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Förord 

Det är av oerhört stor vikt att vårt svenska jordbruk lyckas minska sitt energi-

behov. De företag som lyckas i det avseendet kommer att ha en betydande 

konkurrensfördel . Att minska sitt energibehov utan att ge avkall på produktionen 

är ett bra sätt att höja företagets ekonomiska resultat, förutsatt att det inte krävs 

investeringar som ger för stora avskrivningskostnader. Inom mjölkproduktionen 

blir det allt vanligare att på något vis fånga upp den värmeenergi som finns i den 

producerade mjölken. Det är förhållandevis stora energimängder som omvandlas i 

mjölkproduktionen. Föreliggande rapport tar upp frågeställningen var den avgivna 

mjölkvärmen kan göra bäst ekonomisk och miljömässig nytta. 

Projektet har utförts som ett samarbete mellan JTI – Institutet för jordbruks- och 

miljöteknik, SLU- LBT, Alnarp samt SP, System- och installationsteknik. Inom 

projektet utfördes också gårdsmätningar på två mjölkkylanläggningar. Resultaten 

från mätningarna finns redovisade i en separat mätrapport. 

Projektet har finansierats med medel från Stiftelsen Lantbruksforskning 

Uppsala i mars 2012 

Eva Pettersson 

VD för JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik 

 





7 

 

Sammanfattning 

Föreliggande rapport tar upp frågan hur överskottsvärme, som bildas vid en 

mjölkkylanläggning på ett lantbruk, kan tillvaratas på effektivast vis.  Rapporten 

belyser även andra processer på mjölkgården där det finns potentiell spillvärme, 

men fokus ligger på att värdera storlek och potentiellt användningsområde för  

den värme som alstras från en kompressorkylanläggning.  

Tidigare genomförda undersökningar har visat att energianvändningen i mjölk-

produktionen uppskattats till mellan 0,125 och 0,33 kWh/kg mjölk på svenska 

mjölkföretag. Den angivna energimängden avser energi som förbrukas inom 

gården. Energi för till exempel skörd och utkörning av gödsel till fält är ej inklu-

derad. Energianvändningen resulterar ofta i en energiomvandling där det produ-

ceras en stor mängd lågtempererad spillvärme. Denna lågtempererade spillvärme  

är i många fall svår att både fånga upp och att finna avsättning för. Ett tydligt och 

talande exempel på detta är den diesel som traktorer och lastmaskiner använder i 

stor utsträckning.  Där har det inte gått att hitta tekniskt kommersiella system för  

att ta tillvara värmen som motorer producerar. Däremot finns många andra källor 

där energi kan återvinnas vid mjölkproduktion t ex från, gödsel, ventilationsluft 

eller mjölkkylningen. Energin från gödseln kan tas om hand genom att lägga kyl-

slangar i gödselrännorna. Detta system ger låg temperaturhöjning, men ett använd-

ningsområde är att höja temperaturen på dricksvattnet till korna. Det är även möj-

ligt att ta tillvara värmen i frånluften från djurstallar. Dessa system kräver dock att 

stallet har mekanisk ventilation vilket inte längre är vanligt i stallar för mjölkkor. 

Det saknas kommersiell teknik för energiåtervinning vid naturlig ventilation.  

Att kyla mjölk genererar en hel del spillvärme som t ex kan användas till att höja 

temperaturen på vatten som ska användas för disk mm i produktionen. Man kan 

även kyla mjölken innan den når kyltanken sk förkylning, Tyvärr blir 

temperaturhöjningen inte särskilt stor i något av fallen.   

Dock skall man beakta att via en effektiv förkylning av mjölken kan man undvika 

att så mycket förluster skapas genom att kylkompressorn behöver arbeta mindre. 

Ett relativt enkelt sätt är att förkyla mjölken genom att låta den möta inkommande 

kallt vatten i en värmeväxlare. Vid god tillgång till kallt vatten kan mjölkens 

temperatur sänkas avsevärt  

Fördelen är att kylkompressorn används mindre vilket sparar elenergi och att 

temperaturen i kyltanken inte varierar lika mycket vilket är positivt för mjölk-

kvalitén. Temperaturhöjningen som uppkommer i det ingående kallvattnet kan 

utnyttjas på flera vis. Ett sätt är att förvärma dricksvattnet till korna. Sådana 

system fungerar bra då dricksvattenförbrukning och mjölkproduktion håller 

rimligt konstanta flöden till exempel vid robotmjölksystem. 

En vanlig metod för att återvinna värme från kylkompressorerna är att förvärma 

vattnet i varmvattenberedarna som ger varmvatten till disk etc. Då kan man ta vara 

på överskottsvärmen från kylkompressorerna som är kopplade till mjölktankarna, 

vilket ger temperaturer upp till 50 °C på varma sidan när kompressorn går. För att 

säkerställa god vattenkvalitet krävs att vattnet håller minst 65 °C och vid diskning 

av mjölkanläggning krävs minst 80 °C. Detta gör att man måste tillföra ytterligare 

värmeenergi för uppvärmning av varmvattnet. Beräkningar visar att med 50 kor 

finns ett överskott på ca 12 000 kWh/år som fläktas bort. Detta överskott kan 

minskas till hälften (5 300 kWh) om man förkyler mjölk till ca 18 °C med hjälp av 
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till exempel ingående vatten. Vid en väl dimensionerad förkylningsutrustning kan 

mjölken kylas ner betydligt lägre än så vilket också sänker förlusterna ytterligare. 

Om inte avståndet är för långt mellan privata bostaden och kylmaskinen är det 

möjligt att använda det lågtempererade vattnet (ca 50 °C) i bostaden till tapp-

varmvatten och uppvärmning.  

Resultatet från denna studie visar att det krävs 1 453 m
3
 mjölk per år vilket mot-

svarar ca 158 kor (9200 kg/ko, år) för att klara både uppvärmning och förvärm-

ning av varmvatten för bostaden. Dessa beräkningar utgår från ett ”medel”-hus i 

Sverige, där avståndet mellan mjölkrum och hus är 100 m och att det finns en väl-

isolerad värmekulvert som för över energin. Flertalet byggnader på landsbygden 

har sitt ursprung i äldre byggnader som kräver mera energi. De har i många fall 

dessutom större byggnadsyta än normalvillan. Detta kan medföra att energi-

behovet kan ha underskattats, vilket skulle innebära att det krävs ännu mer mjölk 

på flertalet mjölkföretag.  

En viktig del av analysen är om energin i systemet klarar s.k. ”köldknäppar”.  

Det är just toppeffekten som gör att det krävs relativt många kor. Vid 50 kor har ca 

44 % av energin ersatts med ”gratis” värme från kornas mjölk. Därför bör det vara 

intressant för flertalet mjölkföretag att undersöka om det är lönsamt att utnyttja 

överskottsvärmen från mjölkkylning, och komplettera med el eller fastbränsle för 

att klara de kallaste perioderna. Det är även viktigt att inte underskatta förlusterna i 

värmekulverten mellan stall och bostadshus. I exemplet ovan är förlusterna 30 % av 

totalt överförd energi. Trots detta visar beräkningarna att årskostnaden är 30-40 % 

billigare jämfört med olika värmepumpar eller pelletspanna, även när man räknar in 

värmeförluster i kulverten. Studien har inte analyserat var denna brytpunkt ligger. 

Om man mäter miljöbelastningen i CO2-ekvivalenter är systemet med värme-

återvinning från mjölk bättre än övriga system med värmepump och likvärdigt 

med pellets om man använder el producerad som ”nordisk elmix” eller ”grön el”. 

Slutsats 

Det är alltid lönsamt att sänka temperaturen i mjölken så mycket som möjligt 

genom förkylning av mjölken före mjölktanken eftersom det spar både elenergi 

och gör att mindre kyleffekt krävs. 

Kylningen av mjölken avger tillräckligt med energi för att klara djurstallets behov 

av uppvärmning av till exempel personalrum och andra varma avdelningar, samt 

räcker även till att förvärma tappvarmvatten i alla studerade gårdsstorlekar.  

Det krävs 1 453 m
3
 mjölk per år för att klara hela årsbehovet av energi för värme 

och varmvatten även för en medelbostad i Sverige. Det krävs mera mjölk om 

bostaden är äldre, större eller ligger i norra Sverige.  

Förlusterna i värmekulverten till bostadshuset är inte försumbara och måste finnas 

med i bedömningen av om det är lönsamt att utnyttja överskottsvärme från kyl-

maskinen till värme och varmvatten i bostaden. 

Det är lönsamt att utnyttja överskottsvärmen för uppvärmning av bostaden om 

mjölkkylningen ger nödvändig effekt och mängd energi, trots att man måste 

bygga en längre värmekulvert. 
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Summary 

This report addresses the utilization of waste heat generated from various 

processes encountered on typical dairy farms. In particular, waste heat generated 

by milk cooling equipment is quantified and methods for efficient utilization of 

this energy are explored.   

Studies have estimated energy use for milk production on Swedish dairy farms to 

be between 0.125 and 0.33 kWh/kg of milk, not including energy for producing 

fodder or for handling manure outside the housing system. Energy use generally 

results in some degree of low-temperature waste heat that is difficult to capture  

and utilize. A clear and striking example of this is heat generated by engines, where 

despite the extensive use of tractors and other machinery on farms, a viable method 

for utilizing this waste energy has to be developed. There are, however, many other 

sources of waste energy in milk production that can be recovered and utilized from, 

for example, ventilation systems, manure, or milk cooling equipment. Thermal 

energy in manure can be collected with heat exchangers in the manure channels  

or storage tanks. These systems acquire low temperature increases which can be 

used for warming drinking water for the cows. Recovering heat from ventilation 

exhaust in livestock buildings is another potential waste energy source; however, 

this requires forced mechanical ventilation systems which are no longer used in 

modern, naturally ventilated dairy cow barns.   

Cooling milk with a heat pump generates excess energy which could be used for 

pre-heating water going to the boiler for cleaning and sterilizing processes. Simple 

methods for pre-cooling milk before it reaches the milk tank can be used to 

decrease the energy needed for cooling.Reducing the load on the compressor by 

pre-cooling milk will significantly reduce waste heat. A relatively simple method 

for pre-cooling milk is using a heat exchanger between the milk and incoming 

cold water. With good access to cold water the temperature of the milk can be 

reduced considerably. Less energy is then needed for the refrigeration compressor 

to cool the milk, and temperature fluctuations in the tank are mini-mized which is 

positive for milk quality. The heat transferred to the incoming water can then be 

used utilized, for example, by warming drinking water for the cows. This works 

particularly well with robotic milking systems where milk production is fairly 

constant with water consumption.   

A common method for utilizing waste heat from refrigeration compressors is to 

preheat cold water entering the boiler for cleaning water. Heat generated on the 

warm side of the compressor can be up to 50°C. For bacterial control, hot water 

must be stored at 65°C and a minimum of 80°C is required for cleaning and 

sanitizing milking equipment, so supplemental heating will still be required, but 

overall energy use for hot water is significantly reduced. Calculations show that 

with 50 cows, a surplus of 12,000 kWh/yr is lost as waste heat during the milk 

cooling process. This excess can be reduced by more than half (5300 kWh) if  

the pre-cooling system can lower the milk to 18°C with heat exchangers on 

incoming cold water.  Well dimensioned pre-coolers can easily cool milk below 

18°C which will reduces energy use and waste heat generation even further.  

If private domestic housing is in close proximity to the milk cooler system, it is 

also possible to use the recovered waste heat in the home for domestic hot water 

and heating. Results from this study demonstrate that farms producing 1450 m
3
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of milk per year (158 cows producing 9,200 kg milk/cow and year) could provide 

all the hot water and heating needed for an “average” house in Sweden, assuming 

the house is 100 meters away and insulated pipes are used for transferring the  

hot water. Many rural houses are older, larger and less energy efficient than the 

“average” house used in these calculations, in which case these results would 

underestimate the heating needs. However, these calculations were based on 

providing full domestic heating and hot water requirements even during “cold 

spells”. With only 50 cows, 44% of the energy needed for domestic heating and 

hot water can be provided by the recovered waste heat from milk cooling. 

Therefore, it should be economical for many dairy farms to effectively utilize 

surplus heat from milk cooling systems, even if it is necessary to supplement the 

heating with traditional means when it is very cold. It is also important not to 

underestimate losses in the insulated pipes between the barn and the domestic 

housing.  In the above example, energy losses are 30% during transport over 

100 meters.  Nevertheless, the calculations still show that annual costs are 30-40% 

less than with various heat pumps or pellet boilers. This study has not determined, 

however, exactly where the breaking point considering distance to the housing.  

Considering the environmental impact of heating systems using CO2-equivalents, 

systems based on heat recovery from milk are better than conventional heat pump 

systems and are equal to pellets, even if the electricity used is from “green” 

sources.   

Conclusions 

Pre-cooling milk as much as possible on its way to the milk tank saves electricity 

and is always profitable.  

