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ABSTRACT  

The idea of snow cooling in this case is to save snow from winter to summer and to use it for 
air conditioning and for saving energy in the production of ice in hockey arenas. Today in 
Sweden, snow power on a large scale is used only on one place, the hospital in Sundsvall. 
There you’ll find a pond with 70 000 m3 of snow. The melt water in the pond is heated up 
while cooling down warm air from the hospital, before circulating back to the pond where it 
regains a low temperature passing through the snow. The idea was to examine the possibility 
to use such a system in Västerås, at the multiple sports arenas at Rocklunda, partly for air 
conditioning and partly for ice production. This work was made possible through gathering 
information on snow storage and on the Sundsvall snow cooling plant, by interviewing people 
with insight in the Sundsvall hospital and Rocklunda sports arenas and by calculating the 
electricity consumption, necessary amount of snow and making an LCC-analysis. For air 
conditioning the melt water would be used like in Sundsvall but for ice production the melt 
water would be used for condensing the cooling media in the heat pump at a lower 
temperature then it would do while cooling with air or river water during summer. Annual 
electricity savings of 120 and 154 MWh for the arenas were made for 2016 and 2017 when 
using the snow for ice production. For the air conditioning the saving were estimated to 
around 55 MWh per year. A snow dispatch hatch in one of the hockey arenas made an 
alternative to a full-scale snow cooling system. Using this hatch for temporal snow power 
could save up to 62 MWh per year when used for ice production and 38 MWh when used for 
air conditioning. The estimated costs for construction of said system proved to be too 
expensive for making a full-scale snow power system a reality. For ice production a storage of 
103 000 m3 of snow was needed which made for a result of -57 MSEK in the LCC-analysis. 
For the air conditioning alone, a storage of 6 000 m3 was needed which made for a result of -
4.2 MSEK. The snow dispose hatch, even without the need of snow storage, resulted in -5.9 
MSEK for ice production and -1.6 MSEK for air conditioning. With more thoroughly 
estimations of the investment costs, together with global warming and thus bigger potential 
for saving energy, this might be a promising investment in the future. 

Keywords: Snow cooling, air condition, ice production, free cooling, nature cooling, 
cooling machine, melt water. 
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SAMMANFATTNING  

Tanken med snökyla är i detta fall att spara snö från vinter till sommar och då använda det 
kalla smältvattnet för att skapa komfortkyla eller minska mängden köpt energi vid 
isproduktion i ishallar. Att spara snö och is är i sig inget nytt fenomen men att använda det 
som kyldepå för komfortkyla är ovanligt och görs i dagsläget endast på en plats i Sverige i stor 
skala, vid sjukhuset i Sundsvall. En snöbassäng rymmande 70 000 m3 med snö återfinns där. 
Smältvatten från bassängen cirkulerar genom filter till ett par värmeväxlare som kyler luft 
som i sin tur kyler inomhusluften på sjukhuset. Från värmeväxlarna cirkulerar vattnet sedan 
tillbaka till snöbassängen där det kyls när det passerar genom snölagret. 

Tanken var att undersöka hur ett sådant system skulle kunna användas dels för komfortkyla, 
dels för isproduktion vid områdets isplaner. Detta gjordes genom insamling av information 
inom områdena snölagring samt snökylesystemet vid Sundsvalls sjukhus, genom intervjuer 
och samtal med människor insatta i Sundsvalls sjukhus och i Rocklundaområdet och genom 
att beräkna elförbrukningar och erforderliga snömängder och till sist genom att göra en LCC-
analys. 

För komfortkyla skulle smältvattnet användas som i Sundsvall men för isproduktion skulle 
smältvattnet användas för att kondensera kylmaskinernas köldmedier vid en lägre 
temperatur än de gör när de kyls med varm sommarluft eller vatten. Besparingar vid 
isproduktion kunde påvisas, upp till 120 respektive 154 MWh för 2016 och 2017. För 
komfortkylan kunde inte de exakta energibesparingarna beräknas men uppskattningsvis rör 
det sig om kring 55 MWh per år. Ett alternativ till en fullskalig installation av snökyla 
presenterade sig i den ena hockeyarenans tipplucka där all hopskrapad is från ismaskinen 
töms. Denna lösning genererade besparingar på knappt 62 MWh per år vid isproduktion och 
38 MWh vid komfortkyla. 

De uppskattade konstruktionskostnaderna var dock för höga för att göra det lönsamt med 
någon fullskalig installation av snökyla. I fallet med isproduktion krävdes ett lager på 103 
000 m3 snö vilket gav ett resultat i LCC-kalkylen på -57 miljoner kronor. För endast 
komfortkylan rörde det sig om ett snölager om 6 000 m3 för en fullskalig installation och ett 
resultat i LCC-kalkylen på -4,2 miljoner kronor. 

Tippluckan visade för isproduktion upp ett resultat på -5,9 miljoner kronor trots avsaknad av 
snödepå och därmed avsevärt lägre installationskostnader som följd. För tippluckan blev 
resultatet istället -1,6 miljoner kronor. Detta resultat kan dock komma att ändras genom mer 
noggranna investeringskostnadsuppskattningar och genom förändrade förutsättningar så 
som global uppvärmning, vilket medför en ökad besparingspotential, samt högre 
elprishöjningar kan det möjligen visa på lönsamhet. 

Nyckelord: Snökyla, komfortkyla, isproduktion, frikyla, naturkyla, kylmaskin, smältvatten.
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BETECKNINGAR 

Beteckning Beskrivning Enhet 

Ek Kompressoreffekt kW 

T Absolut temperatur K 

t Temperatur °C 

FÖRKORTNINGAR 

Förkortning Beskrivning 

LCC Life Cycle Cost, livscykelskostnadsanalys. 

VVX Värmeväxlare 

F&S Friskis & Svettis 

DEFINITIONER 

Definition Beskrivning 

Naturkyla Inkluderar frikyla och lagrad kyla 

Frikyla Utnyttjande av ett medium som är kallare än det tänkta 
utrymme som skall kylas. 

Snökyla Utnyttjande av snö som källa till frikyla. 

Komfortkyla Luftkonditionering för att hålla inomhustemperaturen 
på en behaglig nivå. 

Processkyla Kylning av maskiner. 

Konstsnö Snö producerad genom snökanoner. 
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1 INLEDNING 

I Sverige finns ett stort överskott av kyla vintertid samtidigt som det förekommer ett behov 
av extra kyla sommartid. Tanken med snökyla är att ta vara på detta överskott för att 
använda det när det behövs; snö lagras under vinterhalvåret och används för att kyla inneluft 
eller skapa is under sommarhalvåret. Snökyla kan användas överallt där klimatet tillåter och 
görs med fördel i områden med tillräcklig tillgång på naturlig snö. Det är ett sätt att sänka 
kostnader samtidigt som det sänker miljöpåverkan genom att utnyttja gratis smältenergi från 
snö. Stora mängder snö skottas idag ihop runtom i landets städer och det finns stora resurser 
att hämta genom att ta tillvara på snön. I vissa fall spenderar fastighetsägare pengar på att 
värma snö och is för att smälta undan de växande snölagren. Genom att istället utnyttja snön 
som naturkyla under sommarhalvåret kan stora besparingar göras, både ekonomiska såväl 
som miljömässiga. 

1.1 Bakgrund 
Människor har långt innan tillgången till elektricitet använt sig av snö och is för att kyla och 
lagra färskvaror. Isskåp var en vanlig företeelse under 1800-talet och 1900-talets första hälft. 
Som förklaras i uppslagsverket Nordisk Familjebok (1910) bestod isskåpen av ett invändigt 
utrymme för matvaror med isolerade omslutningar samt ett utrymme som kunde fyllas på 
med is. Is togs upp från sjöar under vintern, lades under täcken av exempelvis sågspån och 
kunde på så vis lagras under större delen av året för att fyllas på i isskåpen med jämna 
mellanrum. 

I och med elektricitetens intåg i det svenska hemmet ersattes isskåpen med kylskåp av den 
typ som finns idag, och därmed försvann under andra halvan av 1900-talet både nyttan och 
nödvändigheten med att lagra stora mängder is under sommarhalvåret. 

Ett idag vanligt förekommande inslag är komfortkyla, som ofta projekteras och installeras vid 
nybyggnationer av byggnader eller köps till efteråt i form av exempelvis portabla 
luftkonditioneringsenheter. Det finns även byggnader där kyla i olika former är nödvändigt 
för lokalernas verksamhet. Oavsett avsikt och oberoende av hur kylan produceras strävas det 
alltid efter mer ekonomiskt hållbara lösningar, och med Sveriges miljömål med bland annat 
minskat utsläpp av växthusgaser (Naturvårdsverket, 2017) även mot mer energieffektiva 
installationer. 

Att ta vara på snö för att kyla matvaror är som nämndes ovan ingen nyhet, men att lagra snö 
för att till exempel kyla luft i byggnader är en relativt ny företeelse. Som första anläggning i 
sitt slag i världen har sedan år 2000 snölagring för främst komfortkyla framgångsrikt 
bedrivits vid sjukhuset i Sundsvall med stora besparingar i elanvändning och med en 
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minskning av koldioxidutsläppen med 90 % (Adehult, 2016). Om liknande anläggningar kan 
byggas på fler platser i Sverige kan detta vara ett bra alternativ för framtiden. 

1.1.1 Rocklunda fastigheter 

Rocklunda är en stadsdel i Västerås som är helt dominerad av idrottsanläggningar. Här 
återfinns hela sex arenor/hallar för ishockey, konståkning, innebandy, fotboll, gym, konserter 
och evenemang med mera, totalt cirka 50 000 m2. Dessutom finns i anslutning till området 
motionsspår av varierande längd samt ett 2,5 km långt konstsnöspår. De 
arenor/planer/byggnader som kommer behandlas i detta arbete är ABB Syd, ABB Nord, 
Mimerhallen, Hakonplan, Månskensrinken samt Friskis & Svettis (F&S). En översikt över 
området kan ses i Figur 1 nedan. Av dessa finns det isplaner på samtliga utom i F&S lokaler, 
där det däremot, tillsammans med ABB Nords restaurang, kontor och konferenslokaler, finns 
komfortkyla installerat. Med fem isplaner i bruk under delar av året produceras en ansenlig 
mängd restprodukter i form av avskrapad is när planerna bearbetas av ismaskiner. Dessutom 
faller årligen en hel del snö över området som måste tas om hand.  

 

Figur 1 – Översikt över Rocklundaområdet med arenor, planer och byggnader. Bild publicerad med 
tillstånd av Google. 
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1.2 Problemformulering 
Arenorna har idag ett stort kylbehov som täcks genom traditionella kylmaskiner. Rester från 
arenaisarna och hopskottad snö från parkeringar lagras i högar längs med områdets vägar 
och planer och avlägsnas i sällsynta fall även genom att frakta bort den med lastbilar eller 
smälta den med fjärrvärme och låta den rinna ut i avloppssystemet. Kan isen som 
produceras, tillsammans med snön som faller, användas i en snökyleanläggning likt den i 
Sundsvall? Och kan anläggningen även användas för att producera mer högvärdig kyla som 
är fallet vid isproduktion? Tanken vore i så fall att täcka hela eller delar av kylbehovet genom 
att ta till vara på snön och isen under vintern och låta den kyla anläggningarna under 
sommaren. Framförallt är det is som produceras, men området har även komfortkyla, och en 
kombination av snökyla och kylmaskiner kan vara möjlig. 

1.3 Syfte 
Syftet är att undersöka lönsamheten och möjligheterna att använda snö för komfortkyla och 
isproduktion, vilka faktorer som påverkar lönsamheten samt möjligheten att genom dessa 
lösningar sänka miljöpåverkan. 

1.4 Frågeställningar 
Vissa vintrar kan vara snöfattiga och Mälardalen kan mycket väl ligga i ett område som inte 
har tillräcklig tillgång på naturlig snö. Rocklundas tillgång till konstsnö kan dock hjälpa till 
att producera snö bara temperaturen sjunker tillräckligt mycket. De frågor som dyker upp 
inför en eventuell installation av snökyla är följande: 

• Hur mycket is och snö krävs för att täcka kylbehovet under sommarhalvåret? Faller 
det tillräckligt med naturlig snö eller behövs det kompletteras med konstsnö, och kan 
tillräckligt med konstsnö i så fall produceras för ändamålet? 

• Hur mycket energi kan sparas genom att utnyttja kylan i snön istället för nuvarande 
kylmetoder? 

• Hur ser lönsamheten ut för en eventuell konvertering till snökyla? Är de eventuella 
besparingarna tillräckligt stora för att motivera ett byte av kylsystem? Hur ser 
installationskostnader och driftkostnader ut under hela livscykeln? 

1.5 Avgränsningar 
Studien omfattar en bedömning av den ekonomiska lönsamheten för åtgärderna. 
Prisuppgifter och kostnader kommer inte kartläggas i detalj utan baseras på nyckeltal och 
erfarenhetsvärden som arbetas fram i samråd med sakkunniga och i befintlig litteratur. 
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Antaganden tas om att gropar och kulvertar kan grävas och läggas. 

Endast öppna bassänger kommer behandlas för snöförvaring. Detta då anläggningen i 
Sundsvall använder en öppen bassäng och det anses vara det enklaste för ändamålet att följa 
deras exempel. 

Studien behandlar inte skillnader mellan olika typer av snö (naturlig eller producerad) och 
hur föroreningar påverkar snökvaliteten. Medelvärden för densitet mm. kommer att 
användas. 

Antaganden tas om att snökyla kan kombineras med nuvarande kylsystem men hur en 
integration går till undersöks inte ingående. 

Detaljerade beräkningar för snösmältning kommer inte genomföras utan uppskattas genom 
tillgång till befintliga studier och litteratur.  

2 SNÖKYLA 

Tanken med snökyla är att en snödepå ska agera buffert för kallvatten, som bildas när snön 
smälter. Detta kallvatten kan sedan användas under sommarhalvåret då tillgång till naturligt 
kallvatten (eller andra kylande medier) är en bristvara. Vid användning av snölagret 
cirkulerar smältvatten från depån till en värmeväxlare där det möter ett varmare medium 
(rent vatten i exempelfiguren nedan) innan det leds tillbaka till snödepån. I värmeväxlaren 
ökar temperaturen på smältvattnet samtidigt som temperaturen på det mötande mediet 
sänks. Det uppvärmda vattnet återförs sedan till snödepån där det kyls ned igen samtidigt 
som mer snö smälter. En principskiss för ett sådant system, där snön används för 
komfortkyla, kan ses i Figur 2 nedan.  

 

Figur 2 – Principskiss för system med snödepå för komfortkyla. Bild modifierad och publicerad med 
tillåtelse från snowpower.se. 

I denna typ av system cirkulerar rent vatten som sekundär köldbärare mellan två 
värmeväxlare. I den första värmeväxlaren möter den sekundära köldbäraren smältvattnet 
(den primära köldbäraren) och kyls ned. I den andra värmeväxlaren används detta nu 
nerkylda cirkulationsvatten för att kyla tilluften till lokalen samtidigt som vattnet värms upp 
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och leds tillbaka till den första värmeväxlaren. Nackdelen med detta system, med snökyla för 
komfortkyla, är dock att det inte går att nå temperaturer lägre än smältvattnet. Detta är inget 
problem vid komfortkyla då tilluften ändå inte ska vara så kall som smältvattnet, men vid 
isproduktion krävs däremot lägre temperaturer och systemet måste då integreras med en 
köldmaskin. 

En klassisk köldmaskin består (precis som en värmepump) förenklat av en förångare, en 
kompressor, en kondensor och en expansionsventil. Dessa fyra komponenter bildar en 
cirkulationskrets för ett köldmedium som arbetar mellan olika temperaturer på hög- 
respektive lågtryckssida. Värme tillförs köldmediet under lågt tryck i förångningsprocessen 
och avges under högre tryck då gasen kondenserar. I en sådan process är det, som Granryd et 
al. (2011) skriver, just i kompressorn som arbetet för processen sker, och det är 
temperaturdifferensen mellan förångnings- och kondensationstemperaturen som ger upphov 
till det arbetet. Kallvattenbufferten i snödepån kan här användas för att hålla nere 
kondensationstemperaturen i kylkretsen vilket betyder ett mindre kompressorarbete och 
därigenom lägre kostnader (energimässiga). En principskiss för ett sådant system kan ses i 
Figur 3 nedan där den vänstra kretsen i figuren är kallvattencirkulationen och den högra 
kretsen är en enkel köldmaskin. 

 

Figur 3 – Principskiss för system med snödepå för isproduktion. Bild modifierad och publicerad med 
tillåtelse från snowpower.se. 

Snödepån och smältvattencirkulationen (delen till vänster om VVX i bilderna ovan) är 
således likadan för de båda systemen och det som skiljer sig åt är hur värmeväxlaren används 
samt integrationen med det system som det ska kyla. 

Det som gör detta system fördelaktigt jämfört med att kyla med till exempel luft illustreras i 
Figur 4 nedan, där T1 och T2 är kondenseringstemperaturen respektive 
förångningstemperaturen och Ek är kompressorarbetet. Den övre heldragna linjen motsvarar 
kondenseringstemperaturen vid kylning med luft en varm sommardag och den streckade vid 
kylning med smältvatten från en snödepå. Om utomhustemperaturen antages vara kring 25 
°C så måste kondenseringstemperaturen vara högre än så, säg ~35 °C för att kondensering 
skall ske då köldmediet kommer in i kondensorn. Varmare utomhusluft kräver därför högre 
kondenseringstemperatur vilket endast kan uppnås genom att höja trycket på gasen i 
kompressorn, och desto högre tryck som krävs, desto större blir arbetet som kompressorn 
måste utföra. Det är därför fördelaktigt att ha en så låg kondenseringstemperatur som 
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möjligt. Med smältvatten från en snödepå kan kondenseringstemperaturen hållas vid en 
konstant låg nivå så länge det finns snö i depån som kyler returvattnet. På så sätt krävs inte 
ett lika stort kompressorarbete vilket direkt leder till en lägre elförbrukning. 

 

Figur 4 – Skillnad i kompressorarbete vid snökyla jämfört med luftkyla en varm sommardag. Bild 
publicerad med tillåtelse från Mistral Associates (2017). 

Skillnaden mellan kondenserings- och förångningstemperatur är också, som Granryd et. al. 
(2011) skriver, det som direkt påverkar effektiviteten hos köldmaskinen enligt följande 
formel: 

𝐶𝑂𝑃! = 1 + 𝜂!"
𝑇!

𝑇! − 𝑇!
 

där 𝜂!" är den totala Carnotverkningsgraden, vilken beror till stor del av hur kylcykeln är 
utformad med temperaturer för överhettning och underkylning, typ av köldmedium och 
verkningsgraden för kompressorn. Normalt ligger 𝜂!" i spannet 0,4-0,6. 

