeöverföring även om fläkten är av. Fläkten kan stängas av och på av en termostat för att 
reglera den forcerade konvektionen. Att fläktkonvektorn fungerar för både uppvärmning och kylning kan lösas 
antingen genom att samma slinga används och genomströmmas av antingen kallt eller varmt vatten beroende på 
behov eller att två separata spolar är monterade i fläktkonvektorn och kopplade till värme- respektive kylsystemet. 
(McDowall, 2007) 
 
Fassadapparater kan beskrivas som tilluftsdon där värme- och kyltillförseln kan regleras genom att tilluft från 
ventilationssystemet och rumsluft blandas och utbyter värme med en vätska i ett lamellbatteri. (Karlsson, 2014)  

2.3.1 Effektkontroll 
Den totala värmen som avges från ett vattenburet uppvärmningssystem beror på vattenflödet, 
temperaturskillnaden mellan rumsuppvärmningsapparaterna och omgivningen samt 
rumsuppvärmningsapparaternas storlek. Då storleken på apparaterna är konstant kan uppvärmningseffekten 
regleras genom att variera flödet eller tilloppstemperaturen. Historiskt sett så har uppvärmningssystem 
konstruerats för allt lägre tilloppstemperaturer allteftersom byggnaders uppvärmningsbehov har sjunkit. (Ploskic, 
2013)  
Genom att hålla flödet uppe och låta tilloppstemperaturen öka med sjunkande utetemperatur, det vill säga 
ökande uppvärmningsbehov, kan okontrollerade värmeförluster från distributionsledningar minimeras. Denna 
kontrollmetod ger även en jämnare temperatur i rumsuppvärmningsapparaterna och ger bättre zonkontroll 
eftersom ventilerna arbetar nära full kapacitet. (McDowall, 2007) 
Den vanligaste metoden i Sverige att kontrollera framledningstemperaturen i ett värmesystem är att ha ett fixt 
samband mellan utetemperatur och framledningstemperatur med en dämpning för att ta hänsyn till byggnadens 
termiska tröghet. Termostatiska ventiler på radiatorerna förhindrar överhettning. På grund av 
säkerhetsmarginaler och överskattning av uppvärmningsbehovet är radiatorsystem generellt sett ofta 
överdimensionerade. (Lauenburg & Wollerstrand, 2014)  
 

2.3.2 Shuntgrupp 
Olika delar av kyl- och värmesystem arbetar ofta med olika flöden och temperaturnivåer. I vattenburna kyl- och 
värmesystem används shuntgrupper för att på ett kontrollerat sätt blanda medium från ett primärt och sekundärt 
system. Detta sker med hjälp av styrventiler av 2- eller 3-vägsutförande som styrs av en ställmotor som är 
kopplad till fastighetens reglercentral. Tvåvägsventiler kan användas för att med hjälp av ställmotorn öka eller 
minska flödet och tre-vägsventiler fördelar flödet mellan primär- och sekundärkrets. På sekundärsidan används 
en cirkulationspump för att hålla igång cirkulationen. Shuntgrupper kan utformas på olika sätt beroende på 
applikation. (Shuntab Sverige AB, 2003) I Figur 9 visas ett exempel på hur en shuntgrupp kan vara utformad.  
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Figur 9 Shuntgrupp för konstant flöde i sekundärkretsen och variabelt flöde och högt temperaturfall på primärsidan (Shuntab 
Sverige AB, 2003). 
 

2.3.3 System- och pumpkurvor 
När en fluid strömmar genom rör orsakar friktion och hinder i rörsystemet tryckförluster. Dessa tryckförluster 
beror på fluidens egenskaper och hastighet samt rörsystemets material och geometri.  
Den totala tryckförlusten, ∆𝑝𝑝, i ett rörsystem kan beskrivas med formeln  
 
 
 

∆𝑝𝑝 = �𝑓𝑓 ∙ �
𝐿𝐿
𝑑𝑑𝑖𝑖
� ∙ �

𝜌𝜌 ∙ 𝑣𝑣2

2 �+ �𝐾𝐾�
𝜌𝜌 ∙ 𝑣𝑣2

2 � (2.3.1) 

 
där 
𝑓𝑓 är en friktionsfaktor, 
𝐿𝐿 är rörets längd, 
𝑑𝑑𝑖𝑖 är rörets innerdiameter, 
𝜌𝜌 är fluidens densitet, 
𝑣𝑣 är fluidens hastighet och 
𝐾𝐾 är en förlustkoefficient som beror på geometrin och storleken av hinder som fluiden passerar. Exempel på 
sådana hinder är rörkrökar och ventiler. För att få fluiden att cirkulera med önskat flöde krävs att en pump 
genererar ett tryck som kompenserar för detta tryckfall. (Havtun & Bohdanowicz, 2014) 
Som framgår av ekvation (2.3.1) finns det alltså för varje system ett specifikt samband mellan tryckfall i systemet 
och flödet, eftersom flödet är proportionellt mot hastigheten. Detta samband kallas systemkurva. Samtidigt finns 
det även för pumpen ett visst samband mellan flöde och trycket som pumpen kan leverera vid ett visst varvtal, 
pumpkurva. Driftpunkten för systemet kommer alltid att vara den punkt där systemkurvan och pumpkurvan 
korsar varandra. För att flytta driftpunkten kan systemkurvan förändras genom att exempelvis ändra ventilers 
inställningar vilket leder till ett annat värde av 𝐾𝐾  i ekvation (2.3.1). Genom att ändra pumpens varvtal eller 
impellerdiameter1 fås en annan pumpkurva. (Jayamaha, 2006) I Figur 10 visas hur pump- och systemkurvor kan 
se ut samt hur dessa kan förändras.  
 

                                                      
1 Impeller = det roterande hjulet i en pump 
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Figur 10 System- och pumpkurvor 
Effekten, 𝑃𝑃, som krävs för att driva pumpen ges av 
 

𝑃𝑃 =
𝑄𝑄 ∙ ∆𝑝𝑝
𝜂𝜂𝑝𝑝

 (2.3.2) 

 
där 
𝑄𝑄 är en volymflödet, 
∆𝑝𝑝 är tryckskillnaden och 
𝜂𝜂𝑝𝑝 är pumpens verkningsgrad. Om en pump är överdimensionerad är det vanligt att den antingen ger ett högre 
flöde än önskat eller att strypventiler används för att ge extra höga tryckförluster i systemet. Båda dessa alternativ 
gör att det krävs mer energi för att driva pumpen. Ur energisynpunkt är det istället att föredra att sänka pumpens 
varvtal eller minska impellerdiametern. (Jayamaha, 2006) 
 
Pumpkurvor gäller normalt för vatten vid 20°C. För mer viskösa vätskor som exempelvis fryskyddsmedel blir 
flödet, tryckökningen och verkningsgraden lägre. Skillnaden är störst vid låga flöden och låga tryckstegringar.  
 

Affinitetslagar 
Affinitetslagarna beskriver sambandet mellan en förändring av pumpens varvtal, 𝑁𝑁, och andra storheter.  
För flöde, 𝑄𝑄, gäller: 𝑄𝑄2 = 𝑄𝑄1 ∙ �

𝑁𝑁2
𝑁𝑁1
� 

För tryck, ∆𝑝𝑝, gäller: ∆𝑝𝑝2 = ∆𝑝𝑝1 ∙ �
𝑁𝑁2
𝑁𝑁1
�
2
 

För effekt, 𝑃𝑃, gäller: 𝑃𝑃2 = 𝑃𝑃1 ∙ �
𝑁𝑁2
𝑁𝑁1
�
3
  

Samma samband gäller även om varvtalet, 𝑁𝑁 , ersätts med impellerdiametern, 𝐷𝐷 , i ovanstående samband. 
(Jayamaha, 2006) 
 

2.4 Fluidegenskaper 
I Tabell 2 presenteras egenskaper för fluider som använts vid beräkningar i detta arbete. 
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Tabell 2 Fluidegenskaper2 
 Densitet [kg/m3] Specifik 

värmekapacitet 
[kJ/(kgK)] 

Volymetrisk 
värmekapacitet 
[MJ/m3] 

Kinematisk 
viskositet 
[mm2/s] 

Luft ca 20 °C 1,2 1,0 1,2  
Vatten ca 25 °C 1000 4,2 4,2 0,9 
30 % 
propylenglykol, 
25 °C 

1030 3,91 4,0 2,51 

40 % etylenglykol 
27 °C 

1060 3,6 3,8  

 
  

                                                      
2 Volymetrisk värmekapacitet beräknad från densitet och specifik värmekapacitet. 
Kinematisk viskositet och densitet propylenglykol: Grudfos product center UPS 32-80 N 180 http://product-
selection.grundfos.com/product-detail.product-
detail.html?from_suid=146530503559805686051705122829&hits=6&productnumber=95906448&searchstring=UPS+32-
80+N+180&qcid=116340215 hämtat 2016-06-07 
Övriga egenskaper: www.engineeringtoolbox.com hämtat 2016-06-07 

http://product-selection.grundfos.com/product-detail.product-detail.html?from_suid=146530503559805686051705122829&hits=6&productnumber=95906448&searchstring=UPS+32-80+N+180&qcid=116340215
http://product-selection.grundfos.com/product-detail.product-detail.html?from_suid=146530503559805686051705122829&hits=6&productnumber=95906448&searchstring=UPS+32-80+N+180&qcid=116340215
http://product-selection.grundfos.com/product-detail.product-detail.html?from_suid=146530503559805686051705122829&hits=6&productnumber=95906448&searchstring=UPS+32-80+N+180&qcid=116340215
http://product-selection.grundfos.com/product-detail.product-detail.html?from_suid=146530503559805686051705122829&hits=6&productnumber=95906448&searchstring=UPS+32-80+N+180&qcid=116340215
http://www.engineeringtoolbox.com/
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3 Översikt av systemen och nuvarande energisituation 
Nedan följer en översiktlig beskrivning av hur de olika kyl- och värmesystemen är uppbyggda och lite kort om 
hur de presterar i de olika byggnaderna samt en presentation av kyl- och värmebehoven i de olika byggnaderna. 
Fokus ligger på information som är relevant för att avgöra potentialen och svårigheter i att utnyttja kylmaskiner 
för att tillgodose uppvärmningsbehov. 

För att kunna avgöra hur värmebehov sammanfaller med tillgång på kondensorvärme presenteras hur kyl- och 
värmebehoven varierar med utetemperaturen men även mellan dag och natt. Med dagtid menas arbetstid då alla 
aggregat är i drift. Natt avser den tid då alla aggregat som inte är i drift dygnet runt är avstängda vilket även 
innefattar helger om inte annat anges. Eftersom drifttiden för olika aggregat varierar är övergången mellan dag 
och natt flytande.  

Inget av ventilationsaggregaten har variabelt flöde men många styrs efter ett tidsschema.  

De temperaturgivare som ger de flesta mätpunkterna till driftdatorn har enligt tillverkaren noggrannheten ± 
0,3 °C (vid 0 °C) (Produal Oy, 2013). Det innebär att det råder stor osäkerhet kring effekter som är beräknade 
utifrån små temperaturskillnader. I såväl kylmedelskretsar som köldbärarkretsar är temperaturdifferenserna oftast 
endast några enstaka grader i vissa fall lägre än en grad. Noggrannheten på de överförda värmemängder som 
beräknas baserat på dessa små temperaturdifferenser är alltså väldigt låg. 

Effektsignaturer har beräknats för olika värmesystem. För att bedöma vilken energianvändning det motsvarar 
skapades ett varaktighetsdiagram för ett normalår baserat på timvis temperaturvärden från Bromma från åren 
1981-2010 som kan ses i Figur 11.  

 
Figur 11 Antal timmar med olika utetemperaturer fördelat mellan arbetstid och utanför arbetstid. (SMHI, 2016) 

Medeltemperaturen är 8,3 °C dagtid och 5,7 °C nattetid. Dag har definierats som klockan 06-18 och natt som 18-
06.  De olika kurvorna har erhållits genom att vikta värden för dag och natt efter hur dessa är fördelade mellan 
arbetstid och nätter samt helger. Om inget annat anges gäller för denna rapport i fortsättningen att med dag 
avses arbetsdagar och med natt avses även helger.  

Kylbehovet tycks inte vara klimatberoende för temperaturer upp till åtminstone 15 °C och antas ligga på samma 
nivå upp till sådana temperaturer att den klimatberoende delen av kylbehovet inte påverkar den totala mängden 
kylenergibehov som sammanfaller med värmebehov, se Figur 12. Det är möjligt att kylbehovet under den 
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varmare delen av uppvärmningssäsongen är något högre vilket innebär att värmebehovet som sammanfaller med 
kylbehov kan vara större än beräknat. Inga undersökningar har gjorts av kylbehovet vid varmare temperaturer. 

 
Figur 12 Illustration av hur kylbehovet har antagits variera med utetemperaturen jämfört med möjligt utseende. 

3.1 Varmvatten  
Varmvattenbehovet för hela fastigheten uppgår till ca 20 kW i snitt under större delen av året men lägre på 
sommaren. Varmvattencirkulationsförluster uppgår till ca 90 kW. (Lundholm, 2015) Varmvatten värms via 
separata värmeväxlare i fjärrvärmeabonnentcentralen. Inga egna undersökningar av varmvattenbehovet har 
genomförts.  

3.2 A-huset 
 

3.2.1 Systemens uppbyggnad 
Uppvärmningen av A-huset sker via radiatorer samt via tilluft. Ventilationsaggregaten saknar till stor del 
värmeåtervinning.  

I stora delar av A-huset används fönsterapparater som distribuerar luft från ventilationsaggregatet TA1. I varje 
rumsenhet kyls luften sedan via det vattenburna kylsystemet. Denna kylning kan regleras individuellt för varje 
enheten. Vintertid sker uppvärmningen i dessa utrymmen genom att extra varm ventilationsluften distribueras till 
fönsterapparaterna och den vattenburna kylan används för att reglera temperaturen i enskilda rum.  

