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Sammanfattning
Syftet med detta examensarbete är att värdera och jämföra ett antal utvalda
kyltekniker, med huvudfokus på värmedriven kyla. Dels för en specifik befintlig
byggnad men även en generell jämförelse som kan ligga till grund för andra projekt.
Arbetet är utfört i samarbete med ÅF i Borlänge. Den specifika byggnaden som har
undersökts är belägen i Borlänge och kyls idag av stadsvatten, och har en kyleffekt på
655kW. Borlänge Energis fjärrvärmenät ligger till grund för samtliga beräkningar
och antaganden. Huvudsyftet har varit att jämföra de olika kylteknikerna ur ett
ekonomiskt perspektiv, men även snudda vid ett miljöperspektiv. Utöver detta så
var syftet att undersöka hur en fjärrvärmeleverantör ska kunna leverera kyla till sin
kund, utan att behöva gräva ner nya fjärrkylledningar.
De kyltekniker som jämförts i detta arbete är absorptionskyla, adsorptionskyla,
sorptiv kyla & eldriven kompressorkyla. För att kunna jämföra de olika teknikerna
har den totala livscykelkostnaden beräknas. Investeringskostnader och data har
erhållits ifrån leverantörer genom kontakt med kunniga säljare. Driftkostnader har
beräknats fram med hjälp av driftdata samt energipriser hos Borlänge Energi.
Kostnader för installation, frakt och lyft är inte medräknade i detta arbete.
För den befintliga byggnaden visade det sig att den mest kostnadseffektiva lösningen
är absorptionskyla, tätt följt av att komplettera befintligt system med frikyla i form
utav en kylmedelkylare. Absorptionskylan har väldigt låga driftkostnader under
sommarhalvåret, då fjärrvärmepriset är som lägst. Dyrast av teknikerna är
adsorptionskyla, tack vare den dyra investeringskostnaden och dess låga
verkningsgrad.
Även för den generella jämförelsen visade det sig att den mest kostnadseffektiva
lösningen är absorptionskyla, tätt följt av eldriven kompressorkyla.
Absorptionskylan har mycket låga driftkostnader, men kompressorkylan har istället
en lägre investeringskostnad och mycket bättre verkningsgrad.
Om Borlänge Energi skulle sälja fjärrvärmeproducerad kyla under sommaren, så
skulle de vid 655kW kyleffekt ha en återbetalningstid av ett absorptionskylaggregat
på endast 2 år. Skulle de istället ha en kyleffekt på 100kW skulle återbetalningstiden
vara ca 5 år.
Slutsatser kan dras ifrån detta arbete att byggnader med högre kyleffekt är mer
fördelaktiga för värmedriven kyla.
Nyckelord: värmedriven kyla, absorptionskyla, adsorptionskyla, sorpiv kyla.
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Abstract
The aim of this thesis is to evaluate and compare a number of selected chilling
techniques, with a main focus on heat driven cooling. Mainly for an existing
building, but also a more general comparison that can be used as a basis for other
projects. This thesis has been carried out in cooperation with ÅF in Borlänge. The
building that has been investigated is located in Borlänge. All calculations and
assumptions regarding the district heating network are based on Borlänge Energi’s
district heating network. The main purpose has been to compare the different
cooling techniques from an economical point of view, but also a slight comparison
from an environmental point of view. In addition, the purpose has been to
investigate how a district heating supplier can deliver cooling to its customers
without having to dig down new district cooling pipes.
The cooling techniques compared in this thesis are absorption chillers, adsorption
chillers, sorptive cooling and conventional electrical compression chillers. In order
to compare the different techniques, the total life cycle cost has been calculated.
Investment costs and data have been obtained from skillful salesmen representing
various companies. Operating costs have been calculated using data and energy
prices from Borlänge Energi. Costs for installation, shipping and lifting are not
included in this thesis.
The most cost-effective solution for the existing building is to install an absorption
chiller, closely followed by complementing the existing cooling system with free
cooling. The absorption chillers has very low operating costs during the summer,
when the price of the district heating is at its lowest. The most expensive technique
are adsorption cooling, due to its expensive investment cost and its low efficiency.
For the general comparison, it was found that the most cost-effective solution is
absorption chiller as well, closely followed by the conventional compressor chiller.
The absorption chillers has much lower operating costs than its competitors, but the
compressor chiller has a lower investment cost and a much better efficiency.
If Borlänge Energi were to sell district heat-produced cooling during the summer
using an adsorption chiller, they would have a payback time of only approximately 2
years, with a cooling power of 655kW. With a cooling power of 100 kW, the
payback time would be approximately 5 years.
Conclusions can be drawn from this thesis that buildings with higher cooling demand
are better suited for heat-driven cooling.
Keywords: heat driven cooling, absorption cooling, adsorption cooling, sorpive
cooling.
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1.Bakgrund
Trygg och Amiri (2007) menar att med höjda krav på byggnadens inomhusklimat,
högre levnadsstandard samt ökad användning av elektronisk utrustning så kommer
kylbehovet att öka i Sverige. Detta märks även i den lokala byggbranschen med ett
ökande antal kylprojekt och högre prestanda.
Den årliga energianvändningen inom bostad & service-sektorn ligger på ca 140TWh
i Sverige, vilket motsvarar nästan 40 % av den totala energianvändningen
(Energimyndigheten 2016). I Sverige 2015 kom 24 % av den totala fjärrvärmen
ifrån avfallsdrivna kraftvärmeverk samt 20 % ifrån biobränsledrivna kraftvärmeverk
(Werner 2016). Med kraftvärmeverk innebär det att elektricitet och värme
produceras samtidigt genom att förbränna bränsle, i dessa fall avfall(sopor) samt
förnyelsebar biomassa. Även om elanvändningen ändras beroende på årstid så
används relativt mycket el även under de varmare månaderna. Däremot är
värmebehovet som lägst under sommarmånaderna.
Det fortsatt höga elbehovet medför att kraftvärmeverken behöver producera el även
under sommarmånaderna. Således produceras även mycket värme som inte används
i stor utsträckning. I många svenska fjärrvärmenät går därför mycket värme till spillo
under sommarmånaderna. Passande nog så är kylbehovet som högst under
sommarmånaderna. Genom att se över ett system och lokalisera förbättringsåtgärder
kan energianvändningen minskas, utan att tumma på komforten.
Genom att implementera moderna värmedrivna kylapparater kan en stor del av
denna överskottsvärme tas vara på (Trygg & Amiri 2007). Genom att ersätta de
befintliga eldrivna kompressorkylmaskiner med värmedrivna kylmaskiner kan
elanvändningen minskas. En minskad elanvändning resulterar i ett lägre CO2-utsläpp
då marginalelen i Sverige antas vara kolkondensproducerad (Fahlén, Trygg &
Ahlgren 2012). För att uppnå ett mer effektivt energisystem menar Zinko et al.
(2004) att fossilbaserad elproduktion bör ersättas med el framställd på biomassa.
Vidare menar författarna att genom att denna el produceras i kraftvärmeverk och
den producerade värmen tas till vara blir systemnyttan ännu större (ibid.).
Chorowski & Pyrka (2015) menar att problemet med de vanligaste kommersiella
värmedrivna kylmaskinerna är att de ofta kräver värme över 85°C för att fungera
någorlunda bra. Under sommarmånaderna skickar fjärrvärmebolag ofta ut
lågtempererat hetvatten på ca 65°C. Om behovet finns så finns ofta även möjlighet
att höja temperaturen under sommaren. Under sommarmånaderna skickar Borlänge
Energi ut fjärrvärme med en framledningstemperatur på ca 80°C, vilket möjligen
passar värmedrivna kyllösningar.
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Borlänge Energi AB är ett kommunalägt bolag som levererar värme, el, vatten och
stadsnät till borlängeborna (Borlänge Energi 2017). Borlänge Energi AB levererar
fjärrvärme till både hushåll och företag. Fjärrvärmen i deras nät baseras till nästan
hälften på rest- och spillvärme ifrån närliggande industrier. De industrier som är
inkopplade på fjärrvärmenätet är SSAB, som är en stålindustri samt Stora Enso
Kvarnsveden, som är en pappersindustri. Utöver detta så produceras både
fjärrvärme och el i kraftvärmeverket Bäckelund, som drivs på källsorterat avfall och
flis. De reservpannor som finns i systemet drivs på olja och el (Borlänge Energi
2017).
Syftet med detta arbete är att genom en jämförelsestudie jämföra ett antal utvalda
kyltekniker för komfortkyla. Huvudfokus ligger på värmedrivna kyltekniker som
kan appliceras till befintliga fjärrvärmenät, där fjärrkyla saknas. Resultatet med
denna jämförelsestudie kan sedan användas för att ge en bra blick över hur de olika
kylteknikerna står sig emot varandra, ekonomiskt men även ur ett grundläggande
miljöperspektiv. Resultatet kan även användas för att ge en anvisning om vilken
kylteknik som är bäst lämpad för olika kylbehov.
1.1 Syfte

Syftet med detta examensarbete är att värdera och jämföra ett antal utvalda
kyltekniker för att kunna redovisa vilken teknik som lämpar sig bäst för berörd
byggnad. Syftet med arbetet är även att undersöka hur en fjärrvärmeleverantör bäst
kan leverera kyla utan att behöva gräva ner nya fjärrkylledningar.