Cooling the milk with refrigeration systems emits enough waste energy to heat 

personnel rooms and offices on the farms as well as preheat the hot water needed 

for cleaning milking equipment, for all farm sizes studied. 

Production levels of at least 1450 m3 of milk per year is needed to meet the 

complete annual heating and hot water needs for an average home in Sweden that 

is 100 meters from the milk cooling system. Older and larger homes will of course 

have increased needs.  

Losses during transmission of hot water in insulated pipes and culverts to the 

domestic housing increases with distance and must be included in calculations  

to determine profitability of using recovered energy from milk cooling systems  

to heat a domestic home. However, even considering losses, utilizing this waste 

heat source for domestic heating can be profitable and pay for itself in a relatively 

short time.  

Inledning 

Den energi (el och diesel) som används i stallet vid mjölkproduktion har i studier 

(Hörndahl, 2008; Neuman, 2009) uppskattats till mellan 0,125 och 0,333 kWh/kg 

mjölk. Medelvärdet för båda undersökningarna är 0,154 kWh/kg mjölk och mycket 

tyder på att det är ett fåtal företag som drar upp medelvärdet kraftigt. Om detta 

medelvärde används skulle en gård med 70 kor (9000 kg mjölk/ko och år) använda 

97 020 kWh/år. 
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I Figur 1-3 visas hur energianvändningen är fördelad mellan olika aktiviteter vid 

olika mjölkningssystem (Neuman, 2009). Här framgår att mest energi används till 

aktiviteter som kan hänföras till mjölkningsprocessen och utfodring av djuren. 

 

 

Figur 1. Fördelning av energi på gårdar med uppbundet system (21 st) (bearbetning efter 
Neuman 2009). 

 

 

Figur 2. Fördelning av energi på gårdar med mjölkrobot (9 st) (bearbetning efter Neuman, 
2009). 
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Figur 3. Fördelning av energi på gårdar med mjölkstall (14 st) (bearbetning efter Neuman, 
2009). 

Den elenergi som används är i medeltal mellan122-131 Wh/ kg mjölk (79-85%) 

varav 38-69 Wh/kg mjölk (25-45%) används till mjölkning, diskning och kylning 

(bearbetning av Neuman (2009) och Hörndahl (2008)). Energimätningar på två 

gårdar (Hörndahl, 2008) anger att 34-38 % av detta används till kylning av mjölken 

och ca 5 % användes till varmvatten. Resterande 57-61 % används till att driva 

vakuumpump m.m.  

Utöver den energi som köps in i form av diesel och el omvandlar djuren tilldelat 

foder till: 

 Sensibel värme (strålning, konvektion). Den kallas ofta ”Fri värme” (Pfri). 

 Värme för evaporation (avdunstad vattenånga från hud och andnings-

organ). Denna kallas ofta för ”Bunden värme” (Pbunden). 

 Mjölk inkl. värme. 

 Värmeenergi i gödsel och urin. 

 Tillväxt, t.ex. ny kalv när kon är dräktig, eller unga djur som växer. 

Totalt avgiven effekt (Pfri + Pbunden) från djuren är beroende av produktionsnivå, 

djurets vikt och eventuell tillväxt. Däremot är fördelningen mellan ”Fri” och 

”Bunden” värme olika beroende på omgivningens temperatur. Mest Fri värme 

erhålls vid låg omgivningstemperatur (SS 951050). 

För att uppfylla kraven på luftkvalitet i djurskyddslagstiftningen är det inte möj-

ligt att utnyttja den ”fria värmen” till något annat än att värma ingående ventila-

tionsluft (SS 951050 och SS 951051). Däremot kan man i stallar med mekanisk 

ventilation ta vara på en del av energin i utgående ventilationsluft. I stallar med 

naturlig ventilation saknas för närvarande teknisk lösning för detta. 

Tekniken för mjölkkylning bygger på att en kompressor pumpar köldmediet runt  

i en krets där man kyler i en del (mjölktanken) och överskottsvärmen avges i en 

kylkondensor med fläkt till omgivningsluften, figur 4. 
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Figur 4. Kylkompressor där överskottsvärme avges med kylare och fläkt (Wedholms AB). 

För att slippa fläkta bort överskottsvärmen kan man gå olika vägar. Det ena är att 

sänka ingående temperaturen på mjölken eller att hitta ett system där överskotts-

energin faktiskt tas till vara till uppvärmning av varmvatten eller uppvärmning. 

Det är också möjligt att kombinera förkylning av mjölken med tillvaratagande av 

överskottsvärmen. 

En annan dimension på mjölkkylningen är hur denna överskottsvärme är fördelad 

över dygnet. Här måste man skilja på system med mjölkningsrobot som har en 

jämnare fördelning av kylbehovet jämfört med konventionell mjölkning där kyl-

behovet är koncentrerat till mjölkningstillfället (Hörndahl, 2008). 

Energipotential från Mjölkproduktion 

Var finns överskottet? 

Mjölkföretagen använder diesel för att driva truckar och traktorer samt el till olika 

motorer för pumpning, kylning, foderberedning m.m. Både diesel och el är sådana 

energibärare som är flexibla och kan användas till många olika saker. Vid alla 

processer uppstår värme men detta överskott är inte alltid lätt att ta till vara. Vid 

mjölkproduktion finns teknik för att ta till vara värmen i mjölken endera direkt via 

värmeväxlare eller indirekt via överskottsvärmen från kylmaskinen. Det finns 

även teknik för att ta energi från ventilationsluft eller djurens gödsel.   

Mjölkkylning 

Med ett enkelt räkneexempel framgår att det är mycket värmeenergi som i många 

fall endast fläktas bort vid kylning av mjölken. När mjölken lämnar kon håller  

den ca 37
o
C och ska sedan kylas till max +4 °C inom tre timmar (EU 253/2004),  

då mjölken går via rörledningar till kyltanken hinner den kylas på vägen och i 

tanken behöver mjölken kylas ca 30 °C. Om kon producerar 9000 kg mjölk per år 

som ska kylas (Δt) 30
 
ºC och med en värmekapacitet för mjölk om 3,9kJ/kg  

(C.E. Danielsson, 1998) skulle man teoretiskt kunna erhålla 293 kWh/ko och år 

(0,80 kWh/ko, dag), dessutom tillkommer energin som tillförs från kylkompres-

sorn.  
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En annan sak att notera är att driftscykeln och effektbehovet för mjölkkylning 

skiljer sig beroende på om korna mjölkas konventionellt eller automatiskt (robot). 

Vid konventionell mjölkning uppstår en toppbelastning i samband med mjölk-

ningen, vilket illustreras av figur 5. På en gård med automatisk mjölkning är det 

ett mera jämnt energibehov under hela dygnet, figur 6. Ur återvinningssynpunkt  

är det bättre med automatisk mjölkning eftersom man då kan ha mindre ackumu-

latortank i och med att det kommer ett värmetillskott över hela dygnet. 

 
Figur 5. Eleffektens variation mellan två tanktömningar (2 dygn) på en gård med 
konventionell mjölkning i mjölkstall. 

 

Figur 6. Eleffektens variation mellan två tanktömningar (2 dygn) på en gård med 
automatisk mjölkning. 
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Att utnyttja kylkompressorn till mer än mjölkkylning 

Gårdens kylanläggning är dimensionerad för att klara av att kyla mjölken inom 

föreskriven tid efter varje mjölkning. Vid konventionell mjölkning går kyl-

maskinen på maxeffekt under max 3 timmar. Därefter går bara kylanläggningen 

mycket lite, vilket skulle ge möjlighet att använda den som en värmepump för 

uppvärmningsändamål under övrig tid. Detta skulle kunna vara intressant även om 

mjölkvärmen inte räcker till att värma gårdens bostad till fullo. För att detta ska 

fungera krävs ytterligare en värmekälla till kylanläggningen/värmepumpen under 

de perioder då värmen inte tas från mjölken. Detta skulle kunna vara en kollektor-

slang i marken, luftvärmeväxlare eller ett borrhål på samma sätt som används till 

konventionella villavärmepumpar. Användningen av kylanläggningen till bostads-

uppvärmning kommer ofrånkomligt att kräva mer el. Det är dock möjligt att man 

utifrån ett systemperspektiv får en effektivare energianvändning och bättre ut-

nyttjande av kapitalinvesteringar för lantbrukaren. Även på gårdar med auto-

matisk mjölkning (mjölkningsrobot) kan ett sådant här system vara aktuellt med 

mindre modifieringar. 

Värme från gödsel 

Gustafsson m.fl. (2005) undersökte effekten av olika ammoniakreducerande 

åtgärder i ett uppbundet kostall. En av åtgärderna var att sänka gödseltempera-

turen genom att låta ingående vatten till gården gå i slangar, nedgjutna i gödsel-

rännorna. Genomsnittlig temperaturhöjning var 4,8ºC vid ett flöde på 85 l/ko  

och dag. Erhållen energimängd anges till 0,39 kWh/ko och dag.   

Värme från ventilationsluft 

Korna avger värme genom huden, denna kallas sensibel eller ”fri” värme. Värme-

avgivningen varierar med omgivningens temperatur samt kornas kroppsvikt, pro-

duktion och tillväxt (SS951050). Djuren avger också mycket fukt och koldioxid 

som måste ventileras bort för att koncentrationerna inte skall överstiga de som 

anges i djurskyddsföreskrifterna (SJVFS 2010). För att temperaturen ska hållas 

konstant måste inkommande ventilationsluft värmas. I tabell 1 visas uppskatt-

ningar för värmeavgivningen för olika djurkategorier enligt SS 95 10 51 samt hur 

mycket effekt som krävs för att värma upp inkommande luft. 

Tabell 1. Frivärmeavgivning från kor med 12 ºC i omgivande luft (dimensionerande inne-
temperatur, vinter) SS 95 10 51. 

Djurslag Vikt 

[kg] 

Fri värmeavgiv-

ning vid 12 
o
C 

[kWh/dygn] 

Värmeeffekt1) för upp-

värmning av qmin 2)  

vid 12 
o
C [kWh/dygn] 

Kalv 50 3 1,6 -2,8 

Rekrytering 250 8,5 4,8 – 7,5 

Rekrytering, dräktig 240 dagar 500 16,3 11,7 – 16,6 

Mjölkande ko, enstaka djur,  

(35 kg mjölk/år), ej dräktig 

600 20,4 22,3 – 30,5 

Mjölkande ko, medeltal för hela 

gruppen (9000 kg mjölk/år) 

600 19,0 21,6 – 27,8 

1) Bearbetning av data från SS 95 10 51  

2) Minsta ventilationsflöde för att uppfylla kraven på relativ fuktighet och CO2-halt i 

 stalluften enligt SS 95 10 51, beror även på dimensionerande utomhustemperatur. 
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Som framgår av tabellen krävs mer effekt för att värma ingående luft än vad en 

grupp med enbart mjölkkor eller kalvar avger. Däremot finns det i större eller 

mindre omfattning överskott i avdelningar med rekryteringsdjur. Detta gör att 

energin måste hämtas från utgående ventilationsluft. I dagsläget är det därför 

endast möjligt att utnyttja denna möjlighet i stallar med mekanisk ventilation.  

I ett sådant system kan man även utnyttja en del av kondenseringsenergin.  

Stalluft är förorenad med bl.a. damm och ammoniak samt har en relativt hög fukt-

halt. Vid normala förhållanden kommer det att uppstå fuktutfällning vilket gör  

att kollektorn snabbt smutsas ner med damm. Materialet som används för dessa 

värmeväxlare måste därför vara mycket korrosionssäker och lätt att rengöra. För 

bästa värmeupptagning bör värmeväxlaren rengöras regelbundet (Mårtensson, 

1978) 

Minimiventilationen i ett stall med mjölkkor (600 kg, 9000 kg mjölk/år) är 100-

120 m
3
/h och djur. (SS 95 10 50). Ett stall med 100 mjölkkor utan rekrytering 

skulle vid dimensionerande temperaturskillnad en dag med minimiventilation 

kräva luftflödet 10 - 12 000 m
3
/h. Hur mycket energi som kan utvinnas ur luften 

beror på temperatursänkningen i luften när den passerar värmepumpens förångare 

och luftens relativa fukthalt. Lägre förångningstemperatur medför större tempera-

tursänkning och mer utvunnen energi från luften, men lägre förångningstempera-

tur medför också lägre effektfaktor för värmepumpen. Temperatursänkningen  

bör därför inte vara större än 6-8 °C (Mårtensson, 1978). Enligt Svedinger (1995) 

skulle det vara möjligt att utvinna 3,6 - 6,5 Wh/dygn för varje ko i stallet vid 

minimiventilation när det är som kallast på vintern. 

Var kan vi använda överskottsvärmen? 