Vid sommardrift förser kylsystemet fasadapparaterna och TA1 med kyla. 
Vintertid går kylvattnet istället från fönsterapparaterna genom en värmeväxlare där det värms av vatten från 
fjärrvärmecentralen och vidare till kyl-/värmebatteriet i ventilationsaggregatet och sedan tillbaka till 
fönsterapparaterna. På så vis ger förvärmningen av ventilationsluften frikyla till fönsterapparaterna som i sin tur 
fungerar som förvärmare till ventilationsluftsförvärmaren.  
 

Kylcentral 
Kylcentralen i A-huset består av två ammoniakkylmaskiner VKA1 och VKA2 från 1999 respektive 2005. Start 
och stopp samt utgående köldbärartemperatur regleras via intern reglerutrustning i de båda kylmaskinerna. 
Prioriteringsordningen för vilken av kylmaskin som ska gå i första hand ändras genom att manuellt ändra 
börvärden för utgående köldbärartemperatur. Den utgående böldbärartemperaturen ligger normalt kring 10 °C 
och temperaturen på ingående kylmedel till kondensorerna styrs till 26 °C. Ytterligare information om 
kylmaskinerna kan ses i Tabell 3. 
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Tabell 3 Information om kylmaskinerna i A-huset. 
 A-VKA1 A-VKA2 
Kylkapacitet [kW] Ca 980  Ca 500 
Kompressor Skruvkompressor,  

frekvensstyrd 25-100% 
2 skruvkompressorer (öppna),  
Frekvensstyrning + slidreglering 
15-100% 

Expansionsventil Elektronisk Flottörventil på högtryckssidan 
 

Förångare Plattvärmeväxlare 
 

Plattvärmeväxlare 
 

Kondensor Plattvärmeväxlare Plattvärmeväxlare 
Köldmedium 40 kg R717 (ammoniak) 35 kg R717 (ammoniak) 
År 1999 2005 
 

3.2.2 Kyla 
I Figur 13 och Figur 14 visas den kyleffekt som produceras av VKA2 dagtid respektive nattetid. Värdena är 
beräknade med timvärden på ingående respektive utgående köldbärartemperaturerna från 15 december 2015 till 
15 mars 2016. Flödet har antagits vara konstant och har beräknats via pumpkurvan och mätningar av 
tryckökningen över cirkulationspumpen vid olika tillfällen. Beräkningar via KB1 ger ca 15-20 % lägre värden. Via 
KB1 är flödet något säkrare (ligger på en kurva medan det för VKA2-KB-pumpen inte finns någon kurva för 
exakt samma diameter) men VKA2 bedöms ändå ge säkrare värde på grund av att temperaturdifferensen är 
betydligt högre (sällan under 2 mot ofta under 1). Som kan ses råder inget temperaturberoende av kyleffekten 
inom det temperaturintervallet. Grundlasten tycks vara runt 150 kW nattetid och 200 kW dagtid medan lasten 
såväl dag som natt ofta ligger kring 400 kW. Genomsnittliga kyleffekten under hela denna period var ca 250 kW 
såväl dag som natt men som framgår av Figur 13 och Figur 14 är den momentana effekten nästan alltid antingen 
lägre eller betydligt högre.  

 
Figur 13 Producerad kyla från VKA2 dagtid 
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Figur 14 Producerad kyla från VKA2 nattetid 

 
 
Osäkerheten i dessa värden bedöms vara ca ± 20 % varav temperaturskillnaden är den dominerande 
osäkerhetsfaktorn. Beräkningar via den gemensamma köldbärarkretsen bedöms ha en osäkerhet på minst 40 % 
på grund av den lägre temperaturskillnaden.  
 
Som redan observerats av Karlsson finns det misstankar om att flera läckande ventiler i A-huset orsakar kylning 
som överstiger det faktiska kylbehovet vilket även bidrar till ökad värmeanvändning. För att avgöra omfattningen 
av detta problem krävs mer detaljerade undersökningar.  
 
Som kan ses i Figur 15 har kyleffekten ökat de senaste åren sedan byte av driftdator. Äldre statistik saknas.  

 
Figur 15 Medelkyleffekt producerad av VKA2 samt utetemperatur per dygn sedan byte av driftdator. 

Värdena för våren 2014 stämmer väl överens med resultaten angående kylmaskinerna från Joakim Karlssons 
arbete. Dygnsmedelvärden på kyleffekten över 250 kW har innan vintern 2015/2016 endast förekommit vid 
högre utetemperaturer. Höga värden på kyleffekt tycks främst förekomma från lördag till måndag. Orsaken till de 
stora variationerna i kyleffekt har inte undersökts i detta arbete. Undersökningar i detta arbete baseras på att 
kylproduktionen beter sig som under vintern 2015/2016. Större förändringar i mängden kyla som produceras 
kommer ha stor inverkan på utfallet för dessa undersökningar.  
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Kyleffekten ligger ofta kring 200 kW och tidvis kring 400 kW dagtid men väldigt sällan däremellan. Det tyder på 
att det finns någon kyllast i storleksordningen 200 kW som tidvis förekommer. Det har visat sig spjällen till TA1 
ibland varit inställda för återcirkulation dagtid vilket kan ha generera ett kylbehov för att kyla den återcirkulerade 
luften dagtid. Denna kyleffekt tror dock uppgå till maximalt 30 kW troligtvis betydligt lägre. Dessutom har inget 
samband identifierats mellan hög kyleffekt och högre CO2-halt på frånluften. Vid analys av temperaturdata för 
ventilationssystemen via driftdatorn har inga observationer gjorts som tyder på att denna stora icke 
klimatberoende variation i kyleffekt skulle vara relaterad till kylning av ventilationsluft.  
 
På grund av stor osäkerhet i flöde har mätningar via kylmedelskretsen inte kunnat ge värden för avgiven värme 
som anses mer tillförlitliga än beräkningar via kyl- och kompressoreffekt. Jämförelse mellan kyleffekt och 
inmatad ström med antagande att frekvensomformare och elmotor har en sammanlagd verkningsgrad på 85 % 
ger att värmen som avges är ca 19 % högre än kyleffekten vilket motsvarar COP 4,5. Det är dock svårt att avgöra 
frekvensomformarens verkningsgrad.  
En säkrare och mer konservativ uppskattning av förhållandet mellan kylalstring och avgiven värmeeffekt är att 
värmeeffekten är ca 15 % högre än kyleffekten baserat på angivna dellastegenskaper i anbudshandlingar och 
antagande om att 93 % av kompressoreffekten tillförs köldmediet.  
 

3.2.3 Värmebehov 
Någon separat mätning av värmen som tillförs A-huset saknas. Därför uppskattas A-husets värmebehov genom 
summering av de olika delsystemen. I A-huset förekommer stora luftflöden genom ventilationsaggregat utan 
frånluftsvärmeåtervinning. Endast en liten andel av detta uteluftflöde förekommer även nattetid. Det innebär 
dels att A-huset dagtid har väldigt högt värmebehov i förhållande till bruksarean men även att skillnaden i 
värmebehov mellan dag och natt är väldigt stor. I Figur 16 presenteras en uppskattning av värmebehovet för hus 
A under dag- respektive nattetid. Stora variationer i värmebehov kan dock förekomma för en och samma 
utetemperatur på grund av en rad olika faktorer som exempelvis varierande solinstrålning, internlaster med mera 
samt osäkerhet i indata för beräkning av värmebehovet. Även spannet inom vilket den tillgängliga värmen från 
kylmaskinerna kan förväntas vara har markerats.  
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Figur 16 Värmebehov dag och natt för hus A samt intervall för tillgänglig värme från kylmaskiner. 
 
Nedan följer en beskrivning av hur värmebehovet har bestämts samt effekten i vissa delsystem.  

Radiatorkretsar 
Det finns fyra olika radiatorkretsar i A-huset. Dessa antas fungera likadant såväl dag- som nattetid. För A01 finns 
det en krets som betjänar inre och en som betjänar yttre utrymmen på plan 1 och 2. Effektsignaturen för dessa 
kretsar har uppskattats baserat på ett flertal avläsningar av tillopps- och returtemperaturen vid olika 
utetemperaturer och avläsningar av tryckstegringen över cirkulationspumparna i kombination med pumpkurva 
gav flöde. En radiatorkrets betjänar plan 2 och 3 i A03. Ett flertal avläsningar av tillopps- och returtemperatur 
samt tryckmätningar över injusteringsventil ligger till grund för uppskattning av effektsignatur för denna krets. 
En fjärde radiatorkrets värmer plan två i A02. Effektsignaturen för denna har bestämts på samma sätt som 
radiatorkretsen i A03 men på grund av att shuntgruppen har varit trasig och saknat temperaturgivare och byttes 
ut i början av april 2016 saknas avläsningar för de kallare delarna av året.  
För alla dessa kretsar men speciellt A01 yttre gäller att de olika avläsningarna gav stor spridning och ett svagt 
samband mellan värmeeffekt och utetemperatur. Det råder därför stor osäkerhet i dessa resultat.  

Ventilation 
Värmeeffekten för varmhållning av värmebatterier till ventilationsaggregat försummas. Om inget annat anges 
antas fläktar öka lufttemperaturen med ca 1 °C. Värmeeffekten för de enskilda värmebatterierna har för olika 
utetemperaturer beräknats enligt   
 
 �̇�𝑄𝑣𝑣𝑒𝑒𝑖𝑖𝑡𝑡𝑖𝑖𝑒𝑒𝑣𝑣𝑡𝑡𝑖𝑖𝑣𝑣𝑖𝑖 = ��̇�𝑉 ∙ 𝜌𝜌 ∙ 𝑐𝑐𝑝𝑝�𝑒𝑒𝑢𝑢𝑓𝑓𝑡𝑡 ∙ �𝑡𝑡𝑒𝑒𝑓𝑓𝑡𝑡𝑒𝑒𝑟𝑟 − 𝑡𝑡𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑣𝑣𝑖𝑖� (3.2.1) 
där �̇�𝑄𝑣𝑣𝑒𝑒𝑖𝑖𝑡𝑡𝑖𝑖𝑒𝑒𝑣𝑣𝑡𝑡𝑖𝑖𝑣𝑣𝑖𝑖är värmeeffekten för det aktuella värmebatteriet [kW] 
�̇�𝑉 är luftflödet [m3/s], 
𝜌𝜌 är luftens densitet [kg/m3], 
𝑐𝑐𝑝𝑝är luftens specifika värmekapacitet [kJ/(kg∙K)], 
𝑡𝑡𝑒𝑒𝑓𝑓𝑡𝑡𝑒𝑒𝑟𝑟 och 𝑡𝑡𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑣𝑣𝑖𝑖 är lufttemperaturen efter respektive innan värmebatteriet.  
Luftflöden är hämtade från OVK-protokoll i den mån de finns tillgängliga. Ute- och tilluftstemperaturer är tagna 
från driftdatorn.  
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TA1 
Dagtid förvärms uteluft via ett batteri kopplat till KB2-kretsen. En del av denna värme kan komma från kylning 
av fönsterapparater men det mesta av värmeeffekten tycks dock tillföras via värmesystemet (VS1) från 
fjärrvärmen. Innan tilluftsfläkten finns ytterligare ett förvärmningsbatteri som värmer med hetvatten som 
shuntas från VS1. Efter fläkten förgrenas luften i fyra olika kanaler med separata efterbehandlingsvärmebatterier 
som går till olika delar av byggnaden. Frånluften leds till en kulvert. Vid hög utetemperatur öppnar spjäll som 
släpper ut luften från kulverten till omgivningen.  
 
Nattetid är båda fläktarna av men startar om rumstemperaturen understiger 20° och stoppas när den når 21°. Vid 
utetemperaturer över ca 10 °C hinner temperaturen normalt inte sjunka under 20° under natten innan fläktarna 
startas på tidschema. Spjäll styrs så att ingen uteluft tas in under natten utan frånluft återcirkuleras via kulverten. 
Temperaturloggning under två veckor visade att temperaturen i kulverten är lägre än frånluftstemperaturen. 
Baserat på data från denna loggning har en linjärapproximation av sambandet mellan utetemperatur och 
temperaturen i kulverten gjorts. Inverkan från eventuell variation i frånluftstemperatur har ansetts vara 
försumbar och i de fall variationen är lite större är det ett resultat av variation i utetemperatur. Kulverten är dåligt 
isolerad mot omgivningen och därför kyls den återcirkulerande frånluften ner lite då den passerar genom 
kulverten.  
 
Effektsignaturen som har beräknats för TA1 kan ses i Figur 17.  
 

 
Figur 17 Beräknad värmeeffektsignatur för TA1. 

 
Värdena avser sammanlagda värmeeffekten för alla för- och efterbehandlingsbatterier i TA1. De värden för 
värmebehovet nattetid som presenteras i Figur 17 är baserad på ett medelvärde av värmeeffekten till TA1 utanför 
ordinarie drifttid. På grund av ovan beskriven driftfunktion kommer värmebehovet till TA1 tidvis vara noll (när 
rumstemperaturen ännu inte hunnit sjunka under 20 °C och aggregatet således står still) och tidvis högre än detta 
medelvärde (när rumstemperaturen sjunkit under 20°C men inte värmts upp över 21° och aggregatet således är 
igång för nattvärmning) utanför arbetstid. Utetemperaturen påverkar hur stor andel av tiden som aggregatet är i 
drift utanför ordinarie drifttid såväl som temperaturen i kulverten (den temperatur som luften värms upp ifrån) 
samt tilluftstemperaturen.  
 
Förhållandet mellan värmeeffekt och utetemperatur är inte helt linjärt. Det beror på att tilluftstemperaturen ökas 
med sjunkande utetemperatur. Värmebehovet för förvärmning är i stort sett linjärt (väldigt liten förskjutning) 
medan efterbehandlingen har en mer böjd kurva (större förskjutning). Variationer och spridning av värden för 
efterbehandlingsvärmeeffekter kan även bero på att börvärdeskurvan ändras manuellt för att försöka uppnå 
bättre inneklimat.  