1.2 Frågeställningar

 Vilken kylteknik är bäst lämpad för en befintlig byggnad som försörjs av
fjärrvärme?
 Vilka byggnader är bäst lämpade för fjärrvärmedriven kyla?
 Är konvertering till värmedriven kyla lönsamt för befintlig byggnad?
 Hur står sig värmedriven kyla mot konventionell kompressorkyla?
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1.3 Avgränsningar

Detta arbete har begränsat sig till fjärrvärmenätet i Borlänge, som ägs och drivs av
Borlänge Energi. Endast befintliga tekniker används i arbetet, arbetet innefattar inte
att ta fram någon ny lösning för produktion av kyla. Jämförelsen behandlar primärt
värmedrivna kyltekniker, men även andra konkurrerande tekniker ses över. För
produktion av värmedriven kyla behandlas endast produkter avsedda för
lågtempererad värme, med lågtempererad värme menas temperaturer under 100°C.
Kyleffekterna som används och jämförs i denna utredning är 655 kW (kyleffekten
för anläggningen) & 100 kW för att denna studie ska kunna användas som referens
till andra byggnader, både nybyggnationer och befintliga. Detta arbete lägger störst
vikt på den ekonomiska aspekten vid jämförelsen, men en enklare beräkning av
miljöpåverkan för de olika teknikerna kommer att genomföras samt diskuteras.
1.3.1 Anläggningen
Arbetet avgränsas till ett specifikt objekt beläget i Borlänge, denna byggnad kyls idag
med kyld tilluft. Fastigheten är uppdelad i 8 delar, dessa delar betjänas av ett
luftbehandlingsaggregat vardera. I dagsläget kyls luften av ett antal kylbatterier
kopplade till respektive luftbehandlingsaggregat samt ett antal kylbafflar. Dessa
batterier och bafflar försörjs av ett köldmedia som kyls av en stadsvattenmatad
plattvärmeväxlare placerad i en undercentral. Det är alltså vanligt dricksvatten som
används för att kyla denna fastighet i dagsläget. Idag har man inte hittat något
användningsområde för det använda tappvattnet, och skickar således ut det i
dagvattensystemet. Ingen frikyla finns i dagsläget installerad i systemet. Den
sammanlagda kyleffekten för fastigheten är 655 kW, där den fastighetsdelen med
högst kyleffekt har 136 kW och den med minst kyleffekt har 35 kW. Detta objekt
liknar ett flertal av de kunder Borlänge Energi har i dagsläget. Hur detta kylsystem
är uppbyggt finns bifogat i form av ett flödesschema, se bilaga 1.
Då denna byggnad har ett befintligt köldbärarsystem, med tillhörande
dimensionerade kylbafflar och kylbatterier så kommer sorptiv kyla att inte tas med i
jämförelsen för befintliga byggnaden. Detta då en konvertering till sorptiv kyla
skulle resultera i väldigt omfattande ombyggnationer, samt stora
investeringskostnader då 8 nya luftbehandlingsaggregat skulle behövas. Sorptiv kyla
tas däremot med i den mer generella jämförelsen.
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Årsförbrukningen av stadsvatten för kyla för år 2016 var 45 657m3. 2016 kostade
allt vatten som gick åt till att kyla byggnaden 248 500kr. Detta ger ett pris på ca
5,5kr/m3 stadsvatten. År 2015 användes 38 511m3 vatten för att kyla, detta kostade
sammanlagt 211 800kr vilket också ger ett pris på ca 5,5kr/m3. Månadsfördelningen
av vattnet finns redovisat i Tabell 1 nedan, samtlig data är levererad av Borlänge
Energi.
Tabell 1: Stadsvattenförbrukning till kyla år 2016.

Månad – År

Levererat vatten (m3)

Dec - 2015
Jan - 2016
Feb - 2016
Mars - 2016
April - 2016
Maj - 2016
Juni – 2016
Juli - 2016
Aug - 2016
Sep - 2016
Okt - 2016
Nov - 2016
Totalt

751
221
213
223
243
753
1846
12394
18428
8746
1526
317
45 657

För att en beräkning av frikyla till byggnaden ska vara genomförbar antas kylbehovet
under de kalla månaderna vara ca 150kW, detta motsvarar samtliga serverrum som
kyls kontinuerligt samt några kW extra för säkerhets skull. I denna utredning antas
frikylan kunna leverera samtlig kyla under de kalla månaderna när utetemperaturen
inte överstiger 8°C, intervallet antas vara 15 sept – 15 maj. Genom dessa
antaganden kan den sammanlagda vattenförbrukningen med hjälp av Tabell 1 ovan
antas vara 37 343m3.
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2. Teori
2.1 Kompressorkylmaskin (KKM)

Kompressorkylmaskinen är den vanligaste av kylmaskinerna och finns i de flesta
storlekar. Det är en flexibel, simpel och förhållandevis billig teknik(Sagebrand,
Zinko & Walletun 2015). En KKM består av en kompressor, en förångare, en
kondensor samt en ventil (Warfvinge & Dahlblom 2014). Processen börjar med att
det interna köldmediet förångas i förångaren under lågt tryck och vid låg
temperatur, detta genom att absorbera värme ifrån den externa köldbäraren. Det är
i detta steg som själva kylan ”produceras”. Det förångade köldmediet leds till
kompressorn där trycket och temperaturen ökas. Ångan leds efter kompressorn till
kondensorn, där den avger värme och återgår till flytande form. Det nu
kondenserade köldmediet leds tillbaka till förångaren genom en expansionsventil.
Trycket sänks åter och kokpunkten likaså, således kan cykeln återupprepas.

Figur 1: Flödesschema för en grundläggande kompressorkylcykel.

En KKM är i grund och botten samma process som en värmepump. Istället för att
kyla en köldbärare i förångaren som denna process gör, så tas den avgivna värmen
ifrån kondensorn vara på i en värmepump. Det finns i huvudsak två olika varianter
av en KKM, luftkylda & vätskekylda KKM. Denna jämförelse tar med båda
alternativen.
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2.2 Absorptionskylmaskin (AbKM)

Absorptionskylmaskiner kan användas till både komfortkyla och processkyla, för
processkyla krävs mycket höga temperaturer på värmebäraren vilket inte anses
intressant för detta arbete. En AbKM avsedd för komfortkyla kan drivas på lägre
temperaturer, gärna runt 90°C (Zinko et al. 2004).
Skillnaden mellan en AbKM och en konventionell KKM är att istället för en
kompressor så har en AbKM ersatts med en generator, en absorbator, en intern
värmeväxlare och en cirkulationspump. De flesta metoder för att producera kyla
bygger på en och samma princip, att ett köldmedia förångas vid låg temperatur och
lågt tryck. En AbKM drivs på tillförd värme i form av förbränning av bränsle, ånga
eller som i detta arbete hetvatten ifrån fjärrvärmenätet. Förutom fjärrvärme kan
hetvattendrivna AbKM drivas på spillvärme eller solvärme (ibid.).
En AbKM arbetar med en utspädd lösning av ett köldmedia och en absorbent. Som
köldmedia används antingen ammoniak eller vatten. När ammoniak används som
köldmedia används vatten som absorbent, lithiumbromid(LiBr) används som
absorbent där vattnet är köldmedia. Det vanligaste utförandet vid komfortkyla är
vatten & lithiumbromid (Kovacs et al. 2009).
Figur 2 nedan visar schematiskt hur en typisk absorptionskylcykel fungerar, där 8
steg är illustrerade. Det första steget innebär att lösningen av köldmedia och
absorbent separeras i generatorn genom att lösningen värms upp under ett högt
tryck. Tack vare avdunstningen kan det nu gasformiga köldmediet ledas till
kondensorn där det kondenseras och kyls ned. Absorbenten leds tillbaka till
absorbatorn. Det kondenserade köldmediet leds sedan genom en expansionsventil
till förångaren. Expansionsventilerna ser till att rätt tryck hålls i kretsen, samt styr så
att rätt flöde uppnås. Väl i förångaren ”produceras” själva kylan. Köldmediet
förångas vid ett väldigt lågt tryck genom att absorbera värme ifrån den externa
köldbärarkretsen. Absorbenten i absorbatorn absorberar det förångade köldmediet,
och den initiala utspädda lösningen återfås. Denna lösning pumpas tillbaka till
generatorn samtidigt som den passerar en värmeväxlare där värme tas ifrån
absorbenten som leds till absorbatorn (Rydstrand, Martin & Westermark 2004).
Fördelarna med absorptionskyla är att det är en tyst teknik, kan drivas på
lågkvalitativ värme samt har ett lågt utsläpp av växthusgaser (Liu, Shi & Fang 2012).
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Figur 2: Typisk absorptionskylcykel (Rydstrand, Martin & Westermark 2004).

