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Sammanfattning 

Efterfrågan av kyla ökar i Sverige trots det kalla klimatet vilket då medför att behovet av 

fjärrkyla kan öka. Fjärrkyla är en centraliserad kylproduktion med fördelar som säkrare drift, 

minskade haverier samt att buller avlägsnas i jämförelse med lokala kylanläggningar. Således 

är absorptionskyla ett alternativ till fjärrkyla som börjar bli mer och mer intressant för 

fjärrvärmeintegrering. 

Syftet med rapporten är att ge företaget Öresundskraft ett underlag över de tekniska och 

ekonomiska förutsättningarna för absorptionskyla i Helsingborg.  

Problemställningarna har varit att undersöka: temperaturen på fjärrvärmen som ska användas 

till absorptionsanläggningen, hur absorptionsmaskinens kylfaktor påverkar förutsättningarna, 

hur absorptionsanläggningen ska dimensioneras, utreda olika placeringsalternativ för 

absorptionsanläggningen, om den befintliga ackumulatortanken kan användas i framtiden och 

om det är lönsamt att investera i en absorptionsanläggning. 

Problemställningarna besvarades genom intervjuer, sammanställning och beräkning av data, 

granskning av forskningslitteratur samt annan litteratur. 

Slutsatser som författarna har kommit fram till är att absorptionsmaskinen ska dimensioneras 

till 2,2 MW och att den ska placeras på Västhamnsverket. 

Under de förutsättningar att det fanns tillgång till billig värme samt att driften endast sker på 

sommaren fick resultatet ett utfall som gav lönsamhet i en absorptionsanläggning.   
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Summary 

The cooling demand increases in Sweden despite the cold climate, which could cause the 

increase of district cooling. District cooling is a centralized cooling system with multiple 

benefits such as safer operations, reduced failures and removal of rumbling that will otherwise 

occur in local cooling systems. 

That’s why the absorption chiller is becoming more and more interesting to incorporate in 

district heating.  

The purpose of this report is to give the company Öresundskraft the technical and economic 

conditions for absorption cooling in Helsingborg. The main goal with the report have been to 

investigate: which temperature from the district heating system will be used for the 

absorptions chiller, how the coefficient of performance affects the conditions of absorption 

chiller, different dimensions for absorption chiller, different placement options for absorption 

chiller, if the existing cool water storage tank can be used in the future, is it profitable to 

invest in an absorption plant. 

The main goal questions have been answered through interviews, compilation and calculation  

of data, examination of research literature and other literature. 

Conclusions the authors were able to find is that the absorption chiller should be sized to 2,2 

MW and it should be placed on Västhamnsverket. 

Under the conditions that there was access to cheap heat and only operating during the 

summer the result to invest in an absorption plant was profitable. 
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Förord 

Denna rapport är ett resultat av vårt examensarbete som utfördes på uppdrag av Öresundskraft 

under vårterminen 2014. Examensarbetets inriktning är energiteknik och består av 15 

högskolepoäng som ingår i Energiingenjörsprogrammet - Förnybar energi på Högskolan i 

Halmstad. 

Vi vill tacka de personer som haft stor betydelse för genomförandet av vårt examensarbete, 

stort tack till Jan Andersson, Phillip Knudsen, Håkan Axelsson, Tobias Jansson, Inge 

Gottfridsson, Viktoria Martin. 

Ett speciellt stort tack till Henrik Gadd och Anna Trönell för att ni alltid har ställt upp och gett 

oss en fantastisk handledning. 
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1 Introduktion 

1.1  Fjärrkyla och dess behov 

Fjärrkyla är en metod att centralisera produktionen av kyla istället för att ha många enskilda 

kylproduktionsanläggningar i fastigheter. Produktion av fjärrkyla förekommer världen över 

och den har ökat de senaste åren. I Sverige har försäljningen ökat från 1,2 GWh (1992) till 

829 GWh (2009) vilket är en ökning med 690 procent på 17 år som visas i figur 1 [1]. 

 
Figur 1. Utvecklingen av såld fjärrkyla: det visar hur den sålda fjärrkylan har ökat i vissa länder under perioden 

1972-2009. Enbart i Sverige har försäljning ökat från 1,2 GWh (1992) till 829 GWh (2009), vilket är en ökning med 

690 procent på 17 år. Källa: Sven Werner, publicerat med tillstånd. 

För att tillfredsställa ett fjärrkylabehov används kallt vatten från en central 

produktionsanläggning som pumpas ut på nätet och sedan vidare till bygganden via 

framledningen, sedan fördelas kylan i byggnaden med hjälp av byggnadens egna 

kylanläggning. Efter att framledningsvattnet på fjärrkylan har kylt(tagit upp energi) av 

byggnaden så har framledningsvattnet blivit uppvärmt och definieras då som returvatten. 

Returvattnet återvänder i en returledning tillbaka till den centrala produktionsanläggningen 

och processen börjar om. Funktionen är i princip densamma som fjärrvärme men med kallt 

vatten istället för varmt. Temperaturen på framledningen i ett fjärrkylasystem håller normalt 

en nivå på cirka 6°C. 

Vid användning av fjärrkyla ersätts ett stort antal lokala kylanläggningar. Detta ger en säkrare 

drift, minskar risken för haverier, buller avlägsnas samt minskar risken för farliga utsläpp till 

naturen från lokala kylanläggningar. Många äldre anläggningar innehåller det förbjudna 

köldmedietypen CFC, som har en negativ inverkan på ozonskiktet [2]. 
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1.2  Bakgrund 

Öresundskrafts fjärrkylaaffär i Helsingborg hade 2013 totalt 34 kunder som sammanlagt 

köper ca 14 GWh kyla årligen med en totaleffekt på nästan 17,1 MW. Fjärrkylan produceras 

idag i företagets kompressionskylaggregat. För att möta förväntad efterfrågan och för att 

tillgodose kundernas önskan på en bättre miljöprofil finns det behov av att se över 

produktionskapaciteten. 

Öresundskraft har nyligen investerat i ett nytt kraftvärmeverk som har avfallsförbränning. 

Anläggningen går under namnet Filbornaverket KVV1 och togs i drift i slutet av 2012 men 

den kommersiella driften startade från och med 2013. Denna avfallsförbränningsanläggning 

bidrar med värmeöverskottsproduktion på sommaren då avfall inte får lagras samt att 

uppvärmningsbehovet är mindre under sommaren. Anläggningen måste därför köras året runt 

oavsett vad det är för effektbehov. Öresundskraft har även ett avtal när det gäller att ta emot 

spillvärme från företaget Kemira och deras kemiska process. I nuläget medför detta att 

Öresundskraft producerar fjärrvärme med Filbornaverket som de sedan måste kyla bort, detta 

är väldigt ineffektivt ur energisynpunkt samt att de måste betala för denna bortkylning. 

Öresundskraft vill ta till vara på denna överskottsproduktion från Filbornaverket för att 

förbättra företagets miljöprofil, således kan absorptionskyltekniken vara en intressant lösning. 

Kortfattat så innebär absorptionskyla att kyla produceras med hjälp av värme. Denna teknik 

kommer i så fall att ge en synergieffekt som bidrar med att överskottsproduktionen kommer 

till användning samt att en kylproduktion kan erhållas för att täcka det ökade kylbehovet som 

uppstår på sommaren. Att tillämpa absorptionskyltekniken ger även Öresundskraft en 

miljövänligare kylproduktion. 

Flera utredningar har tidigare gjorts åt Öresundskraft, vilka visar att absorptionskyla kan vara 

ett bra alternativ, därför finns det behov av att göra en fördjupad analys kring 

förutsättningarna för absorptionskyla. 

1.3  Syfte och mål 

Syftet med rapporten är att utreda de tekniska och ekonomiska förutsättningarna för 

absorptionskyla i Öresundskrafts fjärrkylaproduktion i Helsingborg. 

Målet med rapporten är att klargöra vilka faktorer som kommer att påverka produktionen från 

den eventuella absorptionskylanläggningen och dess investering. Samt redogöra för vilka 

möjligheter det finns för att påverka dessa faktorer. De bestämda problemställningarna är: 

 Fastställa drivflödestemperatur från fjärrvärmen 

 Utreda hur drivflödestemperaturen påverkar kylfaktorn 

 Dimensionering av absorptionsanläggning 

 Utreda placering av absorptionsanläggning 

 Utreda om befintlig ackumulatortank räcker till i framtiden 

 Lönsamhetskalkyl för absorptionsanläggning 
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1.4  Avgränsningar 

 Denna undersökning kommer inte ange exakt var en ledning ska byggas eller vilken 

dimension den ska ha. Undersökningen kommer enbart ange om det behövs byggas en 

ledning mellan olika platser för att uppnå det önskade resultatet. 

 I dimensionsberäkningarna för absorptionsanläggningen kommer inte författarna ta 

hänsyn till att fjärrvärmebehovet i framtiden förändras. Författarna utgår alltså ifrån 

fjärrvärmebehovet från 2013 års statistik. 

 I lönsamhetskalkylen beräknas endast det befintliga behovet, det vill säga 

”Kundscenario A” eftersom det blir väldigt osäkert att göra en lönsamhetskalkyl som 

är baserad på eventuella framtida kunder. 