Som beskrivits ovan finns det flera möjligheter att utnyttja överskottsvärmen som 

finns i mjölkproduktion. Flertalet höjer temperaturen i mediet med 4-8 ºC, vilket  

gör dem mest lämpade för användning som energikälla till en värmepump eller 

liknande. På gårdar med grisproduktion har man på senare år börjat lägga kollektor-

slangen till värmepumpen under gödselrännan. Detta ger gödseln en lägre tempera-

tur vilket resulterar i att emissionen av ammoniak minskar (Pedersen, 2009).  

De funktioner i mjölkproduktionen där överskottsvärmen skulle kunna användas 

är till förvärmning av vatten och uppvärmning av lokaler. Varmvatten behövs året 

runt och kräver på grund av detta ett avsevärt behov av energi. Uppvärmning och 

varmvatten till personalutrymmen och även frostsäkring av andra utrymmen är en 

relativt liten energiförbrukare sett på årsbas, men det kan ändå vara intressant att 

utnyttja det överskott som finns. 

Varmvatten i produktionen 

Vid livsmedelsproduktion används mycket varmvatten för rengöring. I mjölk-

produktionen är det mjölkanläggning och mjölktank som måste rengöras. För  

att uppnå de höga kraven på hygien måste vattnet hålla minst 65 °C och det finns 

rekommendationer på att vattnet i varmvattenberedaren ska värmas till 80-85 °C 

(Svensk Mjölk, 2003). Eftersom värmeåtervinningen inte med god verkningsgrad 

kan ge så höga temperaturer måste vattnet värmas med el från 45-50 °C. 
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Den energi som används för detta har av Nilsson och Påhlstorp (1985) uppmätts 

till mellan 114 och 254 kWh per koplats och år. Hörndahl (2008) anger att det 

används 41 – 68 kWh per koplats och år eller 5 Wh/liter mjölk. Mängden vatten 

har i danska undersökningar (Brøgger Rasmussen & Pedersen, 2004; Lindgaard 

Jensen, 2009) uppmätts till mellan 0,2 och 0,6 liter vatten (varm och kallt) per kg 

mjölk i system med AMS, karusell eller större fiskbenstall. Man har inte angett 

hur stor del av detta som är varmvatten. Vatten för tankdisk ingår inte heller i 

dessa undersökningar. En undersökning av effektivare disksystem (Urop 

Gjødesen, 2003) har angett att två mjölkstallar (2x10 och 2x12, parallell-stall) 

använder 390 respektive 320 liter varmvatten (80-85 °C) och ca 400 l kallt vatten 

per dag inklusive tankdisk och desinficering (vilket inte tillämpas i Sverige). Av 

ovanstående mätningar kan man se att det är mycket stor spridning i vatten- och 

elförbrukning mellan gårdarna. Det finns inte alltid en koppling mellan storlek 

och förbrukning.  

Lindgaard Jensen (2009) visar i en teoretisk beräkning att det går att spara 13,1 

kWh per robot och dygn genom att förvärma vatten till varmvattenberedaren till 

35 °C. I beräkningarna används 350 l uppvärmt vatten (120 liter (90 °C) och 230 

liter (40 °C)).   

Genom att bearbeta Lindgaard Jensen (2009) och Urop Gjødesen (2003) kan  

man få en uppfattning av hur mycket varmvatten som används vid disk av mjölk-

anläggning och mjölktank. Med 110-140 mjölkande kor och en mjölktank på  

6000-8000 liter blir förbrukningen i mjölkstall 300-400 liter och i mjölknings-

robot 350-490 liter vatten som håller 85-90 °C. Till detta ska läggas annan 

användning av varmvatten så som disk av kalvhinkar, personlig hygien m.m. 

Uppvärmt dricksvatten 

En ko dricker ca 100 liter/per dag när hon går på stall. Intaget varierar med om-

givningstemperatur, mjölkproduktion samt fodrets innehåll av salt, protein och 

fibrer (Bengtsson m.fl., 1999). Andersson (1984) och Sundahl (1988) fann att 

avkastningen ökade när vattnets temperatur höjdes från 10ºC till 17ºC utan att den 

hygieniska kvaliteten sänktes. Som redovisats ovan, fann Sundahl (1984) att det 

behövdes 14,9 Wh/liter vatten om vattnet värms i en varmvattenberedare på 300 l. 

Rosengren (1991) visade att man med värmepump och en värmeväxlare kunde 

erhålla en värmefaktor på 2,53 vid stalltemperaturer mellan 15ºC och 35ºC när 

vattnet värmdes till 43ºC. Studien är utförd i laboratorium för att kunna erhålla 

stabila förhållanden och är därför inte helt applicerbar på praktiska förhållanden 

Frostskydd 

Ett uppskattat behov av energi för frostskydd av dricksvattenautomater kan 

erhållas med bearbetning av data från Hörndahl (2008) för ett stall med 65 kvigor 

(12-22 månader) och 35 sinkor beläget i Skåne. Här användes det 79 kWh under 

perioden 29 november till 29 mars 2005. Väderdata visar att det var minusgrader 

under nästan hela denna period. 

Ett annat användningsområde är att energi används till att tina upp frusna golv, 

gödselkulvert och liknande inför utgödsling i t ex oisolerade stallar enligt samma 

princip som golvvärme. Behovet är vid enstaka tillfällen och kan inte utgöra någon 

stor förbrukning på årsbasis. Dessutom sammanfaller detta behov med att energin 

behövs till annat vilket gör investeringen mindre intressant.  
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Uppvärmning mjölkstall och personalrum 

För att ge en god arbetsmiljö i mjölkstallet är det inte ovanligt att man har 

golvvärme eller någon form av strålningsvärme på personalen. Hörndahl (2008) 

konstaterade att strålningsvärme till ett mjölkstall (fiskben 2x8) använde 

1191 kWh under 3 vintermånader. 

Uppvärmning och uppvärmning av varmvatten till personalrum sker enligt samma 

principer som i en bostad. Nilsson och Påhlstorp (1985) anger att ett personalrum 

på ett mjölkföretag (29 m
2
) använder 8016 kWh/år (1-4 personer). På ett smågris-

företag (11,5 m
2
) där en person duschar efter varje arbetspass anger samma källa 

att man använder 3700 kWh/år. Energianvändningen är i samma omfattning även 

i Hörndahl (2008) där man i två smågrisbesättningar med 96 och 480 suggor i 

produktion använder 3660 kWh respektive 7326 kWh/år. 

Uppvärmning i gårdens bostadshus 

De senaste siffrorna (Edström et al., 2005) visar att i 183 000 småhus på lant-

bruksfastigheter användes 0,75 TWh eldningsolja, 1,76 TWh el och 3,54 TWh 

biobränsle för uppvärmning. Samma rapport redovisar att värmepumpar användes 

i endast 5,5 % av fastigheterna. Det finns inga siffror specifikt för bostäder på 

mjölkföretag och många bostäder på landsbygden värms med biobränslen. Men 

om trenden följer den för övriga småhus på lantbruksfastigheter återstår det en 

inte obetydlig användning av el- (oklart om det är direktverkande eller genom 

elpanna) och oljebaserad uppvärmning. Ur miljösynpunkt har gamla vedpannor 

(som används för uppvärmning i många småhus, inte minst småhus på lantbruks-

fastigheter) visats ha så stora emissioner av oförbrända kolväten (specifikt metan) 

att de har lika höga totala växthusgasemissioner som en oljepanna (Johansson L. 

et al., 2005). Därför är de föreslagna lösningarna intressanta också ur miljösyn-

punkt. 

Energibehovet för att producera varmvatten är relativt konstant över hela året 

medan energianvändningen varierar beroende på utetemperaturen, vilket illustreras 

av figur 7. Detta gör att energi- och effektbehovet kommer att vara högre i områden 

i norra Sverige jämfört med södra. Med Energimyndighetens webbtjänst Energi-

kalkylen (http://energikalkylen.energimyndigheten.se) kan man jämföra energi-

åtgången i olika delar av Sverige.  

http://energikalkylen.energimyndigheten.se/
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Figur 7. Månadsvariationer av energibehovet för en villa med ett totalt värmebehov  
av 18900 kWh/år för uppvärmning och varmvatten samt medeltemperatur i Uppsala. 

Energibehovet i en fastighet 

Uppvärmning av lokaler, så som personalutrymmen eller bostadshus sker normalt 

till ca 20 °C, medan tappvarmvatten behöver värmas till ca 55-60 °C och diskvatten 

för mjölkanläggningen kräver 80 °C för att uppfylla hygienkraven. Vattenburna 

distributionssystem för värme i byggnader består ofta av radiatorer, golvvärme-

slingor, eller en kombination av dessa. Beroende på värmekälla och distributions-

system dimensioneras uppvärmningssystemet för olika temperaturer i cirkulations-

kretsen. Äldre distributionssystem, byggda före början av 80-talet, är normalt 

dimensionerade för 80 °C i framledningstemperatur och med 60 °C i returtempera-

tur, under 80-talet började distributionssystemen dimensioneras för en lägre fram-

ledningstemperatur, särskilt i fjärrvärmeanslutna byggnader. Golvvärmesystem  

är i regel dimensionerade för en framledningstemperatur på max 40 °C och är ett 

lågtemperatursystem. Används framledningstemperaturer lägre än vad systemet  

är dimensionerat för, finns risken att tillräcklig värme inte hinner överföras p.g.a. 

för liten radiatoryta. Däremot är många äldre system byggda med stora säkerhets-

marginaler och klarar av betydligt lägre temperaturer än de är dimensionerade för 

(Fredriksen & Werner, 1993). 

När vattenburna värmedistributionssystem började användas i byggnader var olje-

eldning en vanlig värmekälla. Även eldning av fastbiobränslen, t.ex. ved, är en 

traditionellt sett vanlig uppvärmningsform i Sverige. Gemensamt för värme från 

eldningspannor är att det inte är något problem att leverera värme vid höga temp-

eraturer till skillnad från värme från värmepumpar. För en värmepump sjunker 

verkningsgraden med ökande kondenseringstemperatur med ökad elenergi-

förbrukning som följd. 

Då det inte är möjligt att sänka temperaturen på tapp- och diskvarmvattnet och 

ändå kunna säkerställa hygienen, kan en värmepump inte stå för hela energi-

behovet vid varmvattenuppvärmning. Ett alternativ är att låta värmepumpen för-

värma vattnet och sedan tillföra det återstående energibehovet med en elpatron i 

en varmvattenberedare. 
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Återvunnen värme från en mjölkkylanläggning kan, om energi- och effektbehovet 

täcks, användas för all uppvärmning av lokaler, medan tillskott behövs för upp-

värmning av tappvarmvatten oavsett energitillgång för att uppnå tillräckligt höga 

temperaturer. 

Beräkning av värmeenergi- och effektbehov för upp-

värmning och tappvarmvatten i bostadshus 

Värmeenergibehovet i en byggnad varierar beroende på byggnadens utformning 

och placering (läge i landet?). Värmeförlusterna i byggnader beror av värme-

ledning genom ytterväggar inklusive dörrar och fönster, tak och golv samt ventila-

tionen (Abel & Elmroth, 2008). En viktig faktor för värmeförlusterna är ytter-

temperaturen, vilket leder till stora variationer i uppvärmningsbehovet över året. 

Energibehovet beräknas enligt Ekvation 1. Husets genomsnittliga värmegenom-

gångstal, Um(edel), antas endast bero av husets byggnadsår (Sandberg, 2005).  

                                       

Ekvation 1 Värmeenergibehov i bostaden 

Förutom energibehovet för uppvärmning måste det finnas tillräcklig effekt till-

gänglig för att klara av uppvärmningen under årets kallaste dagar. Husets effekt-

behov för uppvärmning beräknas beroende på husets konstruktion, storlek och 

geografiska läge. En lätt konstruktion har en bärande konstruktion av trä- eller 

tunnplåtsreglar samt lätta bjälklag, en medeltung konstruktion består av tunga 

bjälklag och lätta utfackningsväggar och en tung konstruktion består av expo-

nerade betongytor i bjälklag, innerväggar och ytterväggar (Abel och Elmroth, 

2008). Utifrån byggnadens konstruktion beräknas byggnadens värmekapacitet 

enligt schablonvärden.(Sandberg, 2005) Byggnadens värmekapacitet används för 

att beräkna byggnadens tidskonstant. Med hjälp av referensortens dimensioner-

ande vinterutetemperatur, DVUT, och byggnadens tidskonstant kan effektbehovet 

beräknas enligt Ekvation 2 Värmeeffektbehov för uppvärmning, där Tinne är den 

önskade inomhustemperaturen (Boverket, 2009). 

                                    

Ekvation 2 Värmeeffektbehov för uppvärmning (Boverket, 2009)  

För ett hus i Uppsalatrakten byggt på 90-talet antas Umedel vara 0,78 [W/K*m
2
]  

inklusive ventilationsförluster (Sandberg, 2005). Med 150 m
2
 uppvärmd yta och ca  

2,5 meter i takhöjd innebär det att den omslutande arean är 272 m
2
. Uppsala har ca  

3268 graddagar per år. Enligt ekvation 1 ovan blir då energibehovet för uppvärmning 

16640 kWh/år. För ett beräkna effektbehovet för samma hus används innetemperaturen 

18 °C och DVUT bestäms ur tabell (Boverket, 2009) till -18,3 °C. Enligt ekvation 2  

ger det maximala effektbehovet ca 7,5 kW för bostadsuppvärmning.  

