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Sammanfattning 
Den om- och tillbyggnation som Södersjukhuset står inför är en del av satsningen i 
Framtidsplanen för hälso- och sjukvården i Stockholms län i syftet att möta det ökade behovet av 
sjukvård. Ombyggnationen innebär att sjukhusets framtida kylbehov kommer att öka kraftigt och 
en ny lösning för en säkrad kylförsörjning ska därmed implementeras. Det är beslutat att det 
kommer att ske genom en kombination av fjärrkyla distribuerat av Fortum och lokala 
kylmaskiner. Syftet med den här rapporten är att identifiera det mest lönsamma fjärrkylaavtalet 
samt undersöka hur kylförsörjningen ekonomiskt kan optimeras då den kombineras med drift av 
kylmaskiner på Södersjukhuset.  

 
Med stöd från fastighetsförvaltaren Locum och teknikkonsultföretaget Sweco AB, samt deras 
tidigare fjärrkylautredning för Södersjukhuset, har en genomgående analys av Södersjukhusets 
framtida kylförsörjning genomförts. Diverse intervjuer och studiebesök har genomförts för att få 
en uppfattning om hur sjukhusets omfattande kylbehov kan tillgodoses på ett optimalt sätt. 
Genom att utgå från Södersjukhusets framtida kylbehov har olika avtal och effektkapningar av 
fjärrkyla simulerats och det mest lönsamma alternativet identifierats. 

 
Resultatet visar på att Södersjukhuset bör teckna prisavtalet Fjärrkyla Invest 60 med en abonnerad 
baseffekt på 1 500 kW. Genom att använda baskapning under månaderna juni till augusti kan 
kostnaden för energi och effekt reduceras. Totalkostnaden för kyla beräknat för ett snittår är ca 
5,7 Mkr (exklusive avgift för anslutning till fjärrkylanätet). Södersjukhuset rekommenderas ej att 
ha fler maskiner i redundans utöver de som täcker processbehovet, då en återbetalningstid på 
6,16 år anses vara för svag med hänsyn till att Investavtalet sträcker sig över en femårsperiod. En 
utförlig känslighetsanalys har också genomförts i rapporten där parametrar som kan förändras i 
ett framtida scenario simuleras. Det som har störst inverkan på kylförsörjningens totalkostnad är 
variationer i utomhustemperatur och dess volatilitet på 10 % bör därför finnas i åtanke under 
budgeteringsprocessen. 
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Abstract 
The health care sector within the Stockholm region is facing new challenges regarding health care 
capacity. Thus, the ongoing project at Södersjukhuset is one strategic investment in the building, 
in order to meet with increased demand of medical care. The extensive reconstruction plans will 
consistently be a driver for new sustainable and smart solutions for the hospital’s need of cooling.  
It is decided that a combination of district cooling, distributed by Fortum, together with local 
chillers will supply the hospital’s future need. The purpose of this report is to identify the most 
profitable arrangement of district cooling and also to investigate how the cooling supply can be 
optimized economically with a combination of local chillers at Södersjukhuset.  

 
The project is carried out by Locum, the company in charge of managing the real estate, with 
support from the engineering consultancy firm Sweco AB. By means of Sweco’s previous district 
cooling inquiry specified for Södersjukhuset, a comprehensive analysis of the hospital’s future 
cooling need and supply has been made. Various interviews and study visits have been conducted 
to get the ability to comprehend how the hospital's extensive cooling requirements can be met in 
an optimal manner. By estimating the future cooling needs, various agreements of district cooling 
is simulated and the most profitable option is identified. 

 

The result clarifies that Södersjukhuset should choose the Fjärrkyla Invest 60 agreement with a 
subscribed base effect of 1500 kW. By using the local chillers during the summer months of June 
to August, the cost of cooling energy and the effect needed will be reduced. The system's total 
cost will be approximately 5.7 MSEK (fee for connection to the grid is excluded). Södersjukhuset 
is not recommended to install more chillers in redundancy, since a payback period of 6.16 years is 
considered too long due to contract duration of 5 years. A detailed sensitivity analysis is also 
carried out in the report, where parameters can be changed and simulated according to future 
scenarios. The outdoor temperature is the parameter with the greatest impact on the overall cost 
and its volatility of 10% should therefore be taken into account during the budgeting process. 
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1 Introduktion 
I dagens samhälle blir efterfrågan på kyla allt större och särskilt stort är behovet på sjukhus. För 
att kunna säkerställa rätt inomhusklimat och alltid kunna leverera utlovad vårdkvalité är det 
kritiskt att somliga delar av sjukhuset under alla omständigheter kan försörjas med kyla. Hur 
lösningen för det kan se ut beror på de förutsättningar som finns för respektive sjukhus. 
Södersjukhuset ska i samband med pågående om- och tillbyggnation övergå till en ny 
kylförsörjningsmetod, bestående av en kombination av fjärrkyla och kompressordrivna 
kylmaskiner. Det nya kylsystemet beräknas vara i drift år 2018 (Sweco, 2014). 
 

1.1 Kylbehov för sjukhus 
Kylanläggningen på ett sjukhus ska klara av att kyla en stor mängd medicinsk utrustning samtidigt 
som det också ska bidra till ett behagligt inomhusklimat att vistas i. För vissa delar av sjukhuset är 
det viktigt att kylförsörjningen alltid kan tillgodoses och därför installeras ytterligare en 
kylförsörjningsmetod i redundans. På så sätt kan driften av sjukhuset alltid säkerställas även vid 
ett eventuellt fel i någon av kylförsörjningsmetoderna.  
 

1.1.1 Komfort- och processkyla 
Ett sjukhus kylbehov kan delas upp i två delar, process- och komfortkyla. Processkylbehovet är 
jämnt över hela året och det existerar främst i lokaler med medicinsk utrustning vars kylbehov är 
stort, exempelvis laborativa verksamheter, blodcentraler och datorrum. Det är kritiskt att 
sjukhusets utrustning alltid fungerar och därför krävs att processkylbehovet ständigt kan 
tillgodoses (Krisberedskapsmyndigheten, 2008). 
 
Komfortkyla behövs för att hålla inomhustemperaturen på en komfortabel nivå och behovet 
varierar med utomhustemperaturen samt den relativa fuktigheten. Behaglig inomhustemperatur 
är en grundläggande förutsättning för att byggnaden ska kunna användas och på ett sjukhus kan 
rätt inomhusklimat vara livsavgörande (Svensk Fjärrvärme, 2014). I Sverige innebär det att 
behovet av komfortkyla vanligtvis enbart existerar under de varmare sommarmånaderna (Nilsson, 
2001).  
 
Allra viktigast är det att behovet på komfortkyla kan tillgodoses på avdelningar som 
operationssalar, röntgen och intensivvård. Det är betydelsefullt både för både patienter och 
vårdgivare att temperaturen i dessa avdelningar hålls på en rimlig nivå, därmed kan kylbehovet för 
dessa avdelningar klassas som en kombination av processbehov och komfortbehov. Komfortkyla 
för övriga avdelningar som exempelvis vård- och behandlingsrum, rehabiliteringsavdelning och 
kontor är inte lika kritiskt, utan bidrar primärt till välmående på sjukhuset (Locum, 2005).  
 

1.1.2 Redundans 
Ett sjukhus måste vara hållbart ur många aspekter och till det räknas bland annat en säker 
kylförsörjning. Det kan upprätthållas genom att ha redundans, vilket innebär en dubblering av 
kritiska komponenter i kylsystemet med avsikt att öka tillförlitligheten (Region Skåne, 2011). Med 
en sådan lösning kan systemets funktion säkerställas även om ett fel eller avbrott skulle uppstå, 
men detta sker då annorlunda än normalt. Även om konsekvenserna från ett avbrott inte med 
säkerhet kan förhindras helt, kan det med en god robusthet bli betydligt lindrigare. Genom att 
planera utformningen av kylförsörjning noggrant i ett tidigt skede kan man lägga en god grund 
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för robusthet och på så sätt förebygga bristande redundans i systemet 
(Krisberedskapsmyndigheten, 2008). 
 

1.2 Systembeskrivning Södersjukhuset 
Behovet av vård i Stockholmsområdet blir allt större i takt med en växande och åldrande 
befolkning. Södersjukhusets akutmottagning tar i snitt emot 320 personer/dygn medan 
kapaciteten i själva verket är dimensionerad för hälften så många patienter (Södersjukhuset, 
2015). För att hantera det ökade behovet genomförs diverse om- och tillbyggnationer som 
planeras vara delvis färdigställda år 2018. I samband med ombyggnationen behöver även 
kylförsörjningen ses över.  
 

1.2.1 Kylförsörjning Södersjukhuset idag 
Södersjukhuset har i dagsläget fyra kompressordrivna kylmaskiner med varierande kyleffekt från 
400 kW till 835 kW. De försörjer en kombinerad centralkylkrets som täcker både process- och 
komfortkylbehovet på sjukhuset. Det finns i dagsläget ingen dokumentation för kylbehovet på 
Södersjukhuset men Sweco (2014) har i en fjärrkylautredning utvärderat behovet utifrån 
kylmaskinernas elförbrukning. Processkylbehovet är konstant över hela året och vid 
utomhustemperatur varmare än 16°C tillkommer även ett behov av komfortkyla. Då 
utomhustemperaturen överstiger 25°C ökar inte den uppmätta elförbrukningen, vilket indikerar 
att dagens centralkylproduktionen körs med full kapacitet (Sweco, 2014).  
 

1.2.2  Ombyggnationen 
Den om- och tillbyggnation som Södersjukhuset står inför är en del av satsningen i 
Framtidsplanen för hälso- och sjukvården i Stockholms län vars syfte är att möta det ökade 
vårdbehovet (Stockholms läns landsting, 2013). I samband med ombyggnationen kommer den 
befintliga centralkylanläggningen att tas bort och ett flertal byggnader kommer att rivas och 
ersättas med nya, se figur 1.  
 

 
Figur 1. Översikt av om- och tillbyggnationen år 2018 (Sweco, 2014).  
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Ombyggnationen sker i två etapper; en pågående som ska vara färdigställd år 2018 samt en 
framtida enligt ett förslag som presenteras i Fastighetsutvecklingsplanen för Södersjukhuset, 
daterad maj 2104. 
 