 Det sker ingen djupare analys på hur komponenterna och den inre processen i 

absorptionsmaskinen påverkar produktion eller lönsamhet. 

 Det kommer inte att ske någon undersökning av vilken absorptionsteknik som är bäst 

för Öresundskraft, exempelvis enstegs- eller tvåstegsabsorptionsteknik. 

 Det kommer inte ske någon fördjupning av kyltorns- och havsledningstekniker. 

 Författarna kommer inte att undersöka hur temperaturen på drivreturflödet från 

absorptionsmaskinen ska tas hand om. 

 Det har inte skett något fördjupad undersökning på kylvattnet från reningsverket. 

 Det utförs ingen undersökning angående kostnad för att göra plats åt 

absorptionsanläggningen vid de olika placeringsalternativen. 

 

1.5  Begrepp och förkortningar 

Kylfaktor – Kylfaktorn är kylmaskinens verkningsgrad, det vill säga den mängd kylenergi 

som kan produceras av den tillförda energin. Kylfaktorn benämns ofta som COP det vill säga 

den engelska förkortningen av coefficient of performance. 

Dygnsmedeleffekt – Den medeleffekt som produceras under ett dygn. 

Blandningstemperatur – Flera vätskor med flera olika temperaturer blandas och tillsammans 

skapar de en gemensam temperatur. 

Drivflöde – Tillförsel av fjärrvärmevatten in till absorptionsmaskinens kokare. 

Drivflödestemperatur – Fjärrvärmevattnets temperatur som kommer in till 

absorptionsmaskinens kokare. 

VHV – Förkortningen av Västhamnsverket som är samlingsnamnet på en anläggning med 

många olika produktionsenheter. 

Elpriset – Elpriset innehåller fyra olika delar: nättariff, elcertifikat, elskatt och energipris. 

Kylflöde – Tillförseln av det avkylningsvatten som kommer in till absorptionsmaskinens 

kondensor och absorbator.  
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2 Öresundskraft 

Öresundskraft är ett kommunalägt energiföretag och själva energigenereringen är en viktig del 

av deras verksamhet. Öresundskraft producerar och/eller levererar olika energiformer såsom 

värme, kyla, el, naturgas, biogas. Denna rapport behandlar endast fjärrvärme och fjärrkyla i 

Helsingborg. Den fjärrkyla som Öresundskraft levererar till fjärrkylanätet är egenproducerad. 

Fjärrvärmen som levereras till fjärrvärmenätet är också egenproducerad bortsett från den lilla 

del som kommer från Landskrona. Öresundskraft har som mål att hela tiden försöka minimera 

miljöpåverkan, detta gör de genom att ständigt leta efter nya och förbättrade sätt att generera 

energi på. I figuren nedan visas anläggningarna för fjärrvärme- och fjärrkylaproduktion 

 

Figur 2. De anläggningar som används i rapporten illustreras med denna bild för att visa var anläggningarna är 

placerade i Helsingborg. Filbornaverket illustreras med en grön industrisymbol, Västhamnsverket illustreras med en 

blå, FC-Israel illustreras med en röd och Kemira illustreras med en lila. Källa: Håkan Axelsson Öresundskraft AB, 

publicerat med tillstånd. 

2.1  Fjärrvärme Helsingborg 

Helsingborgs fjärrvärme produceras eller utvinns till mestadels på tre anläggningar; 

Västhamnsverket, Filbornaverket samt Kemira [3]. 

I Helsingborg finns även en spetsanläggning vid namn FC-Israel, vilken fungerar som en 

reservanläggning. 
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 Öresundskrafts anläggningar i Helsingborg: 

 Västhamnsverket: VHV har en pelletspanna som är ett kraftvärmeverk, denna kan 

leverera 138 MW värme och 69 MW el. På VHV finns även en gasturbin som kan 

producera 53 MW värme och 54 MW el. 

 Filbornaverket är ett avfallsförbränningsverk, vilket fungerar som ett kraftvärmeverk 

och den kan generera 60 MW värme och 18 MW el. 

 FC-Israel är ett värmeverk som har två fungerande oljepannor varav den ena även kan 

använda naturgas, dessa pannor kan leverera 130 MW respektive 160 MW värme. 

Övriga anläggningar i Helsingborg: 

 Kemira är ett företag som levererar spillvärme från deras kemiska process med en 

effekt på ca 40 MW. 

Figur 3 visar Öresundskrafts drifthierarki i Helsingborg 2013 där Kemira och Filbornaverket 

fungerar som baslastanläggningar. Filbornaverket, VHV Värmepump och VHV Pulverpanna 

används till mellanlast. VHV Pulverpanna, VHV Gasturbin och FC-Israels Panna 3 & 4 tar 

hand om spetslasten. 

 

Figur 3. Varaktighetsdiagrammet visar hur drifthierarkin är uppbyggd för fjärrvärmen 2013 samt när på året 

anläggningarna är i drift. Baslasten i Helsingborg består av spillvärme från Kemira och till viss del Filbornaverket. 

Mellanlasten består till viss del av Filbornaverket, VHV värmepump samt en viss del av VHV pulverpanna. 

Spetslasten består till en viss del av VHV pulverpanna och sedan VHV gasturbin och FC-Israels oljepannor. 

2.2  Fjärrkyla Helsingborg 

Öresundskrafts fjärrkylaproduktion startades år 1998 och är i dagsläget framför allt etablerad i 

de centrala delarna av Helsingborg. Fjärrkylanätets längd är cirka sex kilometer och de största 

kunderna är McNeil AB och Helsingborgs lasarett [4]. 
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Från första början hade Öresundskraft sin fjärrkylaproduktion på Helsingborgs lasarett vilken 

bestod av två elanvändande kylmaskiner [4]. Därefter förflyttades huvudproduktionen till 

Västhamsverket på grund av klagomål från lasarettet och närliggande bostäder eftersom de 

kyltorn som används till maskinerna alstrade för höga ljudnivåer. Detta har gjort att 

maskinerna vid lasarettet idag är reservkraft. Produktionen på Västhamnsverket är idag den 

produktionsenhet som vanligtvis producerar all kyla och består utav två elanvändande 

kompressionskylmaskiner [5] [6]. När kompressionskylmaskinerna är igång levererar de en 

framledningsmedeltemperatur på ca 4 ºC och tillbaka kommer en 

returledningsmedeltemperatur på ca 9 ºC. Anledningen till att Öresundskraft levererar låg 

framledningstemperatur är på grund av en kund som är i behov av en låg temperatur till sin 

processkyla. 

Anläggningar i Helsingborg: 

 Fjärrkylan på VHV produceras med två kompressionskylaggregat på totalt 12 MW. 

 På Helsingborgs lasarett finns reservkraften som består utav två kylaggregat med en 

totaleffekt på 4,2 MW. 

Figur 4 visar tydligt att det finns en större dygnsmedelproduktion under sommarmånaderna. 

Den visar även att det finns en kylproduktion året runt. Detta beror på att det är ett företag 

som använder processkyla samt att Helsingborgs lasarett är i behov av kyla även under 

vintern. 

 

Figur 4. Fjärrkylaproduktionen 2013 presenteras i ett belastningsdiagram med dygnsmedeleffekter. Det finns en 

kylproduktion året runt men behovet ökar drastiskt någon gång i mitten av maj månad som sedan sänks igen någon 

gång i mitten av september. 

För att kunna producera fjärrkyla måste det finnas någon sorts avkylning av maskinerna och 

detta görs med hjälp av spillvatten från Helsingborgs reningsverk. Kylvattnet tas från 

reningsverkets utomhusbassänger vilket medför att kylvattentemperaturen är beroende av 

utomhustemperaturen. [7]. 
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Övriga anläggningar i Helsingborg: 

 Öresundskraft använder ett kylvattenflöde på 2300 m
3
/h från reningsverket till 

kylmaskinerna som är ett årsmedelflöde av 2013 års statistik.  

2.3  Öresundskrafts befintliga fjärrkylaackumulatortank 

Vid Västhamnsverket finns en ackumulatortank som är utformad för fjärrkyla vilken är 50 

meter hög och har en total volym på 5000 m
3
. Fjärrkylaackumulatortanken har vanligtvis en 

energimängd på ca 45 MWh och har i uppgift att lagra energi. Ackumulatortankens 

huvudsakliga syfte är att jämna ut leveransvariationer och ta hand om effekttoppar. 

2.4  Potentialen att använda en äldre ackumulatortank till fjärrkylan 

Vid Västhamnsverket finns även en äldre ackumulatortank, med en höjd på 60 meter och en 

volym på 36000 m³, som är byggd för att lagra fjärrvärme. I dagsläget används inte denna 

ackumulatortank på grund av nybyggnationen av Filbornaverket. När Filbornaverket byggdes 

valde Öresundskraft att bygga en ny ackumulatortank till fjärrvärmen. Detta var av rädslan att 

transienter kan bildas i och med att Filbornaverket togs i drift. När transienter bildas blir 

trycket lågt i hela systemet, är då ackumulatortanken långt ifrån produktionsanläggningen kan 

trycket sjuka så mycket att vattnet inne i ackumulatortanken börjar koka. 