En av de största nackdelarna med en AbKM är att den har en relativt dålig avkylning
av värmebäraren, oftast inte mer än 10°C (Martin & Udomsri, 2013). När
värmebäraren är fjärrvärme medför den låga avkylningen att returen inte bör
återföras till fjärrvärmens returledning, detta då man vill ha så låg temperatur som
möjligt på returen för att maximera värmeeffekten i nätet. Vanligtvis har en AbKM
ett COP-värde på ca 0.7, vilket är relativt lågt.
2.3 Adsorptionskylmaskin (AdKM)

En adsorptionskylcykel består grundläggande av en adsorbatorenhet, en kondensor
och en förångare. Det viktigaste med denna teknik är att adsorbatorenheten
innehåller ett hygroskopiskt och poröst salt, ofta kiselgel (även kallat silicagel)
(Sagebrand, Zinko & Walletun 2015). De flesta har varit i kontakt med kiselgel utan
att veta om det, i form utav små vita påsar som fås med när man köper t.ex.
elektronikvaror och skor där dess syfte är att adsorbera fukt.
Figur 3 nedan visar ett flödesschema av en grundläggande adsorptionskylprocess, i
detta fall representerar värmebäraren fjärrvärme.
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Processen börjar med att det svala torra saltet i adsorbatorenheten kommer vilja
adsorbera vätska ifrån förångaren, i och med att detta sker kommer förångaren kylas
och således kyla den externa köldbäraren. När saltet mättats av all vätska, behöver
processen reverseras. Detta görs genom att det mättade saltet värms upp utav
värmebäraren så att all den adsorberade vätskan förångas och leds till kondensorn.
Väl i kondensorn kondenseras vattenångan och leds tillbaka till förångaren igen. För
att denna cykel ska kunna upprepas, behövs adsorbatorenheten kylas ned av
omgivningen. När saltet har fått en tillräckligt låg temperatur kommer det vilja öka
sin fuktmängd igen, således kan cykeln upprepas (Sagebrand, Zinko & Walletun
2015).

Figur 3: Flödesschema för en grundläggande adsorptionskylcykel.

Nackdelen med denna enkla lösning med endast en adsorbatorenhet är att den inte
genererar kyla konstant, utan endast när det torra och svala saltet adsorberar vätska
ifrån förångaren. För att lösa detta så går det att implementera en andra
adsorbatorenhet som adsorberar vätska medan den första enheten reverseras. Alltså
växelkör man de båda enheterna, när den ena adsorberar vätska så reverseras den
andra och vice versa. Fördelen med adsorbtionskyla är att den kan drivas på lite
lägre temperaturer (55-90°C), vilket är lämpligt då det motsvarar ett svenskt
fjärrvärmenät i sommardrift (Sagebrand, Zinko & Walletun 2015). Fördelarna med
adsorptionskyla är att det är en tyst teknik, kräver relativt liten storlek samt har ett
lågt utsläpp av växthusgaser (Liu, Shi & Fang 2012).
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2.4 Sorptiv kyla

Till skillnad mot absorptionskyla och adsorptionskyla, som kyler en extern
köldbärarkrets så kyls luft direkt igenom en sorptiv kylprocess. Sorptiv kyla är en
variant på evaporativ kyla, med evaporativ kyla menas att genom fuktning av torr
luft så uppstår det en kyleffekt. Enklare former av evaporativ kyla har använts i
hundratals år i varma och torra klimat (Sagebrand, Zinko & Walletun 2015). Denna
sorptionskyla är oftast integrerat i ett ventilationsaggregat, i Sverige är Munters
starkt förknippade till sorptionskyla med sitt branschledande aggregat DesiCool®.
Figur 4 nedan illustrerar ett ventilationsaggregat med integrerad sorptiv kyla, med
dess relevanta komponenter. En tumregel för sorptiv kyla är att för varje gram
vatten som tillförs i 1kg luft så minskar lufttemperaturen med 2,5°C och för varje
gram som bortförs ifrån 1kg luft ökar lufttemperaturen med 3,3°C (Munters 2017).

Figur 4: Ventilationsaggregat med integrerat sorptiv kyla från Munters (Munters 2017).

Den sorptiva kylprocessen fungerar genom att uppvärmd och kontaminerad luft tas
ifrån byggnaden, där det först går igenom ett filter(a) för att större partiklar inte ska
ta sig in i och förstöra kylare & växlare. Därefter fuktas denna frånluft i den
evaporativa kylaren(b), där en kyleffekt uppstår. Parallellt som ovan sker tas uteluft
in genom ett filter(1) och värms upp och torkas av torkrotorn(2). Därefter passerar
den varma tilluften och den kylda frånluften den roterande värmeväxlaren(4), där
värme överförs ifrån tilluften till frånluften. Efter värmeväxlingen så kyls tilluften
ytterligare av en evaporativ kylare(6), och behaglig luft kan tillföras i byggnaden.
Frånluften värms ytterligare efter värmeväxlingen av ett regenereringsbatteri(c), för
att kunna absorbera mer fukt.
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Den nu uppvärmda frånluften passerar till sist torkrotorn(2) och driver ur fukten
ifrån rotorn. Det är i regenereringsbatteriet(c) den drivande fjärrvärmen kopplas in.
En av fördelarna med detta alternativ är att aggregatet har mycket hög
värmeåtervinning (90 %) under vintertid, och således behövs inte så mycket energi
användas vid uppvärmning av tilluften under de kallare månaderna. Även att det inte
behövs högre temperatur än 60°C på värmen, och kan därför användas i de flesta
fjärrvärmenät (Munters 2017).

2.5 Plattvärmeväxlare, kylbatteri & kylbaffel

För att få en grundläggande idé och kunskap om den befintliga byggnaden redovisas
här teori om de viktigaste komponenterna i kylsystemet.
En plattvärmeväxlares jobb är att växla termisk energi mellan två fluider, Figur 5
nedan visar hur en typisk plattvärmeväxlare är konstruerad. Inne i värmeväxlaren
sitter det ett antal tunna räfflade metallplattor tätt ihop. Två fluider med olika
temperaturer möts på varsin sida av dessa metallplattor, och värmeenergi absorberas
ifrån den varmare fluiden till den svalare. Alltså kommer de två fluiderna aldrig i
direkt kontakt med varandra. Anledningen till att de tunna metallplattorna är
räfflade är för att maximera ytan där värme kan utbytas. En plattvärmeväxlare kan
således användas till att både värma och kyla (WCR 2017).

Figur 5: Förklarande figur för en generell plattvärmeväxlare (WCR 2017).
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Då en plattvärmeväxlare endast växlar termisk energi mellan två vätskor, och denna
utredning fokuserar på komfortkyla i form av kyld tilluft så behövs ytterligare
komponenter för att producera detta. Vid kylning av större luftflöden är kylbatterier
vanligast. Ett kylbatteri består vanligtvis av kopparrör som kyler ned
aluminiumlameller genom att ett köldmedia flödar i kopparrören och avger värme.
De nedkylda aluminiumlamellerna kyler ner den genomströmmande luften, och en
behaglig lufttemperatur uppnås (Warfvinge & Dahlblom 2014). Figur 6 nedan visar
hur ett typiskt kylbatteri fungerar.