Till år 2018 planeras följande om- och tillbyggnationer vara klara (Sweco, 2014): 

• Rivning av byggnader: 
o med kylbehov By 19, 39 
o utan kylbehov By 40, 41, 42, 50, 60 och 67 

• Ombyggnation av By 03, 04 och 27. 
• Tre nya byggnader: 

o By 70 (ersätter By 19) 
o By 72 (ersätter By 39) 
o By 74 (ersätter By 40, 41)  

 
Fastighetsutvecklingsplanen för Södersjukhuset innefattar framtida om- och tillbyggnation av 
vård- och behandlingsutrymmen. Ombyggnation av behandlingsbyggnader innebär att 
bruksarealen är oförändrad men att behovet av kyla ökar. Utbyggnationen av vårdutrymmen 
medför en ökning av byggnadernas yta med ca 40 %. I ett framtida scenario innebär det (Sweco, 
2014):  

• Ombyggnation av behandlingsutrymmen By 02, 04, 07, 09, 48, 52 och 65. 
• Utbyggnad av vårdutrymmen By 06 samt 13-18.  

 

1.2.3  Södersjukhusets framtida kylförsörjning 
Södersjukhusets kylbehov kommer att öka på grund av om- och tillbyggnationen. Det framtida 
kylbehovet har uppskattats av Sweco utifrån nyckeltal, simulerade kylbehov, normalårskorrigerad 
temperaturdata samt de befintliga kylmaskinernas elförbrukning. Hur centralkylbehovet varierar 
över tre olika kylscenarion illustreras i ett varaktighetsdiagram nedan, se figur 2. Gul färg i 
varaktighetsdiagrammet är nuvarande kylbehov, grön färg är tillkommande kylbehov år 2018 och 
rosa färg illustrerar Södersjukhusets tillkommande framtida kylbehov, år 2030.  
 

 
Figur 2. Varaktighetsdiagram över kylbehov för tre olika kylscenarion (Sweco, 2014).  
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I det första kylscenariot, där hänsyn tas till de om- och tillbyggnationer som förväntas vara klara 
år 2018, ska den befintliga centralkylproduktionen ersättas med temporära hyrkylmaskiner. Den 
största skillnaden för detta kylbehov, jämfört med det befintliga, är de tillkommande ytorna samt 
det ökade process- och framförallt komfortkylbehovet. Hyrkylmaskinernas kylkapacitet bör enligt 
rekommendation från Sweco dimensioneras för det befintliga centralkylbehovet på ca 2,5 MW 
(Sweco, 2014). 
 
I ett framtida scenario tillkommer ytterligare om- och tillbyggnationer i vård- och 
behandlingsutrymmen, vilket innebär att kylbehovet ökar ytterligare efter år 2018. Jämfört med år 
2018 bedöms komfortkylbehovet öka ytterligare, medan processkylbehovet antas vara likvärdigt. 
Som en följd av det beräknas dagens centralkyleffektbehov på ca 2,5 MW att uppgå till ca 6,7 
MW i ett framtida scenario. Sett till behovet fördelat över bruksareal innebär det en ökning av 
kylenergibehovet med ca 50 % samt en ökning av effektbehovet på hela 110 %, se tabell 1 
(Sweco, 2014).  
 
Tabell 1. Nyckeltal för Södersjukhusets centralkylbehov (Sweco, 2014).  

Centralkylbehov Sjukhusets yta, BRA (m2) Nyckeltal energi 
(kWh/m2) 

Nyckeltal effekt 
(W/m2) 

Nuvarande 211 606 31,3 11,9 

2018 245 602 1) 44,9 19,2 

Framtida 265 901 1) 45,9 25,2 

1) By74 omfattar totalt 8 500 m2 BRA, exkl. yta för tillkommande storkök   
 
För att kunna täcka framtidens ökade kylbehov krävs en ny lösning för en säkrad kylförsörjning 
till Södersjukhuset. Beslut är taget om att den kommer att bestå av en kombination av fjärrkyla 
via Fortums nät och kompressordrivna kylmaskiner (Hansen, 2015). Efter ombyggnationen 
begränsas möjligheten till kylförsörjning från kylmaskiner på grund av otillgänglig yta att förvara 
dem på. Den primära kylförsörjningen kommer därför att ske med fjärrkyla. Fortum 
tillhandahåller en mycket hög tillgänglighet på fjärrkyla men kan inte garantera 100 % 
tillförlitlighet då risken för avbrott i fjärrkylanätet alltid finns (Fortum, 2014a). Därmed krävs att 
Södersjukhuset har en redundans som motsvarar processbehovet på 1 MW, vilket illustreras i 
figur 2. Södersjukhusets uppskattade centralkylbehov för de olika scenarierna sammanfattas i 
tabell 2.  
 
Införandet av fjärrkyla beräknas innebära en anslutningsavgift på ca 5 Mkr för Södersjukhuset, 
övriga kostnader i samband med utbyggnationen av fjärrkylanätet står Fortum för. Inkopplingen 
av fjärrkyla till Södersjukhuset planeras ske direkt till de befintliga undercentralerna och 
Södersjukhusets system bedöms i ett framtida scenario leverera en temperaturdifferens på 10°C 
till fjärrkylanätet (Hansen, 2015). 
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Tabell 2. Effekt- och energibehov för centralkyla på SÖS under de olika scenarierna 
(Sweco, 2014).  

Centralkylbehov Idag 2018 2030 Ökning idag-2030 

Effektbehov: Komfortkyla (kW) 1850 3700 5700 208 % 

Effektbehov: Processkyla (kW) 650 1000 1000 54 % 

Totalt effektbehov (kW) 2500 4700 6700 168 % 

Energibehov: Komfortkyla (MWh/år) 900 2800 4000 344 % 

Energibehov: Processkyla (MWh/år) 5700 8500 8500 49 % 

Totalt energibehov (MWh/år) 6600 11300 12500 89 % 

 

1.3 Fjärrkyla 
I ett fjärrkylasystem distribueras kallt vatten i ett ledningsnät ut till de byggnader som ska kylas. 
Processen startar från en central anläggning och därefter pumpas vattnet runt i fjärrkylanätet ut 
till de byggnader som behöver avkylning. Kylmediet upptar energi från den varmare byggnaden 
och returneras därefter tillbaka till den centrala produktionsanläggning där processen sedan börjar 
om (Fortum, 2014b).  
 
Fjärrkyla är en fördelaktig lösning för många större anläggningar då det inte krävs lokala 
kylaggregat som bullrar, stjäl utrymme, kräver mycket energi eller underhåll. Det är ett driftsäkert, 
enkelt och effektivt sätt att säkra kylförsörjningen och det kräver minimalt skötselbehov för 
kunden. Fjärrkyla kan innebära lägre driftkostnader än kylmaskiner och även bidra till en bättre 
miljö – både inomhus och utomhus (Fortum, 2014b). På grund av en låg temperaturdifferens blir 
distributionen av fjärrkyla kostsam och nätverket införs därför främst i områden vars kylbehov 
har hög täthet, som exempelvis innerstäder och kommersiella områden (Werner, 2004).  
 
I Sverige har användningen av fjärrkyla ökat markant de senaste åren. Levererad mängd kylenergi 
via fjärrkyla i Sverige har sedan år 1996 ökat från 71 GWh/år till 1013 GWh/år år 2014, vilket 
illustreras i figur 3.  
 

  
Figur 3. Levererad kylenergi från fjärrkyla åren 1996-2014 (Svensk Fjärrvärme, 2015).  
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1.3.1 Prisavtal Fortum 
Fortum är distributör av fjärrkyla i Stockholmsområdet och kommer att förse Södersjukhuset 
med fjärrkyla. Deras fjärrkylanät är världens största, både med hänsyn till nätets utbredning och 
antalet kunder (Fortum, 2014c). Priserna i samtliga avtal överläggs årligen, men har varit stabila 
sedan införandet av de generella avtalen på hemsidan, år 2013, och ingen förändring antas ske 
inom den närmsta framtiden (Boberg, 2015).  
 
Priset på fjärrkyla består av en fast del för kylkapaciteten och en rörlig del för energiuttaget, med 
tillkommande temperaturbonus/-avgift. Det fasta effektpriset baseras på medelvärdet av de två 
högsta effektvärdena för de tre senaste kalenderåren och det rörliga energipriset är uppdelat för 
olika perioder under året. Beroende på hur returtemperaturen varierar från den önskade 
temperaturdifferensen kan en straffavgift eller bonus tillkomma, vilket påverkar kostnaden för 
kunden (Fortum, 2014d). Syftet med den ekonomiska kompensationen är att Fortum ska kunna 
erbjuda alla sina kunder en säker leverans av fjärrkyla. Skulle flödet bli för stort riskerar 
rördimensionerna att inte räcka till och det kan i värsta fall leda till brist hos vissa kunder 
samtidigt som pumpar och liknande i systemet belastas hårdare (Boberg, 2015).  
 
Fortum erbjuder i dagsläget fyra olika avtal för fjärrkyla; Fjärrkyla Komfort, Fjärrkyla Mix, Fjärrkyla 
Invest 60 och Fjärrkyla Flöde. Samtliga prismodeller utgår från att erbjuda kunden ett 
konkurrenskraftigt alternativ där betalning sker för den faktiska förbrukningen av kyla. Vilket 
avtal som är lämpligast beror på kundens behov (Fortum, 2014d).  
 
Fjärrkyla Komfort är ett basabonnemang som är anpassat till abonnenter vars främsta kylbehov 
utgörs av komfortkyla. Energipriset är uppdelat i en varm period (juni-augusti) och en kall period 
(september-maj). Avtalet har ett lägre energipris under den varma perioden och ett högre 
energipris den kalla perioden i förhållande till de övriga avtalen. Se bilaga 1 för komfortavtalets 
fullständiga avtalspriser. 
 
Fjärrkyla Mix är ett prisavtal som är anpassat för kunder med både ett processbehov och ett 
komfortbehov. Priserna för effekt- och energiuttag är fördelade på respektive behov och avtalet 
erbjuder lägre energikostnader för processkyla än komfortkyla. Kunden kan därmed välja att öka 
andelen abonnerad baseffekt och på så sätt erhålla ett lägre pris för den mängd energi som köps. 
Se bilaga 1 för fullständiga avtalspriser. 
  
Fjärrkyla Invest 60 är ett avtal med samma upplägg som avtalet Mix. Det som särskiljer avtalen är 
att den fasta kostnaden för effektbehovet betalas i förskott för 5 år samtidigt som 6 % rabatt ges 
på baseffekten för avtalet Invest. Avtalet lämpar sig bra för kunder med låga kapitalkostnader och 
som önskar bundna priser under 5 år. Se bilaga 1 för fullständiga avtalspriser. 
 