TA4 
Dagtid blandas luft från kulverten med uteluft och går via TA4 till produktionshallen och sedan via 
frånluftsfläktar rakt ut till omgivningen. Tilluftstemperaturen styrs efter rumstemperaturen i produktionshallen. 
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Resultatet för effektsignaturen för TA4 är väldigt känsligt mot luftflödet då en variation i luftflödet inte bara 
påverkar den mängd luft som värms upp utan även blandningsförhållandet mellan uteluft och återluften från 
TA1. Flödet som används i beräkningar är 25 m3/s från OVK 1994. Projekterat flöde är 20,8 m3/s det vill säga 
17 % lägre. Detta motsvara dock 30 % lägre värmebehov sett över ett år eller ca 200 MWh. 
Nattetid sker återcirkulation med kraftigt reducerat flöde med hjälp av mindre fläktar än tilluftsfläkten som 
används dagtid. Luftflödet över värmebatteriet är dock så lågt att värmen som tillförs produktionshallen via 
ventilationen nattetid är försumbar.  

TA17 
Uteluft värms till 18°C efter fläkten. Ingen värmeåtervinning finns. TA17 är i drift dygnet runt. Luftflödet är 
beräknat via avläsning av tillopps- och returtemperaturer samt mätning av flödet via injusteringsventil till 
värmebatteriet.  
 

TAF8 samt förgreningar 
I TAF8 värms uteluft till ca 20 °C och fördelas sedan till fem olika efterbehandlingsaggregat med egna fläktar 
(TA9, TA10, TA11, TA50, TA51). Värmeåtervinning saknas. Nattetid antas flödet genom TAF8 motsvara flödet 
genom TA11 då detta är det enda efterbehandlingsaggregatet som är i drift dygnet runt. I dagsläget förekommer 
till viss del värmning och kylning samtidigt. Analys av temperaturer från driftdatorn tyder på att ca 15-20 kW kyla 
vintertid används för att kyla redan förvärmd ventilationsluft i efterbehandlingsaggregaten, huvudsakligen i TA11. 
Värmebehovet som presenteras är baserat på nuvarande situation. Om detta åtgärdas sjunker således såväl 
värme- som kyleffekten med motsvarande värde jämfört med presenterade värden. I Figur 18 visas hur 
värmebehovet till TAF8 varierar med utetemperaturen. 
 

 
Figur 18 Effektsignatur för värmebehovet i förbehandlingsaggregatet TAF8. 

Den övre linjen av punkter motsvarar behovet under dagtid medan den nedre linjen är behovet nattetid. 
Sammanlagda värmebehovet i efterbehandlingsaggregaten visas i Figur 19. Spridningen är stor men är endast 
mycket svagt temperaturberoende.  
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Figur 19 Sammanlagd värmeeffekt till TAF8s efterbehandlingsaggregat dag (svart) och natt (grått). 

A02 PLC45 TAFA301 
Aggregatet har vätskeburen värmeåtervinning som antas ha 70 % verkningsgrad (Svensk Ventilation, 2016). 
Luften värms till ca 19 °C efter fläkten och frånluften är ca 20 °C. Enligt avläsning av flödesmätare på plats är 
flödet ca 1 m3/h.  

A03 DUC32 TA301 
Aggregatet har ofungerande styrning vilket har lett till att värmning och kyla har varit på samtidigt samt att 
tilluftstemperaturerna har haft olämpliga värden. Med hjälp av handkörning har någorlunda bra drift kunnat 
upprätthållas. Värmeåtervinning saknas men 40 % av tilluftsflödet är återcirkulerad frånluft. 
Frånluftstemperaturen antas vara 21 °C i snitt. Luftflöde från OVK 2013 används. Luften antas värmas till 18 °C. 
Kylning och värmning av luften antas inte förekomma samtidigt.  

A03 TAFA302 (DUC20) 
Aggregatet har roterande värmeväxlare. Flöden är tagna från OVK 2013. Tilluftsflödet är mer än dubbelt så högt 
som frånluftsflödet. Effektsignaturen för förvärmningen har bestämts genom ett flertal avläsningar av ute-, till-, 
från- och avluftstemperaturer vid mellan 0 och 10 °C utetemperatur utifrån vilka temperaturen mellan 
värmeväxlaren och värmebatteriet kunde beräknas via värmebalans.  
 

3.2.4 Överlapp 
I Figur 20 illustreras hur värmebehovet i A-huset förhåller sig till tillgänglig värme från kylmaskiner vid olika 
utetemperaturer. 
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Figur 20 Effektsignatur för tillgänglig värme från kylmaskinerna samt värmebehovet dag och natt för hus A. 

Värmeeffektsignaturen är beräknad genom att summera effektsignaturen för olika delsystem. Avgiven värme från 
kylmaskinen är medelvärdet för respektive period men som framgår av avsnitt a råder det stor variation i den 
momentana kyleffekten och därmed även tillgängliga värmen från kylmaskinen. Vad detta motsvarar i energi 
under ett normalår presenteras i Tabell 4. 

 
Tabell 4 Värmebehov och andel av värmebehovet som teoretiskt skulle kunna täckas av kylmaskiner. 

 Värmebehov 
[MWh/år] 

Överlapp [MWh/år] Andel av värmebehovet 
som sammanfaller med 
tillgänglig 
kondensorvärme [%] 

Dag 2578 757 29 
Natt  2070 1169 56 
Totalt 4648 1926 41 
 
 

3.3 B-huset 
 

3.3.1 Systemens uppbyggnad 
I en värmeundercentral fördelas värmen från fjärrvärmeabonnentcentralen via shuntning till sex olika 
undersystem. Uppvärmning sker via radiatorer (VS01-05) och ventilationsluft (VS06). Jämfört med andra hus har 
B-huset ganska mycket ventilation som går nattetid. I vissa av dessa aggregat saknas även värmeåtervinning.  

Ny kylcentralen för B-huset har projekterats och ska ersätta den gamla. Systemet är förberett för att kunna 
använda värmeåtervinning men ingen värmeåtervinning påkopplas i nuläget. I B-husets värmecentral är det 
trångt och på grund av platsbrist i centralen kan det därför vara svårt att koppla samman kyl- och värmesystemen. 
Kylcentralen i B-huset förser även C-huset med kyla.  
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Befintlig kylcentral 
Kylcentralen i består av tre kylmaskiner med egenskaper enligt Tabell 5. 
 
Tabell 5 Information om befintliga kylmaskiner i B-huset. 
 B-VKA1 B-VKA2 B-VKA3 
Kylkapacitet [kW] Ca 300-350 Ca 500 Ca 800 
Kompressor 
kapacitetsregering 

4 kolvkompressorer 6 kolvkompressorer Skruvkompresssor 
Slidventil 

Expansionsventil Termostatisk Termostatisk Elektronisk 
Förångare Tubpannevärmeväxlare Tubpannevärmeväxlare Tubpannevärmeväxlare 
Kondensor Tubpannevärmeväxlare Tubpannevärmeväxlare Tubpannevärmeväxlare 
Köldmedium 100 kg R407C  180 kg R407C 200 kg R134a 
År 1992 1992 2002 
 
Köldbärarkretsen har två parallella cirkulationspumpar som går omväxlande. Den ena är frekvensstyrd men går i 
stort sett alltid på 100 %.   
 
Sommartid går i första hand VKA3 och vintertid VKA2 medan VKA1 står i standby. 
 
Det finns två kylmedelskretsar. KM1 består av en kylmedelskylare kopplad till VKA1 samt en värmeväxlare för 
att utnyttja frikyla.  Frikyledrift används dock inte. En möjlig förklaring är att VKA1 vintertid normalt står i 
standby för att vilket kräver att kylmedelstemperaturen hålls högre än vad som möjliggör frikyledrift för att inte 
kondenseringstemperaturen ska bli för låg. Framledningstemperaturen från denna kylmediekylare har börvärdet 
25°C. Andra kylmedelskretsen (KM2) består av ytterligare fyra kylmedelskylare som är kopplade till VKA2 och 
VKA3 och kylmediets börvärde för framledningstemperaturen är 23°C. Kondenseringstrycket hålls alltså 
konstant så länge dessa temperaturer kan hållas. Kylmedlet är vatten med 30 % propylenglykol.  
 

Ny kylcentral 
VKA1-2 ersätts med nya kylmaskiner enligt Tabell 6.  

Tabell 6 Information om kylmaskiner efter planerad ombyggnad. 
 B-VKA1 (ny) B-VKA2 (ny) B-VKA3 (befintlig) 
Kylkapacitet [kW] Ca 400 Ca 600 Ca 800 
Kompressor 2 skruvkompressorer 2 skruvkompressorer Skruvkompresssor 
Expansionsventil Elektronisk Elektronisk Elektronisk 
Förångare Plattvärmeväxlare Plattvärmeväxlare Tubpannevärmeväxlare 
Kondensor Plattvärmeväxlare Plattvärmeväxlare Tubpannevärmeväxlare 
Köldmedium 135 kg R134a 179 kg R134a 200 kg R134a 
Installationsår    2002 
 

Flera av kylmedelskylarna ersätts och kylmedelskretsen byggs om så att frikylan erhåller en egen kylmedelskrets 
som inga kylmaskiner är kopplade till.  

3.3.2 Kyla  
Då B-husets kylcentral även tillgodoser C-husets kylbehov räknas även detta med i B-husets kylbehov.  
 
Ett flertal avläsningar av tryckökningen över cirkulationspumpen för kylmedlet till VKA2 visar på konstant flöde. 
Via pumpkurva bestämdes flödet och från driftdatorn erhölls tillopp- och returtemperaturer. Noggrannheten i 
avläsningen av flödet bedöms vara ca ±5%. Kylmedlet är vatten med 30 % propylenglykol. Värmeeffekten som 
avges från VKA2 enligt denna beräkningsmetod presenteras i Figur 21.  
 



28 
 

 
Figur 21 Avgiven värme från VKA2 

Det råder ingen större skillnad mellan natt och dag. Medelvärdet för avgiven kondensorvärme är 207 kW och 
datan bygger på timvärden av temperaturer från 15 december 2015 till 15 mars 2016. Elmätning från 18 mars till 
11 april 2016 visar att effekten som matas till kompressorerna är i snitt 56 kW och effekten som avges från 
kondensorn var under samma period i snitt 216 kW. Om 7 % av denna effekt antas avges till omgivningen och 
resterande tillförs köldmediet ligger kyleffekten kring 164 kW och COP på 2,9. Om COP antas vara konstant är 
kyleffekten ca 25 % lägre än kondensorvärmen, i snitt 155 kW från 15 december 2015 till 15 mars 2016.  
 

3.3.3 Värmebehov  
Pumparna till de olika värmesystemen ger i stort sett konstant flöde. Över varje pump finns tryckmätning som är 
kopplad till driftdatorn och i de fall pumparna är frekvensstyrda syns även signalen. Analys av dessa värden har 
inte visat någon större variation varken mellan dag och natt eller över längre tid. Flöden för VS03 och VS04 
lästes av från display på respektive pump. För övriga delsystem bestämdes flödet via mätning av tryckfall över 
injusteringsventiler. Temperaturer är hämtade från driftdatorn. I Figur 22 och Figur 23 visas total värmeeffekt 
för B-husets uppvärmning samt andelen som går till ventilation under dag respektive nattetid. Mellanskillnaden 
motsvarar effekten till radiatorkretsarna. Skillnaden mellan dag och natt är liten.  
 

 
Figur 22 Totalt effekt för B-husets värmesystem dagtid 
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Figur 23 Total effekt för B-husets värmesystem natt och helg 

 

 

3.3.4 Överlapp 
I Figur 24 illustreras hur värmebehovet i B-huset förhåller sig till tillgänglig värme från kylmaskiner vid olika 
utetemperaturer. 
 

 
Figur 24 Effektsignatur för tillgänglig värme från kylmaskinerna samt värmebehovet dag och natt för hus B 

 
För en grads temperaturintervall beräknades medelvärden av datan i Figur 22 och Figur 23 för att erhålla en 
effektsignatur för värmebehovet som funktion av utetemperaturen. För temperaturintervall som data saknas för 
uppskattades effektbehovet. I Tabell 7 presenteras vilka energimängder dessa förhållanden motsvarar under ett 
normalår.  
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Tabell 7 Värmebehov och andel av värmebehovet som teoretiskt skulle kunna täckas av kylmaskiner. 

 Värmebehov [MWh/år] Överlapp [MWh/år] Andel av värmebehovet 
som sammanfaller med 
tillgänglig 
kondensorvärme [%] 

Dag 1067 501 47 
Natt  1997 869 44 
Totalt 3064 1371 45 

3.4 C-huset 
C-huset har ingen egen kylcentral utan får sitt kylbehov tillgodosett av kylcentralen i B-huset.  
 
Inkommande fjärrvärmecentralen är placerad i C-huset och består av sex parallellkopplade plattvärmeväxlare. 
Två av dessa går till varmvattensystemet som har 59°C som börvärde. En av värmeväxlarna går till D-husets 
värmesystem. De övriga tre värmeväxlarna går till en krets (VS1) som via shuntgrupper förgrenas till flera andra 
värmesystem i hus A, B och C.  
 
Två ventilationsaggregat (ett i C01, ett i C02) förser C-huset med färskluft. Båda har såväl värme-/kylåtervinning 
som uppvärmning och kylning av tilluften. Förutom via ventilationsluften sker uppvärmning även via radiatorer.  
 
Ingen djupare undersökning av C-husets värme-eller kylbehov har gjorts dels på grund av avsaknaden av egen 
kylcentral samt på grund av den relativt lilla bruksarean jämfört med övriga byggnader vilket gör att även 
värmebehovet kan förväntas utgöra en relativt liten andel av det totala värmebehovet.  
 

3.5 D-huset 

3.5.1 Systemens uppbyggnad 
I D-huset är kylcentralen och värmeundercentralen i samma rum vilket minimerar rörlängden som krävs för att 
koppla samman kylmedelskretsen med värmesystemet. Ombyggnad av kylsystemet genomfördes under år 2015 
och tre identiska kylmaskiner med egenskaper enligt Tabell 8 installerades.  