Ett alternativ är att konvertera den gamla ackumulatortanken för lagring av fjärrkyla. Detta 

skulle kunna genomföras men kräver en renovering. Ackumulatortanken är idag byggd för att 

lagra värme och isoleringen är annorlunda jämfört med en som lagrar kyla vilket innebär att 

all isolering måste bytas ut. Annars skulle det innebära att det finns stor risk att det bildas 

kondens som i sin tur leder till korrosion. Att byta all isolering kan ses som en för stor 

investering på en gammal ackumulatortank, vilket gör den till ett olämpligt alternativ [5].  
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3 Kylteknik 

3.1  Absorptionskylmaskin 

Kylmaskiner som har absorptionsteknik använder värme för att producera kyla. Vanliga 

användningsområden för absorptionsmaskiner är bland annat i husvagnar, husbilar och 

hotellrum av komfort- och platsbristskäl [8]. 

3.1.1 Historia 

Absorptionskyla är inte en ny teknik, men den börjar däremot bli allt mer intressant när det 

kommer till fjärrvärmeanpassning. Utvecklingen började redan för 150 år sedan och det fanns 

redan flertalet patent så tidigt som under 1800-talet. På 1930-talet startades tillverkningen av 

gaseldade ammoniak/vatten-absorptionskylmaskiner som blev mest användbara i de delar av 

världen där elektricitet inte var så vanlig än. 

På 1960-talet massproducerades det absorptionskylmaskiner i USA, men eftersom det blev 

brist på gas samt att utbyggnaden av kärnkraftverk satte fart, tog eldrivna kylmaskiner över 

den Amerikanska marknaden på 70-talet. Däremot fortsatte utvecklingen i Japan och år 1985 

stod absorptionsmaskiner för 80 procent av den japanska marknaden. 

I Sverige har absorptionskyla haft dåliga förutsättningar på grund av två skäl. Tiden som 

kylning behövs är ganska kort i jämförelse med varmare länder som t.ex. Spanien. Den 

svenska marknaden har därför haft en efterfråga på tekniker med lägre anskaffningskostnader. 

Elpriset har varit lågt under en lång tid vilket har medfört att el använts för framställning av 

värme och kyla. Trots dåliga förutsättningar har företag (t.ex. Halmstad energi och miljö AB) 

under de senaste årtiondena börjat använda absorptionskyla till fjärrkylaproduktion [9]. 

3.1.2 Process och komponent beskrivning 

En absorptionsmaskin har i princip samma process som en vanlig kompressordriven kyl- och 

värmepumpsanläggning. I kompressordriven kyl- och värmepumpsanläggning används det 

tillförd mekanisk energi (i form av kompressorarbete) för att kunna höja värmen från en låg 

temperatur till en högre, medan en absorptionsmaskin drivs med hjälp av tillförd värmeenergi. 

I förångaren erhålls kyleffekten (QFörångare). I förångaren ska ett lågt tryck upprätthållas genom 

att köldmedieångan sugs upp av absorptionsvätskan i absorbatorn. Köldmedieångan i 

absorbatorn löses sedan upp i den nedfallande absorptionsvätskan. I absorbatorn behöver 

värme kylas bort som frigörs från köldmedieångans kondensation samt lösningsvärmet 

(QAbsorbator). För att återfå absorptionsvätskan i absorbatorn och för att driva ut 

köldmedieångan pumpas absorptionsvätskan tillsammans med köldmediet från absorbatorns 

botten förbi värmeväxlaren och in till kokaren. Värmeväxlaren är till för att minimera 

värmetillförseln (QKokare)i kokaren. Vilken har stor betydelse för absorptionsmaskinens 

verkningsgrad. I kokaren behövs en värmetillförsel (QKokare) för att förånga köldmediet så att 

köldmediet och absorptionsvätskan skiljs från varandra vilket gör att absorptionsvätskan kan 

återföras till absorbatorn. När köldmediet sedan kommer in till kondensorn kondenseras 

köldmediet genom att det sker en bortförsel av värme (QKondensor) vilket sänker temperaturen 
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och trycket på köldmediet. Därefter sänks trycket ytterligare när köldmediet passerar 

strypventilen vilket ger en ännu lägre temperatur till förångaren [10]. 

I figur 5 förklaras det enkelt hur absorptionskylmaskinens komponenter fungerar och hur 

deras energiflöden ser ut. 

 

  

Figur 5. Schema bild och beskrivning av en absorptionsmaskin samt dess energiflöden. I kokaren tillförs det drivflöde 

som gör att köldmediet förångas och skiljer sig från absorptionsvätskan. Vätskeavskiljaren är ett ytterligare steg för 

att avskilja köldmediet från absorptionsvätskan. Sedan transporteras det förångade köldmediet vidare till 

kondensorn, där den kondenseras och efter kondensorn kommer en strypventil som sänker trycket på köldmediet. 

Efter det går köldmediet in i förångaren och förångas, som ånga går köldmediet vidare till absorbatorn och där 

blandas köldmediet sig med absorptionsvätskan och blir då en blandning av köldmedia och absorptionsvätska. Denna 

blandning pumpas sedan vidare till en värmeväxlare och blandningen värms upp av den absorptionsvätska som är på 

väg från kokaren till absorbatorn. Efter värmeväxlaren pumpas blandningen åter igen till kokaren. 

3.1.3 Olika köldmedier 

Till en absorptionsprocess kan olika kombinationer av köldmedium/absorptionsmedium 

användas som t.ex. ammoniak/vatten och litiumbromid/vatten. Ammoniak/vatten är den 

kombination som har nackdelen att det är giftigt. Vid användning av denna kombination är 

systemet under ett högt tryck. Om det skulle börja läcka ut kan det innebära fara för personer 

som vistas nära maskinen, men detta kan undvikas med hjälp av bra säkerhetssystem. Med 

denna kombination är ammoniak köldmedium och vatten fungerar som absorptionsmedium. 

Kylfaktorn är alltid lite lägre vid användning av ammoniak/vatten än vid användning av 

litiumbromid/vatten. Om det t.ex. finns behov av att göra is till en ishall är det bara 

ammoniak/vatten som kan användas. Den vanligaste kombinationen för fjärrvärmeanpassad 
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absorptionskyla är litiumbromid/vatten. När denna kombination används är systemet under 

vakuum. Det är då väldigt viktigt att det inte läcker in luft i systemet eftersom det då leder till 

korrosion. I denna kombination är vattnet köldmedium och en vattenlösning av litiumbromid 

är absorptionsmedium [11]. 

3.1.4 Forskning inom fjärrvärmeanpassad absorptionskyla 

Absorptionskyla är en teknik som har använts i flera år inom fjärrvärmen men 

absorptionsmaskinerna är designade för temperaturer runt 100 ºC. Det har därför utförts 

forskning inom området för att testa absorptionsmaskiner för lägre temperaturer för att lättare 

kunna applicera maskinen till ett fjärrvärmenät med temperaturer från 70 ºC till 90 ºC. Det har 

genomförts forskning på KTH:s Energiavdelning för att ge kunskap om fjärrvärmeanpassad 

absorptionskyla. 

Det huvudsakliga syftet med forskningen fjärrvärmeanpassad absorptionskyla var att utföra en 

studie för att ta fram ny kunskap om absorptionskylmaskinens funktion i 

kraftvärmesammanhang. Detta har gjorts genom experimentell drift av en absorptionsmaskin i 

mindre skala. Den absorptionskylmaskin som testats är från Pink GmbH i Österrike med en 

effekt på 19 kW och ammoniak/vatten som köldmedium [12]. Forskningen har även haft som 

mål att visa för fjärrvärmebranschen att det går att driva en absorptionskylmaskin med 70 ºC 

värme. Samt visa att den befintliga absorptionstekniken idag är användbar med lägre 

drivflödestemperaturer än vad de är designade för [11].  

Resultatet från forskningen fjärrvärmeanpassad absorptionskyla visar att det är fullt möjligt att 

driva en absorptionskylmaskin på 70 ºC, men att kylfaktorn på maskinen sjunker från 0.68 vid 

20 ºC på kylflödet till under 0.5 då kylflödestemperatur överstiger 30 ºC [12]. 

En annan anledning till varför det har forskats om värmedriven kyla är för att få en bättre 

förståelse för dess bidrag till dagens samhälle. I dagsläget ökar produktionen av elproducerad 

kyla och förmodligen kommer elen i sin tur från kolkraftverk där den största delen av 

värmeenergin kyls bort. När kyla produceras med hjälp av värme från kraftvärmeverk behövs 

en lägre bränsleinsats jämfört med om bara el skulle produceras från samma verk som sedan 

skulle används för produktion av kyla. Den mindre bränsleinsatsen uppnås genom 

direktproduktion av kyla med värme vilket medför en genväg rent termodynamiskt jämfört 

med att först producera elen och sedan använda den för produktion av kyla [9]. 