Figur 6: Förklarande figur för ett typiskt kylbatteri (Aircoil 2017).

Där kyla endast behövs vid enstaka utrymmen, så används ofta kylbafflar istället för
kylbatteri. Detta är vanligt förekommande i kontor och liknande utrymmen. Rent
tekniskt så är de i princip identiska som ett ovan nämnt kylbatteri. Ett kylmedia
kyler ner lameller som sedan kyler tilluften (Warfving & Dahlblom 2014). Fördelen
med kylbafflar är att de är väldigt anpassningsbara och förhållandevis enkla. Figur 7
nedan visar hur en typisk aktiv kylbaffel ser ut. Kylbafflar finns både som aktiva och
passiva, med en aktiv baffel menas att fräsch tilluft tillförs medan en passiv enbart
drivs av egenkonvektion (ibid.).

Figur 7: Kylbaffel, fläktwoods WEGA II (Fläktwoods 2017).
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2.6 Frikyla

Frikyla är precis vad det låter som, att kyla tas gratis ifrån t.ex. den svala uteluften.
Det enda som behövs är minimalt med el till pumpar och fläktar (Warfvinge &
Dahlblom 2014) Detta görs genom att en krets med kylmedia kyls ned av uteluften i
en värmeväxlare med hjälp av en kylfläkt som får den kalla uteluften att träffa
värmeväxlarens kylytor. Sedan växlas denna krets med ännu en köldbärarkrets i en
värmeväxlare. Denna tekniska lösning fungerar som ett komplement till en
kylmaskin, för att få ett energieffektivt system. Under de svalare månaderna behövs
således kylmaskinen inte användas i lika stor utsträckning. Frikyla används med
fördel till system som använder en köldbärarkrets i systemet, t.ex. kompressorkyla,
absorptionskyla & adsorptionkyla. I denna utredning antas frikylan kunna leverera
samtlig kyla under de kalla månaderna, denna period antas vara 15 sept – 15 maj.
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3. Metod
Denna utredning utfördes genom att lämpliga kyltekniker valdes ut och undersöktes
grundligt. Information och data hämtades ifrån ett flertal olika källor, bland annat
böcker, vetenskapliga artiklar & diverse hemsidor. Denna information användes
sedan för att teoretiskt kunna redovisa hur samtliga tekniker fungerade. Parallellt
med att teorikapitlet sammanställdes så skickades förfrågningar ut till försäljare av
kylmaskiner. I detta utskick beskrevs kortfattat examensarbetet och dess syfte, följt
av en förfrågan om att besvara frågor samt tillhandahålla data om deras produkter.
Dessa frågor var:
 Investeringskostnad
 Livslängd för kylmaskin
 Servicebehov för kylmaskin
 Data för kylmaskiner med 100 & 655kW kyleffekt
 Produktdatablad
För att företagen skulle kunna svara på frågorna, samt leverera data för produkter
behövde de data för att utföra lämpliga beräkningar. Data som levererades var
följande:
 Kyleffekt: 655 kW & 100 kW
 Framledningstemperatur på fjärrvärme: 80°C
 Temperatur på kylvatten: 30°C
 Framledningstemperatur köldkrets: 7°C
 Returtemperatur köldkrets: 12°C
Då sorptiv kyla endast användes för den generella jämförelsen, och inte använder sig
av något köldmedia så behövdes annan data än ovan för att kunna välja ett lämpligt
aggregat, denna data var:
 Kyleffekt: 100 kW
 Uteluftflöde: ~7m3/s
 Framledningstemperatur på fjärrvärme: 80°C
 Tilluftstemperatur: 16°C
 Uteluftstemperatur sommartid: 27°C
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Förfrågningarna kom sedan tillbaka ifrån företagen, oftast i form av färdiga offerter.
Ifrån dessa så exporterades data till en Excel-fil för att enklare kunna sammanställa
allt. Data med driftkostnader i form av energipriser hämtades direkt ifrån Borlänge
Energis hemsida, den befintliga byggnadens använda energi levererades av Borlänge
Energi. I vissa fall där företagen levererade knapphändiga offerter, där en del
kostnader/värden saknades så uppskattades dessa genom att jämföra med övriga
offerter samt diskutera med kunniga inom ämnet.
När alla investerings-, drift- & underhållskostnader var kartlagda så utfördes LCCberäkningar för samtliga kylmaskiner, för båda fallen. Därefter sammanställdes
flertalet stapeldiagram med livscykelkostnad, driftkostnad, koldioxidutsläpp grundat
på typiska svenska fjärrvärmeförhållanden & koldioxidutsläpp för Borlänge Energis
fjärrvärmenät. Detta gjordes för att jämföra de olika teknikerna med varandra.
För att undersöka hur Borlänge Energi skulle kunna investera i fjärrvärmedrivna
kylmaskiner och sälja den producerade kylan så beräknades återbetalningstiden för
ett antal olika kylmaskiner. När dessa var beräknade sammanställdes de i
stapeldiagram. Resultaten diskuterades och avslutningsvis skrevs en slutsats av detta
arbete.
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4. Beräkningar
4.1 Livscykelkostnad (LCC)

En LCC används främst när man vill utvärdera och jämföra investeringar, för att se
hur ett inköp kommer påverka ekonomin framöver. För att kunna beräkna ett
objekts livscykelkostnad behöver alla förväntade kostnader under hela dess
nyttjandetid tas med i beräkningen.
Livscykelkostnaden består av 3 huvuddelar: investeringskostnaden, driftkostnaden
samt underhållskostnaden under dess livslängd, se ekvation (1) nedan. Den
sammanlagda driftkostnaden fås igenom att multiplicera den årliga driftkostnaden
med en nusummefaktor, se ekvation (2) nedan. Den sammanlagda
underhållskostnaden fås igenom att multiplicera den årliga underhållskostnaden med
en nusummefaktor, se ekvation (3) nedan. För att ekvation (2) & (3) ska gälla
behöver de årliga kostnaderna vara lika stora varje år. Nusummefaktorn fås igenom
ekvation (4) nedan, där rk representerar kalkylräntan och n representerar objektets
förväntade livslängd.
𝑳𝑪𝑪𝒕𝒐𝒕 = 𝑮 + 𝑳𝑪𝑪𝒅𝒓𝒊𝒇𝒕 + 𝑳𝑪𝑪𝒖𝒏𝒅𝒆𝒓𝒉å𝒍𝒍

(1)

𝐺 = 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑
𝑳𝑪𝑪𝒅𝒓𝒊𝒇𝒕 = 𝑫 × 𝑵𝑺

(2)

𝐷 = 𝐷𝑟𝑖𝑓𝑡𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 𝑝𝑒𝑟 å𝑟
𝑁𝑆 = 𝑁𝑢𝑠𝑢𝑚𝑚𝑒𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟
𝑳𝑪𝑪𝒖𝒏𝒅𝒆𝒓𝒉å𝒍𝒍 = 𝑼 × 𝑵𝑺

(3)

𝑈 = 𝑈𝑛𝑑𝑒𝑟ℎå𝑙𝑙𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 𝑝𝑒𝑟 å𝑟
𝑵𝒖𝒔𝒖𝒎𝒎𝒆𝒇𝒂𝒌𝒕𝒐𝒓 =

𝟏−(𝟏+𝟎,𝟎𝟏×𝒓𝒌 )−𝒏
𝟎,𝟎𝟏×𝒓𝒌

𝑟𝑘 = 𝐾𝑎𝑙𝑘𝑦𝑙𝑟ä𝑛𝑡𝑎
𝑛 = 𝐿𝑖𝑣𝑠𝑙ä𝑛𝑔𝑑
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(4)