Tabell 8 Information om kylmaskinerna i D-huset. 
 D-VKA01-03 

Kylkapacitet [kW] Ca 500 
Kompressor 2 skruvkompressorer 

Expansionsventil Elektronisk 
Förångare Tubpannevärmeväxlare 
Kondensor Tubpannevärmeväxlare 

Köldmedium 2x61 kg R134a 
Installationsår 2015 

Systemet är konstruerat för värmeåtervinning från kylmaskinernas kondensorer. Värmeåtervinningen ska kunna 
täcka nästan hela värmebehovet men fungerar inte riktigt som det är tänkt. Detta håller dock på att lösas. Det 
finns även möjlighet att utnyttja frikyla via en värmeväxlare som förbinder kylmedel- och köldbärarkretsens 
returledning. Frikyledrift aktiveras då utetemperatur är minst tre grader lägre än köldbärarens returtemperatur 
och deaktiveras då utetemperaturen är högst två grader lägre än köldbärarens returtemperatur. Vid frikyledrift är 
en av de tre kylmaskinerna i drift och vid normaldrift två. Tanken är att kylmaskinerna ska gå i första hand om 
det finns ett uppvärmningsbehov att täcka och frikylan ska endast användas då tillgänglig kondensorvärme 
överstiger värmebehovet. I dagsläget används dock frikylan i första hand vilket leder till att återvunnen 
kondensorvärme ökar med utetemperaturen och därmed minskad tillgång på frikyla. Vid ökande värmebehov 
höjs kondenseringstrycket för att kunna utnyttja värmeåtervinning med de högre temperaturerna i 
värmesystemen. 
Det finns även ny värmepump (17 kW värmeeffekt) vars förångarsida är ansluten till köldbärarkretsens 
returledning och kondensorsidan till varmvattenkretsen.  

Det finns en flödesmätare på returledningen till kylmaskinerna. I kombination med temperaturmätningar ger 
detta en effekt- och energimätning. Dock så mäts endast kyleffekten som produceras av kylmaskinerna. 
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Kyleffekten från frikyla och värmepumpen ingår således inte utan måste beräknas manuellt. Det finns även 
energimätare för total värme och återvunnen värme från kylmaskinerna. I driftdatorn visas såväl momentan som 
ackumulerad effekt samt flöde men ingen historik av momentana värden finns. Dessa värden har antecknats vid 
flera tillfällen för att erhålla statistik.  

Mätområdet för de energimätare som används för att mäta producerad kyla, återvunnen värme samt total 
värmeanvändning har enligt tillverkaren ett mätområde som startar vid 3 graders temperaturskillnad. Vintertid är 
temperaturskillnaden dock ofta lägre än så. Med ca 2 graders skillnad är noggrannheten på temperaturgivarnas 
temperaturskillnad angiven till ca 2,5 % och vid endas en grad ca 4,4 %. Med undantag av returledningen på 
värmesystemen finns det förutom temperaturgivarna till energimätarna även givare av samma typ som i övriga 
system placerade där temperaturen kan förväntas vara samma. Temperaturen givarna visar skiljer sig dock ofta 
0,5 °C. 

Från inkommande värmekretsen från fjärrvärmecentralen grenas först en slinga av till en värmeväxlare mot 
varmvattenkretsen. Sedan går kretsen från fjärrvärmecentralen ihop med den från kondensorvärmeåtervinningen. 
Denna krets förgrenas sedan till en slinga som går till luftbehandlingsaggregatens värmebatterier och en som går 
till radiatorer, konvektorer, luftvärmare och cirkulationsaggregat. Jämfört med övriga värmesystem i de andra 
husen har D-husets värmesystem relativt låga temperaturer. Framledningstemperaturen till luftbehandlingen är 
50°C vid -10°C utetemperatur och något lägre för övrig uppvärmning 

3.5.2 Kyla 
Såväl köldbärar- som kylmedelsflödet kan antas ha försumbar variation. Köldbärarflöden har via driftdatorn lästs 
av från energimätaren. Kylmedelsflödet har bestämts genom mätning av tryckfall över injusteringsventiler på 
returen från vardera kylmaskin både med en och med två kylmaskiner i drift. Totala kylmedelsflödet är ungefär 
lika stort oavsett om en eller två kylmaskiner är i drift.  Då temperaturskillnaderna är väldigt låga och 
temperaturgivarna har begränsad noggrannhet erhölls stor variation i såväl producerad kyla som avgiven 
kondensorvärme beroende på vilka temperaturgivare som användes för att beräkna effekten. Det som har 
bedömts som mest rimligt är att kylbehovet ligger kring 300 kW eller något mer. Avgiven kondensorvärme tycks 
vara ca 400 kW vid utetemperaturer mellan 7 och 15 °C. Vid lägre utetemperaturer ökar värmeeffekten något 
eftersom kondenseringstrycket höjs. Inga större variationer förekommer mellan natt och dag och kylbehovet är 
även konstant upp till en utetemperatur på åtminstone 15 °C (statistik för D-husets energicentral finns endast 
sedan september 2015 efter ombyggnaden och således finns ännu inte data för varmare temperaturer saknas 
således).  

3.5.3 Värmebehov 
Analys av avläsningar från energimätaren tyder på att flödet i värmesystemet varierar med utetemperaturen såväl 
som mellan natt och dag. Minsta kvadratanpassning av avlästa värden till en linjär funktion av två variabler 
gjordes. Dessa samband är dock ganska svaga vilket gör att det råder stor osäkerhet kring historiska värden på 
flödet. Med denna uppskattning av flödet erhålls en effektsignatur enligt Figur 25 med temperaturdata från 15 
februari till 12 april 2016 med 15 minuters upplösning. Varmvatten ingår inte i denna effekt. 
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Figur 25 Värme för uppvärmning av D-huset som funktion av utetemperaturen 

  
Mätvärdena kan observeras ligga i två stråk. Filtrering av mätpunkterna efter tidpunkt visade att dessa stråk till 
stor grad motsvarar arbetstid jämfört med utanför arbetstid.  
 
Ingen analys av hur detta värmebehov är fördelat över olika delsystem i D-huset har gjorts. 
 

3.5.4 Överlapp 
Hur värmebehovet och den tillgängliga värmen från kylmaskinerna förhåller sig till varandra vid olika 
utetemperaturer illustreras i Figur 26. 

 
Figur 26 Effektsignatur för tillgänglig värme från kylmaskinerna samt värmebehovet dag och natt för hus D. 

För en grads temperaturintervall beräknades medelvärden av datan i Figur 25 filtrerat efter dag och natt för att 
erhålla en effektsignatur för värmebehovet som funktion av utetemperaturen. För temperaturintervall som data 
saknas för uppskattades effektbehovet. 
 
I Tabell 9 presenteras värmeenergibehovet dag och natt under ett normalår samt den värmemängden som finns 
tillgänglig från kylmaskiner samtidigt som detta värmebehov. 
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Tabell 9 Värmebehov och andel av värmebehovet som teoretiskt skulle kunna täckas av kylmaskiner. 
 Värmebehov [MWh/år] Överlapp [MWh/år] Andel av värmebehovet 

som sammanfaller med 
tillgänglig 
kondensorvärme [%] 

Dag 392 391 99,87 
Natt  416 416 100,00 
Totalt 808 808 99,94 
Dessa värden baserat på att tillgänglig värme från kylmaskinerna ligger kring 400 kW oavsett utetemperatur. Då 
kondenseringstryckets höjs vid lägre utetemperaturer är den tillgängliga värmen också högre och ännu mer värme 
skulle kunna återvinnas. Det är alltså troligt att kylmaskinerna i kan täcka hela värmebehovet i D-huset. 
 
Med nuvarande inställningar är temperaturen på den värme som återvinns från kylmaskinerna något lägre än vad 
som önskas i värmesystemen. Varmvattnet från kylmaskinerna måste alltså spetsas med fjärrvärme för att uppnå 
önskad temperatur även om den tillgängliga effekten skulle vara tillräcklig för att täcka hela behovet. För att 
verkligen kunna utnyttja kondensorvärmen fullt krävs antingen att kondenseringstrycket höjs ytterligare eller att 
temperaturen i värmesystemen sänks något eller en kombination av dessa.   



34 
 

4 Djupare analys av förutsättningar 
Baserat på ovanstående information bedöms A-husets system som mest givande för djupare analys. D-huset har 
redan värmeåtervinning och fungerar främst som jämförelseobjekt i detta arbete. B-huset har mindre tillgänglig 
värme från kylmaskinerna och på grund av platsbrist i värmeundercentralen är det svårt att få plats med 
värmeväxlare för att koppla samman värme- och kylmedelssystemen.  

I detta avsnitt presenteras information som är av betydelse för att bedöma vad det finns för förutsättningar för 
att utnyttja kylmaskinerna i A-huset för värmeproduktion utöver vad som redan presenterats i föregående kapitel.  
 
På grund av att tillgänglig kondensorvärme varierar på ett sätt som inte motsvarar värmebehovets variation krävs 
att en lösning för värmeåtervinning är flexibel och kan användas i kombination med fjärrvärme med varierande 
blandningsförhållanden. Eftersom en stor del en de lågtemperaturvärmebehov som finns endast förekommer 
dagtid krävs en lösning som fortfarande möjliggör användandet av kylmedelskylare som värmesänkor. 

På grund av de varierande behoven av temperaturnivåer som finns i förbrukare spridda längs med hela VS1 
krävs att integreringslösningen inte begränsar möjligheterna för VS1 att uppfylla sin nuvarande funktion. 

4.1 El- och värmepris 
För att avgöra den ekonomiska lönsamheten av olika alternativ krävs priset som Saab betalar för elektricitet och 
fjärrvärme. Denna presenteras i Tabell 10. 
 

Tabell 10 Kostnad för fjärrvärme och elektricitet för Saab. 
Energislag Kostnad 
Fjärrvärmepris  630 kr/MWh 
Elpris  580 kr/MWh 
 

4.2 Fysiska förutsättningar 
Kylcentralen är placerad i den västra delen av A-huset medan fjärrvärmecentralen är placerad strax utanför A-
husets nordöstra hörn. Radiatorkretsarna i A01 förgrenas från VS1 redan i fjärrvärmecentralen medan övriga 
undersystem är placerade någonstans mellan kylcentralen och fjärrvärmecentralen. Ventilationsaggregaten TA1, 
TA4 och TAF8 som är de dominerande värmeförbrukarna är placerade ungefär mitt emellan kylcentralen och 
fjärrvärmecentralen. Avstick finns även till ventilationsaggregat och radiatorkretsar i Paviljong 1 och 2.  En 
översikt över hur de olika värmeförbrukarnas anslutning till den sekundära värmekretsen VS1 är placerade 
geografiskt i förhållande till kylcentralen kan ses i Figur 27.  
 

 
Figur 27 Översikt över olika värmeförbrukarens ungefärliga placering av anslutningen till VS1. 
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4.3 Temperaturnivåer värmesystem 
Värmesystemet i A-huset består av förbrukare med vitt skilda temperaturnivåer. Dels finns det radiatorkretsar 
som är dimensionerade för relativt höga temperaturer. Samtidigt utgörs en stor del av värmebehovet av 
ventilationsaggregat utan värmeåtervinning vilket ger låga returtemperaturer. Värmetransporten till alla 
undersystem sker via den sekundära värmekretsen VS1. Shuntgrupper blandar hetvatten från VS1 med 
returvatten för att ge önskad temperatur för varje enskild förbrukare. Nedan presenteras temperaturnivåerna i 
olika delar av värmesystemet i A-huset.    

4.3.1 VS1 
I Figur 28 visas ungefärliga temperaturnivåer i systemet VS1. 

 
Figur 28 Ungefärliga tillopps- och returtemperaturer i VS1 

Temperaturerna gäller för strax innan respektive efter värmeväxlarna mot inkommande fjärrvärme. Det är alltså 
gemensam krets för alla byggnader utom D-huset som har en egen värmeväxlare. Det råder stor spridning på 
returtemperaturnivåerna, de kan variera ± 5°C. Temperaturnivån kan variera mellan olika delar av returledningen.  
 

4.3.2 Radiatorkretsar 
I Figur 29 visas temperaturnivåerna i radiatorkretsarna. Tilloppstemperaturen varierar lite mellan de olika 
kretsarna och det som presenteras är ett medelvärde. 

 
Figur 29 Framlednings- och returtemperatur för radiatorkretsarna i A-huset. 

Returtemperaturen som visas är endast en uppskattning av medelvärdet för de olika kretsarna och kan variera 
ganska mycket såväl mellan de olika kretsarna som för en och samma krets. För att få ner medeltemperaturen på 
radiatorvattnet skulle radiatorytan behöva ökas genom att antingen installera fler radiatorer eller byta ut befintliga 
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mot större alternativt ersätta dem med fläktkonvektorer. Genom att sänka flödet och höja 
framledningstemperaturen skulle returtemperaturen kunna sänkas något med bibehållen effekt.   
 

4.3.3 Ventilationsaggregat 
Nedan presenteras temperaturnivåer på ingående och utgående vatten till olika värmebatterier. 
Tilloppstemperaturer har beräknats via vattenflödet genom värmebatterier och uppvärmningen av luften. I de 
fall returtemperaturer inte finns loggade i driftedatorn har rimliga värden antagits. Vattenflödet i KB2-kretsen 
bestämdes via pumpkurva och flödet genom övriga värmebatterier har bestämts via mätning över 
injusteringsventiler. 

TA1 
För TA1 har det antagits att luften i förvärmningsbatteriet värms till en grad under returtemperaturen på vattnet 
och resterande uppvärmning sker i det andra värmebatteriet. I Figur 30 visas vilka framlednings- samt 
returtemperaturer som antas råda för värmebatterierna i TA1. 
 

 
Figur 30 Ungefärliga temperaturer för värmebatterier till TA1. 

Spridningen är i själva verket stor men baserat på tillgänglig data har dessa linjer ansetts vara den mest lämpliga 
approximationen av vattentemperaturernas beroende av utetemperaturen. Vattenflödet genom 
förvärmningsbatteriet är 38 l/s och 4 l/s genom andra värmebatteriet. Vid nattvärmning leder det lägre 
effektbehovet till temperaturdifferenser mellan fram- och returledning om maximalt en grad. 
Returtemperaturerna tycks ligga kring 19 °C för förvärmningsbatteriet och 21 °C för andra värmebatteriet 
baserat på momentana avläsningar. Loggad data för returtemperaturerna saknas.  
 