Fjärrkyla Flöde lämpar sig väl då kunden har en jämn processlast under året. Det fasta priset 
baseras på det totala ackumulerade flödet samt det maximala höglastflödet. Det rörliga priset 
beror på flödet och debiteras per m3. För att avtalet ska vara lämpligt krävs att höga 
returtemperaturer kan återföras till Fortums nät. Se bilaga 1 för flödesavtalets fullständiga 
avtalspriser (Fortum, 2015a). 
  

1.4 Kompressordriven kylmaskin 
En byggnad kan förses med kyla på många olika sätt, kompressordrivna kylmaskiner är ett 
alternativ. De kan vara centraliserade med en kylanläggning som förser flera kylbehov, eller 
decentraliserade där varje maskin med kylbehov har en egen kylförsörjning. Det är också möjligt 
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att ha en kombination av både centraliserade och decentraliserade kylmaskiner. Distributionen av 
kyla från kompressordrivna kylmaskiner sker via luftburen kyla eller vattenburen kyla, alternativt 
en kombination av dessa (Bergsten och Aronsson, 2001). 
 
Kylanläggningar som är byggda enligt principen för kompressordriven kylprocess med 
elmotordrivna kylkompressorer kan användas för att producera processkyla såväl som 
komfortkyla. Kylprocessen sker i en sluten cykel där kylmediet cirkulerar under värmeavgivning 
och värmeupptagning. Förutom att producera kyla avger även kylmaskinen värme som behöver 
kylas bort eller återvinnas, vilket sker med hjälp av kylmedelkylare eller annan alternativ 
värmesänka. Kylprocessen som illustreras i figur 4 består av en förångare, kompressor, 
kondensor och strypventil (Nilsson, 2001).  
 
 

 
 
Figur 4. Illustration av kylprocessen (Nilsson, 2001).  
 
Kylprocessen genomgår följande fyra steg (Ekroth och Granryd, 2008): 

• Förångare: Kylmediet har en lägre temperatur än det medium som ska kylas, exempelvis 
luft eller vatten, och ett värmutbyte uppstår mellan medierna. Kylmediet förångas under 
värmeupptagningen. 

• Kompressor: Ångan som bildas i förångaren sugs bort med hjälp av kompressorn. Ångan 
komprimeras därefter till ett högre tryck och förs sedan vidare till kondensorn. 

• Kondensor: I kondensorn kyls kylmediet ned och kondenserar. Kondensorvärmen 
överförs från kylmediet till en värmesänka som kan vara exempelvis luft eller vatten.  

• Strypventil: Då kylmediet återfått vätskeform i kondensorn återförs det till förångaren 
genom en expansionsventil som sänker trycket på vätskan. Processen börjar därefter om 
på nytt. 

COP står för coefficent of performance och är kylmaskinens kylfaktor. Den anger hur mycket 
värmeenergi som kan föras bort i relation till det arbete som tillförs. Det är önskvärt att ha 
kylmaskiner med så hög COP som möjligt för att minimera energianvändningen (Ekroth och 
Granryd, 2008). Kylmaskinen kan på annat sätt effektiviseras genom att återanvända 
överskottsvärmen till uppvärmning av byggnader eller för tappvarmvatten (Energimyndigheten, 
2013a).  
 
De kostnader som är förknippade med kyla från kylmaskiner består av en fast och en rörlig del. 
Det är valet av effekt som maskinen körs på samt energipriset som utgör den rörliga kostnaden. I 
den fasta delen ingår de kostnader som uppstår i samband med köp eller hyra av kylmaskinerna. 
För en kylcentral med 200 kW i kapacitet är sektionskostnaden exkl. moms ca 1 146 000 kr och i 
det ingår kompletta kostnader för kylmedelkylare, vätskekylaggregat, cirkulationspump med mera 
samt det arbete som krävs i samband med installationen (Wikells Byggberäkningar AB, 2013).   
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1.5 Effektkapning 
Under sommaren är belastningen på fjärrkylanätet som störst, vilket driver upp 
produktionskostnaderna för fjärrkyla. En effektkapning innebär att kylmaskiner står för en del av 
kylbehovet, vilket kan leda till besparingar för den abonnerade effekten och till viss del en mängd 
energi. Sweco (2014) har i en fjärrkylautredning för Södersjukhuset identifierat tre möjliga 
effektkapningar; toppkapning, baskapning och processkapning, se figur 5 nedan. 
 

• Toppkapning, även kallat spetskapning, innebär en effektkapning av de effekttoppar som 
uppstår. Kylmaskinernas installerade effekt nyttjas därmed endast för toppeffektbehovet 
de varmaste dagarna på året, övrig kyleffekt förses genom fjärrkyla. En toppkapning 
innebär inte speciellt stora skillnader i energibesparingen då det endast gäller ett fåtal 
timmar per år. 
 

• Baskapning innebär att fjärrkyla försörjer processbehovet och det behov som direkt 
överstiger detta försörjs med hjälp av de installerade kylmaskinerna. Då kylmaskinerna 
uppnått maxkapacitet står fjärrkyla för det resterande kylbehovet. Det innebär att en 
baskapning täcker en större energimängd än vad en toppkapning gör. 

 
• Processkapning innebär att kylmaskinerna täcker processbehovet under sommarmånaderna 

och fjärrkyla försörjer det övriga behovet. Den abonnerade baseffekten av fjärrkyla är 
därmed 0 kW vid en processkapning. Det här alternativet täcker störst energimängd av de 
tre identifierade effektkapningarna. 

 

 
Figur 5. Illustration av effektkapningar 
 

1.6 Energipris  
Användningen av energi existerar i alla delar av samhället och behovet ökar successivt. Under det 
senaste årtiondet har energianvändningen i utvecklade länders bostäder och kommersiella 
byggnader ökat med mellan 20 % och 40 %. En rad faktorer, som exempelvis populationstillväxt 
och ökad efterfrågan på komfort inomhus, säkerställer att denna uppåtgående trend i efterfrågan 
på energi kommer att fortsätta öka i framtiden (Pérez-Lombard, Ortiz och Pout, 2007). Sverige är 
ett av dessa utvecklingsländer vars energiintensitetsnivå är hög, vilket kräver en ökad 
energieffektivitet inom industrin, byggnader, värme och transporter. I Sverige utgör elektricitet en 
relativt stor andel av energibärarna, detta tack vare ett välutvecklat distributionsnät och god 
tillgång till vatten- och kärnkraftverk (International Energy Agency, 2013).  
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Samhällets stora behov på energi innebär att konkurrenskraftiga priser har stor betydelse i många 
sammanhang. Energipriset bestäms av utbud och efterfrågan och påverkas exempelvis av skatter, 
lagstiftning och miljöavgifter (Energimyndigheten, 2013b). Förutom priset som sätts på den 
nordiska elbörsen betalar konsumenten för energiskatt, moms, nätavgift, handelsmarginal och en 
avgift för elcertifikat. Vad slutpriset blir beror även på konsumentens elleverantör och avtalsval 
(EON, 2014a).  
 
Det är ovisst hur energipriset kommer att utvecklas i framtiden men mycket tyder på att 
konsumenterna kommer att behöva vänja sig vid ett högre och mer volatilt energipris i framtiden 
(Svenska Dagbladet, 2014). Från år 2015 till år 2030 uppskattar Europeiska Unionen (2010) att 
energipriset för industrikunder i Europa kommer att öka med ca 6,5 %.  
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2 Problemformulering och Mål 
Södersjukhuset står inför en del om- och tillbyggnationer inom den närmsta framtiden. Den 
befintliga centralkylproduktionen kommer att rivas och en ny lösning för sjukhusets 
kylförsörjning behövs. Det är beslutat att den framtida kylförsörjningen kommer att bestå av 
fjärrkyla och kylmaskiner i redundans. Fortum kommer att vara distributör av fjärrkyla men 
förhandlingar pågår fortfarande gällande avtalet.  
 
Syftet med arbetet är att identifiera det mest lönsamma fjärrkylaavtalet samt undersöka hur 
kylförsörjningen ekonomiskt kan optimeras med en kombinerad drift av kylmaskiner på 
Södersjukhuset. En fördjupad analys av möjliga fjärrkylaavtal genomförs och scenarion med fler 
kylmaskiner i redundans undersöks för att identifiera den optimala lösningen både ur drift- och 
avtalssynpunkt. En utförlig känslighetsanalys av parametrar som kan förändras i ett framtida 
scenario genomförs också med syftet att undersöka hur det kan komma att påverka kostnaderna 
för kylförsörjningen.  
 

2.1 Mål 
Målet med rapporten är att identifiera den ekonomiskt mest lönsamma lösningen för en säkrad 
framtida kylförsörjning på Södersjukhuset. De frågeställningar som besvaras och det resultat som 
arbetet genererar är: 
 

• Identifiera det optimala prisavtalet för fjärrkyla.  
• Beräkna marginalkostnaden för kyla samt analysera hur den varierar beroende på 

kylmaskinernas installerade effekt. 
• Identifiera vilken kombination av fjärrkyla och kylmaskiner som genererar kyla till den 

lägsta totalkostnaden.  
• Undersöka om det skulle vara lönsamt att ha fler maskiner i redundans än minimikravet. 
• Utföra en känslighetsanalys för att utreda hur en förändring i parametrarna 

utomhustemperatur, framtida energipris, fjärrkylaavtal och kylbehov påverkar 
totalkostnaden. 
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3 Metod  
Den metod som används för besvara arbetets frågeställning utgår från en utförlig behovsanalys, 
vilket sker genom kontakt med diverse intressenter och genomgående faktainsamling. Med hjälp 
av teknikkonsultföretaget Swecos tidigare fjärrkylautredning för Södersjukhuset fås en 
uppfattning om sjukhusets framtida uppskattade kylbehov både i termer av effekt och av energi, 
vilket ligger till grund för de kostnadsanalyser som sedan görs. Löpande avstämningar med Iuliia 
Svyrydonova på Sweco i Stockholm sker för att förstå nuläget samt de uppskattningar som görs 
kring sjukhusets framtida kylförsörjning.  
 