Uppskattning av förluster från värmekulvert 

Om den återvunna värmen från mjölkproduktionen ska användas i en byggnad 

skild från stallet, t.ex. ett bostadshus behöver värmen transporteras dit i en ned-

grävd kulvert. Dessutom behöver bostadshuset utrustas med en värmeväxlare för 

att överföra värmen till husets distributionssystem, och systemet behöver även en 

pump för cirkulation i kulverten samt utrustning för styrning (Hadders, 2001).  
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När värme transporteras i kulvert tillkommer förluster vilka beror av kulvertens 

isolering, temperaturskillnaden mellan värmemediet och marken, samt längden 

kulvert. Effektförlusterna i moderna kulvertar uppgår till i storleksordningen  

10-20 W/m (Swebo bioenergi och Uponor Wirsbo AB ). Med ett avstånd mellan 

stall och bostadshus på 100 meter innebär det ca 1 - 2 kW effektförluster. Då det  

i detta fall rör sig om låg temperatur på värmemediet ligger förlusterna troligen  

i den lägre delen av intervallet. Energiförlusterna beror av hur lång tid transport  

av värmen pågår i kulverten, vid kontinuerlig transport av värme, som vid robot-

mjölkning, kommer alltså energiförlusterna bli större än vid transport av större 

energimängder under kortare tid, som vid konventionell mjölkning då transport  

av värmen endast sker i samband vid mjölkningstillfällena. I tabell 2 redovisas 

skillnaden mellan kulvertförlusterna för olika mjölkningssystem vid 100 meter 

kulvert. 

Tabell 2. Beräkning av förluster i 100 m värmekulvert för en mjölkproduktion med 100 kor. 

  

 Konventionell 

mjölkning 

Robot- 

mjölkning 1) 

   2 ggr per dygn 

 Kulvertlängd  [m] 100 100 

Effektförlust per meter kulvert  [W/m] 10 10 

Effektförlust  [W] 1000 1000 

Kyltid  [h] 8 24 

Energiförluster per dygn  [kWh] 8 24 

Energiförluster per uppvärmningssäsong  [kWh] 1920 5760 

1) Kyltiden för robotmjölkning har troligen överskattats något då kylkompressorn inte 

 förväntas gå hela tiden, mer rimligt kan vara ca 80 – 90 % av tiden. 

Våra mätningar visar att vid konventionell mjölkning går kylkompressorn 

6,8 tim/dygn och vid automatisk mjölkning går kompressorn 7 – 10 timmar.  

Våra mätningar är inte helt tillförlitliga eftersom de hade 70 kor till två robotar.  

En drifttid på 80-90 % av dygnet, ca 19 – 22 tim/dygn, är ett mer rimligt antagande. 

Behov av kulvert innebär också en betydande investeringskostnad. Den totala 

anläggningskostnaden för 100 meter kulvert inklusive värmeväxlare, cirkulations-

pumpar och styrsystem är ca 70.000 – 150.000 kr (Hadders, 2001; LRF 2004). 

Teknikgenomgång 

Förkylning av mjölk 

Det finns flera anledningar till att kyla mjölken innan den kommer ner i mjölk-

tanken. Huvudskälet är att man alltid vill att mjölken ska hålla under +4 °C, vilket 

kan vara svårt att klara av när mycket mjölk kommer under kort tid som t.ex. vid 

konventionell mjölkning. För att minska fluktuationerna i temperatur kan mjölken 

kylas innan den når tanken. Den enklaste tekniken är att låta mjölken gå via en 

värmeväxlare där man värmer ingående vatten till anläggningen, figur 8. Flera 

företag har liknande lösningar. Mjölken kan i detta fall kylas till ca 17 °C om 

vattenflödet är lika stort som mjölkflödet. 



22 

 

 

Figur 8. Exempel på värmeväxlare som förkyler mjölken med vatten innan den kommer 
till tanken (DeLaval AB). 

Det finns även tekniska lösningar där värmeväxlaren består av rör i vilket vätskan 

kyls. I Figur 9 visas en lösning där en kylkompressor sänker temperaturen i mjölken 

i en separat enhet innan den når tanken (Wedholms AB).  

 

Figur 9. Värmeväxlare som kyler mjölken med hjälp av kylkompressorn i en rörkylare 
innan den kommer till tanken (Wedholms AB). 

Företaget Packo Inox NV har en värmeväxlare uppbyggd med kylslinga i en 

behållare som både kan kyla med kallt vatten (t.ex. ingående vatten) och med 

vatten från s.k. isbank. Det senare alternativet kräver en tvåstegslösning där 

mjölken först kyls med inkommande vatten till 20-23 °C och sedan med vatten 

från isbanken till 4 °C, figur 10.  

 

Figur 10. Exempel på värmeväxlare som kan kyla mjölken innan den kommer till tanken 
(Packo Inox NV). 
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En kritisk punkt i mjölkkylningen på gården är när tanken börjar fyllas med mjölk 

igen efter tanktömning och disk. Mjölktemperaturen måste snabbt ner under 4 °C. 

Kravet är att denna temperatur ska ha understigits senast 4 timmar efter påbörjad 

mjölkning. Vid påföljande mjölkningar får mjölktemperaturen aldrig överstiga 

11 °C i tanken (Svensk Mjölk, 2003). Genom att kyla mjölken innan den kommer  

i tanken minskas behovet av kylkapacitet.  

Via kylanläggningen/värmepump 

För att effektivare kunna utnyttja spillvärmen från kylning av mjölken finns det 

system med värmeväxlare som tar värme från kylkretsen och via värmeväxlare för 

över det till vatten i ackumulatortank (DeLaval AB; Wedholms AB). Av figur 11 

framgår hur systemet är uppbyggt. I mjölktanken (1) kyls mjölken och värmen 

överförs till köldmediet. Köldmediet komprimeras i kompressorn (2) varvid 

temperaturen ökar, i en plattvärmeväxlare (3) överförs värmen till tappvarmvattnet. 

Kvarvarande värme fläktas bort vid behov i kondensorfläkten (4). En vattenpump 

(5) cirkulerar vattnet genom värmeväxlaren och en elektrisk varmvattenberedare 

tillför det sista värmet till varmvattnet. 

 

Figur 11. Principskiss över värmeåtervinningssystem för varmvatten (DeLaval AB). 

Det är viktigt att inte ta ut för mycket energi i värmeväxlaren då det är risk att 

kylprestandan försämras p.g.a. för lågt flöde i kylkretsen. Därför anpassas värme-

växlarens storlek (antal plattor) efter effekten på kylanläggningen och finns från 

1,7 – 20 kW. I ett system (Wedholms AB) ändras flödet av vätska genom värme-

växlaren beroende på trycket i kylanläggningen.  

I DeLavals system sitter en tryckregulator i kondensorn som ändrar fläktarnas 

varvtal och styrs beroende på hur mycket värme som kan överföras i värmeväxla-

ren. Med kallt ingående vatten går fläktarna på låga varv och den mesta av värmen 

går till varmvattenuppvärmning När ackumulatortanken är full med varmt vatten 

(50-55 °C) går kondensorfläktarna med högre varvtal för att klara av att kyla köld-

mediet tillräckligt eftersom det inte blir någon sänkning av temperaturen i värme-

växlaren. Även lufttemperaturen vid kondensorn påverkar fläktens varvtal.  
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I många fall tar man endast tillvara två tredjedelar av energin. Resten måste 

fläktas bort i kondensorn för att säkerställa goda kylegenskaper i systemet men  

det finns även system som är uppbyggda så att all värme i kylkretsen tas till vara. 

Teori kring värmepumpar 

För både kylanläggningar och värmepumpar är en kompressordriven förångnings-

process vanligast, figur 12. I ett slutet system cirkulerar ett arbetsmedium som 

utsätts för olika tillståndsförändringar (Ekeroth & Granryd, 2006). Anläggningen 

består i princip av fyra komponenter, kompressor, kondensor, stryporgan och för-

ångare. Både förångaren och kondensorn är värmeväxlare och det är här värme-

upptag respektive värmeavgivning sker (Mårtensson, 1978). 

 

Figur 12. Schematisk bild över en kompressordriven förångningsprocess (Efter Ekeroth  
& Granryd, 2006). 

I förångaren tas värme, q2, upp till köldmediet från det medium som ska kylas 

(Ekeroth och Granryd, 2006). Förångaren är delvis fylld med köldmedium i 

vätskefas och när kompressorn startar förs gasen ovanför köldmediet bort. När 

gasen förs bort sjunker trycket i förångaren och när trycket sjunkit under köld-

mediets förångningstryck vid rådande temperatur börjar vätskan koka. När 

vätskan förångas tas värme från den kvarvarande vätskan vars temperatur sjunker. 

När temperaturen i köldmediet sjunkit under mjölktemperaturen sker en värme-

överföring från mjölken till köldmediet vilket leder till att ytterligare köldmedium 

kokar(DeLaval(1), 2000). Kompressorn transporterar köldmedium i ångform, 

tillstånd c, till kondensorn från förångaren, på vägen höjer kompressorn trycket i 

gasen för att höja temperaturen, tillstånd d. Tryckhöjningen kräver tillförd energi, 
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εK (Ekeroth & Granryd, 2006). När gasen når kondensorn är temperaturen högre 

än hos omgivande medium, värmesänkan, och köldmediet kondenserar åter till 

vätska till följd av värmeavgivning, q1, till omgivningen. Det kondenserade köld-

mediet, tillstånd a, passerar sedan ett stryporgan för att sänka trycket till ursprung-

lig nivå, tillstånd b, innan cykeln börjar om på nytt (Ekeroth & Granryd, 2006). 

De termodynamiska förändringarna som sker i systemet kan åskådliggöras i 

tillståndsdiagram. 

 

 

Figur 13. p-h-diagram utan överhettning. 

I figur 13 visas kylprocessen i ett entalpi-tryckdiagram. Under sträckan a-d sker 

förångning av köldmediet i förångaren. Detta sker under konstant tryck, förång-

ningstrycket, och temperatur medan entalpin i köldmediet ökar p.g.a. värmeupptag-

ningen från omgivande medium. Sträckan d-c motsvarar tryckhöjningen till kon-

denseringstrycket, och således temperaturhöjningen genom kompressorarbetet. För 

att det ska ske krävs en tillförsel av energi, εK, till kompressorn. Kompressionen 

antas ske isentropiskt, sträcka, d-cis, utan värmeutbyte med omgivningen, men i 

praktiken sker alltid ett visst värmeutbyte (Ekeroth & Granryd, 2006). 

Mellan punkterna c och b sker värmeutbyte med omgivningen, ångan som lämnar 

kompressorn är överhettad och tills kondenseringstemperaturen är nådd, där linjen 

d-b korsar ångtryckskurvan, sänks temperaturen i ångan. När kondenserings-

temperaturen är nådd kondenserar ångan under konstant temperatur (Alvarez (2), 

2006). Den värme som avges här, q1, är dels den värme som upptogs i förångaren, 

q2, och dels en värmemängd motsvarande den tillförda elenergin till kompressorn, 

εK (Ekeroth & Granryd, 2006). Mellan punkterna b och a sker en strypning utan 

vare sig värme- eller arbetsutbyte med omgivningen och entalpin är därför lika i 

de båda punkterna, hb=ha. Under strypförloppet återgår trycket till förångnings-

trycket och temperaturen sänks till motsvarande nivå (Ekeroth & Granryd, 2006). 
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Figur 14. Entalpi-tryckdiagram med överhettning (Ekeroth och Granryd, 2006). 

I verkliga processer hamnar tillstånden b och d (figur 13) inte exakt på gräns-

kurvorna utan normalt sker en viss överhettning av ångan före kompressorn och 

underkylning av vätskan i kondensatorn före strypförloppet enligt punkt b och d  

i figur 14 (Ekeroth & Granryd, 2006). Underkylning minskar ånghalten efter stryp-

organet och ökar därmed köldalstringen i förångaren och köldfaktorn höjs (Alvarez 

(2), 2006). En viss överhettning är alltid önskvärd innan kompressorn för att und-

vika att köldmedium kondenserar i kompressorn och orsakar vätskeslag. Överhett-

ning kan ske av olika anledningar, med olika konsekvens för köldfaktorn. Sker 

överhettningen i förångaren eller inom det kylda rummet kan köldfaktorn både öka 

eller minska beroende på driftsförhållandena i kylanläggningen och aktuellt köld-

medium. Uppstår överhettningen i sugledningen till kompressorn p.g.a. värme-

inläckage bidrar det inte till ökad köldalstring och köldfaktorn minskar (Alvarez 

(2), 2006). 

 

Figur 15. Verklig process (Hassmyr, 2001). 