TA4 
TA4 styrs efter temperaturen på rumsluften vilket leder till att tilluftstemperaturen varierar betydligt. Vid kallare 
utetemperaturer klarar uppvärmningssystemen inte av att hålla inställd temperatur i produktionshallen när inte 
TA4 är i drift. Det innebär att tilluftstemperaturen och effektbehovet till TA4 är högt då aggregatet nyligen 
startats för att sedan sjunka till en betydligt lägre nivå. Förenklat kan det ses som två olika driftfall. 
Utetemperaturen påverkar både effektbehovet för varje driftfall samt fördelningen av drifttid mellan de olika 
driftfallen. 
Basdrift: Luften behöver bara värmas upp så mycket att lokalen inte kyls ner för mycket av tilluften. 
Uppvärmning av lokalen sker via internlaster och radiatorer. Vattenreturen ligger på ca 18 °C oberoende av 
utetemperatur ner till 0 °C utetemperatur därefter stigande. Tilluftstemperaturen är lägre än rumstemperaturen.  
Uppvärmning: Lufttemperaturen i lokalen har sjunkit under börvärdet medan aggregatet varit avstängt. Ventilen 
till VS1 öppnas fullt. Tilluften används för att värma lokalen. Returen hinner i detta fall inte kylas ända ner till 
20 °C utan ökar med framledningstemperaturen.  
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I Figur 31 presenteras en approximation av framlednings- och returtemperaturerna vid dessa två driftfall.  

 
Figur 31 Temperaturnivåer värmebatteri TA4 

 
I själva verket är spridningen stor och vid temperaturer långt ifrån 0 °C är det svårt att urskilja någon tydlig gräns 
mellan de båda driftfallen.  
 
Baserat på loggade returtemperaturer kan andelen basdrift antas variera linjärt från 0 % vid -20 °C utetemperatur 
till 100 % vid +20 °C utetemperatur. Om tilloppstemperaturen skulle begränsas så att returtemperaturen hålls 
lägre kommer skillnaden mellan lufttemperaturen och batteriets temperatur minska och därmed även 
värmeöverföringen. Det innebär att lokalen värms upp långsammare och att aggregatet skulle behöva gå 
uppvärmningsdriftfallet under längre tid. 
 

TAF8 
TAF8 har returtemperaturer som dagtid stiger med sjunkande utetemperatur och aldrig tycks understiga 25°C. 
För få ner dessa temperaturer skulle värmeeffekten behöva minskas. Detta kan göras genom att sänka börvärdet 
för lufttemperaturen efter förvärmningsbatteriet och istället låta en större andel av uppvärmning ske i 
efterbehandlingsaggregaten. Flera av efterbehandlingsaggregaten har i dagsläget börvärdestemperaturer som 
understiger lufttemperaturen efter värmebatteriet i TAF8 så att luften kyls efter uppvärmningen.  Enligt 
driftdatorn är rumstemperaturen efter vissa kanaler lägre än börvärdet trots att värmebatterierna går på full effekt 
medan det i andra rum är varmare än önskat trots att kylbatterierna går på full effekt. Lufttemperaturer i olika 
delar av luftkanalerna jämfört med ventilöppningsgrad tyder på att ventiler till vissa värme- och kylbatterier 
läcker. Detta gör det svårt att bedöma hur mycket temperaturen efter förbehandlingen kan sänkas. Dessutom 
tycks styrningen av några av efterbehandlingsaggregaten inte fungera som det är tänkt. Senare problem kan 
förväntas upphöra efter utbyte av DUC som redan är inplanerat.  
 
UA-värde för värmebatterierna har beräknats. Batterierna har behandlats som korsströmsvärmeväxlare med båda 
fluiderna oblandade och korrektionsfaktor för LMTD enligt (Holman, 2010). Utifrån dessa UA värden har 
erforderliga vattentemperaturen in och ut ur värmebatteriet beräknats för olika lufttemperaturer efter 
värmebatteriet. Då kyl- och värmebatterierna i efterbehandlingsaggregaten har begränsad kapacitet kan 
temperaturen efter förbehandlingen inte väljas hur som helst. Eftersom tilloppstemperaturen i det primära 
värmesystemet ökar med sjunkande utetemperatur ökar även kapaciteten på värmebatterierna. Således kan luften 
efter förbehandlingen sjunka med sjunkande utetemperatur. Förutom att det ger lägre returtemperatur på vattnet 
från förbehandlingsvärmebatteriet ger det också ett lägre kylbehov i de kanaler som ska ha lägre temperaturer än 
övriga. För låga temperaturer kan leda till att kapaciteten på värmebatterierna i efterbehandlingen inte räcker till. 
Det leder också till att det finns mindre avsättning för återvunnen värme till förvärmningen. I Figur 32 visas ett 
förslag på hur lufttemperaturen efter förbehandlingen kan väljas som ger hög avsättning för värme vid låga 
temperaturer samtidigt som efterbehandlingen klarar av att upprätthålla önskade tilluftstemperaturer. 
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Figur 32 Temperaturkurva för luften efter förbehandlingen i TAF8 med nuvarande inställningar samt efter föreslagen ändring. 
Hur mängden energi som kan återvinnas genom att värma returvattnet från förvärmningsbatteriet påverkas av 
ändringen i lufttemperatur visas i Figur 33.  

 
Figur 33 Jämförelse mellan avsättningen för värmeåtervinning dagtid mellan nuvarande och föreslagen lufttemperatur efter 

förbehandlingen beroende på tillgänglig vattentemperatur från värmeåtervinningen. 
Lufttemperaturen efter förbehandlingen har tidigare varit inställd på 16 °C oavsett utetemperatur (då 
förbehandlingen saknar kylbatteri har börvärdet ingen betydelse om det överstiger utetemperaturen). Detta skulle 
ge något högre avsättning för värmning med vattentemperaturer under 26 °C jämfört med den föreslagna 
temperaturprofilen men lägre om tillgängliga vattentemperaturen från återvinningen överstiger 26 °C. 
Nattetid är returtemperaturerna redan så låga att de inte begränsar möjligheterna till värmeåtervinning. Det är 
istället värmebehovet som är den begränsande faktorn. Att sänka temperaturen efter förbehandlingen enligt ovan 
skulle då minska detta behov. Endast om tillgänglig värme är under 24 °C är det fördelaktigt att hålla en lägre 
lufttemperatur efter förbehandlingen även nattetid. Om temperaturen från värmeåtervinningen överstiger 24 °C 
bör istället nuvarande temperaturprofil användas nattetid och den lägre endast dagtid. Att nattetid värma luften 
till högre temperaturer än i dagsläget i förbehandlingen kan ge lite högre avsättning för återvunnen värme vid 
högre tillgängliga vattentemperaturer. Vid låga temperaturer på vattnet från återvinningen motverkas det ökade 
värmebehovet av att returtemperaturen från värmebatteriet ökar. Om man ser till den totala värmemängden 
(inklusive övriga aggregat) som kan återvinnas från samtliga ventilationsaggregat är effekten av ovan nämnda 
förändring av lufttemperaturen mycket begränsad om den tillgängliga temperaturnivån ligger utanför spannet 24 
till 28 °C. Se Figur 34. Det beror på att det med högre temperaturer oftare är värmemängden som är den 
begränsande faktorn istället för temperaturerna.  
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Figur 34 Hur den totala möjliga värmeåtervinningen påverkas av en förändring av lufttemperaturen efter förbehandlingen i 

TAF8 dagtid. 
 

Övriga ventilationsaggregat 
För TA17 antas returtemperaturen ligga konstant på 19 °C baserat på momentanavläsningar vid ungefär 3 
respektive 6 °C utetemperatur då loggade returtemperaturer saknas. 
 
Även A03 TA301 saknar loggade returtemperaturer. Returtemperaturen har antagits ligga på konstant 20 °C.  
 
Returtemperaturer för TAF302 finns loggade och har använts för att beräkna tilloppstemperaturer.   
 
Värmebehovet i A02 TAFA301 är så litet jämfört med övriga aggregat att detta aggregat bortses ifrån vid denna 
analys. 
 

Efterbehandlingsbatterier 
Ingen analys av värmebatterier till efterbehandling har gjorts eftersom dessa utgör en relativt liten del av det 
totala uppvärmningsbehovet för ventilationsluft samt kan förväntas ha högre returvattentemperaturer än 
förbehandlingsbatterier vilket gör dem mindre attraktiva för värmeåtervinning.  
 

4.4 Tillåtna driftförhållanden för kylmaskinerna 
I praktiken finns det begränsningar för vilka driftförhållanden kylmaskiner kan köras i. Skillnaden mellan 
kondenserings- och förångningstryck måste ligga inom ett visst spann för att kylmaskinen ska gå stabilt. Övre 
gränsen för tillåtet kondenseringstryck är av intresse för att avgöra hur mycket kondenseringstemperaturen kan 
höjas för att ge högre temperaturer att utnyttja för uppvärmning. Nedre gränsen för kondenseringstrycket är av 
intresse för att avgöra besparingspotentialen i att implementera flytande kondensering istället.  
 
VKA1 har inte undersökts då denna kylmaskin endast körs sommartid.  
 
Den begränsande faktorn för såväl övre som undre kondenseringstryck för VKA2 är kompressorn.  
Övre gränsen för kondenseringstryck begränsas av kompressorernas maximala axeleffekt 55 kW (per kompressor) 
vilket med aktuella köldbärartemperaturer nås vid 45 °C kondenseringstemperatur (17,8 bar(a)). Avläsningar från 
kylmaskinens analoga tryckgivare har visat på kondenseringstemperaturer upp till 38 °C. 
Kondenseringstemperaturen bör alltså kunna höjas med upp till 7 °C jämfört med dagens nivå utan några 
problem. Det är möjligt att kondenseringsnivån kan höjas ytterligare men för att vara på den säkra sidan används 
7 graders höjning som övre gräns. 
 
Börvärdet för ingående kylmedelstemperatur till kondensorn är i dagsläget inställt på 26 °C. Ingen säker 
förklaring till varför den inte är lägre har fastställts.  Det bör vara möjligt att sänka denna temperatur men någon 
säker lägsta nivå för kondenseringstemperaturen har inte fastställts. 
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4.5 Kylmaskinernas prestanda vid olika kondenseringstryck 
Om kondenseringstrycket ändras kommer det att påverka elförbrukningen. För att kunna avgöra 
nettobesparingen av ett alternativ krävs därför undersökning av hur kylmaskinernas prestanda varierar med 
kondenseringstrycket. Ökningen av kompressorarbete innebär också att den avgivna värmemängden kommer 
öka. Beräkningarna baserar på att förångningstrycket hålls konstant.  
 
Teknisk specifikation för VKA2 tyder på att kompressorarbetet för en given kyleffekt ökar med ca 3 % för var 
grad kondenseringstemperaturen ökar. Med ökande kondenseringstryck minskar kylkapaciteten. Kylkapaciteten 
sjunker med ca 0,5 % per grad ökad kondenseringstemperatur. Data finns angivet för 25, 50, 75 och 100 % last 
för ingående och utgående kylmedelstemperaturer på 25 respektive 32 °C och 30 respektive 37 °C. Prestandan är 
angiven exklusive förluster i frekvensomriktaren. Som utgångspunkt för beräkning av kylmaskinens 
elförbrukning används mätdata som visar på COP2 4,5 vid nuvarande kondenseringstemperatur och att 
kylmaskinens elförbrukning ökar med 3 % för varje grad kondenseringstemperaturen höjs. Vid driftfall långt 
ifrån de data från tillverkaren finns för kan extrapolering av prestanda ge väldigt osäkra värden. För att avgöra 
hur tillgänglig värmemängd påverkas av en ändrad kondenseringstemperatur används antagandet att 70 % av den 
elektriska energi som tillförs kylmaskinen inklusive frekvensomformare avges till kylmedelskretsen i form av 
värme. Vid oförändrad kondenseringstemperatur och COP2 4,5 motsvarar det att värmeeffekten överstiger 
kyleffekten med ca 15,6 %. 
 
COP2 tycks vara ca 4,5 i snitt med endast ett svagt beroende av lasten. Dock så varierar värdet betydligt beroende 
på hur många kompressorer som är i drift och för varje kompressor råder lastberoende men denna variation 
kompenseras av variation i hur ofta en eller två kompressorer körs vid given last. 
 
När lasten ökar så ökar även medeltemperaturen på kylmedlet men det ökade köldmedieflödet ger bättre 
värmeöverföring i kondensorn vilket ger lägre temperaturskillnad. Det gör att kondenseringstemperaturen inte 
ökar och utan snarare minskar. Kondenseringstemperaturen avgörs främst av temperaturen på ingående 
kylmedel till kondensorn.  

4.6 Tillgänglig värme 
Då den momentant tillgängliga värmen från kylmaskinen ofta avviker kraftigt från medelvärdet kan beräkningar 
på lösningar för värmeåtervinning som bara bygger på medelvärdet ge missvisande resultat. Exempelvis kan det 
vara så att det inte finns avsättning för högre värmeeffekter till de temperaturnivåer som finns tillgängliga. Därför 
används istället tre olika lastfall med olika fördelning över dag och natt enligt Tabell 11 som resulterar i 
medelkyleffekten 250 kW. 
 

Tabell 11 Olika lastfall för kylmaskinerna och hur dessa är fördelade över dag och natt. 
Kyleffekt [kW] Avgiven värme [kW] Andel dag Andel natt 
150 173 0 % 60 % 
200 230 75 % 0 % 
400 460 25 % 40 % 
 
Som beskrivet i kapitel 3.2.1 regleras kylmedelsflödet genom kondensorn så att en konstant returtemperatur 
erhålles. Flödet genom kondensorn varierar inte med lasten utan lasten påverkar endast förhållandet mellan flöde 
som återcirkuleras respektive går via kylmedelskylarna. Temperaturdifferensen och utgående 
kylmedelstemperatur från kondensorn beror då på kyllasten. Baserat på avläsningar från dyktemperaturgivare 
direkt innan och efter kondensorn jämfört med kyleffekten antas kylmedelsflödet genom kondensorn vara ca 25 
l/s. Ingående kylmedelstemperatur till kondensorn är i dagsläget inställd på 26 °C vilket ger utgående 
kylmedelstemperaturer enligt Tabell 12. 
 