För att få en ökad förståelse vad gäller de två kylförsörjningsmetoderna genomförs diverse 
intervjuer och studiebesök. Tillsammans med Per Hansen, VVS-specialist på 
fastighetsförvaltarföretaget Locum, besöks Södersjukhuset vilket genererar en god förståelse för 
ombyggnationen samt dagens systemlösning för kyla. Löpande mejlkorrespondens och fysiskt 
möte hålls med Christer Boberg, produktchef fjärrkyla på Fortum, detta för en ökad förståelse 
om den tekniska driften bakom fjärrkylasystemet samt de olika avtalen som Fortum erbjuder. 
Slutligen kontaktas även kylmaskinernas tillverkare Carrier AB, Kylmontage AB som ansvarade 
för installationen av kylmaskinerna på Södersjukhuset, samt driftcontroller Lars Bolander från 
Locum, detta för att skapa en teknisk och ekonomisk förståelse kring kylmaskinerna. 
 
Baserat på den faktainsamling av fjärrkyla och kylmaskiner som genomförs övergår arbetet 
därefter till att analysera möjligheterna för Södersjukhusets framtida kylförsörjning ur ett 
ekonomiskt perspektiv. Det innebär detaljerade beräkningar för ett stort antal olika scenarion. 
För detta används olika ekonomiska modeller, se avsnitt 3.2, och verktyget som används för de 
beräkningarna är programvaran Microsoft Excel.   
 

3.1 Konceptuell modell 
Arbetet utgår från den kylbehovsanalys och rekommendation av framtida kylförsörjningsmetoder 
som har genomförts av Sweco (2014) för Södersjukhuset. Baserat på det identifierade framtida 
kylbehovet beräknas vilka kostnader som är förknippade med de två kylförsörjningsmetoderna, 
fjärrkyla och kylmaskiner i redundans. I kostnadsanalysen jämförs därefter kostnaderna för 
installerad kyleffekt med vilka besparingar som är möjliga då leveransen av fjärrkyla till viss del 
kan ersättas med lokal kylproduktion från kylmaskiner. De kostnader som analyseras är 
marginalkostnad, installerad redundans och de avtalsval som Fortum erbjuder för fjärrkyla. 
Slutligen genomförs en känslighetsanalys som ger en uppfattning om hur betydelsefulla 
parametrar som utomhustemperatur, energipris, avtalspriser eller kylbehov ändras i framtiden. 
Arbetets tillvägagångssätt illustreras i en konceptuell modell, se figur 6.  
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Figur 6. Arbetets tillvägagångssätt.  
 

3.2 Ekonomisk modell 
Till grund för de ekonomiska modellerna som används i rapporten vägs ett flertal parametrar in. 
Dessa innefattar bland annat anskaffningskostnaden för kylmaskinerna samt kostnader för 
installation, underhåll och övriga driftkostnader. För fjärrkyla är kostnaderna beroende av 
storleken på den abonnerade effekten samt hur stor andel som är baseffekt respektive 
komforteffekt. Energipriset är en parameter som jämförs för både kylmaskiner och fjärrkyla, där 
hänsyn tas till tidpunkten på året.  
 
Alla kostnads- och lönsamhetsanalyser sker med hänsyn till det uppskattade framtida kylbehovet 
för Södersjukhuset. Timvis historisk temperaturdata används för att simulera kylbehovet för 
respektive timme och för att beräkna den totala årskostnaden för kylförsörjningen. Den 
programvara som använts för samtliga beräkningar är Microsoft Excel. De modeller som används 
vid den ekonomiska analysen presenteras nedan. 
 

3.2.1 Kostnadsberäkning fjärrkyla  
Kostnadsberäkningarna för fjärrkyla utförs för samtliga avtalsmöjligheter och utgår från 
prismodellerna för respektive avtal (se bilaga 1). Priset för abonnerad effekt består av en fast del 
(kr/år) samt ett effektpris (kr/kW, år) för avtalen Komfort, Mix och Invest. Effektkostnaden för 
avtalen beräknas genom att, till den fasta delen, addera abonnerad effekt multiplicerat med  
effektpriset, vilket ger en fast årskostnad (Fortum, 2015b). 
 
 

Intervjuer, studiebesök och litteraturstudie 

• Identifiera det framtida kylbehovet för SÖS 
• Identifiera kostnader med kylmaskiner och fjärrkyla 

Beräkningar 

Kylmaskiner                         Fjärrkyla 
- Marginalkostnad & Installerad effekt - Optimalt avtalsval 

Ekonomisk analys 

• Undersöka vilken kombination av kylmaskiner och fjärrkyla som 
är optimalt för SÖS   

Känslighetsanalys 

• Analysera hur parametrar som framtida kylbehov, energipris och 
avtalsval av fjärrkyla påverkar resultatet   
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Avtalens rörliga komponent beräknas genom att multiplicera energibehovet för respektive timme 
med energipriset (kr/MWh) för den aktuella månaden. Vanligtvis är avtalen uppdelade i olika 
perioder baserat på säsong, vilket gör att den rörliga komponenten kan variera mycket över året. 
Därefter summeras kostnaden för samtliga timmar för att erhålla den årliga energikostnaden 
(Fortum, 2015c). 
 
Prismodellen för fjärrkylaavtalet Flöde skiljer sig från de övriga avtalen. Avtalet har ett fast pris 
(kr/år) som beror på det totala ackumulerade flödet (m3/år) samt det maximala höglastflödet 
(m3). Det har även ett rörligt pris för flödet (kr/m3) som beräknas baserat på kylbehovet vid 
aktuell timme. Flödet beräknas enligt ekvation (1):  
 
Vattenflöde (m3/h) = Effektbehov (kW) ÷ (Densitet (kg/m3) * Specifikt energiinnehåll för vatten 
(kJ/kg, °C) * Temperaturdifferensen (°C) * 1 (h) ÷ 3600 (s) )  (1) 
  
De konstanter som används i ekvation (1) är: 

• Densitet: 1000 kg/m3 (Fortum, 2015c) 
• Specifikt energiinnehåll för vatten: 4,19 kJ/kg, °C (Fortum, 2015c) 
• Temperaturdifferens: 10 °C (Hansen, 2015) 

 

3.2.2 Kostnadsberäkning kylmaskiner  
Kostnadsberäkningarna för kylmaskinerna baseras på kostnader i samband med installation och 
drift. För att kunna använda installationskostnaden i beräkningar för kylmaskiner vars storlek på 
installerad effekt är olika, beräknas ett pris per installerad kW. Snittpriset utgår från 
kylmaskinernas sektionskostnad (se avsnitt 1.4) och beräknas enligt ekvation (2): 
 
Installationskostnad (kr/kW) = Sektionskostnad exkl. moms (kr) ÷ Installerad effekt (kW) (2) 
 
Driftkostnaden för kylmaskinerna beror på det aktuella elpriset samt kylmaskinens COP. För att 
beräkna kostnaden för kyla från kylmaskinerna används ekvation (3) nedan. Den årliga kostnaden 
för driften av kylmaskinerna beräknas därefter baserat på kostnaden för kyla samt det aktuella 
kylbehovet för respektive timme. 
 
Kostnad för kyla från kylmaskin (kr/kWh) = Elpris (kr/kWh) ÷ COP  (3) 
 

3.2.3 Marginalkostnad 
För att undersöka hur kostnaden för en kWh kyla varierar beroende på installerad effekt beräknas 
marginalkostnaden. Analysen syftar till att undersöka hur kvoten av effektsteg delat med 
energisteg varierar för olika storlekar av installerad effekt. Beräkningarna ger en uppfattning om 
hur den optimala mängden output (effekt) fås i förhållande till mängden input (energi). Målet 
med beräkningarna är att identifiera hur kylmaskinernas kostnader varierar beroende på 
installerad effekt och därefter hitta det mest lönsamma driftalternativet i kombination med 
fjärrkyla. Följande ekvation (4) används: 
 
Marginalkostnad = Δ Effekt (kr) ÷ Δ Energi (kr)   (4) 
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3.2.4 Återbetalningstid 
Återbetalningsmetoden är en investeringskalkyl som används i samband med lönsamhetsanalyser 
i syfte att beräkna hur snabbt en investering återbetalar sig. Det är en fördelaktig metod att 
använda vid jämförelse av olika investeringar. En nackdel är dock att ingen hänsyn tas till de 
kassaflöden som genereras efter återbetalningstiden, men i denna analys anses den begränsningen 
inte påverka resultatet. 
 
Metoden används för att jämföra de kostnader det innebär att installera fler maskiner i redundans 
än minimikravet samt vilket avtalsval för fjärrkyla som är mest lönsamt. Kostnaderna för de extra 
kylmaskinerna jämförs med de besparingar från fjärrkyla som görs i samband med detta. 
Återbetalningsmetoden appliceras även vid jämförelse av olika effektkapningar och används som 
ett jämförelsetal. Alternativet med kortast återbetalningstid är det mest ekonomiskt lönsamma. 
Matematiskt uttrycks det enligt ekvation (5).  
 

𝐶!!
!!! = 0            (5) 

 
Återbetalningstiden benämns med t och Ci representerar de inbetalningar och utbetalningar som 
sker under perioden, inklusive grundinvesteringen, fram tills det att resultatet är 0. 
  

3.3 Begränsningar och antaganden 
För att kunna genomföra analyserna baseras arbetet på ett antal antaganden och begränsningar. 
En grundläggande avgränsning som görs är att den framtida kylförsörjningen begränsas till en 
kombination av fjärrkyla och kompressordrivna kylmaskiner i redundans. Alternativa metoder för 
kylförsörjning som exempelvis evaporativ eller sorptiv kyla undersöks inte då beslut om hur den 
framtida kylförsörjningen ska ske redan är fattat. Energilagring av kyla i berggrunden utesluts 
också ur analysen då detta inte är aktuellt för Södersjukhuset (Hansen, 2015). Arbetet fokuserar 
enbart på hur den centrala kylförsörjningen ska ske för Södersjukhuset och ingen hänsyn tas till 
den kylproduktion som inte är inkopplad till centralkylkretsen. Vad som även utelämnas i arbetet 
är analyser kring hur en möjlig värmeåtervinning kan effektivisera kylsystemet samt bidra till 
besparingar och därmed även påverka systemets totalkostnad.  
 
Ett antagande som kan påverka resultatet är det uppskattade framtida kylbehovet. I arbetet 
baseras behovet på data som är framtaget i en fjärrkylautredning gjord av Sweco (2014) för 
fastighetsförvaltaren Locum. Uppskattningen grundar sig bland annat på simulerade kylbehov, 
regionens klimatdata för ett normalår samt nyckeltal. Det är därmed ingen garanti att de 
uppskattade värdena inte kan förändras och som med alla prognoser innebär det en viss 
osäkerhet i modellen.  
 