Investeringskostnaden fås direkt ifrån säljare för respektive kylaggregat/växlare. En
uppskattad underhållskostnad fås antingen direkt ifrån en säljare, eller så räknas den
fram då serviceintervall, arbetstimmar samt timpris tas hänsyn till. Driftkostnaden
fås igenom att se över den mängd energi som används under ett år, samt vilken typ
av energi som driver processen. Sedan tas ett pris per kWh fram för denna energi,
och driftkostnaden kan således beräknas. Livslängden för produkterna antas vara 25
år om ingen annan information fås ifrån säljare. Kalkylräntan har antagits vara 4 %
för samtliga beräkningar.
Energipriserna har hämtats direkt ifrån Borlänge Energis hemsida. Det rörliga
elpriset är uppdelat i två delar, en rörlig avgift(kr/kWh) samt en fast avgift(kr/mån)
Det rörliga elpriset för februari 2017 används. Borlänge Energi baserar sina elpriser
på spotpriset på den nordiska elbörsen Nordpool (Borlänge Energi 2017). Tabell 2
nedan redovisar vad det rörliga elpriset baserar sig på.
Borlänge Energis prissättning av fjärrvärme är uppdelat i tre olika delar: effektpris,
energipris och flödespris. Effektpriset(kr/kW) baseras på den högsta uppmätta
dygnsmedeleffekten under det senaste året. Energipriset(kr/kWh) är en rörlig
kostnad likt elpriset och ändras beroende på produktionskostnad, efterfrågan samt
säsong. Flödespriset(kr/m3) innebär att man betalar för varje kubikmeter
fjärrvärmevatten som passerar en flödesmätare (Borlänge Energi 2017). Tabell 2 &
Tabell 3 nedan redovisar hur prissättningen för el & fjärrvärme är uppbyggd.
Tabell 2: Borlänge energis rörliga elpris (Borlänge Energi 2017).
Rörligt Elpris

Rörliga Priser
Elpris
Skatt
Moms
Totalt

kr/kWh

Fasta Priser

0,353
0,295
0,162
0,81

kr/mån

Fast avgift
Moms

20
5

Totalt

25

Koldioxidutsläppet vid användning av 1 kWh el antas vara 100g CO2.
Tabell 3: Borlänge energis prissättning för fjärrvärme (Borlänge Energi 2017).
Effektpris

Energipris

Effektgrupp (kW)

kr/år

kr/kW

Period

kr/kWh

0-50
50-100
100-250
250-500
>500

635
2300
6600
17100
42000

474
439
36
353
303

Nov-Mars
April-Maj
Jun-Aug
Sep-Okt

0,365
0,265
0,100
0,265
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Koldioxidutsläppet vid användning av 1 kWh fjärrvärme antas vara 50g CO2 och ska
representera typiska Svenska förhållanden. Borlänge Energis släpper ut
-128g CO2/kWh, alltså ett negativt koldioxidutsläpp. Detta sker då Borlänge Energi
producerar sin fjärrvärme ifrån spillvärme, avfallsförbränning och
biomassaförbränning.
Fjärrvärmepriset har i samtliga beräkningar antagits till 0,1kr/kWh, detta då kylan
tänks gå endast under de varma månaderna då priset är som lägst. Drifttiden antas
vara i snitt 10 timmar per dygn, under 100 dygn per år. Detta då kylbehovet är
mycket mindre under de svala månaderna. Således blir drifttiden sammanlagt 1000
timmar/år.
Priset för 1m3 stadsvatten är 5,5kr.
För att se över möjligheten för Borlänge Energi att leverera och sälja
fjärrvärmeproducerad kyla beräknas återbetalningstiden av en kylmaskin. Detta görs
genom att använda ekvation (5) nedan, investeringskostnaden motsvarar priset på
inköpta produkter, intäkterna motsvarar mängd såld kyla per år och utgifterna
motsvarar mängd köpt/använd fjärrvärme per år.
Å𝑡𝑒𝑟𝑏𝑒𝑡𝑎𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑡𝑖𝑑 =

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑
𝐼𝑛𝑡ä𝑘𝑡 −𝑈𝑡𝑔𝑖𝑓𝑡𝑒𝑟

(5)

För att beräkna återbetalningstid för en energibesparingsåtgärd används ekvation (6)
nedan, investeringskostnaden motsvarar priset på inköpta produkter, besparingarna
motsvarar den sammanlagda kostnaden av den mängd energi som investeringen
sparar på ett år.
Å𝑡𝑒𝑟𝑏𝑒𝑡𝑎𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑡𝑖𝑑 =

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑
𝐵𝑒𝑠𝑝𝑎𝑟𝑖𝑛𝑔
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(6)

5. Kyltekniker
I detta kapitel redovisas de olika leverantörer av kyltekniker med lämpliga
maskiner/aggregat som erhållits ifrån representanter från företagen. Kortare
presentation av de olika företagen, samt given data kommer att presenteras nedan.
Då en del företag inte producerade storskaliga produkter så är dessa enbart med i
den mer generella jämförelsen.
5.1 Swegon AB (Kompressorkyla)

Swegon är ett svenskt företag som tillverkar och säljer smarta produkter och hela
systemlösningar för att uppnå behagligt inomhusklimat. Dessa produkter innefattar
mycket inom ventilations, såsom luftbehandlingsaggregat, alla möjliga luftdon och
spjäll. Förutom ventilation så arbetar Swegon även med kylaggregat &
värmepumpar. Swegon har mer än 60 års erfarenhet av att leverera bra lösningar för
ett behagligt inneklimat (Swegon 2017). Erhållen data för kylmaskiner består av
både vätskekylda vätskekylaggregat samt luftkylda vätskekylaggregat. För de
vätskekylda KKM rekommenderas att en kylmedelkylare används för att
effektivisera systemet, se rubrik 5.7 nedan. Swegon tillverkar och säljer KKM ifrån
6 kW till 1525 kW, med dess breda utbud och lokala kontakter så anses de vara
relevanta för detta arbete.
5.1.1 Befintlig byggnad
För den befintliga byggnaden erhölls data för två olika KKM, en vätskekyld och en
luftkyld. Efter kontakt med säljare på Swegon så rekommenderades två olika KKM.
Den vätskekylda KKM som rekommenderades var en Swegon Tetris W. Den
använder sig utav R410A som kylmedia och har en COP på 5. Den luftkylda KKM
som rekommenderades var en Swegon Kappa. Den använder sig utav R134a som
kylmedia och har en COP på 4. Tabell 4 nedan redovisar effekt & pris för lämliga
aggregat.
Tabell 4: Effekt & pris för KKM på 655kW, data ifrån Swegon.

Modell
TetrisW Rev FC NG HE LN 60.6
Kappa Rev LN FC Basic 54.2

Kyleffekt (kW)

Eleffekt (kW)

Pris (SEK)

655
655

141,8
175,7

925 000
1 100 000

Tabell 5: Effekt & pris för kylmedelkylare till vätskekyld KKM data ifrån Swegon.

Modell
VI3X 2i90.5/2

Effekt (kW)

Pris (SEK)

660

500 000
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För att den vätskekylda KKM ska fungera optimalt så behöver även en
kylmedelkylare installeras, modell & pris för denna redovisas i Tabell 5 ovan. Det
sammanlagda priset för den vätskekylda KKM blir således 1 425 000 SEK.
5.1.2 Generell jämförelse
För den generella jämförelsen rekommenderades även här två olika KKM, en
vätskekyld och en luftkyld. Den vätskekylda maskinen som rekommenderades var en
Swegon Tetris W, som använder R410A som kylmedia och har en COP på 5. Den
luftkylda KKM som valdes ut var en Swegon Zeta, som använder R410A som
kylmedia och har en COP på 4,6.
Tabell 6: Effekt & pris för KKM på 100kW, data ifrån Swegon.

Modell
TetrisW Rev FC NG HE LN 10.2
Zeta Rev HE FC LN 8.2

Kyleffekt (kW)

Eleffekt (kW)

Pris (SEK)

100
100

24,9
25,1

220 000
270 000

Tabell 7: Effekt & pris för kylmedelkylare till vätskekyld KKM data ifrån Swegon.

Modell
VZ3X 1d80.3/2

Effekt (kW)

Pris (SEK)

100

110 000

För att den vätskekylda KKM ska fungera optimalt behöver även en kylmedelkylare
installeras, modell & pris för denna redovisas i Tabell 7 ovan. Det sammanalagda
priset för den vätskekylda KKM blir således 330 000 SEK.
5.2 Yazaki (Absorptionskyla)

Yazaki är ett japanskt bolag som är verksamma världen över. De är i grunden en
tillverkare av elkomponenter, med huvudfokus på kablage till bilar. Utöver detta
säljer dom även kylaggregat, med över 40 års erfarenhet inom absorptionskyla är
Yazaki världens största tillverkare av absorptionskylaggregat. Yazaki erbjuder
kompakta absorptionskylaggregat i flera storlekar, ifrån 17.5 kW upp till 700 kW
beroende på behov och förutsättningar (Yazaki-Nordic 2017).
5.3.1 Befintlig byggnad
Efter kontinuerlig kontakt och diskussioner med en representant på Yazaki ansågs
två parallellkopplade aggregat vara det bästa för den befintliga byggnaden.
Information om två olika aggregat tillhandahölls, för att påvisa hur beroende de är av
högre temperatur på fjärrvärmen. Aggregaten som valdes ut var ifrån Yazakis WFCserie. Aggregat ifrån WFC-serien finns med effekter upp till 352kW. Priserna samt
effekten redovisas i Tabell 8 nedan.
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Tabell 8: Effekt & pris för aggregat, data ifrån Yazaki.