Tabell 12 Temperaturökning och utgående temperatur på kylmedel från kondensorn med nuvarande drift för olika kyllaster. 
Kylalstring [kW] 150 200 400 
Utgående 
kylmedelstemperatur 
[°C] 

27,5 28,3 30,6 

Vidare analyser baseras på att ovanstående samband mellan kylalstring och förhållandet mellan 
kylmedelstemperaturen in respektive ut ur kondensorn fortsätter att gälla.  
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Vilken temperatur som blir tillgänglig på värmebäraren beror på val av värmeväxlare samt värmebärarens flöde.  
 
Returtemperaturen varierar med utetemperatur och tillgänglig värme samt mellan olika driftfall.  
En ändring av kondenseringstemperaturen antas motsvara en lika stor absolut förändring av tillgänglig 
varmvattentemperatur på återvinningen.  
 

4.7 Kostnad för värmetransport via vatten jämfört med KM 
Jämfört med vatten har det frysskyddsmedel som används i kylmedelskretsen lägre värmekapacitet och högre 
viskositet. Det innebär att det krävs högre volymflöden för att transportera en given mängd värme via vatten 
med jämfört med utan frysskyddsmedel. Den högre viskositeten gör dessutom att det krävs mer pumparbete för 
att transportera en given volym. Eventuellt kan det leda till att en större cirkulationspump måste installeras. 
Alternativt krävs större rördiametrar vilket skulle öka investeringskostnaden. Värmeväxlingen mot 
kylmedelskretsen bör därför ske nära befintliga kylmedelsledningar.  
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5 Lösningar för värmeåtervinning 
 
Att koppla samman värmeåtervinning med fjärrvärmen på liknande sätt som i D-huset skulle ge stor flexibilitet 
och säkerhet mot driftstopp. Det finns dock flera faktorer som gör en sådan lösning mindre lämplig för A-huset. 
Med tanke på temperaturnivåerna presenterade i Figur 28 skulle en sådan lösning kräva en avsevärd höjning av 
kondenseringstrycket. Kylcentralens placering i förhållande till värmesystemet gör att långa ledningar skulle 
behöva dras för att leda hetvattnet från värmeåtervinningen mot VS1s strömriktning till ett lämpligt ställe för 
hopkoppling. Då värmen från kylmaskinerna ändå bara räcker för att täcka en del av A-husets värmebehov kan 
denna värme utnyttjas där det är mest fördelaktigt medan mindre lämpliga delar av värmesystemet fortsätter att 
värmas med fjärrvärme. 
 
Baserat på ovanstående förutsättningar anses det bästa sättet att utnyttja värmen från kylmaskinerna vara någon 
form av lösning för att värma returvattnet från ventilationsvärmebatterierna då det är där de lägsta 
temperaturnivåerna förekommer. Returtemperaturer från ventilationsvärmebatterier har endast liten variation 
över året vilket gör att värmning av returvattnet ger jämna driftförhållanden. En sådan lösning skulle kunna ha 
potential att utnyttja en stor del av den värme som kylmaskinen avger vintertid med en relativt liten eller ingen 
höjning av kondenseringstemperaturen. För att kunna utnyttja dessa låga temperaturer krävs att rördragning görs 
så att returvattnen från värmebatterierna kan värmas innan det blandas med det betydligt varmare returvattnet 
från radiatorkretsarna. På grund av att kyl- och värmecentralerna ligger i olika ändar av huset hade det krävts 
omfattande dragning av rör även för att värma den gemensamma returen.  Nedan presenteras några möjligheter 
till integrering i befintligt värmesystem som anses mer lämpliga. 
 

5.1 Alternativ 1 
För att kunna utnyttja de värmebehov som finns vid låga temperaturer kan en separat värmekrets dras mellan 
kylcentralen och de värmebatterier där värme vid låga temperaturnivåer kan utnyttjas. Denna krets betecknas i 
fortsättningen VÅ. Genom att via en shuntgrupp på returen från värmebatterierna enligt Figur 35 erhålls en 
lösning som ger stor flexibilitet och temperaturnivån på vattnet från värmeåtervinningen måste endast överstiga 
returtemperaturen på vattnet genom värmebatterierna för att kunna utnyttjas.  

 
Figur 35 Schema över hur värmeåtervinningskrets kan anslutas till värmebatterier. 

I de fall då temperaturnivån och värmemängden från återvinningen räcker för att täcka hela behovet för detta 
värmebatteri är VS1 bortkopplat och hela uppvärmningen kan ske via VÅ. Om högre temperaturer krävs i 
värmebatteriet kan VÅ ändå utnyttjas på lägre temperaturnivå genom att värma returvattnet från batteriet så att 
flödet som måste tas ut från VS1 blir betydligt lägre än i dagsläget. Påverkan på VS1 blir att flödet minskar och 
att returtemperaturen ökar men kretsen kan fortfarande fylla samma funktion som i dagsläget. Om önskad 
tilloppstemperatur till batteri understiger tilloppstemperaturen i VÅ begränsas flödet från VÅ. Värmen som kan 
utnyttjas från VÅ påverkas både av värmebatteriets framlednings- och returtemperatur.   
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Om uppvärmning av returen sker innan blandning med VS1 bör den inte ske till temperaturer som överstiger 
önskad tilltemperatur för batteriet. Flödet måste alltså kontrolleras så att inte vissa batterier värms för mycket. 
Detta kan ske genom shuntning. Flödet innan och efter anslutningen till VÅ är konstant och det enda som 
behöver regleras är hur stor andel av flödet som ska gå via respektive förbi VÅ. Styrningen utformas då så att när 
värmebehovet till batteriet ökar öppnar i första hand ventilen till VÅ. När den är fullt öppen börjar även ventilen 
från VS1 att öppnas. Sjunker värmebehovet stängs först VS1 sedan VÅ.  
 
Några av aggregaten kan tidvis ha returtemperaturer som överstiger framledningstemperaturen i VÅ. Ventilen till 
VÅ måste alltså även styras så att den hålls stäng i dessa fall för att förhindra att flöde från VÅ kyler ner returen. 
I idealfallet gäller ekvation (5.1.1). 
 
 �̇�𝑄𝐾𝐾𝐾𝐾 =  ��̇�𝑚 ∙ 𝑐𝑐𝑝𝑝�𝑉𝑉Å

∙ �𝑡𝑡𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉,𝑢𝑢𝑡𝑡 − 𝑡𝑡𝑟𝑟𝑒𝑒𝑡𝑡𝑢𝑢𝑟𝑟� =  ��̇�𝑚 ∙ 𝑐𝑐𝑝𝑝�𝑉𝑉Å
∙ �𝑡𝑡𝑓𝑓𝑟𝑟𝑣𝑣𝑒𝑒 − 𝑡𝑡𝑟𝑟𝑒𝑒𝑡𝑡𝑢𝑢𝑟𝑟�𝑏𝑏𝑣𝑣𝑡𝑡𝑡𝑡𝑒𝑒𝑟𝑟𝑖𝑖 (5.1.1) 

 
 
Värmemängden som kan återvinnas kan begränsas i stort sett alltid av någon av följande faktorer: 

• Värmen från kondensorn understiger värmebehovet. Flöden genom VÅ- begränsas så att temperaturen 
ut från VVX hålls uppe.  

 �̇�𝑄𝐾𝐾𝐾𝐾 <  ��̇�𝑚 ∙ 𝑐𝑐𝑝𝑝�𝑉𝑉Å
∙ (𝑡𝑡𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉,𝑢𝑢𝑡𝑡 − 𝑡𝑡𝑟𝑟𝑒𝑒𝑡𝑡𝑢𝑢𝑟𝑟) ≤  ��̇�𝑚 ∙ 𝑐𝑐𝑝𝑝�𝑉𝑉Å

∙ �𝑡𝑡𝑓𝑓𝑟𝑟𝑣𝑣𝑒𝑒 − 𝑡𝑡𝑟𝑟𝑒𝑒𝑡𝑡𝑢𝑢𝑟𝑟�𝑏𝑏𝑣𝑣𝑡𝑡𝑡𝑡𝑒𝑒𝑟𝑟𝑖𝑖 (5.1.2) 
 

• För hög returtemperatur.  
 �̇�𝑄𝐾𝐾𝐾𝐾 >  ��̇�𝑚 ∙ 𝑐𝑐𝑝𝑝�𝑉𝑉Å

∙ (𝑡𝑡𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉,𝑢𝑢𝑡𝑡 − 𝑡𝑡𝑟𝑟𝑒𝑒𝑡𝑡𝑢𝑢𝑟𝑟) <  ��̇�𝑚 ∙ 𝑐𝑐𝑝𝑝�𝑉𝑉Å
∙ �𝑡𝑡𝑓𝑓𝑟𝑟𝑣𝑣𝑒𝑒 − 𝑡𝑡𝑟𝑟𝑒𝑒𝑡𝑡𝑢𝑢𝑟𝑟�𝑏𝑏𝑣𝑣𝑡𝑡𝑡𝑡𝑒𝑒𝑟𝑟𝑖𝑖 (5.1.3) 

 
• Värmebehovet understiger tillgänglig kondensorvärme. Returflödet som leds via VÅ måste begränsas så 

att inte tilloppstemperaturen till batteriet blir för hög.  
 �̇�𝑄𝐾𝐾𝐾𝐾 ≥  ��̇�𝑚 ∙ 𝑐𝑐𝑝𝑝�𝑉𝑉Å

∙ (𝑡𝑡𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉,𝑢𝑢𝑡𝑡 − 𝑡𝑡𝑟𝑟𝑒𝑒𝑡𝑡𝑢𝑢𝑟𝑟) ≥  ��̇�𝑚 ∙ 𝑐𝑐𝑝𝑝�𝑉𝑉Å
∙ �𝑡𝑡𝑓𝑓𝑟𝑟𝑣𝑣𝑒𝑒 − 𝑡𝑡𝑟𝑟𝑒𝑒𝑡𝑡𝑢𝑢𝑟𝑟�𝑏𝑏𝑣𝑣𝑡𝑡𝑡𝑡𝑒𝑒𝑟𝑟𝑖𝑖 (5.1.4) 

 
 
I olika batterier kan olika av ovanstående alternativ begränsa mängden värme som kan återvinnas så att flera av 
dessa faktorer samtidigt bidrar.  
För att stabilisera systemet installeras ackumulatortank. Lagom storlek på denna tank bedöms vara ca 6 m3. Då 
urladdas tanken på ca 5 minuter vid de högsta förväntade lastfallen.  
 

KM-kretsen 
Lågtemperaturvärmekretsen VÅ för återvinning av kondensorvärme är hopkopplad med kylmedelskretsen vi en 
värmeväxlare enligt Figur 36.  
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Figur 36 Schema över hur värmeåtervinningen är tänkt att anslutas till befintlig kylmedelskrets. 

När värmebehovet i VÅ är lika eller större än värmet som avges från kondensorn sker hela kylmedelskylningen i 
värmeväxlaren för värmeåtervinning och att låta kylmedlet cirkulera genom kylmedelskylarna skulle ge onödigt 
pumparbete. Om kylmedlet ändå cirkulerar genom kylmedelskylarna efter att ha passerat värmeväxlaren kommer 
det kylas ner för mycket så att andelen återcirkulerat flöde ökas och flödet genom värmeväxlaren sjunker så att 
värmen som kan återvinnas minskar. För att temperaturen på utgående varmvatten ska hållas så hög som möjligt 
bör kylmedlet inte kylas ner under önskad returtemperatur. Detta kan åstadkommas genom att flödet på 
sekundärsidan kontrolleras. Om temperaturen på kylmedlet efter VVX understiger inställt börvärde begränsas 
flödet genom VÅ av en styrventil.  
 
Totala tryckskillnaden över VKA2-KM cirkulationspump är i dagsläget normalt ca 165 kPa. Tryckfallet över 
kondensorn är enligt teknisk specifikation 42 kPa vid 22,8 l/s. Då tryckfallet är proportionellt mot flödet i 
kvadrat kan det antas vara 50,5 vid 25 l/s.  
 
Flödet i VÅ kan hållas konstant eller varieras för att uppnå bra förhållanden i VVX mot KM. 
Flödet varierar med både utetemperatur och tillgänglig värmebärartemperatur samt mellan olika driftfall. 
 
Inkoppling av VÅ till TA1 kan göras i KB2 innan värmeväxlaren mot VS1 enligt Figur 37.  
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Figur 37 Schema över hur värmeåtervinning kan anslutas till KB2-kretsen för förvärmningsbatteriet till TA1. 

Schemat är en förenklad bild av hur flödet går genom KB2 vid vinterdriftfall. Ledningar som går till 
köldbärarkretsen KB1 har utelämnats. Det är viktigt att säkerställa att inga av ventilerna i KB2-kretsen läcker för 
att förhindra att köldbärare blandas med varmvatten från värmeåtervinningen. 

Nuvarande kylmaskinsdrift 
Nedan redogörs hur mycket värme som skulle kunna återvinnas med nuvarande drift av kylmaskinen.  
 
Hur mycket värme som kan återvinnas vid olika utetemperaturer och olika driftfall illustreras i Figur 38 och Figur 
39. 

 
Figur 38 Den värmeeffekt som kan återvinnas vid olika driftfall dagtid. 
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Figur 39 Den värmeeffekt som kan återvinnas vid olika driftfall nattetid. 

Med hög kyllast avses 400 kW såväl dag som natt medan låg kyllast innebär 150 kW natt och 200 kW dag. Att 
värmeåtervinningen dagtid och med hög kyllast mellan -8 och 10 °C är betydligt högre då TA4 går i basdrift 
jämfört med uppvärmning beror på att returtemperatur vid uppvärmningsdriftläget är högre än tillgänglig 
temperatur. Vid de högre utetemperaturerna förekommer uppvärmningsdriftfallet sällan.  
 
I Figur 40 presenteras hur den värme som årligen skulle kunna återvinnas är fördelad över de olika 
värmebatterierna.  
 

 

 
Figur 40 Hur mycket värme som årligen skulle kunna återvinnas i de olika ventilationsaggregaten [MWh/år] om 

framledningstemperaturen är 26 °C. 
Summan är 1367 MWh men på grund av att värmeåtervinningen tidvis begränsas av den tillgängliga värmen från 
kylmaskinen är den faktiska mängden 1194 MWh/år.  
 