I verkliga processer sker också andra förluster som tryckfall i kondensorn och för-

ångare samt värmeutbyte med omgivningen, detta visas i figur 15 (Hassmyr, 2001). 
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Köld- och värmefaktor 

För att kunna jämföra olika kylanläggningar med varandra behövs ett standardi-

serat godhetstal. För en kylanläggning kallas det köldfaktor, COPk respektive 

värmefaktor för en värmepump, COPv. Dessa faktorer är beroende av vid vilka 

temperaturer förångning respektive kondensering sker och för att kunna jämföra 

två värmemaskiner måste mätningarna var gjorda vid samma temperaturnivåer. 

Köldfaktorn, Ekvation 3, definieras som förhållandet mellan tillförd värme, köld-

alstringen och tillförd effekt till kompressorn (Alvarez (2), 2006). På motsvarande 

sätt definieras värmefaktorn, Ekvation 4, som förhållandet mellan bortförd värme 

och tillförd effekt till kompressorn (Alvarez (2), 2006). 

     
       

    
 

Ekvation 3 Köldfaktor 

 

     
       

    
 

Ekvation 4 Värmefaktor 

En ideal process för en kylanläggning eller annan värmemaskin kallas en carnot-

process. Carnotprocessen innehåller fyra reversibla delprocesser som tillsammans 

utgör en ideal kretsprocess (Alvarez (1), 2006). Även om den i praktiken inte kan 

genomföras så har den stor betydelse då den visar den högsta verkningsgraden som 

kan uppnås för en värmemaskin som arbetar mellan två givna temperaturer, den 

termiska carnotverkningsgraden. Se Ekvation 5 där T1 motsvarar temperaturen där 

värmeupptagning sker och T2 temperaturen vid värmeavgivning (Alvarez (1), 

2006). 

   
     

  
 

Ekvation 5 Carnotverkningsgraden (temperaturer i Kelvin) 

Carnotverkningsgraden är alltså inte beroende av arbetsmediet utan endast av de 

två temperaturer maskinen arbetar mellan. Ur Ekvation 5 inses att temperatur-

differensen mellan den kalla och varma sidan bör hållas så liten som möjligt för 

bästa verkningsgrad (Alvarez (1), 2006). 

På motsvarande sätt kan även värmefaktorn respektive köldfaktorn beräknas för 

en ideal kylanläggning vilket ger den maximala värme- eller köldfaktorn som är 

teoretiskt möjlig att uppnå vid givna temperaturer (Alvarez (1), 2006). Ekvation 6 

visar uttrycket för carnotvärmefaktorn och Ekvation 7 uttrycket för carnotköld-

faktorn där T1 är förångningstemperaturen och T2 kondenseringstemperaturen. 

      
  

     
 

Ekvation 6 Carnotvärmefaktor (temperaturer i Kelvin) 
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Ekvation 7 Carnotköldfaktorn (temperaturer i Kelvin) 

Vid beräkning av verkningsgrad respektive värme- och köldfaktor för en verklig 

maskin är det lämpligt att jämföra med effektivitetstalen för carnotprocessen och 

inte med 100 % verkningsgrad då det inte är teoretiskt möjligt att uppnå en högre 

verkningsgrad än den för carnotprocessen (Alvarez (1), 2006).  En värmepump 

liknar till viss del en carnotprocess då den upptar och avger värme vid konstanta 

temperaturer (Alvarez (2), 2006). 

I en kylanläggning för kylning av mjölk med förångningstemperaturen ca 4 °C och 

kondenseringstemperaturen 40 °C kan carnotköldfaktorn, COPkc, beräknas till 7,7 

om kondenseringstemperaturen istället är 50 °C blir COPkc 6,0. Vilken kondense-

ringstemperatur man kan uppnå i en kylanläggning beror på val av köldmedium i 

kombination med kompressorns tryckökning. 

Möjliga värmekällor till värmepump 

Energimyndigheten rapporterar att 2008 fanns det 254000 värmepumpsinstalla-

tioner med berg, jord eller sjö som värmekälla i småhus i Sverige, vilket mot-

svarar drygt 15 % av alla småhus. Uppdelning av dessa 245000 mellan berg-, 

jord-, och sjövärme är inte angiven. 

Borrhål 

Borrhål som en värmekälla för en villavärmepump har utvecklats kraftigt under de 

senaste 20 åren och Sverige är ett ledande land i denna utveckling.  

Bergvärme är idag en mogen teknik som i de allra flesta fall fungerar klanderfritt.  

Borrhålsteknik består av ett vertikalt hål i berget, typiskt 50 – 200 m djup och 114 

till 164 mm i diameter. I hålet installeras ett U-rör (polyetylenrör (PEM) med dia-

meter 32 eller 40 mm). U-röret fylls med en köldbärarvätska med frysskydd som 

klarar ned mot -10
o
C. Vanligtvis används vatten med 35 % etanol som köldbärare, 

men det används också saltlösningar (vatten med kalciumklorid eller kalcium-

karbonat) och vatten med ca 30 % propylenglykol.  

Värmeuttag från borrhål bygger på att värme från berget transporteras till ytan och 

omvandlas via en kompressor till högre temperaturer, när värmen tas från berget 

sjunker dess temperatur. I berget sker det värmeöverföring från omgivningen i 

bergmaterialet men också genom vattenströmning runt borrhålet vilket gör att när 

det inte sker något värmeuttag, under sommarhalvåret, värms berget åter upp.  

Medeltemperaturen i berget runt borrhålet sjunker något under de första åren efter 

bergvärmeinstallationen för att sedan uppnå en ny jämviktsnivå i förhållande till 

energiuttaget. Borrhål med hög vattenströmning tillförs mer energi från omgiv-

ningen och behåller en högre medeltemperatur samt återhämtar sig snabbare efter 

eldningssäsongens värmeuttag. Ett borrhål med låg vattenströmning eller ett under-

dimensionerat borrhål kommer däremot att få en större temperatursänkning med 
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följd att förångningstemperaturen och även verkningsgraden sjunker (Kjellson, 

2004). 

När borrhålet används för kyla tas värmen istället ur huset och förs ned i borrhålet 

där köldmediet kyls mot omgivande berg. Detta leder till en ökning av köldmedie-

temperaturen in till förångaren vilket ökar verkningsgraden vid tappvattenproduk-

tion. Effekten av temperaturökningen i köldmediet varierar beroende på bergets 

egenskaper och ett borrhål med låg vattengenomströmning kommer lagra värmen 

under längre tid än ett borrhål med hög vattengenomströmning. För ett välfunger-

ande väldimensionerat borrhål ger inte återladdning någon märkbar effekt. 

(Kjellson, 2009) Säsongslagring av värme är mycket tveksamt för ett enstaka 

borrhål, men flera borrhål nära varandra kan utgöra ett värmelager. Vid enstaka 

borrhål blir förlusterna till omgivningen för stora över tid. 

Nödvändigt djup för varje borrhål beror på ett flertal faktorer, exempelvis energi- 

och effektbehov, värmeledningsegenskaper i bergarten, markens ostörda tempera-

tur, närhet till övriga borrhål, jorddjup samt grundvattennivå och vattenföring i 

borrhålet (Kjellsson, 2004). 

Dimensionerande parametrar för ett borrhål för typiska svenska bergarter och 

bergtemperaturer är en effekt från borrhålet på 30 W/m och ett energiuttag på 

120 kWh/m, år (Jonsson & Bohdanowicz, 2003). Kjelsson (2004) visar i en simule-

ring av en villavärmepumpanläggning med ett enkelt borrhål att årsmedeltempera-

turen i borrhålet varierar mellan -1,5 
o
C och 2,2 

o
C, beroende på borrhålsdjup.   

Värmeåtervinning från stalluft  

Kostallet värms upp året runt av värme från djuren och håller en temperatur om  

ca 12 °C vintertid och året runt behövs ventilation för att inte den relativa luft-

fuktigheten ska bli för hög. Tabell 3 visar data från SIS (1992) för frivärme-

avgivning från olika slags kor för dimensionerande innetemperatur för isolerade 

stallar under vinterförhållande. 

Tabell 3. Frivärmeavgivning från kor med 12 
o
C i omgivande luft (dimensionerande 

innetemperatur, vinter). 

Djurslag Vikt  
[kg] 

Frivärmeavgivning med 12 
o
C  

i omgivande luft [W] 

Kalv 50 125 

Rekrytering 250 355 

Mjölkande ko (5000 kg mjölk/år) 500 670 

Mjölkande ko (7500 kg mjölk/år) 500 730 

Mjölkande ko (9000 kg mjölk/år) 500 740 

För att ta tillvara på den avgivna värmen i mekaniskt ventilerade stall har luft-

vätskevärmeväxlare byggts för att kopplas till frånluftskanalen i ett stall. Som 

visas i figur 16 består en sådan värmeväxlare av 12 till 16 parallellt kopplade 

plastslangar som är lindade runt frånluftkanalen. 

Stalluft är förorenad med bl. a. damm, ammoniak och har en relativt hög fukthalt. 

Plasten som används för dessa värmeväxlare är mycket korrosionssäker mot stall-

luften. Värmeväxlarens effektivitet riskerar ändå att minska eftersom fuktutfäll-
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ning från den nedkylda frånluften får damm att fastna i värmeväxlaren. Därför 

behövs en regelbunden rengöring för att de ska ha god värmeupptagningsförmåga.   

Minimiventilationen i ett kostall med mjölkkor är 80-120 m
3
/h och djur. 

(SS951051) Många dagar behövs dock mer ventilation även vintertid (Mårtensson, 

1978). Ett stall med 100 stycken mjölkkor skulle en dag med minimiventilation 

kräva luftflödet 4000 m
3
/h eller 4800 kg/h. Hur mycket energi som kan utvinnas  

ur luften beror på temperatursänkningen i luften när den passerar värmepumpens 

förångare och luftens relativa fukthalt. Lägre förångningstemperatur medför större 

temperatursänkning och mer utvunnen energi från luften Den lägre förångnings-

temperaturen medför också lägre effektfaktor för värmepumpen. Temperatur-

sänkningen bör därför inte vara större än 6-8 °C (Mårtensson, 1978) 

 

Figur 16. Frånluftsvärmeväxlare (KH nordtherm Kompakt 640) i ett stall (KH Nordtherm, 
2010). 

I tabell 4 redovisas specifikationer för fyra värmeväxlare för frånluft från det 

danska företaget KH Nordtherm A/S. Figur 17 visar resultaten från en enkel 

LMTD (”log mean temperature difference”) analys (se exempelvis Incropera & 

DeWitt, 2001) för funktion över en Kompakt 480 värmeväxlare beroende på 

stalltemperatur och framledningstemperatur i vätskekretsen. 

Tabell 4. Egenskaper för frånluftsvärmeåtervinnare för stallar med stalltemperatur 18 °C 
och relativ luftfuktighet 60 % (KH Nordtherm, 2010).  

Teknik 

benämning 

Lufttemp. 

efter VÅV 

[
o
C] 

Frånlufts-

flöde  

[kg/s] 

Frånlufts-

flöde 

[m
3
/h] 

Vätske-

flöde 

[L/h] 

Framled- 

ningstemp. 

vätska till  

VÅV [
o
C] 

Retur-

lednings-

temp från 

VÅV [
o
C] 

Värme-

effekt 

[VÅV] 

Turbo 240 15,3 1,68 5000 500 0 8,6 4,6 

Turbo 240 14,5 1,68 5000 500 0 10,8 5,8 

Kompakt 480 13,7 1,68 5000 500 0 13,5 7,2 

Kompakt 640 14,5 2,52 7500 1200 5 11,9 8,8 
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Figur 17. Värmeåtervinningseffekt som en funktion av stalluftstemperatur för KH Nordtherms 
värmeväxlare Kompakt 480 (se tabell 4 ovan).  

Denna typ av värmeväxlare för frånluft i djurstallar har funnits under minst 20 år, 

och har tidigare varit populära även i Sverige eftersom investeringen inte var för-

månsbeskattad. Emellertid gäller inte sådan skatteförmån längre. En annan orsak  

till att detta system inte marknadsförs i Sverige beror på att stallar för mjölkkor  

idag byggs med naturlig ventilation som inte är lämplig för denna typ av värme-

återvinning.  