Modell

Temp. FJV (°C)

Effekt (kW)

Pris (SEK/st)

80
90

231
329

996 000
996 000

WFC SC 100
WFC SC 100

5.3.2 Generell jämförelse
För den generella jämförelsen valdes ett mindre aggregat ifrån Yazakis WFC-serie.
Tabell 9: Effekt & pris för aggregat, data ifrån Yazaki.

Modell
WFC SC 30

Effekt (kW)

Pris (SEK)

105

404 000

5.3 Thermax (Absorptionskyla)

Thermax Group är en global grupp som har sitt huvudkontor i Pune, Indien. De
består av 4 indiska dotterbolag, samt 17 företag utanför Indien. De tillverkar och
säljer bland annat stora pannor, kylaggregat, solenergilösningar och kemikalier för
att optimera industriella processer. Kylaggregaten som de tillverkar är uteslutande
absorptionskylaggregat, inom vilket man är en världsledande distributör. De
tillhandahåller AbKM i de flesta storlekar (upp till 15 800kW) och för de flesta
behov, utöver hetvattendrivna AbKM har de bränsledrivna, ångdrivna, avgasdrivna
och kombinerade hybridaggregat (Thermaxglobal 2017).
Priserna angavs i Euro och har omvandlats till SEK med hjälp av riksbankens
valutakurs som var 1€=9,66SEK den 5 maj 2017 när dessa uträkningar gjordes.
Priserna inkluderade CIF-frakt, isolering av aggregatet samt ett 3-dagars
uppstartsbesök. Samtlig data för aggregaten är erhållen ifrån kontakt med en säljare
på Thermax.
5.3.1 Befintlig byggnad
För den befintliga byggnaden kan en AbKM vara mycket intressant, just då systemet
har ett dimensionerat köldbärarsystem så är det i princip bara att koppla in sig och
köra igång. För denna byggnad med dess förutsättningar så rekommenderades ett
aggregat ifrån 5G-serien. Just 5G-serien går att fås med en kyleffekt upp till
4850kW med optimala förhållanden. Thermax menar att deras 5G-serie har en
COP på 0,74-0,8. Tabell 10 nedan redovisar effekt och pris för det
rekommenderade aggregatet.
Tabell 10: Effekt & pris för kylaggregat med 660kW, data ifrån Thermax.
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Modell
5G 3M C

Effekt (kW)

Pris (€)

Pris (SEK)

660

113 000

1 092 959

5.3.2 Generell jämförelse
För den mer generella jämförelsen valdes en AbKM u med 100kW kyleffekt. För
detta fall så rekommenderades ännu ett aggregat ifrån deras 5G-serie. Denna gång
ett mindre av dessa aggregat.
Tabell 11: Effekt & pris för kylaggregat med 100kW kyleffekt, data ifrån Thermax.

Modell

Effekt (kW)

Pris (€)

Pris (SEK)

5G 1C C

100

47 000

454 593

5.4 InvenSor GmbH (Adsorptionskyla)

InvenSor GmbH är ett tyskt företag som utvecklar och producerar värmedrivna
kylaggregat i Wittenberg & Berlin i Tyskland. InvenSor tillverkar endast kylaggregat
av mindre storlek, de har modeller ifrån 10kW till 100kW. Således är de inte
aktuella för den befintliga byggnaden. Däremot är de av intresse för den mer
generella jämförelsen. Deras AdKM använder sig utav kiselgel som adsorbator
(InvenSor 2017).
5.4.1 Befintlig byggnad
Då Invensor inte tillverkar några aggregat med högre effekt än 100kW, och
parallellkoppling endast är genomförbart upp till ca 300kw så anses dessa aggregat
inte vara aktuella för den befintliga byggnaden.
5.4.2 Generell jämförelse
Även då de inte har några större aggregat så är de intressanta för den mer generella
jämförelsen, där effekt runt 100kW ska jämföras. InvenSor säljer tre olika storlekar
på sitt adsorptionskylaggregat LTC. LTC är byggd för att hantera hetvatten av lägre
temperaturer, ända ner till 65°C. InvenSor menar själva att
vakuumbehållarna(adsorbatorerna) inte kräver någon service, samt har en livslängd
på över 20 år.
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Effekterna & priserna för de tre olika storlekarna av LTC-aggregat är kan läsas i
Tabell 12 nedan. Samtlig data är erhållen ifrån mailkontakt med en säljare på
InvenSor. De redovisade priserna representerar endast kostnaden för aggregaten,
och tar inte hänsyn till någonting annat. Priserna angavs i Euro och har omvandlats
till SEK med hjälp av riksbankens valutakurs som var 1€=9,66SEK den 5 maj 2017
när dessa uträkningar gjordes.
Tabell 12: Effekt & pris för kylaggregat, data ifrån InvenSor.

Modell
LTC 10 e plus
LTC 30 e plus
LTC 90 e plus

Effekt (kW)

Pris (€)

Pris (SEK)

10
30
90

18 800
38 800
116 400

181 516
374 618
1 123 854

Då denna jämförelse fokuserar på kylaggregat runt 100 kW anses LTC 90 e plus vara
relevant för den generella jämförelsen. Som synes ovan är kyleffekten något lägre än
100 kW, men anses ändå vara tillräckligt nära för att vara relevant i jämförelsen.
5.5 Bry-Air (Adsorptionskyla)

Bry-Air grundades i Ohio, USA och är ett globalt företag som fokuserar sig på
termisk komfort. De specialiserar sig på avfuktare, värmeväxlare och kylaggregat
som de tillverkar och säljer. Bry-Air är en del av paxwa group och har i dagsläget sitt
huvudkontor i Indien, där de även tillverkar sina kylaggregat. Bry-Air erbjuder
adsorptionskylaggregat i många olika storlekar, ifrån 35kW till 1180kW. De
använder sig av kiselgel som adsorbator i deras AdKM.
Bry-Airs kylaggregat är likt InvenSors konstruerade för att klara låga
drivtemperaturer ända ner till 55°C, även om man helst använder sig av högre.
Livslängden för deras aggregat är mellan 25 till 30 år. De menar också att aggregatet
är inte kräver någon service, men bör rengöras årligen. Elkonsumtionen anses
försummbar, då det endast är en liten pump som cirkulerar kylvattnet kontinuerligt
(Bry-Air 2017). Bry-Air levererade mycket utförlig data och priser för två olika
aggregat som skulle lämpa sig bra för de olika fallen. Priserna angavs i amerikansk
dollar och har omvandlats till SEK med hjälp av riksbankens valutakurs som var
1$=8,85EK den 5 maj 2017 när dessa uträkningar gjordes.
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5.5.1 Befintlig byggnad.
Då Bry-Air tillverkar och säljer kylaggregat med högre effekt så anses dessa vara
relevanta för den befintliga byggnaden. För jämförelsen av den befintliga byggnaden
rekommenderades en av deras F-250 adsorptionsaggregat. F-serien är den största av
serierna, där det största aggregatet F-330 går att fås med upp till 1180 kW under
optimala förhållanden. Tabell 13 nedan redovisar effekt & pris för lämpligt aggregat
för den befintliga byggnaden.
Tabell 13: Effekt & pris för kylaggregat på 655kW, data ifrån Bry-Air.

Modell
F-250

Effekt (kW)

Pris (USD)

Pris (SEK)

655

333 333

2 948 697

5.5.2 Generell jämförelse
Bry-Air har som ovan ett brett sortiment, och för att kunna genomföra en mer
generell jämförelse så rekommenderades deras C-40 adsorptionsaggregat. C-serien
är den minsta av serierna, där det minsta aggregatet C-10 går att fås med en
kyleffekt på 35kW med optimala förhållanden. Tabell 14 nedan redovisar effekt &
pris för lämpligt aggregat till den generella jämförelsen.
Tabell 14: Effekt & pris för kylaggregat på 100kW, data ifrån Bry-Air.