3.2  Drift av ackumulatortank tillsammans med kylmaskin 

Vid användning av absorptionsmaskin eller kompressionsmaskin kommer driften av 

maskinerna tillsammans med en ackumulatortank vara densamma i båda fallen. Driften 

kommer att se ut som figur 6 visar nedan. På Öresundskraft finns det idag fjärrkyla-last 

dygnet runt vilket visas i figuren. Det blå strecket visar driften av kylmaskinen. Den 

rödstreckade linjen betyder att ackumulatortanken antingen laddas ur (”rödstreckade kullen”) 

och tar dagens topplast eller att den laddas (”rödstreckade dalen”) på natten för att kunna ta 

nästkommande topplast. 
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Figur 6. Visar hur driften av kylmaskiner och ackumulatortankar körs tillsammans under ett dygn. När det blå 

sträcket planar ut innebär det att maskinen har en konstant drift. Den rödstreckade linjen betyder att 

ackumulatortanken antingen laddas ur (”rödstreckade kullen”) och tar dagens topplast eller att den laddas 

(”rödstreckade dalen”) på natten för att kunna ta nästkommande topplast. 

Figur 7 visar hur fjärrkylaackumulatortanken gör sin laddning och urladdning. Vid urladdning 

så trycks det kalla vatten ut från botten av ackumulatorn och ut på nätet, samtidigt som det 

något uppvärmda returvattnet trycks in i toppen av ackumulatortanken. Vid laddning är det 

istället tvärtom. Kallt vatten trycks in i botten och varmt vatten trycks ur från toppen. Vid 

laddning kommer det varma vattnet från ackumulatortankens topp till kylmaskinen, den kyler 

ner det varma vattnet som sedan återförs som kallt vatten in i botten av ackumulatortanken 

[13]. 

 

Figur 7. Visar hur en ackumulatortank fungerar till fjärrkyla. Vid urladdning så pumpas det kalla vatten ut från 

botten av ackumulatorn och ut på nätet via framledningen. Samtidigt som det något uppvärmda returvattnet trycks 

in i toppen av ackumulatortanken. Vid laddning är det istället tvärtom, kallt vatten trycks in i botten och varmt 

vatten trycks ut från toppen. Vid laddning så kommer det varma vattnet från ackumulatortankens topp till 

kylmaskinen, den kyler ner det varma vattnet som sedan återförs som kallt vatten in i botten av ackumulatortanken. 
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4 Metod 

Data som har erhållits från Öresundskraft är produktions- och leveranseffekter, fram- och 

returledningstemperaturer, flöden och utetemperaturer för anläggningarna Filbornaverket, 

Västhamsverket, Kemira, FC-Israel samt reningsverket. Data på framtida kundutveckling för 

fjärrkylan samt prisprognoser på bränslen har också erhållits av Öresundskraft. 

4.1  Fastställa drivflödestemperatur från fjärrvärmen 

Problemställningen ”Fastställa drivflödestemperatur från fjärrvärmen” innebär den 

temperaturen från fjärrvärmen som skall användas som drivflöde till absorptionsanläggningen 

ska fastställas. 

Författarna tittade på två olika scenarion när temperaturen på drivflödet skulle fastställas. 

Första temperaturscenariot 

Det första scenariot är att en så kallad blandningstemperatur från hela nätet tas fram. Detta har 

gjorts ifall Öresundskraft vill placera absorptionsmaskinen på sådant ställe att 

drivflödestemperaturen kommer från nätets blandningstemperatur. Det vill säga att drivflödet 

kan komma från många olika anläggningar som i sin tur påverkar blandningstemperaturen. 

Blandningstemperaturen från hela nätet fastställs enligt nedan: 

I Fjärrvärmesystemet finns två inmatningspunkter (som författarna kallar Filbornaverket och 

Västhamnsverket) med två olika temperaturer, för att fastställa en blandningstemperatur till 

absorptionsmaskinen har denna formel använts: 

     ̇   

Formeln omarbetas så att en blandningstemperatur kan beräknas fram: 

                      
 ̇     ̇   
 ̇   ̇ 

 

 Tb: Blandningstemperatur 

 TF: Framledningstemperatur (Filbornaverket) 

 TV: Framledningstemperatur (Västhamnsverket) 

 ṁF: Flödet från Filbornaverket 

 ṁV: Flödet från Västhamsverket 

 cp: Vattnets värmevärde 

Andra temperaturscenariot 

Det andra temperaturscenariot är att fastställa en drivflödestemperatur endast från Kemiras 

spillvärme. Det har gjorts ut ifall att Öresundskraft endast vill använda drivflöde från Kemira 

till absorptionsmaskinen. 

Temperaturscenario två fastställs enligt nedan: 

Statistik på Kemiras levererade fjärrvärmetemperatur från 2013 bearbetades och från detta 

kunde en medeltemperatur fastställas för hela året. Det är denna medeltemperatur som har 

använts för det andra temperaturscenariot.  
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4.2  Utreda hur drivflödestemperaturen påverkar kylfaktorn  

För att bestämma om kylfaktorn påverkas av drivflödestemperaturen har det gjorts 

litteraturstudier samt kontakt med forskare och kunnig inom området absorptionskyla, främst 

inom lågtempererade absorptionsmaskiner. Med hjälp av information som erhållits har 

författarna kunnat besvara denna problemställning. 

4.3  Dimensionering av absorptionsanläggning 

Författarna har valt att undersöka den framtida utvecklingen på fjärrkylan för att kunna 

dimensionera utefter framtida kylbehov.  

Öresundskraft själva tror att efterfrågan av fjärrkyla i Helsingborg kommer att expandera. Det 

är långa beslutsprocesser, osäkert när och vilka kunder som kommer att anslutas. Därför har 

författarna valt olika kundscenario för att kunna dimensionera absorptionsanläggningen.   

De förväntade anslutningarna av fjärrkylakunder har olika sannolikheter. Utifrån dessa 

sannolikheter har författarna tagit fram dessa kundscenarier. 

Det första kundscenariot är ”Behov 2013”, det är fjärrkylans effektbehov från 2013 års 

statistik. Det andra scenariot är ” Behov 2013 + tillkommande kunder 50 % eller högre”, med 

detta menas att Öresundskraft har antagit en procentuell sannolikhet till varje nyanslutning av 

en kund som är intresserad av fjärrkyla. I det andra scenariot är det de kunder som har en 50 

% sannolikhet eller högre att bli anslutna till fjärrkylan plus behovet 2013. 

Tredje scenariot är ”Behov 2013 + alla tillkommande kunder”, då är det alla nya kunder 

oavsett procentuell sannolikhet att bli ansluten plus behovet 2013. Det finns alltså kunder 

medräknat som har en väldigt låg anslutningssannolikhet [14]. 

Kundscenarierna döps om för att enklare kunna användas i rapporten: 

Kundscenario A = Behov 2013  

Kundscenario B = Behov 2013 + tillkommande kunder 50 % eller högre   

Kundscenario C = Behov 2013 + alla tillkommande kunder  

Nedan anges en sammanställning över maxeffekterna för de tre olika kundscenariona: 

 Kundscenario A = 17,1 MW 

 Kundscenario B = 25,1 MW 

 Kundscenario C = 35,9 MW 

 

Författarna har sedan gjort tre olika dimensioneringar (dimensionering 1,2 & 3) av 

absorptionsanläggningen med olika förutsättningar som författarna har ansett vara lämpliga. 

De två första alternativen är beräknade för att täcka hela kylbehovet. Ett tredje alternativ 

gjordes istället utifrån att absorptionsanläggningen ska dimensioneras som baslast, 

effektstorleken är hämtad från ett datablad (bilaga 6). 

Kundscenario A, B och C kommer att användas i dimensionering 1 & 2. Kundscenariorna 

tillsammans med effektdata från Öresundskrafts fjärrkylaleveranser har använts för att 

dimensionera olika effektstorlekar på absorptionsmaskinen.  



20 

 

Dimensionering 1 

Figur 8 visar att absorptionsmaskinen har dimensionerats utefter fjärrkylans högsta 

producerade dygnsmedeleffekt år 2013 som inträffade den andra augusti. Från effektdata 

beräknades en dygnsmedeleffekt som utgör dimensioneringen av absorptionsmaskinen. Det 

blir då den minsta effekt som absorptionsmaskinen måste dimensioneras för [15]. 

Denna dimensionering är utförd på det sättet att både absorptionseffekten och 

ackumulatorstorleken höjs likvärdigt utifrån kundscenariorna. 

Varefter de olika procentuella ökningarna från scenariona multipliceras med denna 

dygnsmedeleffekt då genereras olika effektstorlekar som kommer behövas för att täcka 

framtidens kylbehov 

 

Figur 8. Dimensionering 1 visar hur timeffekten varierar under dagen då det största effektbehovet inträffar under 

2013 samt hur stor den högsta dygnsmedeleffekten är. 