I analysen av fjärrkyla begränsas de möjliga prismodellerna till Fortums avtal år 2015. Fortum är i 
dagsläget den enda distributören av fjärrkyla i området kring Södersjukhuset och därför tas ingen 
hänsyn till andra leverantörers avtal. Ytterligare ett antagande som görs i samband med analysen 
av fjärrkyla är att dessa avtal är direkt applicerbara trots Södersjukhusets stora kylbehov. Det är 
en del av modellen som har förenklats för att göra analyserna möjliga, då priserna för fjärrkyla i 
verkligheten kommer specificeras i en offert anpassad för Södersjukhuset. Finansiellt sett antas 
alla nödvändiga likvida medel vara tillgängliga och därför har ingen hänsyn till eventuella 
lånekostnader tagits.  
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4 Resultat och Diskussion 
För att kunna rekommendera den ekonomiskt bästa lösningen för Södersjukhusets kylförsörjning 
analyseras kostnaderna för de två kylförsörjningsmetoderna. Beräkningar görs för det framtida 
kylbehovet då samtliga ombyggnationer beräknas vara klara och det är planerat att fjärrkyla ska 
kopplas till sjukhusets kylförsörjningssystem. Utomhustemperaturen har stor inverkan på 
totalkostnaden och för att öka resultatets tillförlitlighet används därför ett medelvärde beräknat 
för totalkostnaden baserat på de senaste 5 årens (2010-2014) temperaturdata.  
 
Under årets varmaste period uppskattas Södersjukhusets framtida totala kylbehov stundvis vara 8 
MW, men trots det projekteras det enbart för 6,5 MW effektkapacitet, vilket uppnås vid en 
utomhustemperatur på 25 °C (Hansen, 2015). Det innebär att för de ca 50 h under ett normalår 
då kylbehovet överstiger 6,5 MW kommer inomhustemperaturen att stiga med några grader i 
samma takt som med utomhustemperaturen. Anledningen till att systemet underdimensioneras är 
på grund av att det rör sig om en relativt liten andel (ca 0,6 %) av det årliga kylbehovet, men 
innebär en stor extra kostnad om det ska kunna täckas.  
 

4.1 Fjärrkyla  
De prisavtal som används i analysen kommer från Fortums hemsida och är anpassade för 
byggnader med ett betydligt mindre kylbehov än Södersjukhuset. För kunder med stora kylbehov 
görs unika avtal där priset är anpassat till respektive kunds alternativ och förutsättningar (Boberg, 
2015). Genom att utgå från prismodellen som finns på hemsidan i jämförelsen av avtal, kan det 
mest lönsamma alternativet för Södersjukhuset identifieras, vilket också är rapportens syfte. 
Förhandling om exakta avtalsvillkor för Södersjukhuset pågår fortfarande (Hansen, 2015).  
 
De olika avtalen består av en fast- respektive rörlig komponent som påverkar det slutliga priset. I 
fjärrkylaavtalen tillkommer även komponenter som temperaturbonus och straffavgifter beroende 
på vilken returtemperatur som Södersjukhuset kan erbjuda. I beräkningarna används en 
prognostiserad temperaturdifferens på 10°C (Hansen, 2015), vilket är det som efterfrågas av 
Fortum, därmed tas ingen hänsyn till detta i beräkningarna. Samtliga totalkostnader som nämns i 
resultatet är exklusive anslutningsavgiften för Södersjukhuset på ca 5 Mkr. Det är en kostnad som 
tillkommer oavsett vilket avtal som tecknas och utesluts därför i analysen. 
 

4.1.1 Avtalsval  
Analysen av fjärrkyla svarar på vilket av de fyra avtalen som Fortum erbjuder som lämpar sig bäst 
för Södersjukhuset ur ett ekonomiskt perspektiv. För avtalen Mix och Invest är det möjligt för 
kunden att välja vilken baseffekt som ska abonneras och storleken på den benämns då i 
sifferform efter avtalsnamnet. I beräkningarna simuleras därför ett flertal olika scenarion för 
detta. För Södersjukhuset är det lönsammaste alternativet Prisavtal Invest med en abonnerad 
baseffekt på 2 500 kW (Invest 2500), se figur 7.   
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Figur 7. Totalkostnad för de olika prisavtalen.  
 
Hur analyserna lett fram till resultatet diskuteras nedan. Där presenteras även respektive avtals 
totalkostnad tillsammans med annan relevant kostnadsinformation.  
 
Fjärrkyla komfort 
Prisavtalet Komfort är Fortums basabonnemang och har en enkel prismodell. Prisavtalet består av 
en effektdel som beror på årseffekten samt en energidel som är olika under året. För 
Södersjukhuset skulle det innebära:  

• Effektpris fast 161 705 kr/år  
• Effektpris rörligt  300 kr/kW, år 
• Energipris  (september-maj)  (juni-augusti) 

   250 kr/MWh  400 kr/MWh 

• Totalkostnad (snittår) 6,45 Mkr/år  

Fjärrkyla Mix 
Avtalet delas upp i bas- respektive komforteffekt där det är möjligt för kunden att själv välja 
abonnerad baseffekt, beroende på vilken storlek som väljs påverkas totalkostnaden. Avtalet 
analyseras därför baserat på ett flertal scenarion med varierande val av baseffekt. I figur 8 
illustreras hur valet påverkar totalkostnaden. Det kan avläsas att 2 000 kW ger den lägsta 
totalkostnaden för prisavtalet Mix och skulle därför vara den mest lönsamma varianten av detta 
avtal för Södersjukhuset.  
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Figur 8. Totalkostnad vid olika abonnerad baseffekt för prisavtalet Mix .  
       
Avtalet Mix med 2 000 kW abonnerad baseffekt innebär följande kostnader: 

• Baseffekt  Fast del 192 910 kr/år   
Effektpris 1050 kr/kW, år  

• Komforteffekt  Fast del 201 660 kr/år  
  Effektpris 350 kr/kW, år  

• Energipris (dec-mar)                  (apr-maj, sep-nov)  (jun-aug) 
Basenergi 20 kr/MWh             Basenergi 130 kr/MWh  Basenergi 130 kr/MWh  
Komfort 20 kr/MWh              Komfort 130 kr/MWh  Komfort 600 kr/MWh 
 

• Totalkostnad (snittår) 6,73 Mkr/år  

En viktig parameter för avtalet är kostnaden för komfortenergin som är 600 kr/MWh. På grund 
av den stora skillnaden i energipris i förhållande till basenergin under månaderna juni till augusti 
är det lönsamt att abonnera en högre baseffekt än det faktiska processbehovet, vilket kan avläsas i 
figur 8. Det innebär att under de delar av året då effektbehovet inte överstiger 2 000 kW debiteras 
abonnenten för en effekt som inte utnyttjas. Det vägs däremot upp av den besparing som görs av 
komfortenergin under sommarmånaderna där en stor andel av årets energibehov finns, se figur 9. 
 

  
Figur 9. Fördelning av SÖS energibehov under ett snittår. 
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Fjärrkyla Invest 60  
Avtalet Invest är detsamma som prisavtalet Mix med skillnaden att kunden binder avtalet på 5 år 
och därmed erhålls en rabatt på baseffekten (Fortum, 2015a). På samma sätt som prisavtalet Mix 
analyseras hur totalkostnaden varierar beroende på abonnerad baseffekt för avtalet Invest. Enligt 
figur 10 kan det avläsas att 2 500 kW är den variant som genererar den lägsta totalkostnaden. 
 

 

 
Figur 10. Totalkostnad vid olika abonnerad baseffekt för prisavtalet Invest  60 . 
 
Avtalet Invest med 2 500 kW abonnerad baseffekt innebär följande kostnader: 

• Baseffekt  Fast del 166 944  kr/år   
Effektpris 909 kr/kW, år  

• Komforteffekt  Fast del 201 660 kr/år  
  Effektpris 350 kr/kW, år  

• Energipris (dec-mar)                  (apr-maj, sep-nov)  (jun-aug) 
Basenergi 20 kr/MWh             Basenergi 130 kr/MWh  Basenergi 130 kr/MWh  
Komfort 20 kr/MWh              Komfort 130 kr/MWh  Komfort 600 kr/MWh 
  

• Totalkostnad (snittår) 6,40 Mkr/år 

 
Fjärrkyla Flöde  
Flödesavtalet baseras på ett fast pris och ett flödespris. Avtalet är främst anpassat till 
livsmedelsbutiker och kräver att höga returtemperaturer kan återföras till Fortums nät (Boberg, 
2015). Trots det har en ekonomisk analys gjorts av avtalsmöjligheten och de kostnader som 
förknippas med det. Totalkostnaden blir betydligt större med detta abonnemang på grund av 
Södersjukhusets höga returtemperatur, se sammanställningen nedan. 
  
·      Fast pris                          711 064 kr/år 
·      Flödespris                       4,04 kr/m3 
·     Totalkostnad (snittår)   7,64 Mkr/år 
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4.2 Kylmaskiner  
De kylmaskiner som ska försörja Södersjukhuset med kyla kan köpas eller hyras. Med hänsyn till 
sjukhusets stora kylbehov är dock hyra inte aktuellt på grund av att kostnaderna blir för höga 
med det alternativet (Hansen, 2015). De kostnader som är förknippade med kyla från 
kylmaskinerna består av en fast och en rörlig del. I den fasta delen ingår de kostnader som 
uppstår i samband med köpet av kylmaskiner, vilka benämns som installationskostnader. I den 
rörliga delen ingår de kostnader som uppstår i samband med driften av maskinerna och de 
benämns som kostnad för kyla. Installationskostnaden i beräkningarna utgår från en kylcentral i 
likhet med den som ska installeras på Södersjukhuset där kostnaden är ca 5 700 kr/kW, beräknat 
enligt ekvation (2).  
  
I kostnadsberäkningarna för kylmaskinerna antas ett konstant COP på 3,84 (Bolander, 2015). 
Även elpriset är en parameter som antas vara konstant 1 000 kr/MWh (Hansen, 2015). Det ger 
därmed en kostnad för kyla från kylmaskinerna på ca 260 kr/MWh enligt ekvation (3). I tabell 3 
presenteras en sammanställning av de kostnader och konstanter som används i beräkningarna. 
 
Tabell 3. Kostnader förknippade med de kylmaskiner som används på SÖS.  
Installationskostnad 5 700 kr/kW 

Elpris 1 000 kr/MWh 
COP 3,84 
Kostnad för kyla  260 kr/MWh 

 

4.2.1 Marginalkostnad  
Marginalkostnaden ger en uppfattning om hur mycket dyrare det blir att installera ytterligare ett 
effektsteg i förhållande till hur stort värde det ger. De parametrar som spelar in är; de kostnader 
det innebär för varje installerat effektsteg, samt hur stor del av det årliga kylbehovet som täcks för 
de olika effektstegen.  
 