Själva snökyleprocessen (den vänstra cirkulationskretsen i Figur 2 och Figur 3 ovan) kan 
delas in i tre steg: Smältning, uppvärmning och nedkylning. Steg 1 och 3 sker båda samtidigt 
då det återförda vattnet kyls av i samband med att ny snö smälter. För enkelhets skull 
behandlas de dock separat nedan. 
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2.1 Steg 1 – smältning 
Det första steget i processen är snösmältningen. När snö utsätts för temperaturer över 0 °C 
påbörjas smältningsprocessen. Som Moran et. al. (2012) skriver så krävs det tillförsel av 
värme för att ett ämne skall genomgå en fasförändring. Vid normalt lufttryck sker denna 
fasförändring vid 0 °C då is övergår till vatten. I Figur 5 nedan visas hur temperaturen ändras 
vid tillförsel av värme. I tillstånd A återfinns is vid -2 °C. Vid värmning ökar temperaturen på 
isen tills den hamnar i tillstånd B – is vid 0 °C. Från tillstånd B till C sker fasövergången, här 
ökar inte temperaturen utan samtlig tillförsel av värme åtgår till smältningen. I tillstånd C är 
smältningen klar och här återfinns vatten vid temperaturen 0 °C. Vidare värmetillförsel ökar 
nu temperaturen på vattnet och i tillstånd D återfinns vatten vid 2 °C. 

 

Figur 5 – Temperaturförändring vid fasövergång från is till vatten. 

Värmen som behövs för att värma upp 1 kg is 1 °C är inte densamma som den värme som 
behövs för att smälta 1 kg is eller värma upp 1 kg vatten 1 °C, och den mest energikrävande 
delen är själva fasövergången. För att värma 1 kg is 1 °C åtgår 2,2 kJ (Nordling & Österman, 
2006), för att därefter smälta denna mängd is åtgår 334 kJ (Sveriges Universitets 
Matematikportal) och för att fortsätta värma vattnet 1 °C krävs 4,2 kJ (Nordling & Österman, 
2006). Dessa värden sammanfattas i Tabell 1 nedan där de för is och vatten kallas för ämnets 
värmekapacitet, medan värdet för fasövergången kallas för dess smältvärme. Luft vid 
temperaturen 0 °C finns med som referens i tabellen. 

 

 

 

A	

B	 C	

D	

-3,0	

-2,0	

-1,0	

0,0	

1,0	

2,0	

3,0	

Temperatur	

----------Värmetillförsel---------->	

Fasförändring	från	is	till	vatten	
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Tabell 1 – Värmekapacitet och smältvärme för is, vatten och luft. (Nordling & Österman, 2006), (The 
Engineering ToolBox, 2017), (Sveriges Universitets Matematikportal). 

	 Värmekapacitet	[kJ/kg,K]	

Is	(-4	°C)	 2,2	

Vatten	(4	°C)	 4,2	

Luft	(0	°C)	 1,0	

	 Smältvärme	[kJ/kg,K]	

Smältning	is	->	vatten	(0	°C)	 334	
 

2.2 Steg 2 – uppvärmning 
Efter snödepån leds smältvattnet till en värmeväxlare där det möter det varma medium som 
skall kylas ned. Detta är en process som beror på typ av värmeväxlare och mötande medium, 
smältvattnets temperatur kommer att öka men hur stor temperaturhöjningen blir är olika 
från fall till fall. I fallet med komfortkyla är det rent vatten som möter smältvattnet och kyls 
ned innan det i sin tur kyler tilluften i den byggnad där komfortkylan är installerad. Vid 
isproduktion agerar värmeväxlaren kondensor i en köldmaskinkrets och smältvattnet möter 
då det köldmedium som cirkulerar i kylkretsen. 

2.3 Steg 3 – nedkylning 
Efter uppvärmningen leds vattnet åter till snödepån för att kylas ned igen. Då gäller det 
omvända jämfört med uppvärmning av vatten som diskuterades ovan, 4,2 kJ per kilo måste 
lämna vattnet för att sänka temperaturen 1 °C. Värmen lämnar vattnet och förs över till den 
smältande snön när det passerar snölagret. För varje kilo snö som smälter till vatten krävs 
det cirka 16 kilo 5-gradigt vatten, vilket kan ses nedan.  

𝐸!"#ö!"#$å!" !" ! !" !"ö !"## !"##$% = 334 𝑘𝐽 

𝐸! °! !"#$"%&!'%(ä!"!#!$ !" !" !" !"##$% = 5 𝐾 ∗ 4,2 
𝑘𝐽

𝑘𝑔 ∗ 𝐾
∗ 16 𝑘𝑔 = 336 𝑘𝐽 

Att ha tillgång till ett lager med snö innebär att temperaturen kan sänkas 5 °C på en 16 
gånger så stor vattenmängd. Att ha en snödepå är därför av största vikt när det gäller att på 
ett effektivt sätt kyla det återförda vattnet. 
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3 METOD 

För att besvara frågeställningarna ovan har en litteraturstudie och beräkningar gjorts, samtal 
och intervjuer samt platsbesök utförts. Därefter har en analys av områdets möjligheter att 
installera snökyla gjorts. Intervjuer och samtal har skett med följande personer: 

• B. Sandvall (via telefon, fysiskt möte och e-post): För information om det mesta som 
rör Rocklunda och dess anläggningar. 

• J. Hedh (via telefon, fysiskt möte och e-post): För information om områdets 
ismaskiner och snöhantering. 

• J. Lindberg (via telefon och e-post): För information om drift, funktion och ekonomi 
kring snökyleanläggningen i Sundsvall. 

• A. Eskilsson (via e-post): För information om anläggningarnas elförbrukning. 

• N. Selin (via telefon och e-post): För information om anläggningarnas kylmaskiner. 

• T. Buchinhoren (via e-post): För information om en kylmaskins andrahandsvärde vid 
försäljning. 

• K. Skogsberg (via Linkedin in-mail): För återkoppling och synpunkter på rapportens 
resultat. 

3.1 Litteraturstudie 
Litteraturstudien består av informationsinsamling från vetenskapliga publikationer, 
intervjuer med Lindberg enligt ovan och information från myndigheter. Den har utförts i 
syfte att inhämta information om det första snökylesystem i större skala som etablerades i 
Sverige, Sundsvalls sjukhus, samt för kunskap kring hur lagring av snö bäst går till, och då 
framförallt med fokus på täckmaterial för snödepån. Litteraturstudien har skett genom 
sökningar i LIBRIS, DiVA och Google med sökorden: Snökyla, kylteknik, snölagring, ’snow 
power’, ’snow storage’ och ’snow cooling’. 

3.2 Beräkningar 
Beräkningar för arenornas elförbrukning, snömängder och LCC-analyser har utförts i MS 
Excel. Som underlag har Rocklunda Fastigheter AB tillhandahållit uppgifter om relevanta 
kylbehov, snömängder och drifttider. Selin (2017) på Francks Kylindustri har bidragit med 
information och uppskattningar om kylmaskinerna ifråga. 
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3.3 Analys av snökyleinstallation 
Utredningen består av en utvärdering av insamlade data samt beräkningar för storlek på 
kylanläggning och eventuella kostnader eller besparingar. Arbetsflödet gick till på följande 
sätt: 

• Möjlig ihopsamlad och producerad snömängd beräknas. 

• Energikostnader för produktion av is och komfortkyla beräknas både för dagsläget 
samt för fallet vid en konvertering till snökyla. 

• Investeringskostnader jämförs mot energibesparingar i en LCC-kalkyl. 

• En känslighetsanalys redogör för alternativa utfall och brytpunkter för lönsamhet. 

4 LITTERATURSTUDIE 

För inläsning på området har en litteraturstudie gjorts. Litteraturstudien omfattar två 
områden varav den första är snölagring. Snölagring är av stor vikt för att kunna använda 
snön under hela sommarhalvåret och en vital del för en lyckad snökyleinstallation. 
Litteraturstudiens andra del innefattar sjukhuset i Sundsvall som använt sig av snökyla i stor 
skala sedan millennieskiftet, och använt snölagret främst för komfortkyla. 

4.1 Snölagring 
Det är viktigt med en effektiv lagring av snön för att kunna bevara den under hela 
sommarhalvåret. Här kommer fokus ligga på snölagring i en öppen bassäng på marken då det 
anses enklast och bäst för ändamålet, men snö kan även lagras under marken eller i någon 
typ av byggnad. 

4.1.1 Snölagring under mark 

Vid snölagring under marken krävs ett utrymme att husera snön i. Johansson (1999) tar upp 
flertalet alternativ i sitt examensarbete om säsongslagring av kyla i bergrum, förutom 
bergrum även gruvor och tunnlar. Att lagra snö på detta sätt är väldigt effektivt tack vara den 
låga temperaturskillnaden mellan snön och dess omgivning. Dock finns inga hålrum att tillgå 
i närheten av Rocklunda så detta alternativ faller bort på grund av det. 
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4.1.2 Snölagring i byggnad 

Vid lagring inuti en byggnad skyddas snön från omgivningen med hjälp av isolerade väggar 
och tak för att minska smältningen. Skogsberg (2005) refererar flera studier på 
framgångsrika anläggningar i Japan och Kanada där snö lagras på detta sätt för att kyla 
grönsaker. I dessa fall var det själva luften som användes som köldbärare. Studierna visade 
på goda resultat för lagring av frukt och grönt men en nackdel i vissa fall var att temperatur 
och luftfuktighet inte kunde bestämmas med hög precision (Kobiyama, 1997; Suzuki et al, 
1997; Vigneault, 2000; se Skogsberg, 2005, s. 7). 

4.1.3 Snölagring i öppen bassäng ovan mark 

På grund av vattens höga värmekapacitet (~4 gånger högre än luft) blir 
temperaturvariationerna mindre då vatten används som köldbärare istället för luft. Likt 
anläggningen i Sundsvall krävs det då en isolerad bassäng för att hindra snön från att smälta 
bort samt för att smältvattnet inte ska rinna ner i marken (Nordell & Skogsberg, 2002). 

Näslund (2000) undersökte i sitt examensarbete möjligheten till fjärrkyla i Sundsvall baserat 
på sjövatten och lagrad snö. Här diskuterades ett lager med ett snödjup om 8 meter vilket 
ansågs vara en kompromiss mellan minimala förluster och rationell fyllning. Som isolerande 
täckmaterial rekommenderades två lager 10 mm tjocka polyuretancellplastmattor, alternativt 
0,2 m sågspån för att uppnå samma isoleregenskaper. 

Skogsberg (2005) nämner i sin doktorsavhandling en studie vid Polarbröds bageri i Älvsbyn 
där det undersöktes om snö kunde ersätta en del av drivenergin för kylmaskinerna. De låga 
kyltemperaturerna på mellan -18 °C – -36 °C begränsade dock fördelarna av snökyla 
(Antonsen et al, 1998; se Skogsberg, 2005, s. 10). 

4.1.4 Smältning 

Snösmältningsprocessen påbörjas så fort snön kommer i kontakt med en yta eller ett medium 
som håller en temperatur på över 0 °C (förutsatt att snön håller temperaturen 0 °C). Under 
sommarhalvåret är både mark och luft varmare än snöns smältpunkt men enligt Skogsberg 
(2005) står ytsmältning för den största delen av den smälta snön, varvid ett kompakt 
snölager rekommenderas. Detta uppnås med gott resultat med hjälp av en pistmaskin.  

För att snölagrets smälthastighet ska hållas så låg som möjligt krävs alltså att ytan isoleras 
ordentligt. Melin Söderström & Lintzén (2017) gav en föreläsning vid snökonferensen i Åre 
om just detta med bakgrund i deras laborationstester med olika övertäckningsmaterial. 
Enligt dem är det värme från marken, regn och värme från omgivningen som påverkar 
snösmältningen. Resultaten från deras tester visar att quartzenepulver var det material som 
hade bäst isolerförmåga medan sågspån var det bästa av de naturliga materialen. Sågspånen 
isolerade bättre desto tjockare lager som täckte snön och sämre desto äldre de var. 2 år gamla 
sågspån hade bara kvar 90 % av isolerförmågan medan 7-8 år gamla sågspån hade tappat till 
dryga 70 %. Smälthastigheten för dessa material, för olika isolertjocklek, framgår av Tabell 2 
nedan och gäller för rumstemperatur utan inverkan av yttre faktorer som regn, vind och 
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solinstrålning med mera. Kostnadsskillnaden för materialen är dock av betydande skillnad. 
Vid tiden för testerna kostade sågspån mellan 54-120 kr/m3 medan quartzene kostade 9 000 
kr/m3.  

Tabell 2 – Snöns smälthastighet vid isolering med olika material (Melin Söderström & Lintzén, 
2017). 

Material	 Tjocklek	[mm]	 Smälthastighet	[kg/m2,h]	

Quartzenepulver	 100	 0,20	

Quartzenegranuler	 100	 0,28	

Sågspån,	2	år	 150	 0,30	

Sågspån,	nytt	 100	 0,32	

Sågspån,	2	år	 50	 0,36	

Sågspån,	2	år	 100	 0,38	

Sågspån,	7-8	år	 100	 0,40	
 

Lintzén (2016) publicerade i sin doktorsavhandling om snöns egenskaper en 
sammanställning av initial snövolym kontra total mängd som smält bort och kunde 
konstatera att ju större snölagret varit från början desto mindre var de procentuella 
förlusterna genom naturlig smältning. Snön lagrades i de flesta fall från senvår till slutet av 
oktober/början av november med Sotji, Ryssland, som enda undantag där snön lagrades till 
februari för användning under de olympiska spelen. En sammanställning över platser, initial 
volym snö, täckmaterial och uppskattad mängd bortsmält snö kan ses i Tabell 3 nedan. Ett 
samband kan här ses där en större initial volym snö leder till en lägre andel smält snö. 
Underlagen som snölagren förvarades på anges inte i avhandlingen. 

Tabell 3 – Andel smält snö vid verkliga lagringsförsök (Lintzén, 2016). 

Plats	 Volym	[m3]	 Täckmaterial	 Uppskattad	mängd	
smält	snö	[%]	

Vuokatti,	Finland	 20	000	–	25	000	 Presenning	och	sågspån	30-40	cm	 20	

Östersund,	2006	 2	högar	á	10	000	 Sågspån	70-80	cm	 30	

Östersund	 20	000	 Sågspån,	50	cm	 20	

Östersund,	2015	 30	000	 Sågspån,	40	cm	 12	

Piteå,	2013	 2	400	 Geotextil	och	50-60	cm	bark	 29	

Piteå	 3	400	 Geotextil	och	50-60	cm	bark	 29	

Arjeplog,	2013	 1	600	 Geotextil	och	40-50	cm	bark	 61	

Birkebeiner,	
Norge	

40	000	 Träflis	30-50	cm	 17	

Sotji,	Ryssland,	
2013	

800	000	(flertalet	
högar)	

Flera	lager	geotextil,	skumplast,	
aluminiumfolie	

20-50	
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4.1.5 Bassängkonstruktion 

Som nämnts ovan krävs det ett utrymme för att lagra snön. Nordell och Skogsberg nämner 
flertalet möjligheter med lagringar ovan och under jord (Nordell & Skogsberg, 2002; Skogsberg, 
2005) men valet för Sundsvalls Sjukhus och det som kommer behandlas här är lagring ovan 
jord i en öppen bassäng. Tanken med en bassäng att lagra snön i är att den ska agera 
uppsamlingsplats för smältvattnet, som är köldbäraren i systemet. Vattnet pumpas ur 
bassängen, med pump och pumphus (med fördel) placerat utanför bassängen för att 
möjliggöra konstruktion och underhåll, såväl för att om möjligt utnyttja gravitationen för 
flödet genom olje- och sandfilter (se Figur 6 nedan). Vattenläckaget bör vara lågt och 
bassängen behöver en viss andel vatten som buffert för variationer i uttagseffekt. Huruvida 
bassängen är mer eller mindre vattentät beror på om den är belägen över eller under 
grundvattennivån samt grundvattenflödet i marken. Ligger bassängen ovan 
grundvattennivån eller om flödet är högt behövs en vattentät bassäng. Från en geoteknisk 
synvinkel är det bäst om bassängen konstrueras rakt på solitt berg eller grovkornigt material. 
Består marken av mer finkornigt material finns risk för tjälskott. Tjäle i marken direkt under 
bassängen undviks genom att fylla bassängen med snö eller vatten. Återfinns mark med risk 
för tjälskott på bassängens sidor rekommenderas omslutande markisolering eller andra 
åtgärder för att undvika tjäle. 

4.2 Sundsvalls Sjukhus 
Sundsvalls sjukhus drivs av Landstinget Västernorrland, och som Lindberg (2017), 
energicontroller vid Landstinget, berättar har anläggningen för snökyla varit i bruk sedan år 
2000. Anläggningen hade initialt en kapacitet på 40 000 m3 snö och 932 MWh kyla men 
efter en utbyggnad 2008 utökades kapaciteten till 70 000 m3 snö och 2,4 GWh kyla. En 
kombination av både naturlig snö såväl som snö tillverkad från snökanoner används för att 
fylla depån. Snön används främst för att kyla inomhusluften på sjukhuset, med en liten del 
som processkyla för bland annat röntgenmaskiner. 

4.2.1 Systemuppbyggnad 

Snökyleanläggningen vid Sundsvalls sjukhus består av en snödepå, filter, pumpar och 
värmeväxlare. En skiss av anläggningen kan ses i Figur 6 nedan. Till höger om värmeväxlarna 
återfinns sjukhusets system för komfortkyla. 
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Figur 6 – Systemets uppbyggnad. Bild återgiven med tillstånd från snowpower.se. 

4.2.2 Snödepå 

Som Skogsberg skriver (2005) lagras snön i en 140 x 60 meter stor bassäng med ett maximalt 
snödjup på 9 meter. Bassängen för snöförvaringen har en lutning på runt 1 %. Detta för att 
smältvattnet skall samlas på den ena sidan av bassängen för lättare avrinning och cirkulation. 
Bassängen har i botten 0,1 m asfalt och under asfalten ligger 0,5 m grus, 0,1 m isolering och 
0,8 m sand. För att undvika håligheter (med ojämn smältning som följd samt risk för glipor i 
ovanliggande isolering) trycks snön till maskinellt med hjälp av pistmaskiner. Efter att 
snölagret är fullt täcks det med ett 0,2 m tjockt lager av 20-150 mm stora sågspån. Enligt 
Nordell och Skogsberg (2002) är det kring 30 % av den totala snömängden som smälter 
under dessa förutsättningar. 

4.2.3 Smältvattencirkulation 

Smältvattnet cirkulerar från snödepån genom grovfilter, grus- och oljeavskiljare, 2 stycken 
pumpar á 50 + 35 liter/sekund och självrensande finfilter innan det når två värmeväxlare om 
1 + 2 kW. På returledningen finns möjlighet för avtappning av vatten om behovet finns. Det 
finns även en möjlighet att låta smältvattnet cirkulera utan att passera värmeväxlarna i de fall 
smältvattnet inte håller tillräckligt låg temperatur. Vattnet distribueras sedan i bassängen 
dels via inlopp i botten, dels via anordningar som sprutar vattnet över snön. 