Modell
C-40

Effekt (kW)

Pris (USD)

Pris (SEK)

100

86 667

766 645

5.6 Munters (Sorptiv kyla)

Munters är ett svenskt företag som tillverkar och säljer klimatsystem för
luftbehandling. Munters grundades redan 1955, och idag har företaget ca 3500
medarbetare. Den ursprungliga idén med företaget var att utveckla
luftkonditioneringssystem baserade på evaporativ kylning, vilket företaget
fortfarande ägnar sig åt. Munters huvudkontor ligger i Kista, Stockholm. Munters är
i dagsläget ett globalt etablerat namn med försäljning och produktion i sammanlagt
30 länder (Munters 2017).
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Munters tillverkar och säljer DesiCool, sitt luftbehandlingsaggregat som under
sommarmånaderna använder sig utav sorptiv kyla för att uppnå ett behagligt
inomhusklimat. Under vintermånaderna har aggregatet en mycket hög
värmeåtervinningsverkningsgrad(upp till 90 %), detta innebär låga driftkostnader
även under vintertid. Munters menar att aggregatet kan kyla 30°C uteluft ända ner
till 15°C. Då munters inte använder sig av någon bullrig kompressor, behövs inte
heller något köldmedia som potentiellt kan ha en negativ påverkan på miljön.
Aggregatet drivs på lågtempererat hetvatten, gärna 60°C tilloppstemperatur, vilket
oftast inte är något problem för ett fjärrvärmenät.
5.5.1 Befintlig byggnad
Då denna byggnad har ett befintligt köldbärarsystem, med tillhörande
dimensionerade kylbafflar och kylbatterier så kommer sorptiv kyla att inte tas med i
jämförelsen för befintliga byggnaden. Detta då en konvertering till sorptiv kyla
skulle resultera i väldigt omfattande ombyggnationer, samt stora
investeringskostnader då 8 nya luftbehandlingsaggregat skulle behövas.
5.5.2 Generell jämförelse
För den generella jämförelsen är sorptiv kyla istället väldigt intressant. I denna
beräkning har kyleffekten 100kW, luftflöde 7m3/s, 27°C utetemperatur med 45 %
relativ luftfuktighet använts. Efter beräkningar utav säljare på Munters
rekommenderades aggregat DesiCool DCI 7,0. Tabell 15 nedan redovisar effekt &
pris för aggregat.
Tabell 15: Effekt & pris för aggregat på 100kW, data ifrån Munters.

Modell

Kyleffekt (kW)

Luftflöde (m3/s)

Pris (SEK)

DCI 7,0

100

7,25

1 000 000

I priset ovan ingår leverans av aggregat, komplett apparatskåp med styr- och regler
för aggregatet enligt Munters standard. Givare, ställdon, frekvensomformare för
styrningen ingår även. Idrifttagning för att säkerställa optimerad funktion, prestanda
och energiförbrukning ingår. Lyft och montage ingår ej.
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5.7 AIA/Lu-Ve (Frikyla)

AIA är ett svenskt varumärke som fokuserar på kyla, de ägs av LU-VE Sweden AB.
AIA har i dagsläget ca 60 anställda och har sin fabrik i Asarum, Blekinge. De
tillverkar och säljer bland annat kylmedelkylare, fläktluftkylare & värmeväxlare
(AIA 2017).
5.7.1 Befintlig byggnad
Efter kontakt & diskussion med säljare på ovan nämnda företag så ansågs en luftkyld
kylmedelkylare vara den bästa lösningen för den befintliga byggnaden. Effekten som
användes var 150kW, vilket ska täcka samtliga kylbehov under de kalla månaderna.
Efter beräkningar utav kunniga säljare på AIA rekommenderades en kylare ifrån
deras X3-serie. En AIA X3 är en väldigt anpassningsbar kylmedelkylare som går att
fås från 35kW till 1044kW, beroende på behov. Tabell 16 nedan redovisar effekt &
pris för kylmedelkylare, pris för styrutrustning redovisas i Tabell 17.
Tabell 16: Effekt & pris för kylmedelkylare, data ifrån AIA.

Modell
X3-D-100Q2L-4-3E-4B1-V-750-56

Effekt (kW)

Pris (SEK)

150

135 730

Tabell 17: Styrutrustning för kylmedelkylare, data ifrån AIA.

Styrutrustning

Pris (SEK)

ECC
JBS2

27 680
10 820

ECC-styrutrustningen är egen separat styr för kylmedelkylaren där den själv
reglerar fläktvarvtalet. Med JBS2 styrs fläktvarvtalet med 0-10V signal ifrån extern
styr, byggnaden har befintlig styr och antas således kunna styra kylmedelkylaren med
JBS2-alternativet.
Det sammanlagda priset för kylmedelkylare + styr blir då 146 550 SEK.
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6. Resultat
6.1 Befintliga byggnaden
6000000

LCC Totalt (SEK)

5000000
4000000
3000000
2000000
1000000
0
Yazaki
SEK 3706367

Thermax

BryAir

Frikyla

Luftkyld
KKM

Vätskekyl
d KKM

Befintligt

2696878

5346686

2974146

4001020

3796432

3514968

Figur 8: Total livscykelkostnad (SEK) för de olika lösningarna, effekt 655 kW.

Figur 8 visar den totala livscykelkostnaden för de olika kyllösningarna. Samtliga
alternativ har en effekt på 655 kW, en ekonomisk livslängd på 25 år samt kalkylränta
på 4 %.
4000000
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LCC Drift (SEK)

3000000
2500000
2000000
1500000
1000000
500000
0
Yazaki
SEK 1480036

Thermax
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Luftkyld
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Vätskekyl
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d KKM

1369588

2163658

2749486

2744799

2215211

3436858

Figur 9: Driftkostnaden (SEK) under hela livscykeln för de olika maskinerna.

Den totala driftkostnaden för en maskin, sett över hela dess livscykel redovisas i
Figur 9 ovan. Driftkostnaden tar hänsyn till energipriser samt mängd använd energi.
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Figur 10: Koldioxidutsläpp för de olika maskinerna beräknad för ett typiskt Svenskt fjärrvärmenät.

Figur 10 visar hur stor miljöpåverkan de olika maskinerna har, där totalt utsläppt
CO2 över ett typiskt sommarhalvår redovisas. Värdena är beräknade för ett typiskt
Svenskt fjärrvärmenät, där 1kWh använd fjärrvärme motsvarar 58g CO2.
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Figur 11: Koldioxidutsläpp för de olika maskinerna räknat för Borlänge Energis fjärrvärmenät.

Figur 11 visar hur stor miljöpåverkan de olika maskinerna har, där totalt utsläppt
CO2 över ett typiskt sommarhalvår redovisas. Värdena är beräknade för Borlänge
Energis fjärrvärmenät, där 1kWh använd fjärrvärme motsvarar -128g CO2.
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För att se hur Borlänge Energi kan tillhandahålla kylmaskiner med denna effekt, och
leverera färdig fjärrvärmeproducerad kyla i en fastighet har den tid tills det börjar bli
lönsamt beräknats. Figur 12 nedan illustrerar återbetalningstiden för olika
kylmaskiner, efter denna tid börjar investeringen bli lönsam. Indata som använts är
fjärrvärmepris = 0,1kr/kWh, pris för såld kyla = 1kr/kWh. Med denna indata har
ekvation (5) använts.
6,0

Återbetalningstid (År)

5,0
4,0
3,0
2,0
1,0
0,0
År

Yazaki

Thermax

BryAir

3,5

1,9

5,7

Figur 12:Återbetalningstid för kylmaskiner på 655kW när Borlänge Energi levererar färdig kyla.

Då frikyla är en besparingsåtgärd till det befintliga systemet, så har
återbetalningstiden räknas ut separat för detta. Besparingen som frikylan genererar
räknas fram genom att se över hur många m3 vatten som sparas, vilket är 8314m3
per år. Priset för 1m3 stadsvatten är 5,5kr. För denna beräkning har ekvation (6)
använts.
Å𝑡𝑒𝑟𝑏𝑒𝑡𝑎𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑡𝑖𝑑 =

146 550𝑘𝑟
8 314𝑚3 ×5,5𝑘𝑟

= 3,2å𝑟
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(6)

6.2 Generell jämförelse
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Figur 13: Total livscykelkostnad (SEK) för de olika lösningarna, effekt 100kW.