Beräkningarna baseras på kylmaskiner som har en installerad effekt på 500 kW och där varje 
effektsteg innebär ytterligare en installerad maskin. Genom att beräkna kvoten för  
effektkostnad och energikostnad enligt ekvation (4) fås en indikation på hur marginalkostnaden 
varierar. Effektkostnaden utgörs av installationskostnaden som tillkommer för den installerade 
effekten, enligt tabell 3. Energikostnaden beror dels på kostnaden för kyla (260 kr/MWh) men 
även på hur många timmar behovet för den installerade effekten kan täckas. Eftersom 
kostnaderna för varje effektsteg är konstant blir konklusionen av detta att kostnaden för energin 
som utnyttjas vid respektive steg därmed är den avgörande faktorn för marginalkostnaden.  
 
I figur 11 illustreras hur marginalkostnaden varierar beroende på de olika effektstegen. Det kan 
avläsas att den stiger successivt, där den största skillnaden sker för installerade effekter som 
överstiger 4 MW.  
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Figur 11.  Marginalkostnad per installerad effekt.  
 
Marginalkostnaden blir högre för varje installerad effekt och det beror på att det är en mindre del 
av det årliga totala kylbehovet som täcks vid den installerade kapaciteten. Nyttan av mer 
installerad effekt är därmed lägre än vid ett effektsteg som täcker ett större behov, på så sätt blir 
marginalkostnaden högre. Anledningen till att marginalkostnaden stiger betydligt mer för effekter 
över 4 MW beror därför på att det endast utgör 6,7 % av det totala behovet. Se figur 12 för 
illustration av hur stor andel av det totala behovet som täcks av olika installerade effektsteg.  

 

 
Figur 12. Andel av det totala behovet som täcks av installerad effekt.  

 

4.3 Optimal kombination av kylmaskiner och fjärrkyla 
Fjärrkyla kommer vara den primära kylförsörjningsmetoden för Södersjukhuset och som tidigare 
nämns krävs minst 1 MW kyla från kylmaskiner i redundans. Driften av fjärrkyla och kylmaskiner 
analyseras för att undersöka hur sjukhuset kan försörjas till lägsta möjliga kostnad, där en 
effektkapning kan innebära en besparing i både effekt och energi. Ytterligare en möjlighet som 
undersöks för att minska totalkostnaden är att ha fler kylmaskiner i redundans.  
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4.3.1 Effektkapning  
Kostnaderna för fjärrkyla varierar under året och är som dyrast under de varma 
sommarmånaderna juni till augusti. Under dessa månader är det dyrare med kyla från fjärrkyla än 
från kylmaskiner och det är därför fördelaktigt ur ett ekonomiskt perspektiv att istället utnyttja de 
kylmaskiner som finns i redundans. Under resterande delar av året är det däremot billigare att 
använda sig av fjärrkyla, vilket gör att en effektkapning främst är aktuellt under de tre 
sommarmånaderna.  
 
I beräkningarna har tre olika scenarion av effektkapningar simulerats, dessa är topp-, bas- och 
processkapning. Genom att jämföra de möjliga effektkapningarna för avtalen fås en uppfattning 
om vilket alternativ som är mest lönsamt för Södersjukhuset. Avtalet Flöde utelämnas från 
analysen av den anledningen att det inte lämpar sig för Södersjukhuset på grund av den 
prognostiserade returtemperaturen på 10°C som resulterar i en betydligt högre totalkostnad än 
för de övriga avtalen, se avsnitt 4.1.1. 
 
Toppkapning 
Toppkapning innebär en effektkapning av de effekttoppar som uppstår under årets varmaste 
timmar. När kylbehovet överstiger 5,5 MW används därför de installerade kylmaskinerna istället 
för fjärrkyla. Med andra ord betyder det att kylmaskinerna kommer att vara igång för 
temperaturer som överstiger 22,5°C. I tabell 4 presenteras en sammanställning av avtalen med de 
mest lönsamma abonnerade baseffekterna. Se bilaga 2 för grafer med samtliga simulerade 
baseffekter för avtalen.  
 
Tabell 4. Sammanställning av besparingar och kostnader för toppkapning. 

Toppkapning 
Effektkapning (MW) 1 

Energikapning (MWh/år) 140 

Avtal Komfort Mix 2000 Invest 2500 

Effektbesparing, fjärrkyla (tkr/år) 300 350 350 

Energibesparing, fjärrkyla (tkr/år) 56 84 84 

Kostnad fjärrkyla (tkr/år) 6 095 6 292 5 963 

Kostnad kylmaskiner (tkr/år) 36 36 36 

Total kostnad (Mkr/år) 6,13 6,33 6,00 
 

Den totala energikapningen som möjliggörs med en toppkapning är 140 MWh/år för ett snittår. 
De effektbesparingar som detta innebär för samtliga avtal beror på att den totala abonnerade 
effekten reduceras med 1 MW. Totalt innebär en toppkapning att de största besparingarna kan 
göras för avtalen Mix och Invest. Enligt beräkningarna innebär det att avtalet Invest med en 
abonnerad baseffekt på 2 500 kW är det avtal som genererar lägst totalkostnad vid en 
toppkapning. Det skulle innebära en totalkostnad på ca 6 Mkr, se tabell 4.  
 
Baskapning  
Genom att använda baskapning försörjer fjärrkyla processbehovet och det behov som direkt 
överstiger det försörjs med hjälp av kylmaskinerna. Då kylmaskinerna uppnått sin maxkapacitet 
står sedan fjärrkyla för det resterande kylbehovet, upp till abonnerad effekt.  
I tabell 5 presenteras en sammanställning av avtalen med de mest lönsamma abonnerade 
baseffekterna. Se bilaga 2 för grafer med samtliga simulerade baseffekter för avtalen.  
 
 
 



-30- 
 

Tabell 5. Sammanställning av besparingar och kostnader för Baskapning. 

Baskapning 
Effektkapning (MW) 1 

Energikapning (MWh/år) 1 609 

Avtal Komfort Mix 1000 Invest 1500 

Effektbesparing, fjärrkyla (tkr/år) 300 350 350 

Energibesparing, fjärrkyla (tkr/år) 644 965 965 

Kostnad fjärrkyla (tkr/år) 5 424 5 458 5 279 

Kostnad kylmaskiner (tkr/år) 419 419 419 

Total kostnad (Mkr/år) 5,84 5,88 5,70 
 
Den möjliga energikapningen vid en baskapning är 1 609 MWh/år för ett snittår. De 
effektbesparingar som uppstår vid en baskapning beror, på samma sätt som vid en toppkapning, 
på att den abonnerade effekten minskar med 1 MW. De totala besparingarna för avtalen Mix och 
Invest är samma även här på grund av att priserna för komforteffekt och energi är densamma för 
de båda avtalen. Genom att göra en baskapning kommer Södersjukhusets årskostnad för kyla att 
kunna minska till 5,7 Mkr per år med prisavtalet Invest och en abonnerad baseffekt på 1 500 kW, 
se tabell 5. 
 
Processkapning 
Processkapning innebär att kylmaskinerna står för processbehovet under sommarmånaderna och 
för det resterande behovet som överstiger 1 MW används fjärrkyla. Denna variant av 
effektkapning medför att den abonnerade baseffekten för avtalen Mix och Invest är 0 kW och att 
all fjärrkyla köps till komfortpriser.  
 
Tabell 6. Sammanställning av besparingar och kostnader för Processkapning. 

Processkapning 
Effektkapning (MW) 1 

Energikapning (MWh/år) 2 197 

Avtal Komfort Mix Invest 

Effektbesparing, fjärrkyla (tkr/år) 300 890 723 

Energibesparing, fjärrkyla (tkr/år) 879 1 318 1 318 

Kostnad fjärrkyla (tkr/år) 5 272 5 256 5 256 

Kostnad kylmaskiner (tkr/år) 572 572 572 

Total kostnad (Mkr/år) 5,84 5,83 5,83 
 
 
Processkapning är det alternativ som innebär störst energikapning och den uppgår till  
2 197 MWh/år under ett snittår. Då den abonnerade baseffekten är 0 kW kan ingen energi köpas 
till det lägre priset för basenergi, utan istället köps all energi till det högre komfortenergipriset 
vilket resulterar i en högre energikostnad för fjärrkyla. Av anledningen att den abonnerade 
baseffekten är 0 kW sjunker den fasta effektkostnaden för avtalen Mix och Invest och därmed 
erhålls även en större effektbesparing för de avtalen i jämförelse med de andra kapningarna. 
Detta alternativ innebär en totalkostnad på ca 5,83 Mkr, se tabell 6.  
 
Rekommenderad effektkapning  
Fjärrkyla Invest är det mest lönsamma alternativet för Södersjukhuset och baserat på ovanstående 
beräkningar har det visat sig att effektkapning är ett effektivt sätt att minska totalkostnaden. 
Genom att applicera en baskapning på prisavtalet Invest blir totalkostnaden 5,7 Mkr, vilket är det 
som rekommenderas att Södersjukhuset väljer. I tabell 6 kan det avläsas att även processkapning 
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vars totalkostnad är 5,83 Mkr vore ett alternativ, då en differens på 130 tkr per år mellan de två 
kapningarna anses vara en marginell skillnad.   
 
Vid en baskapning kan en stor andel energi handlas till låga priser under sommarmånaderna till 
skillnad mot vid en processkapning där all energi köps till de högre komfortpriserna. Samtidigt 
sjunker det totala effektpriset vid en processkapning då all abonnerad effekt köps som 
komforteffekt. Anledningen till att totalkostnaden för de olika effektkapningarna befinner sig i 
samma kostnadsstorlek beror på att den omfördelning som sker av kostnaderna i stort sett är lika 
stora. Fördelen med en baskapning är att den fasta effektdelen av kostnaderna står för en större 
andel av den totala kostnaden och därmed är känsligheten mot temperaturförändringar lägre. 
 
Toppkapningen är det minst lönsamma alternativet av de simulerade effektkapningarna. Trots det 
kan en fördel med toppkapning finnas i förhållande till bas- eller processkapning då det innebär 
att kylmaskinerna körs färre antal timmar under året och därmed minskar risken för slitage på 
kylmaskinerna. 
 