Ur energisynpunkt är det fördelaktigt om köldbäraren har lägsta möjliga temperatur. Detta 
sker enklast genom att ha ett köldmedium i ett stängt system som cirkulerar genom snön. 
Men i en kanadensisk studie refererad av Skogsberg (Morofsky, 1981 se Skogsberg 2005, s. 48) 
avvisas idéer om ett köldbärarsystem med rör under snön på grund av ekonomiska nackdelar 
såväl som de allvarliga konsekvenserna som kan uppstå vid ett eventuellt läckage. I öppna 
system cirkulerar själva smältvattnet och en fördel med detta är enligt Skogsberg en bättre 
värmeöverföring mellan köldbäraren och snön. En jämn fördelning av smältvatten över snön 
rekommenderas för en jämn smältning över hela bassängen. Ojämn smältning kan leda till 
att isolering ramlar av. 
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4.2.4 Ekonomi 

Den initiala investeringskostnaden för snökyleanläggningen uppgick enligt Skogsberg (2005) 
år 1999 till 14,5 miljoner kronor med en uppskattad fördelning enligt Tabell 4 nedan. 

Tabell 4 – Investeringskostnader för snökyleanläggningen (Skogsberg, 2005). 

Kostnad	 [kSEK]	

Bassängkonstruktion	 4	800	

Markisolering	 1	000	

Stängsel	+	fordonsväg	 700	

Pumphus	 1	000	

Pumpar,	rör	etc.	 4	000	

Elinstallationer	 1	000	

Kontrollsystem	 600	

Planering	 1	400	

Totalt	 14	500	
 

Till detta kom kostnaden för utbyggnaden av anläggningen 2008 som enligt Lindberg (2017) 
uppgick till densamma som grundinvesteringen, 14,5 miljoner kronor. Fördelningen för 
kostnaderna kan ses i Tabell 5 nedan. 

Tabell 5 – Investeringskostnader för utbyggnaden 2008 (Lindberg, 2017). 

Kostnad	 [kSEK]	

Mark	och	bygg	 9	600	

Rör	 1	700	

El	och	styr	 1	300	

Brunnar	 630	

Projektering	 650	

Diverse,	pistmaskin	mm.	 590	

Totalt	 14	470	
 

Själva driftskostnaden uppgick före utbyggnaden till 1,1-0,5 kr/kWh kyla och efter 
utbyggnaden har den enligt Lindberg sjunkit ner mot 0,4-0,3 kr/kWh kyla. 
Energianvändningen fördelade sig enligt Tabell 6 nedan. 
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Tabell 6 – Fördelning av energianvändning vid drift av Sundsvalls snökyleanläggning (Lindberg, 
2017). 

	 Första	anläggning	före	
utbyggnad	
2000-2005	

Enbart	
utbyggnad	

Hela	
anläggningen	
2009-	

Pumpar	[kWh/år]	 10	000	 9	000	 19	000	

Elvärme	pumpstation,	
utebelysning	[kWh/år]	

15	000	 0	 15	000	

Snökanoner	[kWh/år]	 15	000	 15	000	 30	000	

Summa	elenergi	[kWh/år]	 40	000	 24	000	 64	000	

Diesel	[kWh/år]	 30	000	 10	000	 40	000	

Total	energi	[kWh/år]	 70	000	 34	000	 104	000	
 

4.2.5 Snöinsamling och tillverkning 

Snöbassängen fungerar även som snödeponi för staden. I samtal med Lindberg (2017) 
framgår att en miljöavgift på 130 kronor tas ut per lastbil, vilket ger inkomster på runt 200 
000 kronor per säsong. Riktigt snörika vintrar har dock inkomsterna uppgått till hela 600 
000 kronor. 

Att tillverka snö har dock varit en nödvändighet samtliga säsonger, och kan dessutom vara 
till fördel då stor insamling av snö för kan bli kostsamt, som Johansson (1999) påpekar i sitt 
examensarbete om säsongslagring av kyla i bergrum. 

Att tillverka snö på konstgjord väg görs med enkelhet genom snökanoner. Skogsberg (2005) 
tar i sin avhandling upp två sorters snökanoner; TopGun 11 från JL Toppteknik som är av 
typen lågenergitorn samt Areco Supersnow som är av typen ”fläkt i tunna”. 
Tillverkningsmängden beror mycket av klimatet i allmänhet och temperaturen i synnerhet. 
Snöproduktionspotential (SPP) för flertalet städer i Sverige och Europa undersöktes och 
resultaten för Stockholm för båda ovan nämnda snökanoner samt för olika variationer kring 
medeltemperaturen visas i Tabell 7 nedan. Anläggningen hade åren 2000-2005 en andel 
konstsnö om 37-70 % beroende på nederbörden under vintern. 

Tabell 7 – Snöproduktionspotential för Stockholm (Skogsberg, 2005). 

SPP	[ton	år-1	snökanon-1]	

	 Tmedel	+	2	 Tmedel	+	1	 Tmedel	 Tmedel	-	1	 Tmedel	-	2	

TopGun	11	 19	802	 24	770	 30	862	 38	180	 46	828	

Areco	Supersnow	 32	264	 41	171	 51	498	 61	864	 73	909	
 

Utvecklingen av snökanoner har gått mycket framåt de senaste 8-10 åren där den största 
skillnaden jämfört med 20 år sedan är att snön produceras snabbare och till lägre energi än 
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tidigare (SLAO, 2017). Enligt en rapport om snökyla från Umeå Universitet (Granström, 
Langendahl, & Olsson, 2010) förbrukas 0,2 kWh el vid tillverkning av 1 m3 konstsnö. Vid 
sjukhuset har anläggningen fått ner kostnaderna för snötillverkning, berättar Lindberg 
(2017), genom att vatten från egen brunn, under slutet av januari oftast, pumpas upp i botten 
av bassängen och därigenom kyls av snön innan det leds vidare till snökanonerna. 

5 SNÖKYLA VID ROCKLUNDA FASTIGHETER 

En fullskalig installation av snökyla utnyttjar snöns smältenergi på två fronter; dels vid 
komfortkyla för ett behagligt inomhusklimat, dels vid isproduktion för områdets isplaner. Vid 
Rocklunda är det tre arenor (ABB Syd, ABB Nord och Mimerhallen) samt två utomhusplaner 
(Hakonplan och Månskenshallen) som har isplaner. Månskenshallen betraktas här som en 
utomhusplan då den har liknande utnyttjningstider som Hakonplan och klimatskalet endast 
består av oisolerad plåt. 

Isproduktionen sker genom traditionella kylmaskiner. Den enda energin som stoppas in i 
systemet sker sålunda i kompressorn och arbetscykeln liknar den högra delen i Figur 3. ABB 
Syd har ett eget system för isproduktion där avkylningen sker med vatten från den 
närliggande Svartån medan ABB Nord och Mimerhallen har ett gemensamt system för 
isproduktion där avkylningen sker med luft. Områdets komfortkyla finns i Friskis & Svettis 
lokaler samt i ABB Nords restaurang, kontor och konferenslokaler. Denna kyla produceras 
genom två separata luftkylda kylmaskiner som återfinns vid respektive byggnad. 

I avseende att använda snökyla antas att nuvarande kylmaskiner kan användas och att det 
därför bara är att ”koppla på” smältvattnet som kylning. Utomhusplanerna är inte av intresse 
då deras brukstider är okt/nov – mars, medeltemperaturen under denna årstid är så pass låg 
att nuvarande kylsystem med fördel kan användas. En eventuell installation av snökyla bör 
därför undanta kylbehovet av utomhusplanerna. Detsamma gäller under vintermånaderna 
för arenorna som med fördel kyls med kallvatten respektive utomhusluft när tillgång till detta 
finns. Att använda snökyla vintertid ger ingen besparing överhuvudtaget då smältvatten från 
snö ofta är varmare än själva utomhusluften eller samma temperatur som vattnet från 
Svartån. 

För isproduktion och komfortkyla kommer en investeringskostnad uppskattas för bland 
annat konstruktion av snöbassäng, de båda fallen behandlas separat med olika 
uppskattningar för bassängstorlek och snömängd med mera. Dock finns ett alternativ till 
bassäng i ABB Nord då all is från arenans ismaskin töms i en tipplucka där snön smälter till 
vatten som sedan spolas ut i avloppssystemet. Detta behandlas vid sidan av de båda andra 
alternativen som en möjlighet för just denna arena att använda detta smältvatten 
kontinuerligt för isproduktion och komfortkyla vartefter luckan fylls på. Inledningsvis 
kommer ett avsnitt tas upp som behandlar klimatet för Västerås då detta är av intresse för 
samtlig kylproduktion.  
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5.1 Klimat för Västerås 
Klimatet är avgörande för chansen till fallen snö såväl som möjligheterna att tillverka 
konstsnö. Dessutom är temperaturen avgörande för hur mycket energi som kan sparas vid en 
eventuell konvertering till snökyla.  

I Tabell 8 nedan kan medeltemperaturer för Västerås, åren 2007-2017 ses, med Sundsvall 
som referens. I snitt ligger medeltemperaturen oftast under 0 °C från december – februari, 
dock förekommer vissa avvikelser och under de varmaste vintrarna är det endast 
minusgrader under en enda vintermånad. Detta påverkar självklart möjligheterna att 
tillverka konstsnö men som sågs tidigare kan en snökanon fortfarande producera ansenliga 
mängder snö även under vintrar där medeltemperaturen överstiger det normala med upp till 
2 °C.  

Från och med maj månad sker i de flesta fall en markant temperaturökning som håller i sig 
till och med september vilket betyder att det är under denna tidsperiod som de stora 
energibesparingarna kan ske vid utnyttjande av snökyla och därmed den tiden av året som 
snökyla kan komma att användas. 

Tabell 8 – Medeltemperaturer månadsvis för Västerås, åren 2007 – 2017 samt snittemperatur under 
åren 2007-2016. Sundsvall finns med som referens. (SMHI, 2017). 

Månad\År	 -07	 -08	 -09	 -10	 -11	 -12	 -13	 -14	 -15	 -16	 -17	 Medeltemp.	[°C]	

januari	 -0,8	 1,5	 -2,4	 -9,4	 -3,2	 -2,4	 -4,4	 -2,7	 -0,2	 -5,9	 -1,5	 -3	

februari	 -4	 2,1	 -4,1	 -6,9	 -6,1	 -3,9	 -3,1	 1,5	 0,2	 -0,8	 -1,4	 -2,5	

mars	 3,5	 1,3	 0,2	 -1,6	 0	 3,7	 -3,6	 3,9	 2,9	 2,4	 2,4	 1,3	

april	 7,8	 6,8	 7,9	 5,4	 8,8	 4,9	 4,2	 7,3	 7,2	 5,8	 4,8	 6,6	

maj	 10,9	 11,8	 11,5	 11,3	 11,5	 		 		 10,9	 9,3	 12,4	 11,5	 11,2	

juni	 16,1	 16,1	 13,9	 15,3	 17	 13,4	 16	 13,9	 13,8	 15,9	 14,9	 15,1	

juli	 16,6	 18,4	 17,3	 20,1	 18,5	 17,1	 18	 20,2	 16,6	 17,9	 17,1	 18,1	

augusti	 17,1	 15,2	 16,9	 16,5	 16,4	 15,9	 16,7	 16,8	 16,8	 16	 16,3	 16,4	

september	 11,5	 10,6	 12,9	 11,1	 13,3	 11,8	 11,8	 12	 12,4	 14,4	 		 12,2	

oktober	 6,8	 7,4	 4,4	 5,3	 7,7	 5,7	 7,7	 8,4	 6,3	 6,4	 		 6,6	

november	 1,4	 2,1	 4,9	 -1,3	 4,9	 3,6	 3,4	 4,5	 4	 0,9	 		 2,8	

december	 0,4	 -0,1	 -4	 -8,8	 1,6	 -5,1	 2,5	 -1,1	 2,2	 1,1	 		 -1,1	

Årsmedel	 7,3	 7,8	 6,6	 4,8	 7,5	 6,4	 6,8	 8	 7,7	 7,2	 		 7,0	

Årsmedel	
Sundsvall	 4,6	 5,1	 4	 2,2	 4,9	 4,2	 4,5	 5,8	 5,2	 4,6	 		 4,5	

 

Förutom temperaturen är även nederbörden av stort intresse. Enligt SMHI (2017) kommer 
det strax över 500 mm nederbörd per år över Västerås. Av detta är runt 23 % i form av snö 
(SMHI, 2017). I Figur 7 nedan visas antal dygn med snötäcke för åren 1961-1990. Där kan ses 
att medelvärdet för Västerås ligger strax under 100 dagar per år. Detta stämmer relativt bra 
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med att det i snitt är minusgrader under tre månaders tid. Med den globala uppvärmningen 
kan antalet dygn med snötäcke komma att minska likväl som andelen nederbörd i form av 
snö. 

 

 

Figur 7 – Antal dygn med snötäcke åren 1961-1990. Publicerad med tillstånd (SMHI, 2013) 

5.1.1 Framtid med 2 °C temperaturökning 

Vid FN-samtalen om klimatförändringar i Cancun 2010 enades globala ledare om 
tvågradersmålet som syftar till att begränsa den globala uppvärmningen till 2 °C jämfört med 
förindustriell nivå. Temperaturhöjningen fördelar sig dock inte jämt över globen och 
årstiderna. För Sveriges del skulle detta enligt SMHI (2015) för större delen av landet handla 
om under 1,5 °C temperaturökning under sommaren men över 3 °C temperaturökning under 
vintern. Högre temperaturer under sommaren medför större besparingspotential men den 
höga temperaturen vintertid kan komma att betyda att snö på dessa breddgrader kommer 
höra till ovanligheterna. I Figur 8 nedan visas möjliga scenarier för snöperiodens längd mot 
slutet av detta sekel beräknat för mindre (B2) och större (A2) utsläpp av växthusgaser. 
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Figur 8 – Olika scenarier för snöperiodens längd mot slutet av seklet. Bild publicerad med tillstånd 
(SMHI, 2013). 

Detta ligger längre in i framtiden än en eventuell installation av snökyla sträcker sig men bör 
tas i beaktande vid ett eventuellt bygge då snöfall och möjligheter att producera konstsnö 
kommer avta med tiden. Enligt Strandberg (2017), klimatforskare vid SMHI, finns det 
nämligen inget som pekar mot att uppvärmningen kommer stanna vid två grader. Denna 
nivå skulle dessutom passeras kring år 2040 vilket är inom tidsspannet för en eventuell 
installation av snökyla vars estimerade livslängd är 40 år (Nordell & Skogsberg, 2007). 

5.2 Brukstider och elförbrukning för isplanerna 
När isplanerna används är av stort intresse för de eventuella besparingar som kan göras. 
Optimalt vore om maximal utnyttjning skedde under sommarhalvåret då de största 
besparingarna kan ske då. Issporter är emellertid synonymt med vintersporter och samtliga 
isplaner har isfria veckor under den varmaste tiden på året. Beroende på arena och med 
variationer från år till år har kylmaskinerna de senaste två åren varit igång enligt Tabell 9 
nedan. Under 2016 startades inte kylmaskinerna förrän i slutet av juli/början av augusti 
medan de under 2017 startades redan under mitten av juni (Hedh, 2017). 
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Tabell 9 – Bruksdagar för isplanerna under 2016/2017 (Hedh, 2017). 

	Arena	 Kylmaskiner	igång	under	
2016	

Kylmaskiner	igång	under	
2017	

Totalt	antal	
dagar	2016	

Totalt	antal	
dagar	2017	

ABB	Arena	Syd	 1	jan-17	mar,	17	jul-31	dec	 1	jan-26	mar,	~16	jun-31	
dec	

244	 283	

ABB	Arena	
Nord	

1	jan-23	apr,	13	jul-31	dec	 1	jan-18	apr,	~16	jun-31	
dec	

285	 306	

Mimerhallen	 1	jan-20	apr,	13	jul-31	dec	 1	jan-14	apr,	~16	jun-31	
dec	

282	 302	

Hakonplan	 1	jan-24	mar,	27	okt-31	
dec	

1	jan-12	mar,	~20	sep-31	
dec	

149	 173	

Månskensrink
en	

1	jan-13	mar,	21	nov-31	
dec	

1	jan-26	mar,	~20	sep-31	
dec	

113	 187	

  

Antalet dagar med konstis samt rådande temperaturer påverkar arenornas kylbehov, som 
därav varierar från år till år. Enligt Eskilsson, som jobbar med en energiinventering av 
områdets arenor var elförbrukningen under 2016 knappt 3 021 MWh, fördelat enligt Tabell 
10 nedan. Denna elförbrukning kan ses som ett riktmärke att jämföra beräknade 
elförbrukningar mot. 

Tabell 10 – Kylmaskinernas uppskattade elförbrukning för ABB Nord och ABB Syd under 2016 
(Eskilsson, 2017). 

Arena	 Årsförbrukning	2016	[MWh]	

ABB	Syd	 1	354,966	

ABB	Nord	samt	Mimerhallen	 871,445	

Utomhusplaner	 794,544	

Totalt	 3	020,955	
 

För att lätt kunna jämföra dagens elförbrukning med förbrukningen vid snökyla används en 
formel för eleffekten för kylmaskinernas kompressorer. Formeln är framtagen av Lukas 
Lundström (2013) genom en linjär regressionsanalys av dygnmedelvärden av ABB Nords 
kylkompressorers effekt. Enligt Lundström kan eleffekten för kompressorerna vid ABB Nord 
och Mimerhallen beräknas enligt 

𝐸!,!"#$!!"#$% = 2,47𝑡!"#$ + 118,06 [𝑘𝑊] 

där 𝑡!"#$ är utomhustemperaturen. Formeln stämmer väl överens med den faktiska eleffekten 
vid en given utomhustemperatur och en eventuell konvertering till snökyla skulle då innebära 
att 𝑡!"#$ kan ersättas med ~2 °C vatten då lufttemperaturen överstiger 2 °C, varvid 
besparingarna ökar desto varmare det är utomhus. Från medeltemperaturerna i Tabell 8 ser 
vi dock att det endast är intressant att använda snökyla från april-oktober. Snökylan kan 
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användas även i mars och november vissa år men besparingarna är marginella då 
utomhustemperaturen ändå är så pass låg. 

För att erhålla en genomsnittlig årsförbrukning för ABB Nord och Mimerhallen användes 
ovanstående formel med månadernas medeltemperatur som 𝑡!"#$. Eleffekten multiplicerades 
sedan med brukstiden i Tabell 9 ovan. Detta ledde till en årsförbrukning om 895,1 MWh 2016 
och 976,4 MWh 2017 (de månadstemperaturer som fanns att tillgå har använts i beräkningar 
tillsammans med snittemperaturer för sep-dec för senaste 10-årsperioden). Den beräknade 
förbrukningen för 2016 är högre än den som står given i Tabell 10 ovan. Detta beror 
antagligen på skillnader i dygnstemperaturer under året jämfört med medeltemperaturerna 
för varje månad. Denna förbrukning kan jämföras mot 816,3 MWh som är den 
genomsnittliga årsförbrukningen vid användning av snökyla beräknad på samma sätt. För 
2017 är motsvarande siffra 881,8 vilket på årsbasis skulle innebära en besparing på 79 MWh 
för 2016 och 95 MWh 2017. För detaljerade beräkningar se Bilaga 2: Beräkning och 
redovisning av kylmaskinernas elförbrukning. 