Ett annat område där värmeåtervinning från stalluft är möjlig är för värmning av 

varmvatten. Då varmvatten förbrukas i stallet behöver värmen inte transporteras 

långa sträckor och installationskostnader såväl som förluster minskar. Varmvattnet 

kan värmas till ca 40–50 °C, för att komma upp i nödvändiga temperaturer för disk 

m.m. krävs en kompletterande eluppvärmning. (Mårtensson, 1978) 

Integrerat system för kylning av mjölk och uppvärmning  

av bostaden 

Dansk Værmepumpeindustri A/S (DVI) har tagit fram ett koncept där kylning av 

mjölken och uppvärmning av bostaden är ett system. Systemet består av en värme-

pump som kan ta energi endera från mjölken i samband med att den kyls, eller  

från en nedgrävd markkollektor. I systemet ingår även ackumulatortankar som  

via värmeväxlare kan förvärma tappvarmvatten i stallet. Mellan dessa enheter 

cirkulerar värmebärare som styrs så att önskad funktion erhålls Prioriterat är att 

kyla mjölken till önskad temperatur. Värmen från kylningen av mjölken kan gå  

tre vägar (se figur 18): 

- till ackumulatortanken för att användas i stallet 

- till bostaden och användas till uppvärmning och/eller varmvatten  

- till markkollektorn för att avge värme till marken 
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Figur 18. Schematisk illustration av system för kylning av mjölken där värmen sedan 
används till varmvatten i stallet eller till uppvärmning av bostaden. Bild av hus tillhanda-
hållen av Sävsjö Trähus AB, Lennart Björkman. 

 Det finns i huvudsak tre driftsfall, men alla bygger på att hålla maxtemperatur i 

ackumulatortanken: 

1. Mjölken behöver kylas och bostaden behöver inte värme.  

Värmen från mjölkkylningen går till ackumulatortanken och överskottet 

går sedan till markkollektorn och avges till marken. 

2. Mjölken behöver kylas och bostaden behöver värme. 

Värmen från mjölkkylningen går till ackumulatortanken och överskottet 

går sedan till bostaden 

3. Mjölken behöver inte kylas men bostaden behöver värme. 

Energi till bostadsuppvärmning tas från markkollektorn med hjälp av 

kylkompressorn dvs. som en vanlig värmepump. 

I driftsfall 1 avges värme till marken, och marktemperaturen blir sannolikt högre 

än vad som annars skulle ha varit fallet. Förlusterna till omgivning beror på mark-

förhållandena (jordart, vattenflöde etc.) men är troligtvis stora, så när energin 

behöver tas från marken till bostaden är sannolikt den kvarstående temperatur-

höjningen mycket liten. Det ekonomiska värdet av detta blir dock mycket blyg-

samt, och stannar på några hundra kronor över ett år. Enligt DVI A/S kan man 

inte räkna med någon ekonomisk vinst av detta. Den stora fördelen med systemet 

är att kylkompressorn arbetar mot en lägre temperatur även under varma sommar-

dagar genom att använda marken som mottagare av överskottsvärme.  
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Dimensionering av systemet måste, som för alla andra system, ske enligt prin-

cipen om att finna det mest effekt- eller energikrävande momentet. DVI A/S väger 

här in om det är konventionell mjölkning eller mjölkning med robot. Vid robot-

mjölkning sker flödet av varm mjölk under en lång tid men det uppkommer en 

effekttopp efter att diskning av mjölkningssystemet skett. Ackumulerad mjölk 

samlats då upp i en bufferttank under tiden diskningen sker. Den måste därefter 

kylas ner på en kortare tid för att klara gällande hygienkrav. Det blir dessa 

perioder av högre kylbehov som blir dimensionerande.  

DVI A/S rekommenderar att mjölken förkyls med vatten innan det når mjölk-

tanken. Ett sådant system uppskattas halvera elförbrukningen för kylkompressorn. 

I Danmark har brunnsvatten ett högre värde jämfört med Sverige. Därför lyfter 

DVI A/S fram ett alternativ där man endast förkyler mjölken med brunnsvatten 

när effektbehovet är som störst. Då kan man köpa en mindre kylmaskin samtidigt 

som vattenförbrukningen blir begränsad.  Enligt DVI A/S beräkningar kan kyl-

anläggningens toppeffekt minskas med ungefär 30 % i ett sådant system. Dess-

utom minskar elförbrukningen till kylningen av mjölken. 

På samma vis kan man resonera när värme och kylanläggningen skall dimensio-

neras mot bostadens värmebehov. Den bästa ekonomin fås om investeringen får 

styras av ladugårdens behov och kapacitet. Detta kan få konsekvensen att bostads-

huset kommer att behöva ett ytterligare tillskott av värme i januari och februari då 

effektbehovet är störst. DVI har valt att inte arbeta aktivt på den svenska mark-

naden.  

Systemanalys 

Räcker spillvärmen till att göra varmvatten till disk m.m.?  

Innan investering i en värmeåtervinningsanläggning sker är det intressant att veta 

vad värmen räcker till. Här redovisas exempel på hur mycket värme som kan 

återvinnas beroende på mängden producerad mjölk samt vad den värmen räcker 

till. I samtliga exempel antas två tredjedelar av värmeenergin som kyls bort i 

kondensorn kunna utnyttjas för värmeåtervinning. 

En metod innebär värmeåtervinning till förvärmning av varmvatten. Varmvatten-

behovet varierar beroende på gårdens individuella förutsättning. I följande exem-

pel används medelvärdet för elenergiförbrukning från Hörndahl (2008) samt 

Neuman (2009), 0,154 kWh/kg mjölk samt att 5 % av elenergin används till upp-

värmning av tappvarmvatten (Hörndahl, 2008). I tabell 5 redovisas energibehovet 

för värmning av varmvatten för fyra olika besättningsstorlekar. För disk av mjölk-

anläggningen krävs varmvattentemperaturer runt 80 °C, medan de värmeåter-

vinningssystem som idag finns på marknaden levererar vatten vid ca 40-50 °C. 

Därför bedöms ca 60 % av den energi som används till varmvattenuppvärmning 

kunna ersättas med värme från värmeåtervinning.  
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Tabell 5. Energiåtgång för varmvattenuppvärmning samt potential för värmeåtervinning 
på årsbasis beroende på besättningsstorlek.(Hörndahl, 2008; Neuman, 2009). 

Antal kor Mjölkmängd Energiåtgång 

för varmvatten-

uppvärmning 

Möjlig energi  

från återvinning 

Minimibehov av  

elenergi för varmvatten-

uppvärmning 

[st] [l] [kWh] [kWh] [kWh] 

50 460000 3527 2116 1411 

100 920000 7053 4232 2821 

150 1380000 10580 6348 4232 

200 1840000 14107 8464 5643 

I tabell 6 visas hur mycket energi som kan återvinnas från värmeåtervinning till 

varmvatten vid olika mängd producerad mjölk samt möjlig energi att ersätta enligt 

tabell 5. Den sista kolumnen redovisar hur mycket energi som krävs för att värma 

vattnet de sista graderna och därför inte kan ersättas med värme från värmeåter-

vinningen. 

Tabell 6. Uppskattat energibehov för kylning av mjölk från 32,5 °C samt mängden energi 
att återvinna för uppvärmning av tappvarmvatten på årsbasis. 

Antal kor Kylenergi-

behov 

Elenergiförbruk-

ning för kyl-

anläggningen 

Återvunnen 

energi 

Möjlig avsättning av 

återvunnen energi för 

VV-uppvärmning 

Balans 

[st] [kWh] [kWh] [kWh] [kWh] [kWh] 

50 14490 6300 13929 2116 11859 

100 28980 12600 27859 4232 23719 

150 43470 18900 41790 6348 35580 

200 57960 25200 55717 8464 47437 

Tabell 6. visar att den del av uppvärmningsbehovet för varmvatten som kan värmas 

med återvinningsvärme täcks med god marginal i samtliga fall. För att minska elför-

brukningen för mjölkkyla och få mindre spillvärme är det möjligt att installera en 

förkylare före mjölktanken som kyler mjölken med ingående kallvatten till ca 18 °C.  

I tabell 7 visas hur energiförbrukningen påverkas av en sådan. 

Med en förkylare installerad nästan halveras elenergibehovet för mjölkkylning 

samtidigt som varmvattenbehovet fortfarande täcks med god marginal och endast 

minimibehovet av elenergi behövs för uppvärmning av varmvatten. 
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Tabell 7. Uppskattat energibehov för kylning av mjölk från 18 °C samt mängden energi att 
återvinna för uppvärmning av tappvarmvatten på årsbasis. 

Antal kor Kylenergi-

behov 

Elenergiförbruk- 

ning för kyl- 

anläggning 

Återvunnen 

energi 

Möjlig avsättning av 

återvunnen energi för 

VV*-uppvärmning 

Balans 

[st] [kWh] [kWh] [kWh] [kWh] [kWh] 

50 7728 3360 7429 2116 5313 

100 15456 6720 14858 4232 10626 

150 23184 10080 22287 6348 15939 

200 30912 13440 29716 8464 21252 

*VV = Varmvatten 

Hur många kor behövs för att värma bostaden? 

Den genomsnittliga energianvändningen för bostadsuppvärmning samt uppvärm-

ning av varmvatten var 126 kWh/m
2 

och år i svenska småhus under 2009(SCB, 

2010). För ett hus på 150 m
2 

innebär det ett energibehov på18900 kWh per år. Av 

den använda energin beräknas ca 3000 kWh användas för varmvattenuppvärmning 

och resterande, 15900 kWh, för bostadsuppvärmning. 

Energi till uppvärmning varierar mycket mellan olika byggnader samt olika geo-

grafisk placering i Sverige. Generellt sett kräver äldre hus mer energi för uppvärm-

ning än nybyggda hus. I tabell 8 visas ett exempel på energianvändningen för ett 

äldre och ett nybyggt, på tre olika orter i Sverige enligt energimyndighetens energi-

kalkyl (Energimyndigheten).  

Tabell 8. Uppvärmningsbehov per år beroende på geografisk placering samt byggnadsår. 

Byggår 2008/2009 

 

 1976-1990 

  

 

Uppvärmning Varmvatten Totalt  Uppvärmning Varmvatten Totalt 

  [kWh] [kWh] [kWh]  [kWh] [kWh] [kWh] 

Lund 9110 2130 11240  10600 4270 14870 

Uppsala 9120 2130 11250  12900 4270 17170 

Luleå 12100 2130 14230  16900 4270 21170 

På en gård med mjölkproduktion finns det ett stort överskott av energi som visats 

tidigare. Energin från värmeåtervinningen ger dock inte tillräckligt hög temperatur 

för att klara topptemperaturen för varmvattenuppvärmning. Med en ingående kall-

vattentemperatur på ca 10–15 °C och önskad topptemperatur omkring 65 °C kan  

cirka två tredjedelar av energibehovet komma från värmeåtervinningen. Totalt ger 

det 17900 kWh i bostaden som kan ersättas med värme från kylning av mjölk. För 

att transportera värmen från mjölktanken till bostadshuset krävs i de allra flesta fall 

en kulvert. I följande exempel antas 100 meter kulvert och gården använda sig av 

automatisk mjölkning (robot) vilket beräknas ge 5750 kWh kulvertförluster per år 

enligt tidigare resonemang i kapitlet ”Uppskattning av förluster från värmekulvert”.  
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Tabell 9. Energibehov samt återvunnen energi per år från mjölkkylningen. 

Antal kor Kylenergibehov Elenergiförbrukning Återvunnen energi 

 [kWh] [kWh] [kWh] 

50 kor 14490 6300 13929 

100 kor 28980 12600 27859 

150 kor 43470 18900 41788 

200 kor 57960 25200 55717 

Tabell 9 visar hur mycket energi som kan återvinnas varje år från värmeåter-

vinningsanläggningen. När värmen som återvinns används till bostadsuppvärm-

ning kommer stor del av den återvunna värmen inte kunna tas till vara sommartid 

då uppvärmningsbehov ej föreligger. I tabell 10 visas hur stor del av exempel-

husets uppvärmningsbehov som kan täckas av den återvunna värmen med hänsyn 

tagen till uppvärmningsbehovet under årets olika månader. 

Tabell 10. Värmebehovet i bostaden och hur stor del värmeåtervinningen räcker till per år. 

Antal kor Värme-

behov 

bostad 

Från värme-

återvinningen 

Resterande 

uppvärmnings-

behov 

Överskott under 

uppvärmnings-

säsongen 

Överskotts-

energi under 

hela året 

 

[kWh] [kWh] [kWh] [kWh] [kWh] 

50 kor 24650 10772 12878 183 3345 

100 kor 24650 18730 4920 2822 9678 

150 kor 24650 23450 200 8896 19445 

200 kor 24650 23650 0 19764 34007 

Med 158 kor eller 1453600 liter mjölk per år täcks bostadens energibehov precis i 

detta exempel. Då det inte finns något uppvärmningsbehov under sommarmånaderna 

uppstår ett överskott på årsbasis även i exemplen med färre antal kor trots att 

uppvärmningsbehovet inte täcks.  

Varmvattenbehovet i stallet beror på antal kor och det är möjligt att täcka det egna 

behovet för besättningar mellan 50 och 200 kor. Ovanstående exempel visar att det 

finns god marginal för varmvattenuppvärmning även med förkylare installerad, 

men beroende på gårdens förutsättningar kan detta variera stort.  

Skattemässiga aspekter på att privat använda spillvärme 

Då värmen till bostadsuppvärmning med spillvärme från kylning av mjölk härrör 

från en näringsverksamhet är det viktigt att tänka på vilka regler som gäller för 

avdrag vid investering och drift av en värmeåtervinningsanläggning. 