Dimensionering 2 

För att kunna beräkna absorptionsmaskinens storlek vid det tillfälle då Öresundskraft vill 

behålla den gamla ackumulatortanken och endast öka absorptionsmaskinseffekten har 

författarna beräknat fram storleken med hjälp av principen i figur 9. Figuren visar hur 

effektuttaget kan se ut för det befintliga- och framtida systemet. Figuren klargör även att den 

befintliga ackumulatortankens energimängd A kommer vara en mindre del av det framtida 

energibehovet. Därför kommer en större absorptionsmaskin att behövas jämfört med förslaget 

i dimensionering 1 där ackumulatortank och absorptionsmaskin ökar lika mycket. 

Figur 9 och förklaringen nedan anger hur dimensionsberäkningen är utförd. 

Den nedersta linjens olika beteckningar presenterar det befintliga systemet: 

 A = Befintliga energibehovet för ackumulatortanken 

   ̂ = Toppeffekt för befintligt system 

   ̅̅ ̅ = Den dimensionerande dygnsmedeleffekten för absorptionsmaskinen för det 

befintliga systemet 
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 x = Befintliga effektbehovet för ackumulatortank 

Den övre linjens olika beteckningar presenterar framtidens system:  

 B = Det tillkomna energibehovet för framtiden 

   ̂ = Toppeffekt för framtida systemet 

   ̅ = Den dimensionerande dygnsmedeleffekten för absorptionskyla, framtidens 

system med ny storlek på ackumulatortank 

   ̅̅ ̅ = Den dimensionerande dygnsmedeleffekten för absorptionskyla, framtidens 

system med den befintliga ackumulatortanken 

 y = Det totala framtida effektbehovet för ackumulatortanken 

 z = Det framtida effektbehovet som behövs täckas av en ny absorptionsmaskin 

  ̅̅ ̅ beräknas på följande sätt: 

  ̅̅ ̅  ((  ̂    ̅)  (  ̂    ̅̅ ̅))    ̅  (   )    ̅      ̅ 

 

Figur 9. Dimensionering 2 visar hur dimensionering har gjort för absorptionskyla då befintlig ackumulatortank 

används. Den sinusformade blå kurvan visar hur det befintliga behovet kan se ut.   ̂ betyder toppeffekten för det 

befintliga behovet,   ̅̅̅̅   föreställer dygnmedeleffekten för det befintliga behovet. Ytan A föreställer energibehovet som 

den befintliga ackumulatortanken har samt att x innebär det befintliga effektbehovet för ackumulatortanken. 

Den sinusformade röda kurvan visar hur det framtida behovet kan se ut.   ̂ betyder den framtida toppeffekten,   ̅̅̅̅  

föreställer dygnsmedeleffekten för det framtida behovet,   ̅̅̅̅  betyder den nya medeleffekten som absorptionsmaskin 

ska dimensioneras efter. Ytan B är den tillkommande energimängden för framtiden, y är det totala framtida 

effektbehovet som behöver täckas, z är det framtida effektbehovet som behövs täckas av absorptionsmaskineffekt. 

För att beräkna fram den framtida effekten för absorptionsmaskinen behöver man addera   ̅̅̅̅   med z.  
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Dimensionering 3 

Vid denna dimensionering har författarna bara använt sig av kundscenario A samt valt att 

absorptionsmaskinen endast ska vara i drift under sommarmånaderna juni, juli och augusti 

och ska fungera som baslast. Effektstorleken är erhållet från ett datablad, se bilaga 6. 

4.4  Utreda placering av absorptionsanläggning 

För att utreda förutsättningarna har dessa frågeställningar använts:  

 Finns det utrymme för placering av absorptionsmaskinen? 

 Vad finns det för möjligheter till avkylningsvatten? Det vill säga kondensor- och 

absorbatorkylning. 

 Hur är förutsättningarna att få fram fjärrvärmeöverskottet (drivflödet) till 

absorptionsanläggningen? 

 Hur är möjligheterna till inkoppling på fjärrkylanätet? 

Författarna valde sedan det placeringsalternativ som hade de bästa fördelarna och utförde 

sedan en mer noggrann undersökning på olika driftfall för placeringsalternativet. 

4.5  Utreda om befintlig ackumulatortank räcker till i framtiden 

För att ge svar på om den befintliga ackumulatortanken kan användas till ett framtida system 

har författarna tagit reda på fyra olika saker: 

 Är ackumulatortanken i tillräckligt bra skick för fortsatt användning? 

 Kan ackumulatortanken användas i framtida system? 

 Finns det utrymme för utbyggnad av en ny ackumulatortank? 

 Hur ser ackumulatortanksbehovet ut i framtiden? 

De tre första problemställningarna har besvarats genom diskussion med en kunnig person 

inom fjärrkyla på Öresundskraft. 

Den fjärde problemställningen har besvarats genom att beräkna fram det uppskattade 

energibehovet som ska täckas med en ackumulatortank. 

För att fastställa hur framtiden ser ut har författarna använt sig av samma kundscenario som i 

kapitel 4.3 (Kundscenario A, B & C). Det används sedan samma dygnsmedeleffekt som i 

dimensionering 1 vilket var den dag som hade den högsta medeleffektproduktionen år 2013. 

För att beräkna det energibehov som ackumulatortanken ska dimensioneras utefter så har 

nedanstående formel använts [15]. 

   
|     |  |     |     |      |

 
 

 T1: Timeffekt 

 De: Dygnsmedeleffekt 

 Qa: Energibehovet som ska täckas av ackumulatortank 

 Qa symboliseras av den gröna ytan i figur 10.  
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Figur 10. Dimensionering av ackumulatortank visar hur timeffekten varierar under dagen då det största 

effektbehovet samt den högsta dygnsmedeleffekten inträffar 2013. Det gröna området ska symbolisera den 

dimensionerade energimängden för en ackumulatortank. 

4.6  Lönsamhetskalkyl för absorptionsanläggning 

Författarna har valt att endast räkna på att absorptionsmaskinen kommer köras under 

sommarmånaderna juni, juli och augusti. Valet har gjorts på grund av att driftkostnaderna för 

absorptionsmaskinen endast kommer att vara lägre under sommarmånaderna i jämförelse med 

kompressionsmaskinerna. Valet av att köra på sommaren har även gjorts på grund av att 

inbetalningarna för investeringen räknas som det Öresundskraft sparar vid drift av 

absorptionsanläggningen istället för kompressionsanläggningen. 

Vid beräkning av lönsamhetskalkylen har nuvärdesmetod använts. En del priser som använts i 

lönsamhetskalkylen har fastställts genom internetsökning [16] [17] [18].  

Författarna har tillsammans med Öresundskraft antagit vilket fjärrvärmepris och kalkylränta 

som ska användas, fjärrvärmepriset är antagit ur ett energisystemperspektiv. 

Rördragningskostnader som Öresundskraft får betala samt de årliga utgifterna för 

kompressionskylmaskinerna har erhållits från kunnig person inom respektive område på 

Öresundskraft [14]. 

För att författarna enklare ska kunna räkna på vilket pris som gäller för fjärrvärmen till 

absorptionsmaskinen vid olika tillfälle på året har en förenklad drifthierarki av priset gjorts (se 

figur 11). Själva drifthierarkin har diskuterats fram med handledare på Öresundskraft [19]. 
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Figur 11. Visar den behövda kyleffekten för år 2013 och uppdelningen av de olika priserna för drivflöde till 

absorptionsmaskinen. Priserna är uppdelade efter drifthierarkin det vill säga utefter vilken anläggning drivflödet 

kommer ifrån. I början och i slutet av året kommer drivflödespriset bestämmas efter FC-Israels pris på olja. För 

vinter-vår och höst-vinter kommer drivflödespriset att bestämmas av VHV Pulverpanna det vill säga pris på pellets. 

För tidig och sen sommar kommer drivflödespriset att bestämmas av VHV värmepump det vill säga priset på elen. 

Under sommaren kommer drivflödet från Filbornaverket och Kemira, priset bestäms av Öresundskraft. 

Grundinvesteringen som används i lönsamhetskalkylen består av en absorptionsmaskin. Där 

prissättningen för absorptionsmaskinen har erhållits från Johnson Controls [20].  

Pris på ackumulatortank har mottagits från Midroc Rodoverken [21]. Pris för havsledning har 

erhållits från en utredning gjord av Capital Cooling [22]. 

För att skapa en riskanalys på investeringen har fyra olika faktorer valts ut, 

fjärrvärmekostnaden, absorptionsmaskinens kylfaktor, absorptionsmaskinens investering och 

elpriset. För att se hur känsliga faktorerna är har alla faktorerna utom fjärrvärmepriset 

justerats ±20 %. Författarna valde då istället att justera fjärrvärmepriset med ±20 kronor 

eftersom utgångspriset för fjärrvärmen är 0 kr. Det går inte att göra en procentuell minskning 

eller ökning av 0 kr. 
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5 Resultat 

5.1  Fastställa drivflödestemperatur från fjärrvärmen 

Första temperaturscenariot 

Resultatet från första temperaturscenariot visas i figur 12 och resultatet visar hur medelvärdet 

för blandningstemperaturen (temperaturen för hela nätet) beror på utetemperaturen. 

Blandningstemperaturen sjunker när utetemperaturen ökar, från ca 99°C 

blandningstemperatur vid utetemperaturen -9°C till ca 79°C vid utetemperaturer över 6°C. En 

drivflödestemperatur på 79°C är en godkänd temperatur att använda till en absorptionsmaskin. 