För ABB Syd kunde en liknande formel ej tas fram då fungerande elmätare saknades vid 
tiden för Lundströms rapport. Här uppskattas dock ABB Syd följa ett liknande mönster som 
ABB Nord, varvid formeln för 𝐸! ovan endast multipliceras med en konstant 𝑘 för att erhålla 
en korrekt elförbrukning enligt 2016 i Tabell 10 ovan. Detta leder till följande: 

𝐸!,!"# = 1,70 2,47𝑡!"##$% + 118,06  [𝑘𝑊] 

Då Svartån är relativt liten antogs dess vattentemperatur vara densamma som 
lufttemperaturen i de fall lufttemperaturen överstiger 1 °C och då lufttemperaturen 
understiger 1 °C antogs vattentemperaturen vara 1 °C. På samma sätt som för ABB Nord kan 
𝑡!"#!"# sättas till ~2 °C vid användning av snökyla så fort Svartåns vattentemperatur 
överskrider detta värde. Genom ovanstående formler för effekten tillsammans med 
brukstiderna fås följande elförbrukning för ABB Nord/Mimerhallen och ABB Syd för 2017 
som kan ses i Tabell 11 nedan. 

Tabell 11 – Kylmaskinernas uppskattade elförbrukning för ABB Nord och ABB Syd under 2017. 

Arena	 Uppskattad	elförbrukning	2017	i	
dagsläget	[MWh]	

Uppskattad	elförbrukning	2017	vid	
snökyla	[MWh]	

ABB	Syd	 1	573,8	 1	417,0	

ABB	
Nord/Mimerhallen	

976,4	 881,8	

Totalt	 2	550	 2	298,8	
 

Vid snökyla tillkommer förutom elen till kylmaskinerna även elen till driften av 
snökyleanläggningen. Med utgångspunkt i elförbrukningen enligt Tabell 6 vid 
grundinvesteringen för anläggningen i Sundsvall och med antagandet om att elförbrukningen 
ökar linjärt med den producerade mängden kyla kan den totala elförbrukningen för 
snökyledriften i dessa fall uppskattas till 78 MWh 2016 och 97 MWh 2017. 
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5.3 Brukstider och elförbrukning för komfortkyla 
I dagsläget är det i Friskis & Svettis lokaler samt i restaurangen och konferenslokaler/kontor 
i ABB Nord som komfortkyla återfinns. Till skillnad från ishallarna som inte brukas under en 
stor del av sommarhalvåret är behovet av komfortkyla som störst under denna tid när 
tillgången till kalla medium är som minst och kostnaderna för kylan som störst. Det finns i 
dagsläget inga uppgifter på hur mycket energi som går åt för dessa två aggregat så 
uppskattningar om detta görs. 

5.3.1 Kylaggregat 

Det är två typer av kylaggregat som förser de båda byggnaderna med komfortkyla: 

• Vid ABB Nord är det Climaventa HRH 0604 med total kyleffekt på 160 kW. 
Aggregatet är luftkylt och har 4 kompressorer med en total effekt på 68 kW fördelat 
över 2 kylkretsar. 

• Vid Friskis & Svettis är det ett RC Group EASY.A.ELN.T.160.Z2.N8 S med en total 
kyleffekt på 161 kW. Aggregatet är luftkylt och har 2 kompressorer med en total effekt 
på 59,9 kW. 

Båda aggregaten är luftkylda och enligt Selin (2017), eftermarknadsansvarig vid Francks 
Kylindustri, dimensionerade för att ligga på 75-80 % av sin maximala kapacitet under årets 
varmaste dag. 

5.3.2 Elförbrukning i dagsläget 

Då uppgifter om komfortkylans elförbrukning ej fanns att tillgå fick denna uppskattas. Efter 
samtal med Selin (2017) antas att aggregaten ligger på 80 % av sin maximala last under årets 
varmaste dag. Enligt SMHI (2017) uppgick temperaturen under den varmaste dagen i 
Västerås under de senaste 10 åren till 28,1 °C. Mätpunkter finns dock endast kl. 06.00 och kl. 
18.00 men detta bör inte påverka uppskattningen av elförbrukningen. Vidare måste ett 
antagande göras för aggregatens starttemperatur och last och i detta fall kommer 20 % last 
vid 15 °C användas. 

Med 28,1 °C som fast punkt för när aggregaten körs på 80 % last och med ett antagande om 
en linjär ökning av lasten med ökande temperatur fås följande diagram som kan ses i Figur 9 
nedan. Genom att dividera förändringen i last med förändringen i temperatur fås kurvans 
lutning och linjens ekvation kan skrivas  

𝐿 = 0,2 + 0,0458 𝑡 − 15 , 𝑡 ≥ 15 

där 𝐿 är lasten och 𝑡 är temperaturen. Lasten kan sedan multipliceras med utnyttjningstiden 
för respektive arena för att erhålla elförbrukningen. 
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Figur 9 – Utnyttjningsgrad för komfortkyleaggregaten. 

För ABB Nord antas normala arbetstimmar för konferenslokaler och kontor under veckans 
alla dagar, dvs. 08.00-17.00, medan arenans café är öppet 08.00-21.00 under vardagar och 
09.00-21.00 på helger. Det antas vidare att ABB Nords ena kylkrets sköter kontor och 
konferensavdelning medan den andra kretsen sköter restaurangavdelningen. Dessutom antas 
att komfortkylan körs en timme före och en timme efter de ordinarie brukstiderna.  

För Friskis & Svettis varierar öppettiderna på följande sätt som kan ses i Tabell 12 nedan. 

Tabell 12 – Öppettider Friskis & Svettis (Friskis & Svettis, 2017). 

Måndag-torsdag	 06.00-21.30	

Fredag	 06.00-19.30	

Lördag	 09.00-18.00	

Söndag	 09.30-21.30	
 

Genom att multiplicera lasten med aggregatens maxeffekt och utnyttjningstiden fås ett 
kylbehov under de senaste åren som kan ses i Tabell 13 nedan. Förutom under 2015 ligger 
kylbehovet mellan 173 000 – 183 000 kWh. Med ett antaget COP-värde kring 3 ger detta en 
elförbrukning på knappt 60 000 kWh. 

Tabell 13 – Kylbehov komfortkyla under åren 2013-2016. Beräknad med hjälp av uppskattningar 
enligt ovan (Selin, 2017) samt rådande temperaturer (SMHI, 2017). 

		 2013	 2014	 2015	 2016	

F&S	 101	569	 95	977	 69	674	 97	116	

ABB	Nord	 81	898	 77	627	 56	097	 78	356	

Totalt	[kWh]	 183	468	 173	603	 125	771	 175	472	
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5.3.3 Elförbrukning vid konvertering 

Vid en eventuell konvertering till snökyla skulle inte längre kylaggregaten behövas utan 
anläggningen skulle bli mer lik den i Sundsvall. Kylan skulle tas från en snödepå där 
smältvattnet skulle cirkulera i en krets för att kyla inomhusluften. I Sundsvall uppgår 
driftskostnaderna till 30-40 öre per kWh kyla, men då denna anläggning skulle vara avsevärt 
mindre bör kostnaderna per kWh stiga. Med deras kunskap till grund kan dock en 
uppskattning om 50 öre per kWh göras i detta fall. För att uppskatta hur stor del av 
snökylans produktionskostnad som går till elenergi utgås från data från grundinvesteringen i 
Sundsvall som återfinns i Tabell 6. Det som kan bortses från i beräkningarna är elenergin till 
snökanonerna som försvinner helt då det inte krävs någon konstsnö för att täcka kylbehovet 
(mer om detta nedan). Övriga poster multipliceras med en femtedel då denna anläggning 

producerar en femtedel så mycket kyla som den ursprungliga gjorde i Sundsvall: !"#
!"#

= 0,19 ≈
!
!
. Köpt elenergi blir då !

!
10 000 + 15 000 𝑘𝑊ℎ = 5 000 𝑘𝑊ℎ. 

5.4 Snölager för kylbehov 
Enligt Sandvall (2017) har kylmaskinerna för isproduktion vid ABB Nord och Syd COP-
värden enligt Tabell 14 nedan. COP-värdet för komfortkylemaskinerna uppskattas till 3 
(Selin, 2017). 

Tabell 14 – COP-värden för arenornas kylmaskiner (Sandvall, 2017) (Selin, 2017). 

Aggregat	 COPKyla		

Isproduktionsaggregat	vid	
ABB	Nord	och	Mimerhallen	

2,8	

Isproduktionsaggregat	vid	
ABB	Syd	 3,2	

Komfortkyleaggregat	vid	
F&S	samt	ABB	Nord	 3,0	

 

Den del av året som är av intresse för snökylan är april-september, därför är det kylbehovet 
under denna tidsperiod som snölagret beräknas kunna leverera. Kylbehoven beräknas genom 
att multiplicera COP-värdena med elförbrukningen under denna tidsperiod och kan ses i 
Tabell 15 nedan. När kylbehovet är känt kan mängden snö beräknas. 

Tabell 15 – Arenornas kylbehov perioden april-oktober. 

Arena	 Kylbehov	april-oktober	2016	[MWh]	 Kylbehov	april-oktober	2017	[MWh]	

ABB	Nord	 1	319,8	 1	529,5	

ABB	Syd	 2	102,7	 2	721,8	

Totalt	 3	422,5	 4	251,3	
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Enligt Skogsberg (2005) uppgår själva smältenergin till 1 MWh per 10 ton snö och densiteten 
för tilltryckt snö ligger kring 650 kg/m3. Med denna densitet och smältenergi landar 
snömängden på knappt 65 500 m3 för isproduktion och 2 800 m3 för komfortkyla för att 
täcka hela kylbehovet. Detta är beräknat för 2017 för att snölagret även ska täcka en längre 
säsong som under detta år. Till detta kommer den snömängd som smälter på grund av 
omgivande värme och nederbörd, vilken inte kan räknas ge något bidrag till kylproduktionen, 
varvid snölagret även måste husera denna volym. Vid normal rumstemperatur och ett 
sågspånslager på 150 mm smälter snö med 0,3 kg/m2,h (Melin Söderström & Lintzén, 2017). 
Detta gäller dock vid avsaknad av yttre påverkan som regn och sol mm. Ett bättre antagande 
är att välja 30 % som ett riktmärke, likt fallet för Sundsvalls sjukhus, för hur mycket av den 
totala snömängden som smälter på naturlig väg (Nordell & Skogsberg, 2002), och sedan 
dimensionera för att Västerås ligger i en annan klimatzon än Sundsvall. En viktig faktor för 
hur mycket som smälter bort är som Lintzén (2016) påpekar den initiala snövolymen, vilken 
för isproduktion vida överskrider de 40 000 m3 som ursprungligen fanns i Sundsvall, medan 
den för komfortkyla endast uppgår till en bråkdel. 

För att beräkna storleken på bassängen antages ett genomsnittligt snödjup om 8 meter. För 
att kompensera för de 2,5 °C högre årsmedeltemperatur som Västerås har jämfört med 
Sundsvall kommer bassängen för isproduktion antas behöva rymma ytterligare cirka 10 % 
mer snö medan bassängen för komfortkyla antas behöva rymma uppemot 50 % extra. Total 
smältandel kan då uppgå till 36 % respektive 53 % av den totala snömängden för 
isproduktion respektive komfortkyla. En sammanställning av snömängderna kan ses i Tabell 
16 nedan. Mer utförliga beräkningar återfinns i Bilaga 3: Beräkning av snömängd. 

Tabell 16 – Snömängd som behövs för att täcka kylbehov och smältning. 

	 Snömängd	[m3]	

Isproduktion	 64	500	

Smältning	isproduktion	(30	%)	 28	000	

10	%	extra	marginal	 9	300	

Totalt	isproduktion	(140x92	m	bassäng)	 102	800	

Komfortkyla	 2	800	

Smältning	komfortkyla	(30	%)	 1	200	

50	%	extra	marginal	 2000	

Totalt	komfortkyla	(30x25	m	bassäng)	 6	000	
 

Totalt landar snömängderna på 102 800 m3 för isproduktion och 6 000 m3 för komfortkyla. 
Detta inkluderar då den snö som behövs för isproduktion/komfortkyla, det som smälter på 
naturlig väg, samt en marginal om 10 % respektive 50 % extra snö. 
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5.4.1 Ismaskinsavhyvling 

I samtal med Hedh (2017), arbetsledare vid Rocklunda och bland annat ansvarig för 
ismaskinerna, framgår att området har 5 ismaskiner. Hedh förklarar att det en ismaskin gör 
är att skrapa bort det översta islagret (som slits av skridskoåkning) innan varmt vatten läggs 
på för att ersätta den bortskrapade isen. Hur mycket som skrapas bort är väldigt olika från 
gång till gång och beror på flertalet faktorer som istemperatur, slitage, luftfuktighet med 
mera, men uppskattningsvis rör det sig om 5-6 tömningar om dagen för ismaskinerna som 
betjänar Hakonplan och ABB Syd och 12 tömningar om dagen för ismaskinerna som betjänar 
ABB Nord, Mimerhallen och Månskensrinken. En full ismaskin rymmer 3 m3 avskrapad is, 
vilket motsvarar ca 1 000 liter vatten. Med en vattendensitet på cirka 1 000 kg/m3 och en 
snödensitet efter packning på 0,65 ton/m3 motsvarar det dryga 16 000 m3 packad snö vid 
normal drift vilket kan ses i Tabell 17 nedan. 

Tabell 17 – Hopskrapad ismängd (Hedh, 2017). 

Ismaskiner	 Tömningar	
per	dag	

Ismängd	
[ton]	

Ismängd	per	dag	
[m3]	

Arbetsdagar	(snitt	
för	2016	–	2017)	

Total	snömängd	
[m3]	

Nord	 12	 12	 18,5	 295,5	 5	455,4	

Mimer	 12	 12	 18,5	 292	 5	390,8	

Hakon	 5	 5	 7,7	 161	 1	238,5	

Syd	Gul	 5	 5	 7,7	 263,5	 2	026,9	

Syd	Blå	 5	 5	 7,7	 263,5	 2	026,9	

Totalt	 		 	39	 60	 1	275,5	 16	138,5	
 

Långt ifrån all denna ismängd kan dock lagras i en snödepå. Som nämnts ovan tippas all 
avskrapad is från ABB Nord i en tipplucka inne i arenan. Ismaskinerna skrapar dessutom 
bort stora mängder is under perioden juli-oktober då det är för varmt för att börja lagra snö. 
Antalet arbetsdagar för Hakonplan uppgår enligt Tabell 9 till knappt 150 för 2016, vilket kan 
ses som ett riktmärke för hur många dagar det går att lagra den avskrapade isen i en depå 
innan det är dags att täcka över lagret med sågspån för säsongen. 

Med 150 arbetsdagar för samtliga ismaskiner utom den som betjänar ABB Nord (som inte 
räknas överhuvudtaget) uppgår den hopskrapade ismängden till 6 240 m3. 
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5.4.2 Nederbörd 

Förutom avskrapad is kan även skottning av snö bidra till att fylla på en snödepå. Området 
som skottas uppgår till cirka 61 000 m2 och kan ses i Figur 10 nedan. 

 

Figur 10 – Det skottade området (Hedh, 2017). Bild publicerad med tillstånd från Google. 

500 mm årsnederbörd (varav 23 % i form av snö) ger knappt 11 000 m3 (packad) snö per 
säsong över den skottade ytan genom följande beräkning: 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑛𝑒𝑑𝑒𝑟𝑏ö𝑟𝑑 = 500 𝑚𝑚 = 0,5 𝑚 

𝑀ä𝑛𝑔𝑑 𝑣𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛 𝑖 𝑓𝑜𝑟𝑚 𝑎𝑣 𝑠𝑛ö = 0,23 ∗ 0,5 𝑚 ∗ 61 000 𝑚! = 7 015 𝑚! 

Denna mängd är dock beräknad för vattnets densitet om 1 𝑘𝑔/𝑚!, så för att få totala 
snömänden divideras detta med snöns densitet: 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎 𝑠𝑛ö𝑚ä𝑛𝑔𝑑𝑒𝑛 =
7 015
0,65

= 10 792 𝑚! 

Av erfarenhet är det dock aldrig all den snö som faller som faktiskt stannar kvar under hela 
vintern. Speciellt under de första och sista snöfallen för vintern, när marktemperaturen är 
över 0 °C, smälter snön bort fort. Hur mycket som faktiskt behöver tas reda på under 
snöröjning är svårt att uppskatta. Medeltemperaturerna ligger under 0 °C december – 
februari samtidigt som sammanhängande dagar av töväder av erfarenhet är vanliga. Ett 
antagande görs om att cirka hälften av snön skottas undan och att resten smälter bort vilket 
ger totalt 5 500 m3 snö. 
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5.5 Besparingspotential för tippluckan i ABB Nord 
Tippluckan i ABB Nord utgör ett specialfall. Samtligt isavskrap från ismaskinen som betjänar 
arenan töms i en lucka precis bredvid rinken där den smälter på naturlig väg innan vattnet 
spolas ut i avloppet. Luckan är utformad för att ta hand om den is som skrapas av endast från 
den närliggande isplanen och kan i dagsläget inte fyllas på med mer is från andra arenor då 
den inte smälter undan tillräckligt fort. Vid sällsynta fall, berättar Hedh (2017), hinner 
isavskrapet inte smälta tillräckligt fort och det måste då smältas med fjärrvärme innan det 
spolas ut. Detta hör dock till ovanligheterna och kommer inte tas hänsyn till i några 
beräkningar. Skulle tippluckan däremot användas för snökyla smälter snön betydligt 
snabbare än normalt och eventuell påfyllning av snö från andra av områdets ismaskiner 
skulle kunna vara en möjlighet varvid besparingspotentialen ökar. Tippluckan är placerad 
utanför rinken, men innanför den dörröppning som är till för ismaskinernas in- och utfart 
från arenan och kan ses i Figur 11 nedan. 

 

Figur 11 – Tipplucka för ismaskinerna vid ABB Nord. Egen bild 2017-05-10. 