Med stöd i inkomstskattelagen, 22 kap. 9§ "Uttag av bränsle från en fastighet i 

Sverige som är taxerad som lantbruksenhet ska inte uttagsbeskattas, om bränslet 

används för uppvärmning av den skattskyldiges privatbostad på fastigheten." kan 

slutsatsen dras att värmeuttaget inte ska uttagsbeskattas, dessutom anses värmen 

från kylanläggningen vara en spillprodukt som annars skulle förlorats utan att 

komma näringen till nytta vilket ger ytterligare stöd för ovanstående tolkning.  
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Investeringar för att utvinna eller transportera värme vars ända syfte är att täcka 

det privata uppvärmningsbehovet är däremot inte avdragsgilla i näringsverksam-

heten. Om utrustning både kommer näringen till nytta och används för att värma 

bostaden får man proportionera kostnaden mellan näringsverksamheten och privat 

bruk varav den förstnämnda delen blir avdragsgill (Sehlberg, pers. medd., 2011). 

Ekonomisk jämförelse med andra värmekällor 

Om det ska vara intressant att investera i en värmeåtervinningsanläggning är det 

viktigt att investeringen är ekonomiskt lönsam. I en sådan bedömning är det också 

intressant att jämföra kostnaden med alternativa metoder att värma hus och vatten.  

Förutom investeringskostnaden är det viktigt att jämföra den rörliga kostnaden 

mellan olika system. Observera att en investering som endast kommer till nytta 

för privata ändamål, t.ex. bostadsuppvärmning inte blir avdragsgill i näringsverk-

samheten tillskillnad från om syftet är att använda värmen i verksamheten, t.ex. 

för uppvärmning av varmvatten i stallet. Samma sak gäller driftskostnaderna.  

I följande beräkningar görs en jämförelse av uppvärmning av varmvatten med  

hjälp av värmeåtervinning med att en elpatron står för all nödvändig värmeenergi. 

Kostnadsbesparingen för elen beräknas med ett elpris, 0,80 kr/kWh, exklusive 

moms och den fasta elnätsavgiften. (Energimarknadsinspektionen, 2011) Inte  

heller energiskatten är medräknad då den återbetalas för el använd inom jordbruks-

företag. Tabell 11 visar möjlig besparing med värmeåtervinning. Den resterande 

kostnaden beror på att värmeåtervinningen ej klarar att värma vattnet till erforder-

liga temperaturer för t.ex. disk av mjölkanläggningen.  

Tabell 11. Möjlig besparing med värmeåtervinning för uppvärmning av varmvatten. 

Antal kor Energiåtgång  

för varmvatten-

uppvärmning 

Utan återvinning, 

endast elupp-

värmning 

Med återvinning, 

återvunnen värme 

och minsta möjliga 

eluppvärmning 

Besparing  

med värme-

återvinning 

 
[kWh] [kr/år] [kr/år] [kr/år] 

50 kor 3527 2822 1129 1693 

100 kor 7053 5642 2257 3386 

150 kor 10580 8464 3386 5078 

200 kor 14107 11286 4514 6771 

I tabell 12 visas investerings- och bränslekostnaden för olika uppvärmningssystem 

för bostadshus. För jämförelse finns även kostnaden för el och olja. I tabellen anges 

vilket bränsle och kostnaden för det som används vid spetslast i de fall då det ordi-

narie systemet inte har 100 % effekttäckning. Då bostadshuset inte ingår i närings-

verksamheten visas alla priser inkl. moms. I beräkningarna över uppvärmnings-

kostnaden i bostadshuset används ett högre elpris än för varmvattenuppvärmning, 

1,30 kr/kWh, där moms och energiskatt ingår.  
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Tabell 12. Sammanställning av investeringskostnaden, energipris och verkningsgrad för 
de studerade alternativen. 

 Installations- 

kostnad 

Bränsle Energitäcknings-

grad 

Bränslepris 

  [kkr] [-] [-] [kr/kWhvärme] 

Elvärme - El 1 1,30 

Olja - Olja 1 1,58 

Pelletspanna 80-100 Träpellets 1 0,72 

Bergvärmepump 130-160 El 0,9 0,49 

Luft-luft 25 El 0,3 0,54 

luft-vatten 100 El 0,75 0,52 

VÅV Mjölkkyla (inkl. kulvert) 150 El 0,9 0,07 

För att jämföra kostnaderna mellan olika uppvärmningssystem jämförs den totala 

årliga kostnaden för de olika alternativen. Kapitalkostnaden för investeringen för-

delas över livslängden med hjälp av annuitetsmetoden, dessutom tas hänsyn till 

bränslekostnader och kostnader för drift- och underhåll. Den totala årliga kostnaden 

för uppvärmningssystemet vid nyinvestering beräknas enligt Ekvation 8 med 

följande förkortningar:  

VB – Värmebehov, Vg – Verkningsgrad, Ep – Energipris, D – Drift- och under-

hållskostnader i procent, G – Grundinvestering, p – Kalkylränta, n – ekonomisk 

livslängd 

  

  
          

 

         
 

Ekvation 8 Årlig kostnad för ett nyinvesterat uppvärmningssystem (Energimarknads-
inspektionen, 2011) 

Metoden har använts av Energimarknadsinspektionen (2011) där uppvärmnings-

system för villor jämförts. Beräkningarna för pelletspanna, bergvärmepump samt 

luft/vattenvärmepump från Energimarknadsinspektionen jämförs här med mot-

svarande beräkningar för investering i värmeåtervinning från mjölkkylanlägg-

ningen inklusive 100 meter kulvert samt fortsatta driftskostnader för direkt-

verkande el och en oljepanna. Oljepannan och elvärmesystemet antas vara äldre 

än sin ekonomiska livslängd. Resultatet av beräkningarna framgår av tabell 13. 
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Tabell 13. Jämförelse av kostnaden för olika uppvärmningssystem med energibehovet 
18900 kWh per år. 

  

Rörlig årskostnad Årskostnad Kostnad per kWh  

under ek. livslängd 

Pay off-tid 

  [kr/år] [kr/år] [kr/kWh] [år] 

Elvärme 24570 

   Olja 25396 

   Bergvärmepump 9257 21925 1,2 8,5 

Luft-luft 20270 22706 1,2 5,8 

luft-vatten 13514 22283 1,2 8,1 

Pelletspanna  13650 21445 1,1 7,3 

VÅV* Mjölkkyla 1) 1282 15898 0,8 6,4 

*VÅV = Värmeåtervinning 

1) P.g.a. kulvertförluster har energibehovet ökat till totalt 24650 kWh  

Som framgår av tabell 13 är det billigast att värma huset med återvunnen värme 

från mjölkkylningen, både när det gäller Pay off-tid och pris per kWh. Övriga 

alternativ har ett likvärdigt energipris, men pay off-tiden för Luft-luftvärme-

pumpen är bara 0,8 år längre än för värmeåtervinningen.  

Miljö 

För att jämföra systemens miljöpåverkan jämförs utsläppen av växthusgaser. 

Utsläppsberäkningarna baseras på gårdens energianvändning inklusive system-

förluster för de olika uppvärmningssystemen. Växthusgasemissioner i form av 

koldioxid, CO2, metan, CH4 samt lustgas, N2O, redovisas. Dessutom visas ett 

sammanslaget värde för de olika växthusgaserna i form av koldioxidekvivalenter, 

CO2-ekv. Tabell 14 visar omräkningsfaktorer för metan respektive lustgas. 

Tabell 14. Omvandlingsfaktorer för koldioxid, metan samt lustgas till koldioxidekvivalenter 
(IPCC 2007). 

Växthusgas kg CO2-ekv/kg 

Koldioxid, CO2 1 

Metan, CH4 25 

Lustgas, N2O 298 

Då växthusgasutsläppen från elen till kylkompressorn är nödvändiga oavsett om 

värmeåtervinning används eller ej anses värmen från mjölken inte ge upphov till 

några ytterligare utsläpp. När biobränslen används i jämförelsen anses dessa inte 

ge upphov till några koldioxidutsläpp då de redan tagit upp den mängd koldioxid 

som släpps ut i atmosfären under dess livstid, däremot kan biobränslen ge upphov 

till både metan- och lustgasutsläpp. De i beräkningarna använda emissionerna för 

nordisk elmix, marginalel och grön el samt eldningsolja, träpellets och flis redo-

visas i bilaga 1.  
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Gemensamt för samtliga system med en värmepump är att tillskottsenergi alltid 

behövs för uppvärmning av varmvatten såväl för privat bruk som för varmvattnet i 

stallet. I bostaden uppskattas energibehovet för varmvattenuppvärmning uppgå till 

750 kWh per person och år (Levin, 2009). Med kallvattentemperaturen 10 °C och 

tappvarmvattentemperatur 65 °C kan värmen från mjölken bidra med ca 400 kWh 

per person och år vilket motsvarar en temperaturhöjning från 10 °C till 40 °C. I 

utsläppsberäkningarna används samma värden som tidigare avseende energi-

användningen i bostadshuset, 18900 kWh, varav 3000 kWh antas användas för 

varmvattenuppvärmning. 

I tabell 15 och 16 redovisas utsläppen för varmvattenuppvärmning med respektive 

utan värmeåtervinning från mjölkkylanläggningen för en gård med en svensk medel-

besättning. Medelbesättningen år 2010 i Sverige var 62 kor vilket ger energibehovet 

4400 kWh per år för varmvattenuppvärmning. (Jordbruksverket 2011) Vid värme-

återvinning från mjölkkylanläggningen antas 60 % av energin komma från åter-

vinningen och 40 %, 1760 kWh, behöva värmas med el. Nordisk el motsvarar den  

el som i snitt används i Sverige. Marginalel är el från kolkondenskraftverk och mot-

svarar den el som levereras i Sverige på marginalen. Marginalel ger upphov till 

markant större utsläpp en den nordiska elmixen och utgör därför en god potential  

för utsläppsminskning. Grön el utgörs i beräkningarna av el från vattenkraft vilken 

ger upphov till låga utsläpp. 

Tabell 15. Utsläpp vid värmning av varmvatten utan värmeåtervinning. 

Utan återvinning Nordisk elmix Marginalel Grön el 

CO2 [kg/år] 409 4416 124 

CH4 [kg/år] 3,63 16,56 0,00 

N2O [kg/år] 0,02 0,23 0,02 

CO2-ekv [kg/år] 528 4835 129 

 

Tabell 16. Utsläpp vid varmvattenuppvärmning med värmeåtervinning. 

Med återvinning Nordisk elmix Marginalel Grön el 

CO2 [kg/år] 157 1690 48 

CH4 [kg/år] 1,39 6,34 0,00 

N2O [kg/år] 0,01 0,09 0,01 

CO2-ekv [kg/år] 208 1874 49 

I tabell 17–19 visas utsläppen för bostadsuppvärmning beroende på elenergins 

härkomst. I beräkningarna av utsläppen från värmeåtervinning från mjölkkyla 

antas hela bostadshuset uppvärmningsbehov kunna täckas, medan ett eltillskott 

behövs för varmvattenuppvärmningen. Utsläppen från ett system med värmeåter-

vinning från en mjölkkylanläggning får lägre utsläpp än andra värmesystem med 

värmepump, men högre utsläpp än uppvärmning med fastbiobränsle, pellets, vid 

användande av nordisk elmix eller marginal el. I fallet med grön el har värme-

återvinningssystemet även lägre utsläpp än pelletspannan. 



41 

 

Tabell 17. Utsläpp för bostadsuppvärmning med nordisk elmix. 

Nordisk el Direktel Olje-
panna 

Berg-
värme-
pump 

Luft-
luft 

luft-
vatten 

Pellets-
panna 

Mjölk-
kyla 

CO2 [kg/år] 1682 5065 693 1352 1045 0 176 

CH4 [kg/år] 14,93 0,14 6,15 12,00 9,28 0,21 1,56 

N2O [kg/år] 0,09 0,14 0,04 0,08 0,06 0,38 0,01 

CO2-ekv [kg/år] 2238 5109 843 1716 1231 118 234 

Tabell 18. Utsläpp för bostadsuppvärmning med marginalel. 

Marginalel Direktel Olje-

panna 

Berg-

värme-

pump 

Luft-

luft 

luft-

vatten 

Pellets-

panna 

Mjölk-

kyla 

CO2 [kg/år] 18144 5065 7479 14582 11275 0 1893 

CH4 [kg/år] 68,04 0,14 28,05 54,68 42,28 0,21 7,10 

N2O [kg/år] 0,95 0,14 0,30 0,61 0,44 0,38 0,10 

CO2-ekv [kg/år] 20127 5109 7583 15430 11070 118 2100 

Tabell 19. Utsläpp för bostadsuppvärmning med grön el. 