 

Figur 12. Effektsignaturen visar hur blandningstemperaturen varierar med utetemperaturen. Där 

blandningstemperaturen sjunker då utetemperaturen ökar och blandningstemperaturen sjunker tills den når ca 79 

°C. 

Andra temperaturscenariot 

Det andra temperaturscenariot var att fastställa vilket medelvärde Kemira hade på 

drivflödestemperaturen till absorptionsmaskinen. Temperaturen som fastställdes blev 85°C. 

En drivflödestemperatur på 85°C är en godkänd temperatur att använda till en 

absorptionsmaskin. 

5.2  Utreda hur drivflödestemperaturen påverkar kylfaktorn 

Själva drivflödestemperaturen har ingen stor påverkan på kylfaktorn. Det går att köra med en 

drivflödestemperatur  å  0  C och samtidigt erhålla en kylfaktor på 0,6. Däremot, det som 

påverkar kylfaktorn är temperaturen på kylvattnet som ska kyla kondensor och absorbator 

[11]. 
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5.3  Dimensionering av absorptionsanläggning 

Dimensionering 1 

I tabell 1 finns resultatet på den beräknade storleken på absorptionsanläggningen för att kunna 

täcka den högsta dygnsmedeleffekten när både absorptionseffekt och ackumulatortanksstorlek 

höjs. Från tabellen framgår även vilken procentuell ökning de två sista kundscenariona har i 

jämförelse med ”Kundscenario A”. Tabellen visar också vilken fjärrvärmeeffekt som krävs 

för att framställa den angivna kyleffekten. 

Denna typ av dimensionering visade sig vara en överdimensionering. 

Tabell 1. Dimensionering 1 visar resultat på effektstorleken på absorptionsanläggningen beroende på vilket 

kundscenario som används. Samt vilken fjärrvärmeeffekt (drivflödeseffekt) som krävs beroende på vilken kylfaktor 

som används. 

Olika 

kund-

scenario 

Procentuell 

ökning [%] 

Absorptions-

maskin 

[MW] 

Behövd 

fjärrvärme

-effekt 

kylfaktor 

0,6 [MW] 

Behövd 

fjärrvärme

-effekt 

kylfaktor 

0,65 [MW] 

Behövd 

fjärrvärme

-effekt 

kylfaktor 

0,7 [MW] 

Kund-

scenario A 

 

- 

 

8 

 

14 

 

13 

 

12 

Kund-

scenario B 

 

47 

 

14 

 

21 

 

19 

 

18 

Kund-

scenario C 

 

110 

 

18 

 

30 

 

27 

 

25 

 

Dimensionering 2 

I tabell 2 finns resultatet för den beräknade storleken på absorptionsanläggning för att kunna 

täcka den högsta dygnsmedeleffekten med den befintliga ackumulatortanken. Från tabellen 

framgår även vilken procentuell ökning de olika kundscenariona har i jämförelse med ” 

Kundscenario A”. Tabellen visar också vilken fjärrvärmeeffekt som krävs för att framställa 

den angivna absorptionsmaskinseffekten. 

Denna typ av dimensionering visade sig vara en överdimensionering. 

Tabell 2. Dimensionering 2 visar resultat på effektstorleken på absorptionsanläggningen beroende på vilket 

kundscenario som används. Samt vilken fjärrvärmeeffekt (drivflödeseffekt) som krävs beroende på vilken kylfaktor 

som används. 

Olika 

kund-

scenario 

Procentuell 

ökning [%] 

Absorptions 

-maskin 

[MW] 

Behövd 

fjärrvärme

-effekt 

kylfaktor 

0,6 [MW] 

Behövd 

fjärrvärme

-effekt 

kylfaktor 

0,65 [MW] 

Behövd 

fjärrvärme

-effekt 

kylfaktor 

0,7 [MW] 

Kund-

scenario A 

 

- 

 

8 

 

14 

 

13 

 

12 

Kund-

scenario B 

 

47 

 

15 

 

25 

 

23 

 

21 

Kund-

scenario C 

 

110 

 

23 

 

39 

 

36 

 

33 
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Dimensionering 3 

Dimensioneringen är utförd så att absorptionsanläggningen endast är i drift på 

sommarmånaderna samt att kyleffekten är dimensionerad utefter att absorptionsanläggningen 

ska fungera som baslast. Vald maskineffekt är hämtad från ett datablad (Bilaga 6) med en 

kyleffekt på 2,2 MW se figur 13. Att dimensionera på detta vis innebär att 

absorptionsmaskinen utnyttjas bättre och får en jämnare drift än dimensionering 1 och 2. 

 

Figur 13. Dimensionering 3, det röda området visar hur och utefter vilken tid absorptionsanläggningen 

dimensioneras. Den dimensioneras för att täcka baslasten under sommarmånaderna (juni, juli och augusti) på grund 

av att det är den enda tiden på året då det är billigare att köra absorptionsanläggningen än att köra 

kompressionskylanläggningen. Absorptionsanläggningen har en kyleffekt på 2,2 MW. Kompressionskylanläggningen 

kommer att täcka resten av kylbehovet (det blåa områden). 

 

5.4  Utreda placering av absorptionsanläggning 

För- och nackdelar med de utvalda placeringarna. 

5.4.1 Placeringsalternativ FC-Israel 

Fördelar: 

 Det finns plats för absorptionsanläggningen vid FC-Israel. 

 Drivflöde kan fås från alla produktionsanläggningar samtidigt. 

Nackdelar: 

 Det finns inget kylvatten framdraget till FC-Israel från reningsverket. 

 Förmodligen måste kyltorn byggas vid FC-Israel för att kunna ha någon sorts kylning. 

 Det finns inte någon framdragen fjärrkylaledning till FC-Israel, [23]. 
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5.4.2 Placeringsalternativ Västhamnsverket 

Fördelar: 

 Det finns plats för absorptionsanläggningen bredvid nuvarande 

kompressionskylanläggning på VHV 

 Kylvattnet från reningsverket finns nära tillhands och kan enkelt kopplas in till 

absorptionsanläggningen. 

 Absorptionsanläggningen kan enkelt kopplas in till fjärrkylanätet med samma fram- 

och returledning som dagens kompressionsmaskiner. 

Nackdelar: 

 Absorptionsanläggningen kan inte få drivflöde från alla fjärrvärmeanläggningar 

samtidigt [23]. 

 Det är osäkert hur mycket kylvattenflöde Öresundskraft kan använda från 

reningsverket. 

Olika driftfall för placeringsalternativet Västhamnsverket 

 Driftfall 1: Drivflöde från Kemira. (Bilaga 1) 

 Driftfall 2: Drivflöde från Kemira och Filbornaverket. (Bilaga 2) 

 Driftfall 3: Drivflöde från Västhamnsverkets pulverpanna. (Bilaga 3) 

 Driftfall 4: Drivflöde från Västhamnsverkets värmepump. (Bilaga 4)  

 Driftfall 5: Drivflöde från Västhamnsverkets pulverpanna och värmepump. (Bilaga 5) 

Varje bilaga visar hur kopplingsschemat skulle se ut vid varje driftfall. 

5.5  Utreda om befintlig ackumulatortank räcker till i framtiden 

Den befintliga ackumulatortanken är i gott skick för fortsatt användning en lång tid framöver 

och då den byggdes 2005 beräknades den hålla i minst 20 år. Den befintliga 

ackumulatortanken kan användas i framtiden även om det investeras i ytterligare en 

ackumulatortank. Den befintliga kan då serie- eller parallellkopplas med den nya 

ackumulatortanken. Det finns även plats att bygga en till ackumulatortank och detta kan göras 

bredvid den befintliga tanken. 

I tabell 3 framgår den beräknade energimängden samt storleken på ackumulatortank för de 

olika kundscenarierna från absorptionsmaskins-dimensionering 1. Tabellen visar även den 

procentuella ökning som sker från kundscenario A till kundscenario B och kundscenario C på 

ackumulatortankens storlek. 
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Tabell 3. Visar den beräknade energimängden i MWh samt storleken på ackumulatortanken i m3 för de olika 

kundscenarierna från absorptionsmaskins-dimensionering 1. Tabellen visar även den procentuella ökning som sker 

från kundscenario A till kundscenario B och kundscenario C på ackumulatortankens storlek. 

Olika kund-

scenario 

Procentuell 

ökning 

[%] 

Ackumulator-

tank, energi  

[MWh] 

Ackumulator-

tank, storlek 

[m³] 

Befintlig 

tank 

 

- 
 

45 
 

5000 

kund-

scenario A 

 

- 
 

39 
 

4300 

Kund-

scenario B 

 

47 
 

57 
 

6300 

Kund-

scenario C 

 

110 
 

82 
 

9000 

 

5.6  Lönsamhetskalkyl för absorptionsanläggning 

En investering i antingen en ackumulatortank eller en havsledning tillsammans med 

absorptionsanläggningen kommer inte att vara lönsamt. 

Lönsamheten i att investera enligt dimensionering 1, kommer inte att vara lönsamt. 