Den is som töms här kan användas på två sätt: Antingen för en liten del av den isproduktion 
som sker vid ABB Nord och Mimerhallen eller för att täcka delar av komfortkylan vid ABB 
Nord och F&S. De två alternativen kommer behandlas separat nedan. Arenan hade 
kylmaskinerna igång under 270 dagar 2016 och 306 dagar 2017. Perioden november-mars är 
dock besparingspotentialen för att använda isen i tippluckan för snökyla noll eller nära noll. 
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5.5.1 Isproduktion 

Ur besparingssynpunkt återstår 155 dagar av dessa 306 (för 2017) vilket ger en ismängd om 2 
867,5 m3 per arena, för ABB Nord och Mimerhallen, eller 5 735 m3 is totalt. I beräkningarna 
kommer antagandet göras att all is från båda dessa arenor kan tömmas i tippluckan, 
dessutom kommer 2017 års indata användas för att se hur besparingspotentialen ser ut 
under ett år då arenorna brukas under större delen av sommaren. 

För att beräkna besparingspotentialen utgås från att samtlig smältenergi i snön kan utnyttjas. 
Vidare antas att nuvarande kylmaskin kan användas och att en enkel anordning skiftar 
kylningen från luft till snökyla när temperaturen tillåter detta. Det vill säga: När 
temperaturen på vattnet i tippluckan är lägre än utomhustemperaturen kondenseras 
köldbäraren i kylmaskinkretsen genom kylning med smältvattnet, annars genom kylning 
med utomhusluften. En principskiss för processen kan ses i Figur 12 nedan. Så fort snön har 
smält helt höjs dock temperaturen på vattnet relativt snabbt så därför kommer det i 
beräkningarna antas att endast smältenergin utnyttjas innan kylningen skiftar tillbaka till luft 
igen. Genom att densiteten och smältenergin är känd kan antalet timmar beräknas som 
kylmaskinen kan utnyttja snön innan den övergår till luft. Timantalet multipliceras sedan 
med Lundströms (2013) formel för kompressoreffekten 𝐸!,!"#$!!"#$% = 2,47𝑡!"#$ +
118,06 [𝑘𝑊], precis som ovan, för att erhålla elförbrukningen. Med bruksdagar mars-
november enligt Tabell 9 för 2017 och temperaturer enligt Tabell 8 landar förbrukningen på 
515 MWh som kan hämtas från snökyla. Detta motsvarar 1 530 MWh producerad kyla under 
perioden. 

 

Figur 12 – Principskiss för användning vid tippluckan i ABB Nord. Bild modifierad och publicerad 
med tillstånd från snowpower.se. 
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5.5.2 Komfortkyla 

Likt fallet för isproduktion ovan kommer det antas att arenan brukas likt 2017 samt att all 
smältenergi från de två arenanornas is kan tillgodogöras. Då fullständiga temperaturdata ej 
finns ännu för 2017 kommer 2016 användas för temperaturer. En skillnad mot 
isproduktionen är att det kommer antas att komfortkylan kan distribueras till både ABB 
Nord och F&S. Till skillnad från den fullskaliga installationen med en snödepå för 
komfortkyla måste här kylmaskinerna finnas kvar för användning under tider då det inte 
produceras någon is och eventuellt för topplast under varma dagar. En principskiss för detta 
system kan ses i Figur 13 nedan. Smältvattnet används för att kyla tilluften så länge snön kan 
utnyttjas för detta. Skulle det krävas kan kylmaskinen i kretsen förkyla tilluften. 

 

Figur 13 – Principskiss för komfortkyla då tippluckan används för snökyla. Bild modifierad och 
publicerad med tillstånd från snowpower.se. 

Genom den formel som användes för komfortkylan med snödepå, 𝐿 = 0,2 + 0,0458 𝑡 −
15 , 𝑡 ≥ 15, där 𝐿 är lasten och 𝑡 är temperaturen, använd tillsammans med dagliga 
temperaturdata kan kylbehovet räknas ut dag för dag. Subtraheras sedan kylan som kan 
användas från snön, vilken är 

18,5 
𝑚! 𝑠𝑛ö

𝑎𝑟𝑒𝑛𝑎 ∗ 𝑑𝑎𝑔
∗ 2 𝑎𝑟𝑒𝑛𝑜𝑟 ∗ 0,65

𝑡𝑜𝑛
𝑚! 𝑠𝑛ö

∗
1
10

𝑀𝑊ℎ
𝑡𝑜𝑛

= 2,405 
𝑀𝑊ℎ
𝑑𝑎𝑔

 

kan bidragen från snökyla respektive kylmaskinen räknas ut. Det antas vidare att det dröjer 
cirka 10 dagar från att kylmaskinerna startas tills att isen kan börja behandlas av 
ismaskinerna. Under dessa 10 dagar är bidraget från snökylan lika med noll. Som sågs 
tidigare var kylbehovet under 2016 175,5 MWh, varav snökylan kan stå för 119,7 MWh och 
kylmaskinen får stå för övriga 55,8 MWh under förutsättningar enligt ovan. 
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5.6 Ekonomi 
Ett ekonomiskt underlag krävs för att kunna ta beslut om huruvida en installation av snökyla 
är lönsam eller inte. Kostnader har inte analyserats ingående utan uppskattats med 
Sundsvalls snökyleanläggning som mall. Nedan följer ett redogörande för dessa 
uppskattningar om investerings- och driftskostnader. Förklarande poster för den följande 
LCC-analysen gås också igenom för att kunna jämföra dessa system mot de befintliga. 

5.6.1 Investeringskostnader 

Efter diskussioner med Lindberg (2017) uppskattas investeringskostnaderna för ett liknande 
projekt som det i Sundsvall idag uppgå till cirka 70 % av den ursprungliga kostnaden vilket 
beror främst på ökad kunskap om hur konstruktion med mera bör ske. Det innebär att den 
ursprungliga investeringen hade landat på 10,15 miljoner kronor, vilket i dagens 
penningvärde uppgår till 12,44 miljoner kronor (Ekonomifakta, 2017). Dessa 12,44 miljoner 
kronor uppskattas vara fördelade enligt Tabell 18 nedan. Denna investeringskostnad gäller 
för grundinstallationen av snökylan och inte utbyggnaden. Således är detta beräknat att gälla 
för en bassäng på 40 000 m3 med ett kylbehov på 932 MWh.  

Tabell 18 – Uppskattade investeringskostnader för grundinstallationen av snökyla i Sundsvall. 

Kostnad	 [kSEK]	 Del	av	den	ursprungliga	investeringen	
räknat	i	dagens	penningvärde		

Bassängkonstruktion	 3	530	 60	%	

Markisolering	 860	 70	%	

Stängsel	+	fordonsväg	 720	 85	%	

Pumphus	 1	030	 85	%	

Pumpar,	rör	etc.	 4	165	 85	%	

El	och	styr	 1	275	 65	%	

Projektering	 860	 50	%	

Totalt	 12	440	 	
 

Investeringskostnaderna ser väldigt olika ut i de tre fallen då det krävs en 17 gånger större 
volym på bassängen för isproduktion än för komfortkyla samtidigt som denna kostnad 
försvinner helt i fallet med tippluckan vid ABB Nord då det antas att snön används 
kontinuerligt vid ismaskinskörning och smältvattnet spolas bort relativt snabbt för att göra 
plats för mer snö. Investeringskostnaderna justeras därför för att motsvara storleken på 
installationen i de fyra fallen.  
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5.6.1.1. Snödepå för isproduktion 

Då den totala snömängden som krävs är mer än dubbelt så stor som de 40 000 m3 som 
ursprungligen återfanns i Sundsvall kommer den totala investeringskostnaden troligen bli 
mycket högre. Det krävs en större bassäng, mer markisolering och stängsel runt bassängen 
och större eller fler pumpar. 

Jämfört med grundinvesteringen i Sundsvall kommer denna bassäng täcka en 1,5 gånger så 
stor yta och rymma 2,5 gånger så mycket snö och anläggningen är tänkt ska leverera upp till 
1,75 gånger så mycket kyla. Här antas därför en 2,5 gånger så hög kostnad för 
bassängkonstruktion och 1,5 gånger högre kostnad för markisolering samt 1,75 gånger högre 
kostnad för pumpar och rör. För det extra stängsel som krävs räknas det med en 1,2 gånger 
högre kostnad då omkretsen på bassängen är cirka 1,2 gånger längre. Projektering, pumphus 
samt el och styr beräknas ligga kvar på samma kostnader oavsett storlek på bassäng. En 
sammanställning kan ses nedan i Tabell 19. Som jämförelse kostade hela anläggningen i 
Sundsvall med grundinvestering och utbyggnad totalt 33 miljoner kronor i dagens 
penningvärde (Ekonomifakta, 2017). 

Tabell 19 – Uppskattad installationskostnad vid snökyla för isproduktion. 

Kostnad	 [kSEK]	

Bassängkonstruktion	 8	825	

Markisolering	 1	290	

Stängsel	+	fordonsväg	 864	

Pumphus	 1	030	

Pumpar,	rör	etc.	 7	289	

El	och	styr	 1	275	

Projektering	 860	

Totalt	 21	433	

5.6.1.2. Snödepå för komfortkyla 

För att täcka kylbehovet av komfortkyla krävs det endast en snömängd på 6 000 m3. 
Investeringskostnaderna kan därför troligen räknas ner på motsvarande sätt som de 
räknades upp för isproduktionen. Jämfört med grundinvesteringen i Sundsvall kommer 
denna bassäng täcka knappt 1/10 så stor yta och rymma drygt 1/7 av snövolymen. Kylbehovet 
som ska levereras är kring 1/5, 0,18 MWh jämfört med Sundsvalls 0,9 MWh. Kostnaden för 
bassängkonstruktion kan i ännu större grad än för isproduktionen ovan antas följa ett 
ickelinjärt mönster, den antas därför här uppgå till 1/5 av den ursprungliga. Markisoleringen 
antas uppgå till 1/10 och stängselkostnader till 1/4 då skillnaden i bassängyta och omkrets är 
av dessa storleksgrader. För pumpar och rör räknas med 1/5 av kostnaderna, för pumphus 
räknas med halva kostnaden på grund av den minskade storleken på huset. Projektering samt 
el och styr antages dock ligga kvar som tidigare. En sammanställning kan ses i Tabell 20 
nedan. 
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Tabell 20 – Uppskattad installationskostnad vid snökyla för komfortkyla. 

Kostnad	 [kSEK]	

Bassängkonstruktion	 706	

Markisolering	 86	

Stängsel	+	fordonsväg	 180	

Pumphus	 515	

Pumpar,	rör	etc.	 833	

El	och	styr	 1	275	

Projektering	 860	

Totalt	 4	455	

5.6.1.3. Tipplucka för isproduktion 

För tippluckan i ABB Nord krävs det ingen bassäng vilket betyder att kostnader för detta 
samt markisolering och stängsel och fordonsväg uteblir helt. Pumphus kan möjligen också 
uteslutas (eller minskas avsevärt) om utrymme för att husera pumparna finns inne i arenan. 
Projekteringen kan troligen halveras men övriga kostnader antas ligga kvar på samma 
kostnader som den ursprungliga anläggningen i Sundsvall. En sammanställning av detta kan 
ses i Tabell 21 nedan. 

Tabell 21 – Uppskattad installationskostnad vid användning av tippluckan för isproduktion vid ABB 
Nord. 

Kostnad	 [kSEK]	

Bassängkonstruktion	 0	

Markisolering	 0	

Stängsel	+	fordonsväg	 0	

Pumphus	 0	

Pumpar,	rör	etc.	 4	165	

El	och	styr	 1	275	

Projektering	 430	

Totalt	 5	870	

5.6.1.4. Tipplucka för komfortkyla 

Precis som ovan försvinner en hel del investeringskostnader. Det som skiljer från när 
tippluckan används för isproduktion är det betydligt mindre kylbehovet som på sin höjd 
uppgår till 1/5 av grundinstallationen i Sundsvall. I övrigt antas samma kostnader som för 
isproduktionen. En sammanställning kan ses i Tabell 22 nedan. 
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Tabell 22 – Uppskattad installationskostnad vid användning av tippluckan för komfortkyla vid ABB 
Nord och F&S. 

Kostnad	 [kSEK]	

Bassängkonstruktion	 0	

Markisolering	 0	

Stängsel	+	fordonsväg	 0	

Pumphus	 0	

Pumpar,	rör	etc.	 833	

El	och	styr	 1	275	

Projektering	 430	

Totalt	 2	538	
 

5.6.2 Snöhantering och drift- och underhållskostnader 

Under kalla och snörika vintrar krävs idag ett visst arbete med att lagra snön tills den kan 
smälta undan. Hedh (2017) berättar att snö lagras längs med vägar och planer i området 
samt i skogen i nära anslutning till ABB Syd. Snö kan även dumpas vid de närliggande 
skidspåren. Arbetskostnaderna för den delen av snöhanteringen vid en eventuell installation 
av snökyla antages därför vara liknande som i dagsläget då plogning och bortforsling/lagring 
redan sker. Vid sällsynta tillfällen har snö körts bort med lastbilar men detta är undantagsfall 
som undviks i största möjliga mån. En eventuell snöbassäng skulle därför inte leda till några 
återkommande minskade kostnader i syfte att bli av med snö.  

Västerås stad har en snötipp i bruk, i Hacksta, kring en halvmil sydväst om centrum, där snö 
tippas gratis varje vinter. Om kommunen eller andra aktörer skulle kunna tänka sig att tippa 
snö mer centralt mot en avgift är i dagsläget oklart. Eventuella inkomster för snötippning, 
som är fallet i Sundsvall, är därför inte helt uteslutet. Eventuella inkomster för denna 
möjlighet kommer dock inte tas med i några beräkningar. 

Vid anläggningen i Sundsvall kunde drift- och underhållskostnaderna sänkas tack vare 
växande erfarenhet och effektivitet hos personalen berättar Lindberg (2017). Utbyggnaden 
2008 innebar för dem 30 000 m3 mer snö att hantera, men gjordes utan nämnvärt större 
arbetsinsatser. Med större snölager är lägre kostnader per kWh kyla att vänta, men med 
deras kunskap bör drift- och underhållskostnader om 50 öre/kWh kyla för komfortkylan och 
30 öre/kWh kyla för isproduktionen vara möjliga estimat. För tippluckan tillkommer endast 
drift och underhåll av smältvattencirkulationen vilken uppskattas vara 5 öre/kWh kyla vid 
isproduktion och 10 öre/kWh kyla vid komfortkyla. 

Service och underhåll av kylmaskinerna för komfortkyla uppgår till 30 000 – 50 000 kr för 
ABB Nord och 5 000 kr för F&S. (Selin, 2017). Här kommer ett medel på 40 000 för ABB 
Nord användas tillsammans med kostnaden för F&S för en total servicekostnad på 45 000 kr. 
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5.6.2.1. Uppskattning av driftel 

Det kan vara bra att skilja på drift- och underhållskostnader av praktiska skäl. Även om det 
rent ekonomiskt finns fördelar med att räkna samman kostnaderna så påverkar driftelen de 
totala elbesparingarna och miljöpåverkan medan underhållskostnaderna påverkar den 
ekonomiska kalkylen. 

För att uppskatta pumpelen som krävs utgås från den producerade kylmängden i de olika 
fallen vilka för 2017 är följande: 

• Isproduktion vid snödepå i ABB Syd och Nord – 4 251,3 MWh. 

• Komfortkyla vid snödepå – 180 MWh. 

• Isproduktion med tippluckan i ABB Nord – 144,1 MWh. 

• Komfortkyla med tippluckan i ABB Nord – 119,7 MWh. 

Därefter jämförs dessa med snökyleinstallationen i Sundsvall, vars data finns i Bilaga 1: 
Ekonomisk utvärdering av utbyggnad av snökyla i Sundsvall. 

För snölager för isproduktion gäller: Jämförelsen sker med Sundsvall efter 

utbyggnaden till 2,4 GWh kyla. Det produceras ! !"#
! !"#

= 1,75 = 175 % av kylan vilket ger 

1,75 ∗ 64 000 𝑘𝑊ℎ = 112 145 𝑘𝑊ℎ i elenergi till pumpar, snökanoner och värme till 
pumpstation.  

Ursprungligen hade Sundsvall en bassäng rymmande 40 000 m3, vilken de fyllde med 37-70 
% konstsnö beroende på nederbörd under vintern. Antas ett snitt på 50 % innebär det kring 
20 000 m3 hopskottad snö. Här samlas drygt hälften av det in via isavskrap och skottning 
vilket betyder att kring 10 000 m3 extra måste produceras för att täcka ABB Syds kylbehov. 
Utbyggnaden i Sundsvall innebar 30 000 m3 mer att producera och gjordes till en 
energianvändning av 15 000 kWh. Att producera en tredjedel bör förbruka en tredjedel 
energi vilket innebär att driften för snökylan vid ABB Syd kräver 112 145 + 5 000 𝑘𝑊ℎ =
117 145 𝑘𝑊ℎ ≈ 117 𝑀𝑊ℎ. 

För snölager för komfortkyla gäller: Jämförelsen sker med Sundsvall före 

utbyggnaden. Mängden producerad kyla uppgår då till  !"#
!"#

= 0,193 ≈ !
!
. Posten för 

producerad snö uteblir helt då den hopsamlade snön täcker hela kylbehovet och den köpta 

elenergin blir då !
!
∗ 10 000 + 15 000 𝑘𝑊ℎ = 5 000 𝑘𝑊ℎ. 

För tippluckan för isproduktion gäller: Jämförelsen sker med Sundsvall före 

utbyggnaden. Mängden producerad kyla uppgår till !"",!
!"#

= 0,155 = 15,5 %. Här användes 

endast pumpel då snölager inte utnyttjas och arenan antas kunna husera pumpen. Den köpta 
energin blir då 0,155 ∗ 10 000 𝑘𝑊ℎ = 1 550 𝑘𝑊ℎ. 

För tippluckan för komfortkyla gäller: Jämförelsen sker med Sundsvall före 

utbyggnaden. Mängden producerad kyla uppgår till !!",!
!"#

= 0,128 ≈ !
!
. Här användes endast 
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pumpel då snölager inte utnyttjas och arenan antas kunna husera pumpen. Den köpta 

energin blir då !
!
∗ 10 000 𝑘𝑊ℎ = 1 250 𝑘𝑊ℎ. 

5.6.3 LCC-analys 

För att bestämma huruvida olika investeringar är lönsamma har fyra LCC-analyser gjorts där 
två behandlar isproduktion och komfortkyla med en snödepå och två isproduktion och 
komfortkyla då tippluckan i ABB Nord används. Indata och olika poster i kalkylen förklaras 
nedan. 

• Investering 

o Isproduktion med snödepå – 21,4 miljoner kronor enligt antagandet ovan. 

o Komfortkyla med snödepå – 4,5 miljoner kronor enligt antagandet ovan. 

o Isproduktion med tippluckan – 5,9 miljoner kronor enligt antagandet 
ovan. 

o Komfortkyla med tippluckan – 2,5 miljoner kronor enligt antagandet ovan. 

• Kalkylränta – 5 %. 

• Drifttid – 40 år. 

• Elkostnad – 66,3 öre/kWh. Medelpris under 2016, inkluderar elpris, energiskatt och 
elnätsöverföring (Sandvall, 2017). 