Totala flödet genom VÅ kommer variera kraftigt mellan olika driftfall. Det leder till att värmeövergångstalet i 
värmeväxlaren också kommer variera.  

Förändring av elförbrukning 
Under uppvärmningssäsongen är temperaturskillnaden mellan kylmedel och uteluft för det mesta tillräckligt stor 
för att kylmedelsfläktarna inte ska behöva gå. Därmed kan elförbrukningen som kan sparas genom att 
kylmedelskylarna avlastas anses försumbar.  
 
Inkopplingen av värmeåtervinning enligt Figur 36 kommer ge ökat tryckfall i kretsen även då VÅ är bortkopplat 
och uppvärmningen sker helt från VS1. Med befintliga pumpar kan det leda till minskat flöde genom batterierna. 
I de batterier där returtemperaturen tidvis är hög kan det innebära att batterierna får för låg kapacitet. Det gäller 
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främst TA4 som saknar efterbehandling. I övriga aggregat bör den lilla flödesminskning som kan tänkas uppstå 
inte vara några problem.  
 
Tryckfallet i VÅ-kretsen på grund av friktion beräknas bli ca 25 kPa. Lika stort tryckfall antas tillkomma för 
krökar, ventiler och andra engångsförluster. Ytterligare 50 kPa antas tillkomma genom värmeväxlaren mot 
kylmedelskretsen vilket ger ett totalt tryckfall på ca 100 kPa. Cirkulationspumpen antas ha 70 % verkningsgrad. 
Energin för att driva cirkulationspumpen beräknas uppgå till ca 7,5 MWh/år.  
 
Baserat på att en värmeväxlare vid seriekoppling väljs så att tryckfallet i denna blir ca 50 kPa och pumpens 
verkningsgrad antas vara ca 70 % ger seriekoppling ca 1,8 kW högre elförbrukning. Befintlig pump skulle inte 
klara av att täcka det ökade tryckfallet. Därför installeras en till cirkulationspump innan värmeväxlaren. 
Kylcentralen kan anses köras i vinterdrift 8 månader per år och vid sommardrift leds flödet alltid förbi 
värmeväxlaren så att förhållanden liknar nuvarande. Ökade elförbrukningen på grund av ökat pumparbete i 
kylmedelskretsen blir då ca 10 MWh/år.  
 

Ekonomi 
I Tabell 13 presenteras en uppskattning av kostnaderna för att installera det system för värmeåtervinning från 
kylmaskinen som presenterats i detta kapitel.  
 
Tabell 13 Investeringskostnader för värmeåtervinningskreten. 
Post Beskrivning Kostnad [SEK] 
Rördragning Ca 200 m per riktning plus avstick för enskilda 

aggregat. Varierande diameter. Inklusive isolering 
och montering.   

1 200 000 

VVX-KM-VÅ 400 kW 60 000 
Ackumulatortank  6 m3 130 000 
Cirkulationspump VÅ inklusive 
frekvensomriktare 
 

4 kW  42 000 

Cirkulationspump KM 
 

2 kW 30 000 

Styrventiler  190 000 
Byggarbeten Exempelvis håltagning i väggar för att möjliggöra 

rördragning 
50 000 

Programmering styr  60 000 
Projektering   150 000 
Summa  1 910 000 
 
Uppskattningarna av investeringskostnader har delvis baserats på uppgifter om kostnader för ombyggnationer 
från (REPAB, 2010) samt mail-konversation med kylkonstruktör3. Programmeringskostnader har uppskattats via 
angivna programmeringskostnader för olika åtgärder i tidigare examensarbeten och beaktande av skillnad i 
komplexitet. (Karlsson, 2014) (Lundholm, 2015) 
 
Även om osäkerheten för vissa enskilda komponenter kan ligga inom 20 % eller mindre är osäkerheten för andra 
poster och summan betydligt större än så. Det är möjligt att totalkostnaderna blir betydligt högre och därmed 
även återbetalningstider längre.  
 
Den årliga nettobesparingen beräknas bli 742 000 koronor per år vilket ger återbetalningstiden 2,6 år.  

Scenario lägre kylalstring 
Då det är troligt att kylalstringen skulle kunna minska presenteras här hur det skulle påverka potentialen till 
värmeåtervinning i Tabell 14.  
 

                                                      
3 E-mailkonversation 2016-06-09 med Philip Ngo, Kylkonstruktör, Tyréns AB 



48 
 

Tabell 14 Översikt över hur värmeåtervinningspotentialen påverkas av förändringar i kylalstring. 
 Nuvarande kylalstring Lägre kylalstring Scenario 2014 
Värmeåtervinning 
[MWh/år] 

1 190 1130 925 

Ökad elförbrukning 
[MWh/år] 

17,6 17,0 15,7 

Nettobesparing [kr/år] 742 000  702 000 574 000 
Återbetalningstid [år] 2,6 2,7 3,3 
Scenariot ”Lägre kylalstring” innebär att kylalstringen alltid är 200 kW dagtid och 150 kW nattetid och 
i ”Scenario 2014” är kylalstringen 150 kW dagtid och 100 kW nattetid och helger såsom tycks ha varit fallet våren 
2014. 

Optimerad kondenseringsnivå 
Den optimala nivån för kondenseringstemperaturen beror främst på hur mycket värmemängden som kan 
återvinnas ändras och hur kompressorarbetet påverkas samt förhållandet mellan el- och värmepris. Det varierar 
med såväl utetemperaturen som aktuell kyllast och driftfall. Högre temperaturnivåer leder till minskat vattenflöde 
och därmed lägre pumparbete för att ge samma värmeeffekt men denna faktor är så liten i förhållande till 
variationen i kompressorarbete att den inte har någon inverkan på valet av optimal kondenseringsnivå. I Figur 41 
visas hur den optimala framledningstemperaturen i VÅ-kretsen varierar med utetemperaturen för de olika 
scenarierna för kylalstringsnivå presenterade i föregående avsnitt.  

 
Figur 41 Optimal temperatur för värmeåtervinning vid olika utetemperaturer för olika scenarier för kylalstringsnivå. 

 
Vid sjunkande utetemperatur ökar värmebehovet men även framledningstemperaturen och i vissa fall även 
returtemperaturen för värmebatterierna. Det innebär att oavsett vilken av dessa faktorer som begränsar 
möjligheten till värmeåtervinning kommer lönsamheten av att höja kondenseringstemperaturen öka med 
sjunkande utetemperatur. Att optimala temperaturen istället sjunker under vissa temperaturintervall kan främst 
förklaras med att det är den tillgängliga värmen från kylmaskinen som börjar bli den begränsande faktorn allt 
oftare vilket gör att en allt större andel av värmen nattetid kan avsättas i de batterier som har så låga temperaturer 
att det främst är värmebehovet som är den begränsande faktorn. Att det finns flera toppar och dalar beror på att 
den tillgängliga kondensorvärmen blir den begränsande faktorn vid olika utetemperaturer för olika driftfall. Med 
nuvarande kylalstring hade den optimala temperaturen fortsatt att stiga även under 0 °C om den inte hade 
begränsats till 33 °C. Vid temperaturer över ca 15 °C då värmebehovet minskar avgörs den optimala 
temperaturen främst av balansen mellan minskat kompressorarbete och ökat kylmedelskylarfläktarbete vid sänkt 
kondenseringstemperatur. Så länge el- och fjärrvärmepriset ligger någorlunda nära varandra har kurvorna ungefär 
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samma form. Möjlig värmeåtervinning, ökad elförbrukning samt nettobesparing med optimerade 
temperaturnivåer visas i Tabell 15.  
 
 

Tabell 15 Översikt över hur värmeåtervinningspotentialen påverkas av förändringar i kylalstring med optimerad 
kondenseringstemperatur. 

 Nuvarande kylalstring Lägre kylalstring Scenario 2014 
Värmeåtervinning 
[MWh/år] 

1360 1210 924 

Ökad elförbrukning 
[MWh/år] 

71,3 30,1 13,63 

Nettobesparing [kr/år] 812 000  745 000 577 000 
Återbetalningstid [år] 2,4 2,6 3,3 
 
 
 

Antal aggregat att ansluta 
Hur många och vilka av ventilationsaggregaten som detta värmesystem ska kopplas till är en avvägning mellan 
investeringskostnader och besparingspotential. Om fler batterier kopplas in krävs mer ledningsdragning och fler 
shuntgrupper vilket ökar investeringskostnaderna men det gör också att mer värme kan utnyttjas på lägre nivåer 
eftersom returen från många batterier kan värmas lite. Med färre aggregat inkopplade måste returtemperaturen 
från dessa höjas mer för att få avsättning för den tillgängliga värmen från kylmaskinerna. I detta fall har alla 
enskilda aggregat bedömts ge tillräckligt stor besparing för att motivera den extra kostnad som anslutningen av 
detta aggregat medför. TA17 som ligger långt ifrån övriga aggregat har en hög kostnad för att ansluta till 
värmeåtervinningssystemet men ger också betydande avsättning för värmeåtervinningen. Om ledningarna ändå 
dras ända bort till TA17 innebär det att kostnaden för att ansluta de aggregat som bidrar betydligt mindre även är 
låg.   
 

5.2 Alternativ 2 
Nedan presenteras ett förslag på lösning till värmeåtervinning som är något enklare med mindre komplex 
styrning än föregående alternativ.  
Returledningarna till VS1 från de enskilda värmebatterierna går ihop och värms via en värmeväxlare upp av 
utgående kylmedel från VKA2 enligt Figur 42 innan de går ihop med returen från radiatorer och 
efterbehandlingsaggregat. 

 
Figur 42 Förslag på alternativ anslutning av värmeåtervinning till ventilationsaggregat. 

Då vattnet till förvärmningsbatteriet i TA1 värms via en värmeväxlare finns det ingen direkt returledning som i 
dagsläget går från värmebatteriet till VS1 som man skulle kunna dra om via en värmeväxlare till KM-kretsen. 
Avläsningar från dyktemperaturgivare tyder på att returtemperaturerna från värmeväxlaren till VS1 (VVX-VS1-
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KB2) är något för höga för att vara lämpliga att värma via kylmaskiner under större delen av 
uppvärmningssäsongen. För att värma returen från förvärmningsbatteriet i TA1 med låga temperaturer krävs att 
värmningen sker via shuntning som beskrivet i föregående avsnitt eller att VVX-VS1-KB2 byts ut mot en större 
så att temperaturen på varma sidan av värmeväxlaren kan hållas lägre. Alternativt att en till värmeväxlare 
seriekopplas. Eftersom flödet går direkt från VS1 till värmeväxlaren skulle det dock krävas att flödet på varma 
sidan sänks något. Nedanstående data baseras på att en värmeväxlare väljs så att utloppstemperaturen på varma 
sidan alltid hålls vid 22 °C och ingående hetvatten kommer direkt från VS1 och ansluts till värmeåtervinngen 
enligt Figur 43.  
 

 
Figur 43 Förslag på hur värmeåtervinning kan anslutas till KB2-kretsen för förvärmning av TA1. 

Schemat är en förenklad bild av hur flödet går genom KB2 vid vinterdriftfall. Ledningar som går till 
köldbärarkretsen KB1 har utelämnats.  
 
Flödet i VS1 varierar med utetemperaturen och mellan natt och dag men påverkas inte av kylmaskinens drift. Då 
endast en del av flödet genom värmebatteriet går via VS1 och resterande återcirkuleras innebär det att flödet 
efter korsningen för återcirkulation är lägre än innan vilket innebär att temperaturen måste höjas mer för att föra 
över samma värmemängd.  
 
Flöden på returvatten från de enskilda batterierna har beräknats via värmebalans för blandningen mellan 
returvatten och hetvatten från VS1 enligt ekvation (5.2.1).  
 
 

�̇�𝑚𝑉𝑉𝑉𝑉1 =  �̇�𝑚𝑏𝑏𝑣𝑣𝑡𝑡𝑡𝑡𝑒𝑒𝑟𝑟𝑖𝑖 ∙ �
𝑡𝑡𝑉𝑉𝑉𝑉1 − 𝑡𝑡𝑟𝑟𝑒𝑒𝑡𝑡𝑢𝑢𝑟𝑟
𝑡𝑡𝑓𝑓𝑟𝑟𝑣𝑣𝑒𝑒 − 𝑡𝑡𝑟𝑟𝑒𝑒𝑡𝑡𝑢𝑢𝑟𝑟

� (5.2.1) 

 
Temperaturen på det returvatten som går in i värmeväxlaren mot kylmedelskretsen är beräknad med ekvation 
(5.2.2). 
 

𝑡𝑡𝑟𝑟𝑒𝑒𝑡𝑡𝑢𝑢𝑟𝑟 =  
∑ ��̇�𝑚 ∙ 𝑐𝑐𝑝𝑝 ∙ 𝑡𝑡�𝑖𝑖
𝑖𝑖
𝑖𝑖=1

∑ �̇�𝑚𝑖𝑖
𝑖𝑖
𝑖𝑖=1

 (5.2.2) 

 
Index 𝑖𝑖 står för de olika ventilationsaggregatens värmebatterier.  
Om alla förvärmningsbatterier är fullt öppna mot VS1 och maximala flödet genom värmeväxlaren mot KB2 
antas vara 2 l/s är det totala flödet ca 19 l/s. Då önskad framledningstemperatur till värmebatterierna oftast är 
betydligt lägre än framledningstemperaturen i VS1 blandas betydligt lägre flöden än så in från VS1. Hur flödet 
varierar mellan olika driftfall och med utetemperaturen kan ses i Figur 44.  
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Figur 44 Hur flödet från batterierna till VS1 varierar med utetemperaturen och mellan olika driftfall. 

 
Eftersom returtemperaturen i vissa fall kan överstiga temperaturen från KM krävs en bypass-ledning som leder 
returen förbi återvinningsslingan.  
 
För att stabilisera systemet installeras ackumulatortank. Lagom storlek på denna tank bedöms vara ca 3 m3. Då 
urladdas tanken på ca 5 minuter vid de högsta förväntade lastfallen.  
 

KM-kretsen 
Kylmedelskretsen utformas på samma sätt som beskrivet i föregående kapitel.  
 