Lönsamheten i att investera enligt dimensionering 2, kommer inte att vara lönsamt. 

Lönsamheten i att investera enligt dimensionering 3, kommer att vara lönsamt med en vinst på 

ca 3,3 miljoner kronor och enligt figur 14 kommer återbetalningstiden bli ca 7 år. 

  

Figur 14. Visar lönsamheten att investera i en absorptionsmaskin enligt dimensionering 3. Diagrammet visar hur 

investeringen återhämtar sig när avskrivningstiden är 20 år, den visar även hur lång återbetalningstiden är samt 

slutresultatet efter 20 år. 
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Riskanalysen som gjordes på dimensionering 3 kan ses i figur 15. Resultatet från riskanalysen 

visar att fjärrvärmepriset är känsligast för ändring, sedan kommer elpriset, investeringen, och 

sist kommer absorptionsmaskinens kylfaktor.  

 

Figur 15. Visar riskanalysen på investeringen för de utvalda faktorer elpriset, fjärrvärmepriset, 

investeringskostnaden och kylfaktorn. Alla faktorerna utom fjärrvärmepriset justerats ±20 %. Fjärrvärmepriset är 

justerat med ±20 kronor. Lutningen på linjerna avgör vilken som är känsligast för ändring, i detta fall är det 

fjärrvärmepriset som har störst lutning vilket innebär att den är känsligast. 

Känsligheten av kalkylen bestäms även av hur mycket priserna sjunker eller stiger av de 

utvalda faktorerna. Författarna har därför testat varje faktor enskilt, vilket värde har faktorn 

när kalkylens resultat blir noll. 

 Om det valda elpriset sjunker från 610 kr/MWh till 305 kr/MWh kommer resultatet bli 

noll. 

 Om den erhållna investeringskostnaden stiger från 2,75 Mkr till 6 Mkr kommer 

resultatet bli noll. 

 Kylfaktorn har ingen betydelse i riskanalysen. 

 Om det erhållna fjärrvärmepriset till absorptionsmaskinen stiger från 0 kr/MWh till 38 

kr/MWh kommer resultatet bli noll.  
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6 Diskussion och slutsats 

I detta kapitel diskuteras det resultat som framkommit. 

6.1  Fastställa drivflödestemperatur från fjärrvärmen 

I kapitel 4.1 så framgår det vilka temperaturscenarior författarna har valt att titta på, det vill 

säga blandningstemperaturen i nätet och temperaturen från Kemira.  

Vid scenario blandningstemperatur så varierar drivflödestemperaturen under hela året. Men i 

kapitel 4.6 har författarna kommit fram till att absorptionsmaskinen endast ska köras på 

sommaren och då blir drivflödestemperaturen från nätet (blandningstemperaturen) ca 79°C. 

Kemira levererar en stabil temperatur som medför stabil drift för en absorptionsanläggning. 

Drivflödestemperaturen kommer att variera beroende på var Öresundskraft väljer att placera 

absorptionsmaskinen. Detta beror på att vissa produktionsanläggningar har olika 

framledningstemperaturer. Öresundskraft kan välja två olika temperaturalternativ: endast från 

Kemira eller en blandningstemperatur från nätet. Därför är det extra viktigt att innan 

Öresundskraft införskaffar/dimensionerar en absorptionsanläggning så ska det fastställas 

vilken temperatur som ska användas. 

I rapporten har inte returtemperaturen från absorptionsmaskinen fastställts men författarna 

anser att det är en viktig punkt. Beroende på vilken drivflödestemperatur som används fås 

olika returtemperaturer. Om returtemperaturen inte tas hand om på rätt sätt kan det innebära 

komplikationer. Komplikationerna uppstår om returtemperaturen antingen är för låg för att 

blandas in på framledningen till fjärrvärmenätet eller för hög för att gå tillbaka till 

produktionsanläggningen. Det är anledningen till att det behövs en noggrann undersökning. 

Författarna drar slutsatsen att: 

 Öresundskraft måste först bestämma var absorptionsanläggningen ska placeras innan 

drivflödestemperaturen kan bestämmas. Däremot rekommenderar författarna att 

anläggningen ska placeras så att drivflöde kan tas från Kemira på grund av dess stabila 

temperatur. 

 Öresundskraft måste internt bestämma vad de ska göra med returtemperaturen från 

absorptionsanläggningen. 

6.2  Utreda hur drivflödestemperaturen påverkar kylfaktorn 

Om det finns mycket värmeöverskott är kylfaktorn inte en kritisk faktor. 

Absorptionsmaskinen ska endast köras på sommaren då det finns värmeöverskott vilket 

innebär att det inte gör så mycket att kylfaktorn sjunker. 

Det som påverkar kylfaktorn är kylflödestemperaturen som kyler maskinen och det är då 

viktigt att ta hänsyn till vilken kylflödestemperatur som maskinen är byggd för. 

I Öresundskrafts fall kan kylfaktorn vara kritisk eftersom flödet och temperaturen på 

kylvattnet varierar under året. Om kylflödestemperaturen till absorptionsmaskinen är högre än 

rekommenderat (kan hända en varm sommardag) kommer kylfaktorn att sjunka. Detta innebär 

i sin tur att drivvärmeflödet måste öka för att kunna bibehålla den levererade fjärrkylaeffekten 
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till kunderna. Konsekvensen med detta innebär ett ökat behov av kylvattenflödet. Om detta 

skulle inträffa för Öresundskraft så kan det innebära ett problem eftersom det kan finnas ett 

begränsat kylvattenflöde. 

Författarna drar slutsatsen att: 

 Låg kylfaktor är inte en kritisk faktor ifall det finns tillgång till mycket värme, det är i 

grund och botten kylflödestemperaturen som påverkar kylfaktorns variation. 

 I Öresundskrafts fall kan det finnas ett begränsat kylvattenflöde, detta kan då bli ett 

problem om kylfaktorn sjunker. 

6.3  Dimensionering av absorptionsanläggning 

Från början trodde författarna att de skulle kunna dimensionera absorptionsmaskinen utefter 

hela effektbehovet, det visade sig vara höga effekttoppar på sommaren och liten effekt på 

vintern. Detta innebar en mycket stor överdimensionering på vintern som aldrig skulle kunna 

löna sig. Vilket blev en av anledningarna till att författarna istället dimensionerade 

absorptionsanläggningen utefter att endast köra på sommaren samt utefter bilaga 6. 

Placeringen på Västhamnsverket kan innebära att det finns ett begränsat kylvattenflöde från 

reningsverket som medför en begränsad absorptionsmaskinseffekt som kan installeras. Som i 

sin tur kan bero på vilket installationssätt som väljs t.ex. om den nya maskinen parallell- eller 

seriekopplas med de befintliga kylmaskinerna. Eftersom författarna inte har undersökt 

kylvattenflödet så grundligt, så rekommenderar författarna att det behövs en mer grundlig 

undersökning av begränsningarna på kylvattenflödet från reningsverket. 

Nackdelen är att den absorptionsmaskin författarna har valt klarar bara av att leverera en 

framledningstemperatur till fjärrkylanätet på ca 4,5°C. Detta innebär att det är en för hög 

temperatur eftersom Öresundskraft behöver producera en framledningstemperatur på ca 4°C, 

detta återfinns i kapitel 2.2 under Fjärrkyla Helsingborg. Det är bara en kund som är i behov 

av denna låga temperatur, ett alternativ kan då vara att denna kund får en egen 

spetsanläggning som uppfyller kundens temperaturkrav. 

Företaget som författarna fick absorptionsmaskindatabladet ifrån säger att de inom en snar 

framtid kommer att ha tillgång till ett annat fabrikat som klarar högre verkningsgrad, lägre 

drivflödestemperatur samt eventuellt en lägre köldbärartemperatur (framledningstemperatur). 

Författarna drar slutsatsen att: 

 Absorptionsmaskinen endast ska dimensioneras för att täcka baslasten på sommaren. 

 Eftersom absorptionsmaskinen inte kan leverera den önskvärda temperaturen så anser 

författarna att det är allvarligt. Öresundskraft får antingen höja 

framledningstemperaturen och lösa det med en spetsanläggning, invänta lämplig 

teknik för lägre temperaturer eller titta på andra återförsäljare. 

 Det är viktigt att göra en grundlig undersökning på kylvattenflödet eftersom det kan 

påverka om och hur absorptionsmaskinen ska installeras. 
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6.4  Utreda placering av absorptionsanläggning 

FC-Israel 

Anledningen till att det finns gott om plats är på grund av att det idag bara används 2 pannor 

utav 4. Genom att ta bort en av de två pannorna som inte används längre kan det ge plats åt 

absorptionskylanläggningen.  

Varför det finns tillgång till drivvärme från alla anläggningar beror på att FC-Israel är en 

inmatningspunkt för all fjärrvärme som kommer från VHV och Kemira. 

Om Öresundskraft vill ha kylvatten från reningsverket till FC-Israel så måste det byggas 

kylvattenledningar vilket skulle innebära en stor investering. Förmodligen skulle det vara en 

mindre investering om det istället byggs kyltorn men kyltorn är mindre effektiva och det 

behövs underhåll för att bland annat inte få legionella bakterier. De behöver även bygga 

fjärrkylaledningar till FC-Israel ifall anläggningen ska kunna leverera fjärrkyla ut på nätet. 