• Elprisökning per år – 1,6 %. Elpriset väntas sjunka de närmsta två åren från dagens 
28 öre/kWh till 23 öre/kWh år 2019 för att därefter stiga till 29 öre/kWh år 2022 och 
34 öre/kWh år 2030 (Bixia, 2017). 

• P0 – nuvärdesfaktor: !! !!!! !!

!!
, där 𝑟! är kalkylräntan och 𝑛 drifttiden. (Jernkontorets 

energihandbok, 2017) 

• Underhåll och drift 

o Snödepå för isproduktion – 0,3 kr/kWh. 

o Snödepå för komfortkyla – 0,5 kr/kWh. 
o Tipplucka för isproduktion – 0,05 kr/kWh. 

o Tipplucka för komfortkyla – 0,1 kr/kWh. 

• Övrigt 

o I fallet med komfortkyla med snödepå räknas med att nuvarande 
kylmaskiner kan säljas för 100 000 kronor styck (Buchinhoren, 2017). 

o Underhåll av kylmaskinerna försvinner då snödepån används för 
komfortkyla då de tas ur bruk. 

LCC-kalkylen är en summa av tre poster som gås igenom mer ingående nedan och i Bilaga 4 -
8:  

𝐿𝐶𝐶!"#$% = 𝐿𝐶𝐶!"#$%& + 𝐿𝐶𝐶!"#$%!å!! + 𝐿𝐶𝐶!"#$%&$'(") 

där 
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𝐿𝐶𝐶!"#$%& = 𝑃!,!"!#$% ∗ 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 𝑝𝑒𝑟 å𝑟 = 𝑃!,!"!#$% ∗ 𝐹ö𝑟𝑏𝑟𝑢𝑘𝑎𝑑 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖 𝑝𝑒𝑟 å𝑟 ∗ 𝐸𝑙𝑝𝑟𝑖𝑠  

𝐿𝐶𝐶!"#$%!å!! = 𝑃! ∗ 𝑈𝑛𝑑𝑒𝑟ℎå𝑙𝑙 𝑜𝑐ℎ 𝑑𝑟𝑖𝑓𝑡  

𝐿𝐶𝐶!"#$%&$'(") = 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔 − 𝑖𝑛𝑘𝑜𝑚𝑠𝑡 𝑔𝑒𝑛𝑜𝑚 𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑢𝑒𝑙𝑙 𝑎𝑣𝑦𝑡𝑡𝑟𝑖𝑛𝑔 𝑎𝑣 𝑢𝑡𝑟𝑢𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔  

5.6.4 Känslighetsanalys 

En känslighetsanalys genomförs i de fall som anses ligga nära till hands att överväga för en 
eventuell installation av snökyla. Det som tas upp i en sådan är följande: 

• Investeringskostnad 

• Elpris 

• Klimatändringar/temperaturhöjningar 

Dessa punkter består av prognoser och uppskattningar och kan påverka den ekonomiska 
prognosen. Hur mycket var och en av dessa behöver ändras innan ett resultat påverkas är 
väldigt individuellt och det är fler faktorer som påverkar resultatet men dessa tre anses vara 
de största och viktigaste. 

6 RESULTAT 

Nedan följer resultaten för frågeställningarna i början av rapporten, dessa speglar i största 
utsträckning (om inte annat nämns) resultaten för 2017 för att arenorna utnyttjats till större 
del än under 2016. Snölagret måste kunna täcka en längre säsong, likt under 2017, och det är 
intressant att se hur besparingarna ser ut när snökylan kan utnyttjas under en större del av 
sommarhalvåret. 

Resultaten är uppdelade i fyra poster: Isproduktion och komfortkyla i anslutning till både 
snödepå och tipplucka. Detta för att på en gång kunna skilja mellan samtliga i det fall en 
möjlig investering endast skulle syfta till att behandla en av dem. Sist presenteras resultaten 
från känslighetsanalysen. 

6.1 Erforderlig snömängd 
En stor del av investeringskostnaden är konstruktionen av bassängen för snölagringen, och 
för att kunna uppskatta denna behövs information om hur mycket snö som behövs för en 
installation av snökyla. I Tabell 23 nedan visas en sammanställning av den snömängd som 
beräknats täcka kylbehovet. Totalt för isproduktion landar snömängden på 102 800 m3 
medan den för komfortkyla uppgår till knappt 6 000 m3. Fallet med tippluckan tas inte upp 
här då den inte kan husera några större mängder snö utan bara låter det smälta innan det 
skickas vidare ut i avloppet. 
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Tabell 23 – Erforderlig snömängd vid en installation av snökyla. 

	 Snömängd	[m3]	

Isproduktion		 102	800	

Komfortkyla		 6	000	

Totalt	 108	800	
 

Den snömängd som krävs för att täcka komfortkylebehovet kan de flesta år troligen fås 
genom att samla in isavskrapet under vintermånaderna, behövs det kompletteras med mer 
snö kan detta göras med hopskrapad snö från området. En normalvinter uppgår dessa två 
poster till knappa 12 000 m3, vilket kan ses i Tabell 24 nedan. Snöfattiga vintrar påverkar 
dessutom inte den hopskrapade ismängden från isplanerna vilken uppgår till 6 240 m3 och 
därmed ensamt täcker hela komfortkylebehovet i dagsläget. Vad gäller snömängden för 
isproduktion skulle det krävas ytterligare knappt 91 000 m3 än vad som kan skottas och 
skrapas ihop. Snökanoner skulle här behöva producera hela mellanskillnaden för en total 
andel om knappt 89 % konstsnö. 

Tabell 24 – Hopskrapad och hopskottad snömängd under ett normalår. 

	 Snömängd	[m3]	

Hopskrapat	från	isplaner	 6	240	

Nederbörd	 5	500	

Totalt	 11	740	

6.2 Sänkt elförbrukningspotential 
På grund av tillräckligt låga temperaturer under vinterhalvåret är det april – oktober som är 
intressanta ur snökyleperspektiv. Det är under denna period som elförbrukningen kan sänkas 
tack vare tillgång till kallt smältvatten istället för varm sommarluft eller vatten. Nedan tas de 
fyra alternativen upp under respektive rubrik. 

6.2.1 Snödepå för isproduktion 

För isproduktion uppgår kylmaskinernas potentiella besparingar till 198 MWh för 2016 varav 
79 MWh för ABB Nord och Mimerhallen och 119 MWh för ABB Syd. I Figur 14 och Figur 15 
illustreras hur besparingarna ser ut månad för månad. 



40 

 

Figur 14 – 2016 års elförbrukning och besparingspotential för isproduktion vid ABB Nord och 
Mimerhallen. 

Det syns tydligt att de största besparingarna sker under de varmaste månaderna och att 
skillnaden mellan de två staplarna blir mindre och mindre mot de kalla vintermånaderna. Att 
ha ett avbräck under maj-juni betyder helt klart missade besparingar. 

 

Figur 15 – 2016 års elförbrukning och besparingspotential för isproduktion vid ABB Syd 

I båda dessa fall utnyttjas inte snökylan till fullo då arenorna endast brukas under fyra 
respektive fem av sju möjliga besparingsmånader. Med kylmaskinerna igång från mitten av 
juni som under 2017 utnyttjas snökylan bättre vilket kan ses i Figur 16 och Figur 17 nedan. 
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Här uppgår de potentiella besparingarna för kylmaskinerna till 251 MWh per år fördelat på 
95 MWh för ABB Nord och Mimerhallen och 157 MWh för ABB Syd.  

 

Figur 16 – 2017 års elförbrukning och besparingspotential för isproduktion vid ABB Nord och 
Mimerhallen. 

Här utnyttjas snökylan väldigt bra då arenornas kylmaskiner drar igång isproduktionen 
redan under mitten av juni. 
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Figur 17 – 2017 års elförbrukning och besparingspotential för isproduktion vid ABB Syd. 

Att pumpa runt smältvatten kräver också energi vilket uppgår till 97 MWh för 2017 och 
uppskattningsvis till 81 % av detta för 2016 då kylbehovet var 81 % av 2017 års kylbehov. 
Sammanlagt skulle de totala besparingarna då bli 120 respektive 154 MWh för 2016 och 2017 
vilket kan ses i Tabell 25 nedan. 

Tabell 25 – Totala besparingar i elektricitet vid installation av snökyla. 

	 2016	 2017	

Besparing	i	kompressorel	vid	snökyla	[MWh]	 198	 251	

Drivenergi	snökyla	 -78	 -97	

Totalt	 120	 154	
 

6.2.2 Snödepå för komfortkyla 

Att beräkna energibesparingarna för komfortkylan var besvärligare då uppgifter om dess 
förbrukning ej funnits att tillgå. Genom antagandet om att kylmaskinerna går på 80 % last 
under den varmaste dagen (Selin, 2017) och temperaturdata från SMHI (2017) kunde 
kylbehovet uppskattas till kring 180 MWh för de senaste fyra åren. Med ett COP-värde kring 
3 rör det sig om runt 60 MWh som kompressorerna till kylmaskinerna behöver matas med. 
Detta skall jämföras med den el som behövs för att driva en snökyleanläggning. En femtedel 
av elenergin från grundinvesteringen i Sundsvall minus den snö som inte behöver produceras 
ger 5 MWh per år vilket betyder att 55 MWh (91,7 %) mindre energi används. 
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6.2.3 Tipplucka för isproduktion 

I fallet med tippluckan ökar besparingarna proportionerligt mot den ismängd som luckan 
matas med. Detta gäller för ismängder upp till den gräns som innebär att 100 % av kylningen 
kommer från tippluckan. Skulle luckan matas med all is från både ABB Nord och 
Mimerhallen innebär det att 5,3 % av kylningen kommer från detta smältvatten. Totalt rör 
det sig då om 7,9 MWh i potentiella besparingar för kylmaskinen om smältenergin i snön kan 
utnyttjas till fullo. Vid snökylan tillkommer dock smältvattnets pumpenergi vilken uppgår till 
1,5 MWh. Totalt landar då besparingarna på dryga 6,4 MWh. I Figur 18 nedan illustreras hur 
besparingarna i kompressorel ser ut månad för månad. 

 

Figur 18 – Elförbrukning och besparingspotential för isproduktion vid användning av tippluckan 
vid ABB Nord. 

6.2.4 Tipplucka för komfortkyla 

Som var fallet när tippluckan användes för isproduktion ökar även här besparingarna desto 
mer snö som kan tippas i luckan. All avskrapad is från både ABB Nord och Mimerhallen kan 
täcka drygt 2/3 av komfortkylan (119,7 MWh) vilket betyder att kylmaskinen nu endast 
behöver producera knappt 1/3 av kylan (55,8 MWh). Totalt rör det sig om knappt 38 MWh 
(64,8 %) per år i minskad elförbrukning med denna konfiguration. Kyltäckningen kan ses i 
Figur 19 nedan. Den röda linjen är kylan som fås från snön och de blå prickarna är de dagliga 
kylbehoven. Så fort en blå prick befinner sig på eller under den röda linjen täcks kylbehovet 
av snön och kylmaskinen behöver inte arbeta. Den första delen av diagrammet motsvarar den 
första kylperioden av året vilket är maj-juni då isproduktionen inte är igång eller i 
uppstartsskede och ismaskinerna inte körs. 
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Figur 19 – Kylans täckningsgrad vid användning av tippluckan för komfortkyla. 

6.3 Lönsamhet vid installation av snökyla 
För att avgöra huruvida det är lönsamt att konvertera till snökyla eller inte har LCC-analyser 
gjorts för de tre fallen. Kalkylerna tar ingen hänsyn till att nuvarande system redan har några 
år på nacken utan förutsätter att det kan fortsätta försörja arenorna med kyla under hela 
kalkyltiden. 

6.3.1 Snödepå för isproduktion 

Kalkylen för isproduktion visar på otroligt dålig lönsamhet vid snökyla. Den stora 
snömängden ledde till en enorm investeringskostnad och besparingspotentialen är allt för 
dålig för att visa på någon lönsamhet överhuvudtaget. Över kalkyltiden på 40 år skulle denna 
investering leda till en förlust på drygt 57 miljoner kronor vilket kan ses i Tabell 26 nedan. 

Tabell 26 – LCC vid snödepå för isproduktion. 

	 Befintligt	system	 Snökyla	

LCC	energi	kr	 36	673	604	 33	058	210	

LCC	underhåll	kr	 0	 39	431	256	

LCC	Investering	 0	 21	433	000	

LCC	totalt	 36	673	604	 93	922	466	

Differens	 		 -57	248	862	
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6.3.2 Snödepå för komfortkyla 

I fallet med komfortkyla ser det betydligt bättre ut även om kalkylen visar långt ifrån ett 
positivt resultat med -4,2 miljoner kronor. Försäljningen av kylmaskinerna kunde 
kompensera en liten del av investeringskostnaden som är mycket lägre än för fallet med 
isproduktion på grund av att den nödvändiga snömängden är många gånger mindre. 
Underhållskostnaderna är något högre för snökylan men elförbrukningen är betydligt lägre. 
Besparingarna är dock inte tillräckligt stora för att resultatet ska gå jämt ut vilket kan ses i 
Tabell 27 nedan. 

Tabell 27 – LCC vid snödepå för komfortkyla. 

	 Befintligt	system	 Snökyla	

LCC	energi	kr	 862	840	 71	903	

LCC	underhåll	kr	 772	159	 1	487	435	

LCC	Investering	 0	 4	255	000	

LCC	totalt	 1	634	999	 5	814	339	

Differens	 		 -4	179	340	

6.3.3 Tipplucka för isproduktion 

I fallet då tippluckan vid ABB Nord används som temporär snöbassäng ser det bättre ut 
jämfört med när en snödepå användes för isproduktion men resultatet är likväl negativt, -5,9 
miljoner kronor, vilket kan ses i Tabell 28 nedan. Investeringskostnaden blir här avsevärt 
lägre då konstruktionen av snöbassäng uteblir. 

Tabell 28 – LCC vid användning av tippluckan för isproduktion. 

	 Befintligt	system	 Snökyla	

LCC	energi	kr	 14	040	926	 13	935	525	

LCC	underhåll	kr	 0	 180	943	

LCC	Investering	 0	 5	870	000	

LCC	totalt	 14	040	926	 19	986	467	

Differens	 		 -5	945	542	
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6.3.4 Tipplucka för komfortkyla 

När tippluckan istället används för komfortkyla ses en klar förbättring i kalkylen. Det är 
fortfarande en förlust på 1,65 miljoner kronor vilket kan ses i Tabell 29 nedan, men resultatet 
är ändå så pass bra att detta fall kommer undersökas vidare i känslighetsanalysen nedan. 

 

 

Tabell 29 – LCC vid användning av tippluckan för komfortkyla. 

	 Befintligt	system	 Snökyla	

LCC	energi	kr	 841	135	 285	509	

LCC	underhåll	kr	 772	159	 436	701	

LCC	Investering	 0	 2	538	000	

LCC	totalt	 1	613	294	 3	260	210	

Differens	 		 -1	646	916	
 

6.4 Känslighetsanalys 
För att se var brytpunkten för lönsamhet går har en känslighetsanalys gjorts. Den utgår från 
LCC-analysen för när tippluckan används för komfortkyla och genom att variera de tre 
variabler som nämndes tidigare; investeringskostnad, 
klimatförändringar/temperaturhöjningar och elpris, fås en uppfattning om hur mycket de var 
och en påverkar resultatet. Hur dessa variabler påverkar beräkningarna kan ses i Bilaga 7: 
Beräkningar rörande LCC-analysen vid tippluckan för komfortkyla. 

Den första variabeln är investeringskostnaden. Med lägre investeringskostnad blir det mer 
lönsamt att investera i snökyla vilket kan ses i Figur 20 nedan. Grafens startpunkt är 
resultatet i LCC-kalkylen: -1,65 miljoner kronor för en investeringskostnad på 2,54 miljoner 
kronor. Grafen vandrar sedan uppåt och når brytpunkt för lönsamhet när 
investeringskostnaden sjunkit till 890 000 kr. 
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Figur 20 – Investeringskostnadens påverkan av lönsamheten när tippluckan används för 
komfortkyla. 

Besparingspotentialen för en framtid med 2 °C temperaturhöjning har också beräknats. 
Senaste 10 årens månatliga medeltemperaturer har då ersatts med 1,5 °C högre temperatur 
april-september och 3 °C oktober-mars. I övrigt har alla beräkningar utförts som tidigare. 
Den förhöjda temperaturen ledde till att kylbehovet ökade till 224 MWh. Med samma 
tillgängliga mängd snö per dag ökade antalet dagar som kylmaskinen behövdes köras för att 
täcka kylbehovet. De flesta dagar räckte dock smältenergin vilket kan ses i Figur 21 nedan. 
LCC-kalkylen landar på -1,76 miljoner kronor, en skillnad på -114 000 kr. 
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Figur 21 – Snökylans täckningsgrad av komfortkylan i en framtid med en temperaturhöjning på 2 
°C 

Det tredje som undersöktes var elprisets utveckling. Med en högre elprisutveckling blir det 
dyrare att köpa el vilket höjer lönsamheten med snökyla. Lönsamheten både för dagsläget 
och för en framtid med 2 °C temperaturökning har undersökts och kan ses i Figur 22 nedan. I 
dagsläget krävs en elprisökning på 8,31 % för att uppnå brytpunkten för lönsamhet medan 
det i framtidsscenariot krävs 8,51 % elprisökning. 
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Figur 22 – Elprisökningens inverkan på lönsamheten när tippluckan används för komfortkyla. 
Beräknat både för dagsläget samt för framtid med 2 °C temperaturökning. 

7 DISKUSSION 

Diskussionsavsnittet behandlar i tur och ordning motsvarande resultatavsnitt vilka är 
erforderlig snömängd, energibesparingspotential, ekonomisk analys samt 
känslighetsanalysen för tippluckan. 

7.1 Erforderlig snömängd 
Snölagret som fås genom isavskrapning räcker för att förse Friskis & Svettis och ABB Nord 
med komfortkyla. Skulle installationen innefatta isproduktion blir konstsnö en 
nödvändighet. Snökanoner har relativt stor potential för snöproduktion i Mälardalsregionen 
även om temperaturen skulle stiga ett par grader över det normala. Att öppna upp för 
kommunen att tippa snö gratis eller mot en mindre kostnad skulle ge ett tillskott på snö och 
minska den nödvändiga produktionen men det är ändå en nödvändighet att producera den 
mesta snön på egen hand. 