Grön el Direktel Olje-

panna 

Berg-

värme-

pump 

Luft-

luft 

luft-

vatten 

Pellets-

panna 

Mjölk-

kyla 

CO2 [kg/år] 510 5065 162 329 236 0 53 

CH4 [kg/år] 0,00 0,14 0,00 0,00 0,00 0,21 0,00 

N2O [kg/år] 0,06 0,14 0,02 0,04 0,03 0,38 0,01 

CO2-ekv [kg/år] 529 5109 199 406 291 118 55 

Resultatsammanfattning 

Vid investering i ett nytt värmesystem är det ekonomiskt försvarbart att investera  

i en anläggning för värmeåtervinning till bostadshus under antagna förhållanden. 

Högre energibehov i bostaden ger bättre lönsamhet så länge tillräckligt med energi 

finns tillgänglig medan längre avstånd och svåra markförhållanden kan öka kulvert-

kostnaden markant. 

Utsläppen av växthusgaser för ett system med värmeåtervinning från en mjölkkyl-

anläggning är låga i förhållande till andra värmepumpsystem till följd av att den  

el som används för att driva värmepumpen/kylanläggningen används för kylning 

av mjölk vilket måste ske oberoende av bostaden. Utsläppen anses därför härröra 

från kylningen av mjölk. Även i jämförelse med oljeeldning och direktverkande  

el är utsläppen låga. Då träbränsle anses koldioxidneutralt ger värmeåtervinning 

högre utsläpp än pelletspannan vid jämförelse med nordisk elmix och marginalel, 

används grön el har värmeåtervinningen lägre utsläpp även i jämförelse med 

pelletspannan. 
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Diskussion 

Undersökningar har visat att energianvändningen i stallet vid mjölkproduktion 

uppskattats till mellan 0,125 och 0,33 kWh/kg mjölk på svenska mjölkföretag. 

Traktorer och lastmaskiner används i stor utsträckning men det har inte gått att 

hitta kommersiella system för att ta tillvara värme från dessa. Däremot finns 

många andra källor där energi kan återvinnas vid mjölkproduktion t ex från mjölk, 

ventilationsluft eller gödsel. Energin från gödseln tas om hand genom att lägga 

slangar i gödselrännorna. Detta system ger låg temperaturhöjning och är därför 

mindre intressanta om de inte används tillsammans med en värmepump.  

För bostäder och industrier är det vanligt att ta vara på energin i frånluften. I stall 

för mjölkkor är det teoretiskt möjligt att utnyttja en del av kornas värmeavgivning 

genom att kondensera ut fukt och därigenom kunna sänka ventilationsflödet till 

kravet för att klara 3000 ppm CO2. I Danmark marknadsförs system där man 

använder energin i frånluften som ”varma” sidan i en värmepump. Ett liknande 

system såldes även i Sverige tidigare, men är idag borta från marknaden p.g.a. 

skatteregler och att mekanisk ventilation inte längre är vanligt i stallar för mjölk-

kor. Det saknas kommersiell teknik för energiåtervinning vid naturlig ventilation.  

Det som enligt denna studie har störst energiåtervinningspotential är att ta tillvara 

värmen från mjölken. Ett relativt enkelt sätt är förkyla mjölken genom att värma 

inkommande vatten. Vilken sluttemperatur som erhålls, påverkas av vattenflödet, 

men sluttemperaturen kan aldrig bli högre än temperaturen hos mjölken. Det är 

vanligt att anläggningen justeras så att flödet av vatten är samma som flödet av 

mjölk det vill säga förhållande 1:1. Överslagsmässigt kan man räkna med att 

vattnets temperatur ut från värmeväxlaren kommer att vara 17-18 °C. Den låga 

temperaturen gör att användningsområdet är begränsat till frostskydd eller för-

värmning av dricksvatten. Fördelen med detta är att kylkompressorn används 

mindre vilket sparar elenergi. En annan fördel är att temperaturen i kyltanken inte 

varierar lika mycket vilket är positivt för mjölkkvalitén. Ett problem med dessa 

typer av system är att möta olika rytmer av flöden som kan uppstå mellan mjölk-

tillförsel och vattenförbrukning. Vissa specialarrangemang kan komma att 

behövas. 

En enklare lösning är att låta dricksvatten gå genom värmeväxlaren och acceptera 

den kylning som erhålls då korna ändå dricker. Det senare systemet passar sanno-

likt bäst i stallar med automatisk mjölkning eftersom flöde av mjölk sker under  

en större del av dygnet. Man kan dock inte utesluta att systemet skulle fungera  

i stallar med manuell mjölkning eftersom korna dricker mest i samband med att  

de blir mjölkade. 

För att erhålla högre temperatur till uppvärmning av vatten till disk etc. kan man 

ta vara på överskottsvärmen från mjölken vilket kan ge temperaturer upp till 

50 °C. Erhållen temperatur bestäms av hur anläggningen är justerad eftersom kyl-

kompressorn får sämre verkningsgrad om man tar för mycket energi före konden-

sorn. För att säkerställa god vattenkvalité krävs att vattnet håller minst 65 °C, och 

vid diskning av mjölkanläggning krävs minst 80 °C. Detta gör att endast en del av 

uppvärmningen av varmvatten kan täckas med överskottsvärme, men beräkningar 

visar att redan vid 50 kor finns ett överskott på ca 12 000 kWh/år som bara fläktas 

bort. Detta överskott kan minskas till hälften( 5 300 kWh) om man kyler ingående 

mjölk till 18 °C med hjälp av ingående vatten som beskrivits ovan.  
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Om inte avståndet är för långt mellan bostad och kylmaskin skulle det vara 

möjligt att använda det lågtempererade vattnet (ca 50 °C) i bostaden till tappvarm-

vatten och uppvärmning. Behovet av tappvarmvatten är relativt konstant både i 

bostaden och i mjölkproduktionen men måste värmas till minst 65 °C med annan 

energi t ex el. Energibehovet för uppvärmning i bostaden är beroende av utom-

hustemperaturen. Normalt krävs ingen uppvärmning när den är över +5-10 °C.  

Resultatet från denna studie visar det krävs ca 1 450 m
3
 mjölk per år vilket mot-

svara ca 160 kor (9200 kg/ko, år) för att klara både uppvärmning och förvärmning 

av varmvatten för bostaden. Dessa beräkningar utgår från ett ”medel”-hus i Sverige 

där avståndet mellan mjölkrum och hus är 100 m. Energin förs över med en väl-

isolerad värmekulvert. Beräkningarna baseras på klimatdata och bostadsyta. Detta 

ska tolkas så att lika mycket mjölk värmer olika många kvadratmeter beroende  

på var i landet man är. 

Skillnaden i energiförbrukning för uppvärmning är ca 60 % högre i Luleå jämfört 

med Lund för en ett hus på 150 m
2
 byggt mellan 1976-1990. Även skillnad i 

byggnadsår påverkar. Om man jämför ett hus byggt 1976-1990 med ett som är 

byggt 2008-2009 skiljer det 16-40 % i uppskattat energianvändning. Den högre 

siffran är för Luleå och den lägre för Lund. Flertalet byggnader på landsbygden 

har sitt ursprung i ännu äldre byggnader. I många fall har de dessutom större 

byggnadsyta än ”normalvillan” vilket i så fall medför att energibehovet har under-

skattats mycket. Det kommer därför att krävas mer mjölk för att kunna värma 

bostaden. 

Beräkningarna visar att det alltid finns tillräckligt med energi för att förvärma 

stallets tappvarmvatten till 50 °C. Om temperaturen på mjölken in i kyltanken 

sänks från 30 °C till 18 °C kommer tillgänglig energimängd till bostaden i stort 

sett att halveras.  

En viktig del av analysen är om energin i systemet klarar s.k. köldknäppar. Det är 

just toppeffekten som gör att det krävs relativt många kor. Vid 50 kor kan ca 44 % 

av energin för värme och varmvatten i bostaden ersättas med ”gratis” värme från 

kornas mjölk. Beräkningar visa att årskostnaden är 30-40 % billigare jämfört med 

olika värmepumpar eller pelletspanna även att man räknar in värmeförluster i kul-

verten. Det krävs dock en stor investering för att kunna utnyttja energin i bostaden, 

men vid gynnsamma förhållanden t ex kort avstånd kan det ändå vara intressant att 

undersöka om det är lönsamt att utnyttja överskottsvärmen från mjölkkylning, och 

komplettera med el eller fastbränsle för att klara de kallaste perioderna. Det kan 

även vara lönsamt om det är möjligt att utnyttja en befintlig fastbränsleanläggning  

i bostaden.  

Förlusterna som uppstår i kulverten är långt ifrån försumbara. I studien har dessa 

uppskattats till mellan 1920 och 5760 kWh beroende på om energin förs över till 

bostaden i intervaller (lägre) eller i kontinuerligt (högre). I räkneexemplet ovan 

var förlusterna ca 30 % och vid mindre överförd energimängd kommer därför 

förlusterna att utgöra en större andel.  

System med värmeåtervinning måste innehålla en ackumulatortank som buffert. 

Den mest effektiva lösningen är troligen en tank med värmeslinga som förvärmer 

vattnet som ska bli varmvatten. Utan att några beräkningar utförts är det rimligt  

att anta att det borde krävas en mindre ackumulatortank vid automatisk (robot) 
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mjölkning eftersom kylkompressorn går under en stor del av dygnet. Samma 

förhållanden torde råda när man har ett system med isbank.  

Det är viktigt att systemet är korrekt dimensionerat och uppbyggt. I projektet har 

framkommit exempel som visar betydelsen av detta. Temperaturen på vattnet  

som gick till bostaden var lägre än den som kom tillbaka vilket tyder på att varm-

vattenberedaren i bostaden värmde vattnet i stallet istället för tvärt om. Sannolikt 

beror detta på felaktig uppbyggnad.  

Systemet som utvecklats av DVI A/S där man tagit värmeåtervinning ett steg 

längre, skulle vara intressant att utvärdera noggrannare. Framförallt vore det 

intressant att studera hur mycket högre temperaturen blir i kollektorslangen tack 

vare att den vid behov tjänar som värmesänka.  

Om man mäter miljöbelastningen i CO2-ekvivalenter är systemet med värmeåter-

vinning från mjölk bättre än övriga system med värmepump och likvärdigt med 

pellets om man använder el producerad som ”nordisk elmix” eller ”grön el”. 

Ingen jämförelse har gjorts med annat fastbränsle. 

Slutsats 

Det är alltid lönsamt att sänka temperaturen i mjölken så mycket som möjligt 

genom förkylning av mjölken före mjölktanken eftersom det spar både elenergi 

och gör att mindre kyleffekt krävs. 

Kylningen av mjölken avger tillräckligt med energi för att klara djurstallets behov 

av uppvärmning samt räcker även till att förvärma tappvarmvatten i alla studerade 

gårdsstorlekar.  

Det krävs 1 450 m
3
 mjölk per år för att klara hela årsbehovet av energi för värme 

och varmvatten för en medelbostad i Sverige. Det krävs mera mjölk om bostaden 

är äldre, större eller ligger i norra Sverige.  

Det är lönsamt att utnyttja överskottsvärmen för uppvärmning av bostaden om 

mjölkkylningen ger nödvändig effekt och mängd energi, trots att man måste 

bygga 100 m värmekulvert. 

Förlusterna i värmekulverten till bostadshuset är inte försumbara och måste  

finnas med i bedömningen av om det är lönsamt att utnyttja överskottsvärme  

från kylmaskinen till värme och varmvatten i bostaden. Förlusterna kan minskas  

om vattnet i kulverten cirkulerar kortare tid. 
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Bilaga 1. Utsläppsfaktorer 

Tabell 20. Utsläppsfaktorer för nordisk elmix(Berglund et al., 2009). 

Nordisk elmix     

CO2 89  g/kWh 

CH4 0,79  g/kWh 

N2O 0,005  g/kWh 

CO2-ekv 118,4275 g/kWh 

 

Tabell 21. Utsläppsfaktorer för marginalel(Berglund et al., 2009). 

Marginalel     

CO2 960  g/kWh 

CH4 3,6  g/kWh 

N2O 0,05  g/kWh 

CO2-ekv 1064,9 g/kWh 

 

Tabell 22. Utsläppsfaktorer för grön el(Berglund et al., 2009). 

Grön el     

CO2 27  g/kWh 

CH4 0,000025  g/kWh 

N2O 0,0033 g/kWh  

CO2-ekv 27,984 g/kWh 

 

Tabell 23. Utsläppsfaktorer för eldningsolja(Naturvårdsverket, 2011[2],[3] och [4]). 

Eldningsolja 1     

CO2 268 g/kWh 

CH4 0,0072 g/kWh 

N2O 0,0072 g/kWh 

CO2-ekv 270,3256 g/kWh 

 

Tabell 24. Utsläppsfaktorer för träpellets(Naturvårdverket, 2011[3] och [4]). 

Pellets     

CO2 0 g/kWh 

CH4 0,01 g/kWh 

N2O 0,018 g/kWh 

CO2-ekv 5,614 g/kWh 
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