Författarna drar slutsatsen att: 

 Det finns gott om plats och tillgång till olika drivflöden. 

 Det måste investeras i någon sorts avkylning om absorptionsanläggningen ska 

användas på FC-Israel, där anser författarna att kyltorn är det mest lämpliga valet. 

Västhamnsverket 

Det finns egentligen ingen plats utan det är först när de gamla vätskekylmaskinerna tas bort, 

dessa maskiner kan tas bort eftersom de inte längre används. 

Anledningen till att absorptionsanläggningen enkelt kan kopplas in på samma fram- och 

returledning samt kylvattenledning är på grund av att absorptionsanläggningen kommer att 

ligga i samma maskinrum som kompressionskylarna. 

Varför absorptionsanläggningen inte kan få drivflöde från alla fjärrvärmeanläggningar 

samtidigt beror på att det finns begränsningar i fjärrvärmeledningarna. Detta gör att när vissa 

anläggningar är i drift så kan det inte tas drivflöde från vissa andra anläggningar samtidigt. 

Om absorptionsanläggningen körs på sommaren kan drivflöde att erhållas enligt driftfall 1 & 

2 från kapitel 5.4.2. Eftersom absorptionsanläggningen endast ska köras på sommaren 

kommer de övriga driftfallen inte att vara aktuella eftersom vid denna tidpunkt är de andra 

fjärrvärmeanläggningarna inte i drift. 

Anledningen till att det är osäkert hur mycket kylvattenflöde Öresundskraft kan använda från 

reningsverket, beror till mestadels på hur mycket avloppsvatten reningsverket får från staden, 

denna mängd varierar under året. 

Författarna drar slutsatsen att: 

 Det finns plats för placering och det är enkelt att koppla in absorptionsanläggningen. 

 Begränsad tillgänglighet av drivflödet från olika anläggningar. 

 Det finns ett begränsat kylvattenflöde och som det nämnts i kapitel 6.3 så behövs det 

en grundligare undersökning av kylvattenflödet. 
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6.5  Utreda om befintlig ackumulator räcker till i framtiden 

Den befintliga ackumulatortanken antas kunna användas under lång tid framöver eftersom den 

fortfarande är i bra skick. Men om Öresundskraft vill ha samma systemuppbyggnad i 

framtiden som de har idag, det vill säga att ackumulatortanken täcker spetslasten, då måste de 

till slut bygga en ny ackumulatortank. När ackumulatortanken täcker spetslasten innebär det 

att kylmaskinerna kan köras med en stabilare drift. För liten ackumulatortank innebär att 

kylmaskiner får en varierad drift som är slitsamt för dem. 

Ackumulatortanksdimensioneringen som nämns i rapporten är inte en exakt dimensionering. 

Den anger bara riktlinjer på när det eventuellt kan tänkas uppstå ett behov av en mer stabilare 

drift för kylmaskinerna med hjälp av en ny ackumulatortank. Författarna har inte undersökt 

vid vilken tidpunkt det kan vara nödvändigt att bygga en ny ackumulatortank. Detta har gjorts 

utifrån ett eventuellt framtida effektbehov. 

Om en investering ska ske av både en absorptionsmaskin och en ny ackumulatortank vid 

samma tidpunkt kommer investeringen inte att bli lönsam. Författarna menar att om en 

ackumulatortank ska byggas borde den vara en separat investering.  

Författarna drar slutsatsen att: 

 I framtiden kommer det att behövas en större ackumulatortank om Öresundskraft vill 

ha samma systemuppbyggnad som de har idag för att kunna täcka framtidens ökande 

dygnsvariationer. 

 Det finns flera lösningar när det kommer till att täcka det framtida kylbehovet. 

Antingen höjs endast kylmaskinseffekten vilket kan innebära att det behövs mer 

reglering av driften på kylanläggningarna. 

Eller så kan det både byggas mer maskineffekt samt en ny ackumulatortank som 

täcker det nya kylbehovet och som medför fördelen att det behövs mindre reglering av 

driften på kylanläggningarna. 

6.6  Lönsamhetskalkyl för absorptionsanläggning 

Att investera enligt dimensionering 1 & 2 innebär stora investeringskostnader av 

absorptionsmaskinen som aldrig kommer att vara lönsamt under sommarmånaderna. 

Anledningen till detta är att en del av den totala effekten inte kommer att användas under 

sommaren. 

Att investera enligt dimensionering 3 är lönsamt eftersom att absorptionsmaskinens effekt 

kommer att utnyttjas mer effektivt genom att absorptionsmaskinen då kommer att fungera 

som baslast under sommaren. 

Enligt figur 15 är fjärrvärmepriset den känsligaste faktorn och det kan ha en stor påverkan på 

hur stor lönsamheten blir. Elpriset är den näst känsligaste faktorn men enligt författarna 

kommer elpriset inte ha så stor negativ påverkan på investeringen. Eftersom elpriset redan är 

väldigt lågt samt att om investeringen ska bli noll måste elpriset sjunka till 305 kr/MWh, detta 

är inte speciellt troligt eftersom bara skatter och elcertifikat motsvarar denna kostnad. 

Investeringen har 20 års avskrivningstid och det är väldigt svårt att förutse vad elpriset 

kommer att ligga på i framtiden. 
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Anledningen till att kylfaktorn inte har någon påverkan på lönsamheten är på grund av att 

fjärrvärmepriset är 0 kronor, det vill säga blir kylfaktorn sämre kostar det inte mer att driva 

anläggningen. 

Författarna tycker det är väldigt viktigt att Öresundskraft verkligen bestämmer vilket 

fjärrvärmepris som de vill ska användas i lönsamhetsberäkningen. Författarna har tillsammans 

med Öresundskraft antagit ett fjärrvärmepris som författarna har använt i lönsamhetskalkylen 

men är det verkligen det rätta priset? Anledningen till varför författarna resonerar såhär är 

osäkerheten angående priset. 

Författarna drar slutsatsen: 

 Inte ekonomiskt lönsamt att investera efter dimensionering 1 & 2. 

 Det är ekonomiskt lönsamt att investera enligt dimensionering 3 eftersom 

absorptionsmaskinen kommer utnyttjas bättre på sommaren än dimensionering 1 & 2. 

 Eftersom avskrivningstiden är 20 år så kan elpriset helt enkelt variera under tiden och 

bidra med att lönsamheten antingen blir mer eller mindre lönsam. 

 Viktigt att Öresundskraft fastställer vilket fjärrvärmepris som skall användas. 
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7 Författarnas rekommendationer till Öresundskraft 

Nedan kommer rekommendationer som författarna vill ge till Öresundskraft för hur de ska gå 

tillväga och vad de ska tänka på när beslutet tas om en eventuell absorptionsanläggning: 

 Öresundskraft borde undersöka om det finns en lösning för att en viss kund ska få 

lägre framledningstemperatur så att den nuvarande absorptionstekniken ska kunna 

användas. Eller invänta ny absorptionsteknik som kan leverera lägre temperaturer. 

 Fastställa hur mycket kylvattenflöde som kan tas från reningsverket 

 Det behövs en grundligare undersökning om absorptionsmaskinen ska parallell- eller 

seriekopplas med de befintliga kompressionskylmaskinerna. 

 Författarna anser att absorptionsanläggningen ska placeras på Västhamnsverket 

eftersom där finns bäst förutsättningar. 

 Drivvärmeflödet rekommenderas att erhållas ifrån Kemira på grund av Kemiras stabila 

flödestemperatur. 

 Innan Öresundskraft bestämmer sig för att investera borde de internt bestämma vilket 

fjärrvärmepris som ska användas till investeringen. 

 Författarna rekommenderar att Öresundskraft till en början bör investera i en  

absorptionsmaskin med 2.2 MW som baslast på sommaren. 
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9 Bilagor 

 

Bilaga 1. Visar hur kopplingsschemat kan se ut för Driftfall 1, det vill säga när absorptionsmaskinen får drivflöde 

från Kemira. 
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Bilaga 2. Visar hur kopplingsschemat kan se ut för Driftfall 2, det vill säga när absorptionsmaskinen får drivflöde 

från Kemira samt Filbornaverket. 



41 

 

 

Bilaga 3. Visar hur kopplingsschemat kan se ut för Driftfall 3, det vill säga när absorptionsmaskinen får drivflöde 

från Västhamnsverkets pulverpanna. 
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Bilaga 4. Visar hur kopplingsschemat kan se ut för Driftfall 4, det vill säga när absorptionsmaskinen får drivflöde 

från Västhamnsverkets värmepump. 
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Bilaga 5. Visar hur kopplingsschemat kan se ut för Driftfall 5, det vill säga när absorptionsmaskinen får drivflöde 

från Västhamnsverkets pulverpanna och värmepump. 
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Bilaga 6. Datablad från Johanson Controls som visar specifikationer på en York YIA Model 10E3 2.2 MW 

absorptionsmaskin. 
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