Vad det gäller tippluckan så kan den i teorin matas med hur mycket is som helst. På grund av 
dess storlek kan den inte matas med hur mycket som helst åt gången men då isen används för 
kyla kommer den smälta betydligt fortare än den gör i dagsläget vilket betyder att den kan 
matas med den mängd is som motsvarar det aktuella kylbehovet. 
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Densiteter och smältenergier för snö är tagna från en doktorsavhandling som delvis 
behandlar snökylesystemet i Sundsvall. Dessa värden kan antas gälla väl för behandlad snö 
överlag. Det som kan påverka de snömängder jag räknat fram och som får anses som den 
största osäkerheten vad gäller storleken på snölagret är hur stor andel av den totala mängden 
snö som smälter. Västerås befinner sig i en annan klimatzon än Sundsvall och det kommer 
påverka smälthastigheten. Om vi tittar på den tabell över andel smält snö kontra initial 
snömängd och jämförelsen mellan olika isolermaterial som Lintzén (2016) publicerade så 
kan vi dock konstatera att lika viktiga faktorer som klimatzon verkar snömängdens initiala 
storlek och isolering vara. Jag har dimensionerat för att 36 % respektive 53 % av den totala 
snömängden kan smälta på naturlig väg i snödepån för isproduktion och komfortkyla, det är 
mer än Sundsvall och i övre skiktet av ovan nämnda tabell. 

Ett problem som kan uppstå i framtiden är att nederbörden i större utsträckning kommer 
bestå av regn snarare än snö vid varmare vintrar vilket kan försvåra lagringen av snö. De 
säkerhetsmarginaler jag tog om 10 % respektive 50 % extra snö kan då visa sig vara för snåla. 
Detta kan med hög sannolikhet kompenseras med ett tjockare lager isolering som sågs vara 
väldigt avgörande för smälthastigheten (Melin Söderström & Lintzén, 2017). 

7.2 Energibesparingspotential 
Enligt de formler som använts så syns det klart och tydligt att det finns en 
besparingspotential i samtliga fyra fall. Vad det gäller isproduktionen i arenorna så fanns en 
formel att tillgå för kompressorernas elförbrukning för ABB Nord och Mimerhallen och jag 
antog sedan att ABB Syd följde ett liknande mönster. Elförbrukningen skiljer något mot den 
verkliga i ABB Nords fall för 2016 men det är troligt att det mestadels beror på att jag använd 
månadsvisa medeltemperaturer när temperaturen egentligen varierar mycket mer från dag 
till dag. Resultaten känns rimliga och skillnaden i utfall bör inte bli stort ifall elförbrukningen 
skulle se lite annorlunda ut. Likt studien för Polarbröds bageri i Älvsbyn (Antonsen et al, 1998; 
se Skogsberg, 2005, s. 10) begränsas fördelarna med snökyla av den låga temperaturen som 
behövs uppnås, kylmaskinerna kan då inte tas ur bruk och den minskade elförbrukningen äts 
till viss del upp av driften av snökyleanläggningen. 

Vad det gäller komfortkylan behövdes en del uppskattningar göras då inga data angående 
dess elförbrukning fanns tillgänglig. Skulle kylbehovet egentligen vara större kommer den 
eventuella elbesparingen vara större. Det är när snön används till komfortkyla som det 
verkligen gör skillnad i mängden köpt el. Enligt de antaganden som gjordes kunde 
elanvändningen minskas med över 90 % när snödepån stod för hela kylbehovet, från 60 
MWh till 5 MWh. När snön inte kunde stå för hela kylbehovet, dvs. när tippluckan användes, 
var siffrorna inte lika bra men trots att hela maj-juni kördes med kylmaskinerna kunde 
elanvändningen minskas med nära 65 %, från 58 MWh till 21 MWh. För Sundsvalls sjukhus 
har elanvändningen minskat med 90 % sedan konverteringen till snökyla. 
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7.3 Ekonomisk analys 
Att ta steget fullt ut för snökyla verkar i dagsläget långt från ett alternativ. Det finns definitivt 
en besparingspotential i samtliga fall, men de är för små för att göra det lönsamt med de 
stora investeringar som krävs. De ekonomiska kalkylerna pekar mot oerhörda förluster 
speciellt vid isproduktion, men även vid komfortkyla ser det mörkt ut. Det fall med minst 
dåliga utsikter var när tippluckan användes för komfortkyla. Men resultatet på -1,65 miljoner 
kronor talar tyvärr sitt tydliga språk. I dialog med Kjell Skogsberg låter han klargöra att 
snökyla tyvärr har svårt att konkurrera med kylmaskiner för processkyla men att det ser 
bättre ut för storskalig komfortkyla. 

Kalkylerna har baserats på investeringskostnaden för Sundsvalls Sjukhus och genom samtal 
med Jan Lindberg som är energicontroller vid Västernorrlands Landsting och i högsta grad 
insatt i systemet och dess utformning. Eventuella investeringskostnader har inte diskuterats 
med något företag för mark och bygg eller pumpar mm. vilket kan betyda att 
prisuppskattningarna kan vara något missvisande. Det känns dock orimligt att kostnaderna 
skulle sjunkit så pass att en investering för isproduktion eller komfortkyla skulle bli lönsam. 

De uppskattningar jag gjort om energianvändning och underhåll baseras även de på systemet 
i Sundsvall. 

Det scenario som visade sig vara minst dåligt var som nämnts tidigare fallet då tippluckan 
användes för komfortkyla, en förlustaffär på 1,65 miljoner kronor jämfört med dagens 
system. Investeringskostnaderna sjönk avsevärt då ingen bassäng för snölagring behövdes i 
detta fall. LCC-kalkylen var alltjämt negativ men är ändå tillräckligt nära brytpunkten för 
plus/minus noll för att ifrågasätta hur pass väl uppskattade investeringskostnaderna är och 
fundera över andra faktorer som påverkar slutresultatet. 

7.4 Känslighetsanalys för tippluckan 
Det minst dåliga scenariot var som sagt det när tippluckan användes för komfortkyla, varvid 
en känslighetsanalys gjordes för att se hur investeringskostnaden, klimatförändringarna och 
elprisutvecklingen påverkade resultatet. 

Investeringskostnaden har räknats ner väldigt mycket i detta exempel då snöbassäng med 
mera kunde bortses från men det kan tänkas att det kan bli ännu billigare när man mer 
specifikt vet vad som måste installeras och byggas för att få ett fungerande system. För att nå 
brytpunkten för lönsamhet måste investeringskostnaderna sjunka ner till 880 000 kr, en 
kostnad som känns väldigt låg jämfört med anläggningen i Sundsvall. 

Temperaturhöjningen som sker globalt just nu påverkar definitivt lönsamheten och kommer 
göra det mer attraktivt med snökyla desto varmare klimat vi får. Forskare vid SMHI spår att 
tvågradersmålet kommer passeras kring år 2040 och att det inte kommer stanna där. I 
simuleringarna med 2 graders högre årsmedeltemperatur ökade kylbehovet för komfortkyla 
från 175 MWh till 224 MWh, en ökning med nästan 30 %. Högre kylbehov betyder att det 
finns mer el att spara om ökningen kan täckas med snö. 
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Elprisutvecklingen är bara en prognos och prognoser kan komma att ändras. Bixias 
långtisprognos får dock anses som en relativt bra prognos men även små förändringar kan 
leda till stora skillnader. Desto dyrare elpris, desto mer finns att tjäna på snökyla. Från 
dagens prognos om 1,6 % elprishöjning är det dock rätt långt till de ~8,5 % som skulle krävas 
för att nå brytpunkten för lönsamhet. 

Dessa tre variabler påverkar såklart varandra samtidigt precis som flera andra faktorer spelar 
in. Med högre temperaturer i framtiden, tillsammans med lägre installationskostnader och 
en högre elprisutveckling än prognosen kanske lönsamhet kan nås utan att något enskilt av 
ovanstående krav för lönsamhet inträffar. 

7.5 Övriga tankar 
Rent ekonomiskt skulle ett system med snökyla av denna storlek kanske lämpa sig bättre som 
alternativ vid nyproduktion då även installationskostnader finns för kylmaskiner mm. 
Snökylan har en bra grundtanke då det sparar energi och kylan i snön är ”gratis”. Ur ett 
miljöperspektiv kan det därför vara ett bättre alternativ, speciellt vid komfortkyla, än 
traditionella kylmaskiner. Sverige idag har dessutom högt uppsatta miljömål och eftersom en 
installation av snökyla är ovanlig skulle den antagligen väcka uppmärksamhet och få ett 
positivt mottagande både massmedialt och samhällsmässigt. 

8 SLUTSATSER 

Att få ihop tillräcklig snömängd för att täcka komfortkyla har visat sig vara möjligt utan 
nämnvärt större arbetsinsatser än idag. För att täcka hela isproduktionen däremot behövs ett 
kontinuerligt arbete med konstsnö under vintern för att få ett tillräckligt stort snöförråd. 

På grund av de höga installationskostnaderna och den lilla energibesparingspotentialen som 
finns vid isproduktion är en konvertering till snökyla inte lönsam. Den bidragande faktorn till 
den dåliga lönsamheten är det faktum att kylmaskinerna fortfarande måste arbeta för att nå 
de låga temperaturer som krävs. Att gå vidare med snökyla i detta fall rekommenderas inte.  

Inte heller för fallet då en snödepå konstrueras för komfortkyla ses i dagsläget någon 
lönsamhet. Konstruktionskostnaderna är för höga och vägs inte upp av de besparingar som 
kan göras. Att gå vidare med snökyla kan inte rekommenderas även i detta fall. 

För fallet då tippluckan används för komfortkyla ses en eventuell möjlighet till konvertering 
till snökyla, men det är endast under rätt förutsättningar som det kan bli lönsamt. Det kan 
dock vara intressant att gå vidare med mer noggranna undersökningar för hur mycket en 
installation skulle kosta, samt om tippluckan kan hantera de snömängder (eller mer) som det 
handlar om innan denna idé avfärdas. 
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9 FÖRSLAG TILL FORTSATT ARBETE 

Att göra en noggrannare analys för hur tippluckan i ABB Nord skulle kunna användas för 
arenornas komfortkyla skulle vara intressant. Denna skulle innefatta såväl ekonomisk som 
byggnadsteknisk analys. Följande är förslag på vad som skulle kunna ingå: 

• Byggnadsbeskrivning. 

• Noggranna investeringsuppskattningar. 

• Analys av tippluckans kapacitet. 

• Möjligheter för övriga ismaskiner att tippa snö i luckan. 

• Möjligheter för utbyggnad av tippluckan. 

• Noggranna beräkningar för besparingspotential. 
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BILAGA 1: EKONOMISK UTVÄRDERING AV UTBYGGNAD AV 
SNÖKYLA I SUNDSVALL  

Nedan följer den ekonomiska utvärderingen av utbyggnaden av snökyleanläggningen i 
Sundsvall, kallad Åtgärd 5 (Lindberg, 2017). 
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BILAGA 2: BERÄKNING OCH REDOVISNING AV 
KYLMASKINERNAS ELFÖRBRUKNING 

Nedan visas som exempel hur beräkningarna gick till för ABB Nord under 2016. 
Elförbrukningen vid övriga arenor och år beräknades på samma sätt. Alla beräkningsdata 
kan ses i Tabell 30, Tabell 31, Tabell 32 och Tabell 33 nedan. 

Genom medeltemperaturen och bruksdagarna i Tabell 8 och Tabell 9 tillsammans med 
formeln för kompressorernas eleffekt; 𝐸!,!"#$!!"#$% = 2,47𝑡!"#$ + 118,06 [𝑘𝑊], kunde 
elförbrukningen för kompressorerna vid ABB Nord beräknas. Nedan visas beräkningarna för 
juli månad, övriga månaders förbrukning fås på samma sätt. 

Under juli månad är kylmaskinerna i ABB Nord igång från den 13 juli. Det betyder 19 dagars 
nyttjande av arenorna. Här behövs dock tiden uttryckt i timmar: 

19 𝑑𝑎𝑔𝑎𝑟 = 19 ∗ 24 𝑡𝑖𝑚𝑚𝑎𝑟 = 456 𝑡𝑖𝑚𝑚𝑎𝑟 

Genom medeltemperaturen i juli kan medeleffekten för kylkompressorerna beräknas: 

𝑡!"#$ = 17,9 °𝐶 ⇒ 𝐸!,!"#$!!"#$% = 2,47 ∗ 17,9 + 118,06 = 162,3 𝑘𝑊 

Multipliceras detta med tiden uttryckt i timmar och divideras med 1 000 fås elförbrukningen 
under månaden uttryckt i MWh: 

𝐸 = 𝐸!,!"#$!!"#$% ∗
456
1000

= 74,0 𝑀𝑊ℎ 

På samma sätt görs detta för fallet med snökyla, men med skillnaden att 𝑡!"#$ byts ut mot 
𝑡!"##$% = 2 °𝐶 vilket leder till en effekt på 123 kW och elförbrukningen 56,1 MWh. 
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Tabell 30 – 2016 års beräkningsdata av elförbrukning för kylmaskinerna vid ABB Nord. 

	 	

Dagsläge	 Med	Snökyla	

	
Månad	 Dagar	 Timmar	

Temperatur	
[°C]	

Ek	
[kW]	

Energi	
[MWh]	

Temperatur	
[°C]	

Ek	
[kW]	

Energi	
[MWh]	

Besparingar	
[MWh]	

jan	 31	 744	 -5,9	 103,5	 77,0	 -5,9	 103,5	 77,0	 0	

feb	 28	 672	 -0,8	 116,1	 78,0	 -0,8	 116,1	 78,0	 0	

mar	 31	 744	 2,4	 124,0	 92,2	 2	 123,0	 91,5	 1	

apr	 22	 528	 5,8	 132,4	 69,9	 2	 123	 64,9	 5,0	

maj	 0	 0	 12,4	 148,7	 0	 2	 123	 0	 0	

jun	 0	 0	 15,9	 157,3	 0	 2	 123	 0	 0	

jul	 19	 456	 17,9	 162,3	 74,0	 2	 123	 56,1	 17,9	

aug	 31	 744	 16,0	 157,6	 117,2	 2	 123	 91,5	 25,7	

sep	 30	 720	 14,4	 153,6	 110,6	 2	 123	 88,6	 22,1	

okt	 31	 744	 6,4	 133,9	 99,6	 2	 123	 91,5	 8,1	

nov	 30	 720	 0,9	 120,3	 86,6	 0,9	 120	 86,6	 0	

dec	 31	 744	 1,1	 120,8	 89,9	 1,1	 120,8	 89,9	 0	

		 284	 6	816	 		 		 895,1	 		 		 816,3	 78,7	
 

Tabell 31 – 2017 års beräkningsdata av elförbrukning för kylmaskinerna vid ABB Syd. 

		 		 		 		 Dagsläge	 Med	snökyla	 		

Månad	 Dagar	 Timmar	
Temp.	
luft[°C]	

Temp.	
vatten	
[°C]	

Ek	
[kW]	

El	
[MWh]	

Temp.	
vatten	
[°C]	

Ek	
[kW]	

El	
[MWh]	

Bespar
ingar	

jan	 31	 744	 -5,9	 1	 205,3	 152,7	 1	 205,3	 152,7	 0	

feb	 28	 672	 -0,8	 1	 205,3	 137,9	 1	 205,3	 137,9	 0	

mar	 21	 504	 2,4	 2,4	 211,1	 106,4	 2,4	 211,1	 106,4	 0	

apr	 0	 0	 5,8	 5,8	 225,4	 0	 2	 209,5	 0	 0	

maj	 0	 0	 12,4	 12,4	 253,2	 0	 2	 209,5	 0	 0	

jun	 0	 0	 15,9	 15,9	 267,9	 0	 2	 209,5	 0	 0	

jul	 15	 360	 17,9	 17,9	 276,3	 99,5	 2	 209,5	 75,4	 24,1	

aug	 31	 744	 16	 16	 268,3	 199,7	 2	 209,5	 155,8	 43,8	

sep	 30	 720	 14,4	 14,4	 261,6	 188,4	 2	 209,5	 150,8	 37,6	

okt	 31	 744	 6,4	 6,4	 228,0	 169,6	 2	 209,5	 155,8	 13,8	

nov	 30	 720	 0,9	 1	 205,3	 147,8	 1	 205,3	 147,8	 0	

dec	 31	 744	 1,1	 1,1	 205,7	 153,0	 1,1	 205,7	 153,0	 0	

Totalt	

	 	 	 	 	

1	573,8	

	 	

1	417,0	 156,8	
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Tabell 32 – 2017 års beräkningsdata av elförbrukning för kylmaskinerna vid ABB Nord. 

		 		 		 Dagsläge	 Med	Snökyla	 		

Månad	 Dagar	 Timmar	
Temperatur	

[°C]	
Ek	

[kW]	
Energi	
[MWh]	

Temperatur	
[°C]	

Ek	
[kW]	

Energi	
[MWh]	

Besparingar	
[MWh]	

jan	 31	 744	 -1,5	 114,4	 85,1	 -1,5	 114,4	 85,1	 0	

feb	 28	 672	 -1,4	 114,6	 77,0	 -1,4	 114,6	 77,0	 0	

mar	 31	 744	 2,4	 124,0	 92,2	 2,4	 124,0	 92,2	 0	

apr	 15	 360	 4,8	 129,9	 46,8	 2	 123,0	 44,3	 2,5	

maj	 0	 0	 11,5	 146,5	 0,0	 2	 123,0	 0,0	 0	

jun	 15	 360	 14,9	 154,9	 55,8	 2	 123,0	 44,3	 11,5	

jul	 31	 744	 17,1	 160,3	 119,3	 2	 123,0	 91,5	 27,7	

aug	 31	 744	 16,3	 158,3	 117,8	 2	 123,0	 91,5	 26,3	

sep	 30	 720	 12,2	 148,2	 106,7	 2	 123,0	 88,6	 18,1	

okt	 31	 744	 6,6	 134,4	 100,0	 2	 123,0	 91,5	 8,5	

nov	 30	 720	 2,8	 125,0	 90,0	 2,8	 125,0	 90,0	 0	

dec	 31	 744	 -1,1	 115,3	 85,8	 -1,1	 115,3	 85,8	 0	

		

	 	

		

	

976,4	

	 	

881,8	 94,6	

 

Tabell 33 – 2017 års beräkningsdata av elförbrukning för kylmaskinerna vid ABB Syd. 

		 		 		 		 Dagsläge	 Med	snökyla	 		

	Månad	 Dagar	 Timmar	
Temp.	
luft	[°C]	

Temp.	
vatten	
[°C]	

Ek	
[MWh]	

El	
[MWh]	

Temp.	
vatten	
[°C]	

Ek	
[kW]	

El	
[MWh]	

Besparingar	
[MWh]	

jan	 31	 744	 -1,5	 1	 205,3	 152,7	 1	 205,3	 152,7	 0,0	

feb	 28	 672	 -1,4	 1	 205,3	 137,9	 1	 205,3	 137,9	 0,0	

mar	 25	 600	 2,4	 2,4	 211,1	 126,7	 2,4	 211,1	 126,7	 0,0	

apr	 0	 0	 4,8	 4,8	 221,2	 0	 2	 209,5	 0	 0,0	

maj	 0	 0	 11,5	 11,5	 249,4	 0	 2	 209,5	 0	 0,0	

jun	 15	 360	 14,9	 14,9	 263,7	 94,9	 2	 209,5	 75,4	 19,5	

jul	 31	 744	 17,1	 17,1	 273,0	 203,1	 2	 209,5	 155,8	 47,3	

aug	 31	 744	 16,3	 16,3	 269,6	 200,6	 2	 209,5	 155,8	 44,8	

sep	 30	 720	 12,2	 12,2	 252,4	 181,7	 2	 209,5	 150,8	 30,9	

okt	 31	 744	 6,6	 6,6	 228,8	 170,2	 2	 209,5	 155,8	 14,4	

nov	 30	 720	 2,8	 2,8	 212,8	 153,2	 2,8	 212,8	 153,2	 0,0	

dec	 31	 744	 -1,1	 1	 205,3	 152,7	 1	 205,3	 152,7	 0,0	

	Totalt	 		 		 		 		 		 1573,8	 		 		 1417,0	 156,8	
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BILAGA 3: BERÄKNING AV SNÖMÄNGD 

Nedan presenteras beräkningarna för den snömängd som krävs för isproduktion vid ABB 
Nord/Mimerhallen och ABB Syd. Beräkningar sker sedan på samma sätt för komfortkyla vid 
Friskis & Svettis och ABB Nord. 