Utgående flöde från kondensorn leds först genom värmeväxlaren mot VÅ-kretsen för att maximera 
värmeöverföringen. Därefter leds en del av flödet via kylmedelskylarna och en del direkt tillbaka till kondensorn. 
Blandningen styrs så att önskad returtemperatur till kondensorn erhålles.  
 

Värmeväxling mellan KM och VÅ 
Vattenflödet från VÅ genom värmeväxlaren regleras inte efter KM-temperaturer utan endast utifrån 
värmebatteriernas behov. Det innebär att framledningstemperaturen i VÅ kommer variera med kylmaskinens last 
samt med flödet genom VÅ.  Följande analyser baseras på antagandet att vattnet värms upp till 0,5 °C under 
ingående KM-temperatur.  

Nuvarande kylmaskinsdrift 
Nedan redogörs hur mycket värme som skulle kunna återvinnas med nuvarande drift av kylmaskinen.  
 
Hur mycket värme som kan återvinnas vid olika utetemperaturer och olika driftfall illustreras i Figur 45 och Figur 
46.  
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Figur 45 Den värmeeffekt som kan återvinnas vid olika driftfall dagtid. 

 

 
Figur 46 Den värmeeffekt som kan återvinnas vid olika driftfall nattetid. 

Med hög kyllast avses 400 kW såväl dag som natt medan låg kyllast innebär 150 kW natt och 200 kW dag. 
Tillgänglig värme är aldrig den begränsande faktorn och ofta kan inte ens hälften av värmen från kondensorn 
återvinnas. Att värmeåtervinningen dagtid under ett brett spann av utetemperaturer är betydligt högre då TA4 
går i basdrift jämfört med uppvärmning beror på att returtemperatur vid uppvärmningsdriftläget är högre än 
tillgänglig temperatur. Vid de högre utetemperaturerna förekommer uppvärmningsdriftfallet sällan. Skillnaden i 
värmeåtervinning mellan hög och låg kyllast beror på att hög kyllast ger högre temperaturer.  
 
Totala värmen som kan återvinnas under ett normalår med detta alternativ beräknas till ca 540 MWh.  

Ökad elförbrukning 
Värmeväxlaren antas ge ca 50 kPa högre tryckfall i kylmedelskretsen jämfört med nuvarande installation. Det gör 
att en ny cirkulationspump måste installeras och att pumparbetet kommer öka med ca 1,8 kW. Kylcentralen kan 
anses köras i vinterdrift 8 månader per år och vid sommardrift leds flödet alltid förbi värmeväxlaren så att 
förhållanden liknar nuvarande. Ökade elförbrukningen på grund av ökat pumparbete i kylmedelskretsen blir då 
ca 10 MWh/år.  
 
En symmetrisk plattvärmeväxlare väljs. Då geometrin på de båda sidorna är identisk kan förhållandet i tryckfall 
förväntas motsvara flödesförhållandet i kvadrat. Om även skillnaden i viskositet mellan vatten och 
propylenglykolblandningen beaktas kan tryckfallet på sekundärsidan förväntas vara som högst 6,3 kPa.   
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Det ökade tryckfallet i VS1 orsakat av att returledningen dras om via en värmeväxlare via kylcentralen beräknas 
uppgå till ca 50 kPa varav ca 25 kPa på grund av friktion, lika mycket för engångsförluster samt värmeväxlaren. 
De shuntgrupper som befinner sig närmast kylcentralen är också längst ifrån fjärrvärmeabbonentcentralen och 
ledningen till någon av dessa utgör troligtvis det dimensionerande tryckfallet för hela VS1. För att minimera 
tryckändringar i resten av VS1 installeras en cirkulationspump innan värmeväxlaren mot KM.  Med en 
verkningsgrad på 70 % ger det ca 1,8 MWh el per år för drift av denna pump.  

Investeringskostnader 
I Tabell 16 presenteras en uppskattning av kostnaderna för att installera det system för värmeåtervinning från 
kylmaskinen som presenterats i detta kapitel.  
Tabell 16 Investeringskostnader för värmeåtervinningskreten. 
Post Beskrivning Kostnad [SEK] 
Rördragning Ca 200 m per riktning plus avstick för enskilda 

aggregat. Varierande diameter. Inklusive isolering 
och montering.   

1 000 000 

VVX-KM-VÅ 400 kW 60 000 
Ackumulatortank  3 m3 65 000 
Cirkulationspump VÅ 
 

1 kW med frekvensomriktare 30 000 

Cirkulationspump KM 
 

2 kW 30 000 

VVX-VÅ-KB2 200 kW 45 000 
Styrventiler  110 000 
Byggarbeten  50 000 
Programmering styr  40 000 
Projektering   150 000 
Summa  1 580 000 
 
Den årliga nettobesparingen beräknas bli 290 000 koronor per år vilket ger återbetalningstiden 5,4 år.  

Optimerad kondenseringstemperatur 
Med denna lösning ges den största nettobesparingen när kondenseringstemperaturen hålls så hög som möjligt 
vid alla utetemperaturer.  
 
Hur mycket värme som kan återvinnas vid olika utetemperaturer och olika driftfall illustreras i Figur 47 och Figur 
48.  
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Figur 47 Den värmeeffekt som kan återvinnas vid olika driftfall dagtid. 

 

 
Figur 48 Den värmeeffekt som kan återvinnas vid olika driftfall nattetid. 

 
I Tabell 17 visas en översikt över potentialen och lönsamheten för denna lösning för värmeåtervinning vid 
maximal kondenseringstemperatur och olika nivåer på kylbehovet.  
 

Tabell 17 Översikt över hur värmeåtervinningspotentialen påverkas av förändringar i kylalstring med optimerad 
kondenseringstemperatur. 

 Nuvarande kylalstring Lägre kylalstring Scenario 2014 
Värmeåtervinning 
[MWh/år] 

914 849 729 

Ökad elförbrukning 
[MWh/år] 

40 29 21 

Nettobesparing [kr/år] 547 000 512 000 441 000 
Återbetalningstid [år] 2,9 3,1 3,6 
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5.3 Förvärmning av varmvatten 
Med tanke på det begränsade energibehovet för uppvärmning av varmvatten presenterat i avsnitt 3.1 i 
förhållande till kylbehovet anses förvärmning av varmvatten inte vara ett attraktivt alternativ för att utnyttja 
värme från kylmaskiner.  
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6 Diskussion 
 
På grund av kyl- och värmesystemens befintliga utformning finns det ingen enkel lösning för att återvinna värme 
från kylmaskinerna. Utan omfattande ombyggnationer av befintligt värmesystem eller dragning av nya 
värmeledningar och de därmed förbundna höga kostnaderna är värmeåtervinning från kylmaskinerna i A-huset 
inte möjlig. Värmeåtervinningen skulle kunna genomföras på flera andra sätt än de som presenterats i kapitel 5. 
Under rådande omständigheter har det dock bedömts som osannolikt att någon av dessa skulle vara lämpligare 
än de föreslagna och någon djupare analys av dessa har därför inte genomförts. Att koppla in 
värmeåtervinningen till framledningen i VS1 hade krävt nästan lika omfattande rördragningar. Att ansluta 
värmeåtervinningen till VS1 hade dessutom krävt att temperaturerna i radiatorkretsarna sänks avsevärt. Det hade 
i sin tur krävt att radiatorerna byts ut mot exempelvis fläktkonvektorer för att kunna leverera erforderlig 
värmeeffekt vid de temperaturer som kan fås från kylmaskinerna.  
 
Det höga luftflödet i ventilationsaggregat utan värmeåtervinning ger ett högt värmebehov med låga 
returtemperaturer i förvärmningsbatterier. Det innebär att en stor del av överlappet mellan kyl- och värmebehov 
kan utnyttjas utan några förändringar av kylmaskinerna eller värmesystemet om kylmaskinerna bara ansluts till 
just dessa delar av värmesystemet. En höjning av kondenseringstemperaturen gör dock att ännu mer värme kan 
återvinnas.  
 
Utanför arbetstid är det oftast värmebehovet som är den begränsande faktorn för hur mycket värme som kan 
återvinnas då endast en begränsad del av ventilationen är i drift dygnet runt. Dagtid begränsas 
värmeåtervinningspotentialen huvudsakligen av tillgänglig värmemängd från kylmaskinerna. Vid högre 
utetemperaturer är det främst värmebehovet i förvärmningsbatterierna som är den begränsande faktorn. Därmed 
skulle åtgärder för att sänka returtemperaturen från dessa få mycket begränsad effekt. För att öka 
värmeåtervinningen ytterligare skulle därför fler värmeförbrukare behöva anslutas. Urvalet som finns består då av 
efterbehandlingsvärmebatterier och radiatorkretsar. För båda skulle det behövas åtgärder för att sänka 
returtemperaturen. En sänkning av vattenflödena genom dessa skulle troligtvis inte ge tillräckligt stor effekt om 
kapaciteten skall bibehållas. Värmebatterierna i efterbehandlingsaggregaten skulle behöva ersättas med större och 
radiatorerna ersättas med fläktkonvektorer. Båda åtgärderna skulle bli kapitalintensiva och besparingen begränsad. 
Det är därför osannolikt att dessa åtgärder skulle vara lönsamma.  
 
Mycket av indatan till de beräkningar som utförts har begränsad noggrannhet. Dessutom har generaliseringar 
behövt göras för att behandla systemens egenskaper som en funktion av utetemperaturen. Då systemens 
beteende även beror på många andra faktorer går det aldrig att exakt förutsäga detta som en funktion av endast 
utetemperaturen. Därmed kan inga av resultaten ses som exakta värden men ger ändå en bra indikation på 
ungefär vilket nivå de verkliga värdena troligtvis ligger. Förhållandet mellan olika alternativa lösningar gäller dock 
fortfarande. Den största osäkerhetsfaktorn är investeringskostnaderna för att genomföra föreslagna åtgärder. 
Kostnaderna för vissa enskilda komponenter kan förutsägas med relativt god säkerhet medan kostnaderna för 
andra poster är väldigt grova uppskattningar. Tyvärr utgör posterna med stor osäkerhet majoriteten av 
totalkostnaden vilket gör att även den blir mycket osäker. Då det för större projekt inte är ovanligt att 
oförutsedda kostnader uppstår är det mycket möjligt att investeringskostnaderna och därmed även 
återbetalningstiderna i verkligheten kan bli det dubbla. För noggrannare kostnadsuppskattning krävs mer 
detaljerad projektering. 
 

6.1 Förslag på vidare studier 
• Undersöka hur mycket kyla som faktiskt krävs. I detta arbete har det antagits att producerade kylan 

motsvarar det faktiska kylbehovet men det kan finnas stor potential att sänka denna. Speciellt fenomenet 
att kyllasten tidvis är ca 400 kW och ofta ca 200 kW men sällan däremellan kan med stor sannolikhet 
bero på brister i styrningen av någon kylförbrukare och bör därför undersökas. Även ökningen i 
kylalstring de senaste åren bidrar till misstankarna om att något inte står helt rätt till i köldbärarkretsen. 
Detta bör göras innan en eventuell implementering av förslag presenterade i detta arbete.  

• Undersöka möjligheter och potential att minska kompressorarbetet istället. Efter en kartläggning av 
kylbehovet och hur kylalstringen kan minskas bör det även undersökas hur det kvarvarande kylbehovet 
kan tillgodoses på ett mer effektivt sätt. Möjliga lösningar att undersöka kan vara att sänka 
kondenseringstemperaturen och låta denna flyta med utetemperaturen eller ombyggnad av kylcentralen 
för att möjliggöra utnyttjandet av frikyla. Det vore även lämpligt att undersöka om och hur 
kylmaskinernas drift kan optimeras. 
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• Möjligheterna att återvinna värme från kylmaskinerna i B-huset. Överlappet mellan värmebehov och 
tillgänglig värme från kylmaskinerna är i samma storleksordning som i A-huset. Om kylalstringen i A-
huset minskas betydligt kan överlappet i A-huset bli lägre än i B-huset. Jämfört med A-huset är 
variationerna i värmebehov mellan dag och natt mindre. I praktiken är det därför möjligt att B-huset kan 
ha bättre förutsättningar för värmeåtervinning än A-huset.  

• Detta arbete har fokuserat på att undersöka potentialen av olika sätt att bättre utnyttja kylmaskiner. 
Möjligheter och hinder för att faktiskt genomföra dem i praktiken kräver dock djupare undersökning.  

7 Slutsatser 
 
D-huset har mycket bra förutsättningar för att återvinna värme från kylmaskiner. Värmen från kylmaskinerna bör 
kunna täcka nästan hela D-husets uppvärmningsbehov om värmeåtervinningen genomförs korrekt.  

I B-huset kan det vara praktiskt svårt att implementera värmeåtervinning från kylmaskiner på grund av brist på 
plats för att installera värmeväxlare för att koppla samman kylmedels- och värmesystemen. I teorin finns det 
dock potential till betydande värmeåtervinning och det kan vara värt att undersöka djupare hur värmeåtervinning 
skulle kunna implementeras i B-huset och lönsamheten i det hela.  

A-huset har störst överlapp mellan värme- och kylbehov och därmed den största mängden värme som teoretiskt 
skulle kunna återvinnas från kylmaskinerna. Dessutom finns det stora värmebehov vid låga temperaturnivåer 
vilket gör att mycket värme från kylmaskinerna skulle kunna utnyttjas även utan att höja 
kondenseringstemperaturen. Det är dock oftast fördelaktigt att ändå höja kondenseringstemperaturen då det gör 
att större värmemängder kan återvinnas. Några förändringar i konstruktionen av kylmaskinerna eller enheter för 
värmedistribution är därför inte nödvändiga. 

Beroende på hur värmeåtervinningen utformas och om kylalstringen förblir vid samma nivåer kan behovet av 
fjärrvärme minskas med upp till över 1300 MWh/år med nettobesparingar på drygt 800 000 kronor per år. Det 
krävs dock omfattande ombyggnad för att integrera värme- och kylmedelsystemen och kostnaderna för dessa är 
svåra att avgöra utan mer ingående projektering. Därmed blir osäkerheten i återbetalningstid väldigt stor. För det 
mest fördelaktiga alternativet har återbetalningstiden bedömts vara ca två och ett halvt år men det dubbla är inte 
heller helt osannolikt.   
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