4.3.2 Installerad redundans  
För att avgöra om det skulle vara lönsamt att installera mer effekt i redundans än behovet på  
1 MW jämförs kostnader för kyla från både kylmaskiner och fjärrkyla. Om fler kylmaskiner 
installeras kan ytterligare effektkapningar av fjärrkyla göras, vilket kan leda till reducerade 
totalkostnader. Analysen utförs enbart för processkapning då resultatet av att utföra 
simuleringarna på det sättet är att det blir en kombination av de två lönsammaste 
effektkapningarna; process- och baskapning. Att utgå från processkapning innebär även att 
kostnaden för Mix och Invest blir densamma då den faktor som skiljer avtalen åt är kostnaden för 
abonnerad baseffekt, vilken i det här fallet är 0 kW.  
 
Södersjukhusets processbehov är 972 kW i ett framtida scenario (Sweco, 2014) och därför är 
kravet för installerad redundans 1 MW. Kostnaden för de maskiner som täcker redundanskravet 
används som utgångspunkt för simuleringarna då det inte är möjligt för Södersjukhuset att avstå 
från att installera de maskinerna. Simuleringar för högre installerad redundans utförs i steg om 
500 kW och respektive steg jämförs därefter med 1 MW processkapning. Återbetalningstiden 
beräknas för effektkapningar upp till 3 MW, större effektkapningar analyseras ej på grund av de 
höga marginalkostnader det innebär för större installerad effekt, se punkt 4.2.1. Resultatet av att 
installera ytterligare en maskin i redundans innebär en total installerad effekt på 1,5 MW, vilket 
har en återbetalningstid på 10,63 år, se tabell 7. 
 
Tabell 7. Återbetalningstid för ytterligare kylmaskiner i redundans för avtalet Komfort . 

KOMFORT 
    

Kapning (MW) 1,5 2 2,5 3 

Antal timmar utöver 1 MW processkapning (MWh/år) 855 1 609 2 249 2 774 

Kostnad fjärrkyla med 1 MW processkapning (tkr/år) 5 406 5 406 5 406 5 406 

Besparing effekt (tkr/år) 150 300 450 600 

Besparing energi, fjärrkyla (tkr/år) 342 644 900 1 110 

Kostnad kylmaskin (tkr/år) 223 419 586 722 

Total besparing (tkr/år) 269 525 764 987 

Återbetalningstid (år) 10,63 10,92 11,25 11,61 
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Den totala besparingen som kan göras för avtalen Mix och Invest är större än för Komfortavtalet och 
har en återbetalningstid på 6,16 år för 1,5 MW i installerad effekt, se tabell 8. Det grundar sig i att 
energipriset för sommarmånaderna är högre för de avtalen än för Komfort samt att 
effektbesparingen är större, för fullständiga avtalspriset se bilaga 1. 
 
Tabell 8. Återbetalningstid för ytterligare kylmaskiner i redundans för avtalen Mix  och 
Invest . 

MIX/ INVEST 
    

Kapning (MW) 1,5 2 2,5 3 

Antal timmar utöver 1 MW processkapning (MWh/år) 855 1 609 2 249 2 774 

Kostnad fjärrkyla med 1 MW processkapning (tkr/år) 5 256 5 256 5 256 5 256 

Besparing effekt (tkr/år) 175 350 525 700 

Besparing energi, fjärrkyla (tkr/år) 513 965 1 349 1 664 

Kostnad kylmaskin (tkr/år) 223 419 586 722 

Total besparing (tkr/år) 465 896 1 289 1 642 

Återbetalningstid (år) 6,16 6,39 6,67 6,98 
 
 
Den årliga besparingen som görs till följd av att fler kylmaskiner installeras, används för att 
beräkna hur lång tid det krävs för att investeringskostnaden för dessa maskiner ska återbetala sig. 
Baserat på bindningstiden för avtalet Invest som är 5 år anses investeringens återbetalningstid på 
6,16 år för lång för att rekommendera att ytterligare maskiner installeras i redundans. 
Ombyggnationen innebär även att Södersjukhuset i ett framtida scenario kommer att ha 
begränsat utrymme där kylmaskiner kan placeras. I den planering som finns idag existerar inte 
utrymme att installera fler kylmaskiner än att det täcker processbehovet på 1 MW. 
Återbetalningstiden anses därmed inte tillräckligt bra för att ge rekommendationen att undersöka 
andra möjligheter för placering. De kostnader som det skulle medföra i form av resurser som 
krävs anses vara för stora.  
 
Sammanfattningsvis rekommenderas Södersjukhuset inte att installera högre effekt i redundans 
än att det täcker processbehovet. För att optimera driften av kylmaskinerna och fjärrkyla 
rekommenderas de att teckna avtalet Invest med en abonnerad baseffekt på 1 500 kW. Genom att 
använda baskapning under månaderna juni till augusti kan energikostnaden och effektkostnaden 
minskas och därmed även den totala kostnaden.  
 

4.4 Känslighetsanalys  
För att få en uppfattning av hur applicerbart resultatet är i framtiden görs en känslighetsanalys. 
De identifierade viktigaste parametrarna som kan påverka kostnaderna är stora variationer i 
utomhustemperatur, energipris, Fortums prisavtal eller Södersjukhusets kylbehov. I 
känslighetsanalysen undersöks hur totalkostnaden för det rekommenderade avtalet Invest med 
baseffekt 1 500 kW förändras då någon av dessa parametrar varierar.  
 

4.4.1 Variation i utomhustemperatur  
Komfortbehovet är direkt beroende av utomhusklimatet vilket gör att variationer i 
utomhustemperaturen kommer att ha inverkan på totalkostnaden. I ovanstående 
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kostnadsberäkningar baseras kalkylerna på timvis temperaturdata framtagen från de senaste fem 
åren (2010-2014). Genom att analysera hur totalkostnaden varierar för respektive år fås en 
uppfattning om hur mycket totalkostnaden påverkas av detta. För fjärrkylaavtalet Invest med 
baskapningen 1 500 kW, varierar totalkostnaden mellan 5,1 Mkr för det svalare året 2012 och 5,9 
Mkr för åren 2010 och 2014 då utomhustemperaturen var betydligt varmare, se figur 13. 
 

 
Figur 13. Sammanställning av kostnadsvariationer mellan de undersökta åren. 
 
Det innebär en minskning med 10,1 % av totalkostnaden för år 2010 och en ökning med 4,2 % 
för de varmare åren i förhållande till det snittår som beräkningarna baseras på. Variationer i 
utomhustemperatur anses därmed ha en betydande roll och bör vara något att ha i beaktande då 
man budgeterar för Södersjukhusets kylbehov. Känslighetsanalysen belyser även att det är 
fördelaktigt att välja ett avtal med en stor andel baseffekt då det minskar volatiliteten i 
kostnaderna för komforteffekten, vilket i sin tur kan innebära lägre kostnader vid en eventuell 
temperaturökning.  

4.4.2 Förändring i energipris 
Energimarknaden är dynamisk och svår att förutsäga, vilket bidrar till ökad komplexitet vad gäller 
säkerställning av att beräkningarna för ett framtida scenario är korrekta. Priset på energi är en 
viktig parameter som kan komma att påverka kostnaderna i framtiden. För att ta hänsyn till 
denna osäkerhet analyseras hur mycket totalkostnaden skulle ändras vid en eventuell prisökning 
för energin. Energipriset för industrikunder i Europa antas öka med ca 6,5 % fram till år 2030. 
Antagandet bygger på prognoser och det är omöjligt att veta hur utfallet blir i framtiden men ett 
scenario där energipriset för Södersjukhuset ökar med samma mängd undersöks.  
 
En ökning av energipriset påverkar kostnaden för både fjärrkyla och kylmaskiner. Därmed 
förändras inte rekommendationen av avtalsval eller driftstrategin. För det rekommenderade 
avtalet skulle en ökning av energipriset med 6,5 % innebära en total kostnadsökning på ca  
167 tkr per år. Den totala kostnaden för sjukhusets kylförsörjning skulle därmed stiga från 5,7 
Mkr till 5,9 Mkr. Kostnaden för det rekommenderade avtalet ökar med 2,9 % i ett scenario där 
energipriset stiger med 6,5 %, vilket beror på att en stor del (55 %) av den totala kostnaden är 
fasta kostnader för den abonnerade effekten. Om en annan prismodell för fjärrkyla väljs, med 
större andel rörligt pris, får en förändring i energipriset större påverkan. 
 
Av resultatet ovan kan slutsatser dras om att förändringar av energipriset har en relativt liten 
betydelse för totalkostnaden för det rekommenderade avtalet och ingen betydelse för avtalsvalet 
av fjärrkyla. Dock kommer det att påverka båda kylförsörjningsmetoderna vilket gör det svårt att 
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undgå denna tillkommande kostnad oavsett hur man väljer att fördela belastningen på de två 
kylförsörjningsmetoderna.  

4.4.3 Förändring i Fortums prisavtal  
Fortums prisavtal för fjärrkyla har varit konstanta sedan de publicerades på hemsidan år 2013 och 
det finns ingenting som tyder på att priserna ska öka eller minska inom en snar framtid  
(Boberg, 2015). Trots den låga sannolikheten för en radikal förändring av denna parameter 
analyseras förändringar av både effekt- och energipris med 10 % för det rekommenderade avtalet 
Invest med baseffekten 1 500 kW. Det ger en bra uppfattning om hur det skulle påverka 
totalkostnaden. Resultatet presenteras i tabell 9 nedan.  
 
Tabell 9. Konsekvenser av förändrade villkor för avtal Invest  med 1500 kW baseffekt 
  2010 2011 2012 2013 2014 Snittår 

Total kostnad, fjärrkyla (tkr/år) 5 507    5 380    4 740    5 208    5 560    5 698    

Varav effektpris (tkr/år) 3 132    3 132    3 132    3 132    3 132    3 132    

Varav energipris (tkr/år) 2 375    2 248    1 608    2 076    2 428    2 566    

Förändring effektpris 10 % (tkr/år) 313 313 313 313 313 313 

Förändring energipris 10 % (tkr/år) 237 225 161 208 243 257 

Total förändring (tkr/år) 551 538 474 521 556 570 

 
För avtalet Invest står effektpriset för ca 55 % av den totala kostnaden. Rörelse av effektpriset 
påverkar därmed totalkostnaden för fjärrkyla i större utsträckning än en förändring av 
energipriset. Om Fortum i ett scenario höjer effektpriset rekommenderas Södersjukhuset att 
omförhandla avtalet till ett avtal med lägre abonnerad baseffekt för att inte påverkas till lika stor 
del av prisförändringen. Om Fortum i ett annat scenario höjer energipriset rekommenderas 
Södersjukhuset istället att eventuellt förändra driften av kylförsörjningen. I ett fall då energipriset 
överstiger kostnaden för kyla från kylmaskinerna (260 kr/MWh) för fler månader utöver 
sommarmånaderna, rekommenderas den aktuella effektkapningen även för de månaderna. Om 
energipriset höjs generellt över året, alternativt endast ökar ytterligare för sommarmånaderna, 
rekommenderas en utredning för att undersöka om det skulle vara lönsamt med ytterligare 
kylmaskiner i installerad redundans. 
 