Månadstemperaturerna för 2017 insatt i formeln för kompressorernas effekt vid respektive 
arena och multiplicerad med brukstiden ger kylbehovet 4 251,3 MWh. 

10 ton snö motsvarar ungefär 1 MWh i smältenergi (Skogsberg, 2005). För att erhålla 
snömängden som behövs multipliceras därför kylbehovet med 10: 

𝑚!"ö, = 4 251,3 ∗ 10 = 42 513 𝑡𝑜𝑛 

Volymen erhålls genom att dividera mängden snö med densiteten 𝜚!"ö = 0,65 𝑡𝑜𝑛/𝑚! 
(Skogsberg, 2005): 

𝑉!"ö =
𝑚!"ö,!"#$

𝜚!"ö
=
42 513
0,65

= 65 404 𝑚! 

Till denna snövolym tillkommer det som smälter på naturlig väg genom sol och regn mm. 
Smältningen antages uppgå till ~30 % av den totala snömängden likt fallet för Sundsvalls 
Sjukhus (Nordell & Skogsberg, 2002). Den totala snömängden uppgår då till: 

𝑉!"ö,!"!#$! =
𝑉!"ö
0,7

=
65 404 𝑚!

0,7
= 93 435 𝑚! 

För att ha marginaler ställs kravet om 10 % extra snö: 

𝑉!"ö,!"!#$!,!"# !" % !"#$%&"' = 𝑉!"ö,!"!!"# ∗ 1,1 = 102 779 𝑚! 
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BILAGA 4: BERÄKNINGAR RÖRANDE LCC-ANALYSEN VID 
SNÖDEPÅ FÖR ISPRODUKTION 

Underhåll- och driftskostnaderna nedan gäller enbart den extrakostnad som snökylan 
innebär med extra utrustning samt underhåll utöver dagens kylmaskiner. Då kylmaskinerna 
som används i dag fortfarande skulle användas vid en snökyleinstallation tas ingen hänsyn 
till dess underhållskostnader. Kylmaskinernas underhåll är lika för båda fallen varvid den 
kan bortses från. 

Installationskostnaden beräknas, likt fallet för Sundsvall, inkludera 2,5 * 40 000 m3 snö = 
100 000 m3 snö. Av dessa fås 20 000 m3 genom skottning av stadens gator. I detta fall räknas 
med drygt 10 000 m3 insamlad snö varvid ytterligare 10 000 m3 behövs, som inte inkluderas 
i investeringskostnaden. Totalt måste då 14 000 m3 snö produceras och detta görs till en 
kostnad av 0,2 kr/m3. 

P0 – nuvärdesfaktor: !!!"#!$#%ä!"# !"#$%%#!!!
!"#!$#%ä!"#∗ !!!"#!$#%ä!"# !"#$%!"# =

!!!,!" !"!!
!,!" !!!,!" !" = 17,16 

P0,energi – nuvärdesfaktor för energi: !!!"#!$#%ä!"#!!"#$%&ö!"#"$ !"#$%%#!!!
!"#!$#%ä!"#!!"#$%&ö!"#"$ !!!"#!$#%ä!"#!!"#$%&ö!"#"$ !"#$%%#! =

!!!,!"!!,!"# !"!!
!,!"!!,!"# !!!,!"!!,!"# !" = 21,69 

Alla beräkningsdata förklaras närmare och kan ses i Tabell 34 nedan. 
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Tabell 34 – Data för LCC-beräkningar då snödepån används för isproduktion 

		 Dagsläge	 Snökyla	 		

Investering	år	noll	[kr]	 0	 21	433	000	 		

Kalkylränta	[%]	 5,00	%	 5,00	%	 		

Drifttid	[år]	 40	 40	 		

Po	 17,16	 17,16	 Ber.	enl.	ovan		

Elpris	[kr/kWh]	 0,66	 0,66	 		

Elprisökning	q	[%/år]	 1,60	%	 1,60	%	 		

r-q	 3,40	%	 3,40	%	 		

Po	energi	 21,69	 21,69	 Ber.	enl.	ovan			

Snöproduktion	[m3]	 		 14	000	 Enl.	ovan	

Kostnad	snöproduktion	
[kr/m3]	 		 0,2	 	

Kostnad	snöproduktion	[kr]	 		 2	800	
Snöprod.	*	kostnad	snöprod.	

[kr/kWh]	

Elförbrukning	kompressorer	
[kWh]	 2	550	201	 2	298	795	 		

Producerad	kyla	med	COP=3	 7	650	604	 7	650	604	
		Dagsläge:	Elförbr.	komp.	*	COP	

Snökyla	=	Dagsläge	

Producerad	kyla	med	snökyla	
[kWh]	 0	 4	251	300	 		

Elkostnad	kylmaskin	[kr/år]	 1	690	783	 1	524	101	 Elförbr.	komp.	*	elpris	

Kostnad	kylproduktion	
snökyla	[kr/kWh]	 		 0,3	 		

Underhåll-	och	driftkostnad	
snökyla	[kr]	 		 2	297	981	

Kylprod.	snökyla	*	prod.	kyla	
+		kostnad	snöprod.	

	 	 	 	

LCC	energi	kr	 36	673	604	 33	058	210	 Energikostnad	per	år	*	P0,energi			

LCC	underhåll	kr	 0	 39	431	256	
	Underhåll-	och	driftkostnad	snökyla	*	

P0		

LCC	Investering	 0	 21	433	000	 Investeringskostnad		

LCC	totalt	 36	673	604	 93	922	466	 Summan	av	ovanstående		

Differens	 		 -57	248	862	 Total	differens		
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BILAGA 5: BERÄKNINGAR RÖRANDE LCC-ANALYSEN VID 
SNÖDEPÅ FÖR KOMFORTKYLA 

För att uppskatta hur stor del av snökylans produktionskostnad som går till elenergi utgås 
från data från grundinvesteringen i Sundsvall som återfinns i TABELL Det som kan bortses 
från i beräkningarna är elenergin till snökanonerna som försvinner helt då det inte krävs 
någon konstsnö för att täcka kylbehovet. Övriga poster multipliceras med en femtedel då 
denna anläggning producerar en femtedel så mycket kyla som den ursprungliga gjorde i 

Sundsvall: !"#
!"#

= 0,19 ≈ !
!
. Köpt elenergi blir då !

!
∗ 10 000 + 15 000 𝑘𝑊ℎ = 5 000 𝑘𝑊ℎ. 

Underhåll- och driftskostnaderna är olika av den anledningen att kylmaskinerna inte 
används i fallet med komfortkyla. 

P0 – nuvärdesfaktor: !!!"#!$#%ä!"# !"#$%%#!!!
!"#!$#%ä!"#∗ !!!"#!$#%ä!"# !"#$%%#! =

!!!,!" !"!!
!,!" !!!,!" !" = 17,16 

P0,energi – nuvärdesfaktor för energi: !!!"#!$#%ä!"#!!"#$%&ö!"#"$ !"#$%%#!!!
!"#!$#%ä!"#!!"#$%&ö!"#"$ !!!"#!$#%ä!"#!!"#$%&ö!"#"$ !"#$%%#! =

!!!,!"!!,!"# !"!!
!,!"!!,!"# !!!,!"!!,!"# !" = 21,69 

Alla beräkningsdata förklaras närmare och kan ses i Tabell 35 nedan. 
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Tabell 35 – Data för LCC-beräkningar då snödepån används för komfortkyla 

		 Dagsläge	 Snökyla	 	Kommentarer	

Investering	år	noll	[kr]	 0	 4	255	000	 		

Kalkylränta	[%]	 5,00	%	 5,00	%	 		

Drifttid	[år]	 40	 40	 		

Po	 17,16	 17,16	 	Ber.	enl.	ovan	

Elpris	[kr/kWh]	 0,66	 0,66	 		

Elprisökning	q	[%/år]	 1,66	%	 1,66	%	 		

r-q	 3,34	%	 3,34	%	 		

Po	energi	 21,90	 21,90	 	Ber.	enl.	ovan		

Kylbehov	[kWh/år]	 180	000	 180	000	 		

Kylproduktion	snökyla	[kr/kWh]	 0	 0,5	 		

Köpt	elenergi	kompressor/pump	
mm.	[kWh/år]	 60	000	 5	000	 	Ber.	enl.	ovan		

Underhåll	[kr/år]	 66	600	 86	685	
Snökyla:	Kylbehov*Kylprod.	Snökyla	–	

Köpt	elenergi*elpris	

Försäljning	av	kylmaskiner	[kr]	 0	 200	000	 		

Energikostnad	[kr/år]	 39	780	 3	315	 Köpt	elenergi*elpris		

	 	 	 	

LCC	energi	kr	 870	996	 72	583	 Energikostnad	per	år*P0,energi				

LCC	underhåll	kr	 1	142	795	 1	487	435	 Underhåll*P0			

LCC	Investering	 0	 4	255	000	 	Investeringskostnad	

LCC	totalt	 2	013	791	 5	815	018	 Summan	av	ovanstående		

Differens	 		 -3	801	227	 	Total	differens	
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BILAGA 6: BERÄKNINGAR RÖRANDE LCC-ANALYSEN VID 
TIPPLUCKAN FÖR ISPRODUKTION 

Kylbehovet för tippluckan beräknas på samma sätt som gås igenom i Bilaga 2: Beräkning och 
redovisning av kylmaskinernas elförbrukning, och uppgår till 1 529 MWh under antagandet 
att den används mars-november och brukas likt 2017 enligt Tabell 9 med temperaturer enligt 
Tabell 8. 

Pumpenergin är 1 550 kWh enligt tidigare beräkningar. 

0,05 kr/kWh kyla i drift och underhåll för tippluckans snöhantering ger 144 000 𝑘𝑊ℎ ∗

0,05 !"
!"!

= 7200 𝑘𝑟  

Detta motsvarar ! !"" !"
!,!! !"/!"!

= 10 900 𝑘𝑊ℎ i köpt el. 

Subtraheras driftenergin fås underhållsenergin och genom multiplikation med elpriset 

underhållskostnaden per år: 10 900 − 1 550 𝑘𝑊ℎ = 9 350 𝑘𝑊ℎ ⇒ 9 350 𝑘𝑊ℎ ∗ 0,66 !"
!"

ℎ =

6 171 𝑘𝑟/å𝑟 . 

Underhållskostnaden nedan gäller enbart den extrakostnad som snökylan innebär med extra 
pumpar, rör och övrig utrustning. Då kylmaskinen som används i dag fortfarande skulle 
användas vid en snökyleinstallation tas ingen hänsyn till dess underhållskostnader. 
Kylmaskinens underhåll är lika för båda fallen varvid den kan bortses från. 

P0 – nuvärdesfaktor: !!!"#!$#%ä!"# !"#$%%#!!!
!"#!$#%ä!"#∗ !!!"#!$#%ä!"# !"#$%%#! =

!!!,!" !"!!
!,!" !!!,!" !" = 17,16 

P0,energi – nuvärdesfaktor för energi: !!!"#!$#%ä!"#!!"#$%&ö!"#"$ !"#$%%#!!!
!"#!$#%ä!"#!!"#$%&ö!"#"$ !!!"#!$#%ä!"#!!"#$%&ö!"#"$ !"#$%%#! =

!!!,!"!!,!"# !"!!
!,!"!!,!"# !!!,!"!!,!"# !" = 21,69 

Alla beräkningsdata förklaras närmare och kan ses i Tabell 36 nedan. 
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Tabell 36 – Data för LCC-beräkningar då tippluckan används för isproduktion 

		 Dagsläge	 Snökyla	 		

Investering	av	snökyla	år	noll	[kr]	 0	 5	870	000	 		

Kalkylänta	[%]	 5,00	%	 5,00	%	 		

Drifttid	[år]	 40	 40	 		

Po	 17,16	 17,16	 Ber.	enl.	ovan	

Elpris	kr/kWh	 0,66	 0,66	 		

Elprisökning	q	[/år]	 1,60	%	 1,60	%	 		

r-q	 3,40	%	 3,40	%	 		

Po	energi	 21,69	 21,69	 Ber.	enl.	ovan	

Underhåll	[kr/år]	 0	 6	171	 Ber.	enl.	ovan	

Elförbrukning	kompressorer	[kWh/år]	 976	375	 897	561	 		

Pumpenergi	[kWh/år]	 0	 1	550	 		

Köpta	kWh/år	 976	375	 913	961	 Kompressorer	+	pumpenergi	

Energikostnad	kr/år	 647	337	 605	956	 Köpta	kWh/år	*	elpris	

	 	 	 	

LCC	energi	kr	 14	040	926	 13	949	877	 Energikostnad	per	år	*	P0,energi		

LCC	underhåll	kr	 0	 105	889	 Underhåll	snökyla	*	P0		

LCC	Investering	 0	 5	870	000	 	Investeringskostnad	

LCC	totalt	 14	040	926	 19	925	766	 Summan	av	ovanstående		

Differens	 		 -5	884	840	 	Total	differens	
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BILAGA 7: BERÄKNINGAR RÖRANDE LCC-ANALYSEN VID 
TIPPLUCKAN FÖR KOMFORTKYLA 

För att uppskatta hur stor del av snökylans produktionskostnad som går till elenergi utgås 
från data från grundinvesteringen i Sundsvall som återfinns i Tabell 6. Det enda som är 
intressant i detta fall är pumpenergin vilken antas uppgå till en femtedel då denna 
anläggning producerar en femtedel så mycket kyla som den ursprungliga gjorde i Sundsvall: 
!!",!
!"#

= 0,128 ≈ !
!
. Köpt elenergi till pumpar blir då !

!
∗ 10 000 = 1 250 𝑘𝑊ℎ. 

Sedan tillkommer det som krävs för att driva kylmaskinen när snökylan inte räcker till. 
Genom formeln för komfortkylans last 𝐿 = 0,2 + 0,0458 𝑡 − 15 , 𝑡 ≥ 15, där 𝐿 är lasten och 𝑡 
är temperaturen kunde lasten beräknas dygnsvis. Det som inte täcktes av snökylan uppgick 
till 55 811 kWh. Under köpt el för snökylan återfinns dessa som 𝐾ö𝑝𝑡 𝑒𝑙 𝑘𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑠𝑜𝑟 𝑝𝑢𝑚𝑝 =

1 250 + !! !""
!"#

= 19 854 𝑘𝑊ℎ, där COP=3. För dagsläget är det helt enkelt kylbehovet genom 
COP. 

Underhållskostnad uppgår enligt uppgift till 45 000 i dagsläget medan det för snökylan 
beräknas som 𝑈𝑛𝑑𝑒𝑟ℎå𝑙𝑙 = 𝐾𝑦𝑙𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛 ∗ 𝐾𝑦𝑙𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 − 𝑃𝑢𝑚𝑝𝑒𝑙 ∗ 𝐸𝑙𝑝𝑟𝑖𝑠 +

𝑈𝑛𝑑𝑒𝑟ℎå𝑙𝑙 𝑘𝑦𝑙𝑚𝑎𝑠𝑘𝑖𝑛 𝑑𝑎𝑔𝑠𝑙ä𝑔𝑒 ∗ !"#$ !"å! !"#$%&!'(
!"#$%!!"

= 119 661 ∗ 0,1 − 1 250 ∗ 0,66 + 45 000 ∗
!! !""
!"# !"#

= 25 450 𝑘𝑟/å𝑟. 

P0 – nuvärdesfaktor: !!!"#!$#%ä!"# !"#$%%#!!!
!"#!$#%ä!"#∗ !!!"#!$#%ä!"# !"#$%%#! =

!!!,!" !"!!
!,!" !!!,!" !" = 17,16 

P0,energi – nuvärdesfaktor för energi: !!!"#!$#%ä!"#!!"#$%&ö!"#"$ !"#$%%#!!!
!"#!$#%ä!"#!!"#$%&ö!"#"$ !!!"#!$#%ä!"#!!"#$%&ö!"#"$ !"#$%%#! =

!!!,!"!!,!"# !"!!
!,!"!!,!"# !!!,!"!!,!"# !" = 21,69 

Alla beräkningsdata förklaras närmare och kan ses i Tabell 37 nedan. 
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Tabell 37 – Data för LCC-beräkningar då tippluckan används för komfortkyla 

		 Dagsläge	 Snökyla	 		

Investering	år	noll	[kr]	 0	 2	538	000	 		

Kalkylränta	r	[%]	 5,00	%	 5,00	%	 		

Drifttid	[år]	 40	 40	 		

Po	 17,16	 17,16	 Ber.	enl.	ovan			

Elpris	[kr/kWh]	 0,66	 0,66	 		

Elprisökning	q	[%/år]	 1,60	%	 1,60	%	 		

r-q	 3,40	%	 3,40	%	 		

Po	energi	 21,69	 21,69	 Ber.	enl.	ovan			

Kylbehov	[kWh]	 175	472	 175	472	 		

Kyla	från	snö	[kWh]	 0	 119	661	 	Ber.	från.	formel	ovan	

Kyla	från	kylmaskin	[kWh]	 175	472	 55	811	 Kylbehov	–	kyla	från	snö		

Kylproduktion	snökyla	[kr/kWh]	 	0	 0,1	 		

Köpt	el	kompressor/pump	[kWh]	 58	491	 19	854	 Ber.	enl.	ovan		

Underhåll	[kr/år]	 45	000	 25	450	 Ber.	enl.	ovan			

Energikostnad	[kr/år]	 38	779	 13	660	 Köpt	el	*	elkostnad		

	 	 	 	

LCC	energi	kr	 841	135	 285	509	 Energikostnad	per	år*P0,energi				

LCC	underhåll	kr	 772	159	 436	701	 Underhåll*P0			

LCC	Investering	 0	 2	538	000	 	Investeringskostnad	

LCC	totalt	 1	613	294	 3	260	210	 Summan	av	ovanstående		

Differens	 		 -1	646	916	 	Total	differens	
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Box 325, 631 05 Eskilstuna Tfn: 016-15 36 00 
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