4.4.4 Förändring av Södersjukhusets kylbehov 
Simuleringarna utgår från det uppskattade framtida kylbehovet för Södersjukhuset som Sweco 
(2014) beräknat, vilket är framtaget med hjälp av nyckeltal, simulerad kyldata och de befintliga 
kylmaskinernas elförbrukning. Dock är det en uppskattning av det framtida behovet och innan 
ombyggnationen är klar kan inte storleken på kylbehovet med säkerhet specificeras. En 
förändring av kylbehovet skulle därmed kunna innebära en annan slutlig rekommendation för 
kylförsörjningen. Dock är de egenskaper som diskuteras för avtalen av generell natur och kan 
användas som underlag vid en omvärdering.  
 
I ett scenario där kylbehovet visar sig vara mindre än det beräknade behovet kan det istället vara 
mer lönsamt att göra en processkapning. Vid ett minskat kylbehov har inte en baskapning lika 
stor effekt då den inte blir lika stor, däremot kommer sjukhuset alltid att ha ett processbehov. I 
ett annat scenario där kylbehovet är större än det beräknade behovet kan det vara mer lönsamt att 
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abonnera en högre baseffekt för att kunna tillgodoräkna sig en större andel energi till de lägre 
basenergipriserna under sommarmånaderna. 

5 Hållbarhetsanalys   
Efterfrågan på kyla utgör en stor del av sjukhusets totala energibehov och det är därför önskvärt 
att se över om det är möjligt att energieffektivisera och förbättra processen. Det finns många 
möjliga åtgärder för Södersjukhuset att optimera kylförsörjningen. Syftet med detta är inte enbart 
att hitta den mest optimala ekonomiska lösningen, utan det bör också eftersträvas för att uppnå 
en långsiktig ekologisk och social hållbarhet. 

    

5.1 Ekonomisk hållbarhet 
För Södersjukhuset, liksom många andra byggnader med fjärrkyla, är det effektuttaget under årets 
varmaste dagar som styr hur stor investering som krävs i systemet. Genom att minska 
effektuttaget då kylbehovet är som störst kan stora besparingar göras. En lösning till detta kan 
exempelvis vara solavskärmning, fönsterbyte och bättre värmeåtervinning i ventilationsaggregaten 
(Boberg, 2015).  

 
En annan driftteknikåtgärd som har stor effekt på kostnaderna är att öka systemets 
temperaturdifferens vid maximalt effektbehov. För att möjliggöra en sådan lösning krävs en stabil 
reglerfunktion och rätt dimensionering av ventiler. Även här fås störst effekt vid de varmaste 
perioderna då effektuttaget av kyla varierar kraftigt och temperaturdifferensen har störst 
betydelse. Det är även då som distributionsanläggningarnas kapacitet kan vara en begränsande 
sektor vilket bör undvikas i möjligaste mån (Werner och Jonsson, 2012).  

 

5.2 Ekologisk hållbarhet  
Fjärrkyla är en miljövänlig kylförsörjningsmetod som lämpar sig bra för stora system. Det är 
effektivare att producera kyla i en central anläggning för att sedan distribuera det till många 
användare i ett nät, istället för att alla användare ska ha en egen produktionsenhet i anslutning till 
byggnaden. Ytterligare en fördel ur en miljöaspekt är att fjärrkyla, till skillnad från kylmaskinerna, 
inte bidrar till okontrollerade utsläpp av kylmedier som bidrar till nedbrytning av ozonskiktet 
samt till växthuseffekten (EON, 2014b).  

 
För att se över hur kylförsörjningen på Södersjukhuset kan bidra ytterligare till en mer ekologisk 
hållbarhet bör djupare undersökningar göras för vilka möjliga energieffektiviseringsaktiviteter 
som kan tillämpas för kylmaskinerna. Saidur et al. (2010) har undersökt energislutanvändningen 
på ett sjukhus i Malaysia och identifierat att en stor mängd utsläpp kan minskas med hjälp av 
diverse energisparåtgärder på kylmaskinerna. Då fjärrkyla är den primära kylförsörjningsmetoden 
på Södersjukhuset antas detta inte ha radikal inverkan på utsläppen men är ändock något som kan 
undersökas för bättre ekologisk hållbarhet. 

  

5.3 Social hållbarhet  
Innan de ovan nämnda driftoptimerande åtgärderna sätts i bruk bör hänsyn tas till hur 
inomhusklimatet påverkas. Många gånger är kostnaden för ett sämre inomhusklimat större i 
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anknytning till försämrad produktivitet än de lägre energikostnaderna det kan innebära. 
Möjligheter att spara effekt kan exempelvis ske genom att lagra kyla över natten i 
byggnadsstommen. I samband med det bör dock mjuka faktorer som känslor, välmående och 
behag också vägas in i bedömningen. Det är inte uppskattat av hyresgästerna att komma till en 
kall byggnad på morgonen och lämna byggnaden då det är väldigt varmt på eftermiddagen 
(Werner och Jonsson, 2012). 

  
En viktig aspekt som även bör tas hänsyn till är hur kunskaper kan delas mellan olika intressenter 
vad gäller fjärrkylasystemet. Ett vanligt förekommande problem är att olika parter inte samarbetar 
på ett optimalt sätt. Generellt vet konsulter exempelvis varför något ska göras men saknar 
kännedom om användningsområdet, något som driftorganisationer vanligtvis besitter kunskap 
om (Werner och Jonsson, 2012). Genom att öka samarbetet mellan driftansvariga och 
avtalstecknare kan användningen av fjärrkyla optimeras (Boberg 2015).  
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6 Slutsatser och framtida studier 
Den framtida kylförsörjningen för Södersjukhuset säkras genom att kombinera driften av 
fjärrkyla med kylmaskiner. De slutsatser som arbetet lett fram till för att optimera 
kylförsörjningen presenteras i punktform nedan.  
 

• Marginalkostnaden ökar för varje effektsteg då en mindre andel av det årliga totala 
kylbehovet täcks vid den installerade kapaciteten. En tydlig ökning av marginalkostnaden 
sker för effekter över 4 MW till följd av att det endast utgör 6,7 % av det totala behovet. 

 
• Effektkapning har visat sig vara ett effektivt sätt att minska de totala kostnaderna för 

sjukhusets kylförsörjning. Det avtalsval som är mest lönsamt ur ett ekonomiskt 
perspektiv är Fjärrkyla Invest med 1 500 kW abonnerad baseffekt i kombination med en 
baskapning under sommarmånaderna. Kostnadsskillnaden mellan en baskapning och en 
processkapning är små, dock visar sig baskapning vara det billigaste alternativet för 2010-
2014 års kylbehov och resulterar i en totalkostnad per år som är ca 5,7 Mkr. Fördelen 
med en baskapning är även att den fasta effektdelen av kostnaderna står för en större 
andel av den totala kostnaden än vid en processkapning, vilket minskar känsligheten för 
temperaturförändringar. 
 

• Ytterligare en maskin i redundans utöver minimikravet på 1 MW har en återbetalningstid 
på ca 6,16 år för avtalen Mix och Invest. Med hänsyn till det begränsade utrymmet för 
kylmaskinerna samt bindningstiden på 5 år för avtalet Invest rekommenderas inte 
Södersjukhuset att installera högre effekt i redundans utöver processbehovet på 1 MW. 

 
• Resultatet är känsligast för variationer i utomhustemperatur då det kan komma att 

påverka den totala årskostnaden med 10 %. Genom att teckna ett avtal med en stor andel 
baseffekt kan volatiliteten reduceras. Vid en eventuell ökning av energipriset med 6,5 % 
ökar den totala kostnaden för det rekommenderade avtalet endast med 2,9 % på grund av 
att en stor del av kostnaden beror på kapaciteten för abonnerad kyleffekt. Det gör 
däremot resultatet känsligare för en radikal förändring av effektpriset. En förändring av 
kylbehovet för Södersjukhuset kan innebära en annan slutlig rekommendation för driften 
av kylförsörjningen. I ett scenario där kylbehovet minskas kan processkapning vara ett 
bättre alternativ än baskapning och i ett scenario där kylbehovet ökar rekommenderas att 
abonnera ytterligare en högre baseffekt än 1 500 kW. 

 
Rapporten har fokuserat på hur kylförsörjningen för Södersjukhuset ska arrangeras i ett framtida 
scenario. Vad som inte har diskuterats är hur totalkostnaden kan sänkas genom att minska 
sjukhusets totala kylbehov eller hur värmeåtervinning från kylmaskinerna kan utnyttjas. 
Kompletterande studier bör göras för att utreda vilken effekt åtgärderna som diskuteras i 
hållbarhetsanalysen får för det totala kylbehovet, samt undersöka ytterligare åtgärder som kan 
minska behovet. För en mer detaljerad analys kan även sjukhusets kylsystem utvärderas för att 
undersöka hur returtemperaturerna kan höjas och vilken nytta en temperaturbonus skulle 
innebära för totalkostnaden.  
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Bilaga 1. Fortums prisavtal 2015 
 

Prisavtal  Komfort  (Fortum, 2015b) 

 

 

Prisavtal  Mix (Fortum, 2015c) 
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Prisavtal  Invest  60 (Fortum, 2015d) 

 

 

Prisavtal  Flöde (Fortum, 2015e) 
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Bilaga 2. Simulerade baseffekter för topp- och 
baskapning 
 

 

Figur 14. Simulerad årskostnad för ett snittår med varierande abonnerad baseffekt för avtalet Mix  
med en toppkapning 

 

 

Figur 15. Simulerad årskostnad för ett snittår med varierande abonnerad baseffekt för avtalet 
Inves t  med en toppkapning 
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Figur 16. Simulerad årskostnad för ett snittår med varierande abonnerad baseffekt för avtalet Mix  
med en baskapning. 

 
Figur 17. Simulerad årskostnad för ett snittår med varierande abonnerad baseffekt för avtalet 
Inves t  med en baskapning 
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