Figur 13 visar den totala livscykelkostnaden för de olika kylmaskinerna, samtliga
maskiner har en effekt på 100 kW, en ekonomisk livslängd på 25 år samt kalkylränta
på 4 %.
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Figur 14: Driftkostnaden (SEK) under hela livscykeln för de olika maskinerna.

Figur 14 visar den totala driftkostnaden för de olika maskinerna, sett över hela dess
livscykel.
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Figur 15:Koldioxidutsläpp för de olika maskinerna beräknat för ett typiskt Svenskt fjärrvärmenät.

Figur 15 visar hur stor miljöpåverkan de olika maskinerna har, där totalt utsläpp
CO2 över ett typiskt sommarhalvår redovisas. Värdena är beräknade för ett typiskt
Svenskt fjärrvärmenät, där 1 kWh använd fjärrvärme motsvarar 58g CO2.
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Figur 16: Koldioxidutsläpp för de olika maskinerna räknat för Borlänge energis fjärrvärmenät.

Figur 16 visar hur stor miljöpåverkan de olika maskinerna har, där totalt utsläpp
CO2 över ett typiskt sommarhalvår redovisas. Värdena är beräknade för Borlänge
Energis fjärrvärmenät, där 1 kWh använd fjärrvärme motsvarar -128g CO2.
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För att se hur Borlänge Energi kan tillhandahålla kylmaskinerna, och sälja färdig
fjärrvärmeproducerad kyla i en fastighet har den tid tills det börjar bli lönsamt
beräknats. Figur 17 illustrerar återbetalningstiden för olika kylmaskiner, efter denna
tid börjar det bli lönsamt. Data som använts är fjärrvärmepris = 0,1kr/kWh, pris
för såld kyla = 1kr/kWh. Med denna indata har ekvation (5) använts.
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Figur 17: Återbetalningstid för kylmaskiner på 100kW när Borlänge Energi levererar färdig kyla.
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7. Diskussion
7.1 Befintlig byggnad

Som synes i Figur 8 är den tekniken med lägst livscykelkostnad en AbKM ifrån
Thermax, tätt följt av en investering av frikyla. Värt att poängtera är att även då den
befintliga lösningen inte har någon investeringskostnad så har den en dyrare
livscykelkostnad än en AbKM. Däremot är installationskostnader såsom t.ex.
uppställning, dragning av rör, el & styr inte medräknade för något av fallen, vilket
väger för den befintliga lösningens fördel. Även då AdKM är en väldigt intressant
teknik så visade det sig vara en väldigt dyr lösning, åtminstone för avsedd fastighet &
effekt. Den höga investeringskostnaden bidrog till en mycket hög livscykelkostnad.
Både vätskekyld och luftkyld KKM har en investeringskostnad liknande Thermax
AbKM, medan livscykelkostnaden är ca 40 % högre. Detta beror enbart på den dyra
driftkostnaden, då elen är ungefär 10 gånger så dyr som fjärrvärmen under
sommaren.
Genom att jämföra driftkostnaderna under en hel livscykel i Figur 9 kan man se stora
skillnader. Det mest anmärkningsvärda är skillnaden mellan de två AbKM och de två
KKM. Även då båda AbKM använder ca 5 gånger så mycket energi som båda KKM,
så blir driftkostnaden endast ca 60 % av deras. Det mest relevanta för denna
jämförelse är istället den befintliga lösningen som har den högsta driftkostnaden,
detta beror på mängd & priset på stadsvattnet. Genom att endast installera frikyla till
det befintliga systemet kan vi se att driftkostnaden sjunker med hela 20 %. De låga
driftkostnaderna för AbKM & AdKM beror uteslutande på det låga fjärrvärmepriset
under sommaren. Skulle kyla behövas under vinterhalvåret när priset tredubblas så
skulle det se helt annorlunda ut, således kan det konstateras att AbKM & AdKM är
väldigt känsliga för prishöjning av fjärrvärmen & inte är optimalt för vinterdrift.
Samtidigt så är KKM istället känsliga för en prishöjning av el, vilket undertecknad
anser vara mer troligt än att priset för fjärrvärmen sommartid skulle höjas.
Kollar man istället på miljöpåverkan i Figur 10 där koldioxidutsläpp räknats för ett
typiskt svenskt fjärrvärmenät, så kan man se att även då AdKM använder ca 5 gånger
så mycket energi som KKM så bidrar de endast till ca 2,5 gånger så mycket
koldioxidutsläpp. Kollar man istället i Figur 11 hur det ser ut för kylmaskiner
anslutna till Borlänge Energis fjärrvärmenät ser man att de fjärrvärmedrivna istället
har ett negativt koldioxidutsläpp, vilket borde motivera till en ökande användning av
fjärrvärmedrivna kylmaskiner om något.
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Även då det i praktiken inte kommer att vara genomförbart för
fjärrvärmeleverantören att installera en värmedriven kylmaskin och ta betalt för
levererad kyla i den befintliga byggnaden så är det ett intressant perspektiv. Genom
att analysera resultaten i Figur 12 så kan man se att återbetalningstiden för ett AbKM
skulle vara 1,9 år. Genom att sälja kyla för 1kr/kWh under sommarhalvåret då
kylbehovet är som högst, och värmebehovet är som lägst skulle systemnyttan öka
samtidigt som det går att tjäna på det ekonomiskt.
Om budgeten inte är så stor, men ambitioner för att optimera systemet finns så vore
det intressant att se över frikyla som alternativ. Med en återbetalningstid på 3,2år så
känns det som en väldigt intressant och bra investering, speciellt ur ett ekonomiskt
perspektiv men även ur ett miljöperspektiv. Då man i dagsläget inte har hittat någon
användning av det använda stadsvattnet så spolar man ner det i avlopp direkt efter,
vilket inte är optimalt. Med en livslängd på över 25 år så är det en mycket bra
investering.
Vidare för finns det goda förutsättningar att installera absorptionskyla, men även där
bör en kylmedelkylare installeras då serverrummen i byggnaden behöver kylas året
runt. Då Borlänge Energi har ett flertal byggnader med lösningar likt denna
byggnad, så kan denna utredning användas med fördel för att se över
effektiviseringsåtgärder.

7.2 Generell jämförelse

Då den generella jämförelsen inte tar hänsyn till några befintliga system, är denna
jämförelse kanske mer intressant för att få en inblick i vad det finns för alternativ vid
en nybyggnation. Genom att analysera resultaten i Figur 13 kan man se att den totala
livscykelkostnaden är nästintill identisk för en AbKM och en KKM. Dyrast är
AdKM, tätt följt av sorptiv kyla. Den dyra livscykelkostnaden beror på de dyra
investeringskostnaderna för både AdKM och sorptiv kyla. Det bör dock has i åtanke
att den sorptiva kylan är ett komplett luftbehandlingsaggregat med inbyggd
evaporativ kyla, vid alla andra lösningar behövs även ett luftbehandlingsaggregat
köpas in.
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Jämför man istället driftkostnaderna för de olika teknikerna i Figur 14 kan man se att
de värmedrivna maskinerna är billigare i drift än de eldrivna KKM. Likt resultaten
för den befintliga byggnaden så använder de värmedrivna AbKM & sorptiv kyla ca
5,5 gånger så mycket energi som de eldrivna KKM, men har en driftkostnad
motsvarande ca 60 % av de eldrivna KKM. Detta på grund utav det låga
fjärrvärmepriset under sommarmånaderna. AdKM ifrån Bry-Air har den högsta
driftkostnaden av alla värmedrivna alternativen, detta då den har ett lågt COP på ca
0,5 och behöver således använda mer energi för att utvinna samma mängd kyla.
Genom att se över vilken miljöpåverkan de olika alternativen har, i form utav
koldioxidutsläpp i Figur 15 kan man se att de båda KKM har den överlägset minsta
miljöpåverkan. Värt att tillägga är dock att dessa resultat ska representera ett typiskt
svenskt fjärrvärmenät. Jämför man istället resultaten i Figur 16 som ska representera
Borlänge Energis fjärrvärmenät kan man se tydliga skillnader, samtliga
fjärrvärmedrivna kylmaskiner har ett negativt koldioxidutsläpp medan endast de
eldrivna KKM har ett positivt koldioxidutsläpp. Här blir istället AdKM den bästa
lösningen ur ett miljöperspektiv, på grund av sin låga COP.
Samtidigt ska poängteras att samtliga koldioxidutsläpp endast tar hänsyn till utsläpp
under drift, för att få en bättre blick i hur de olika lösningarna verkligen påverkar
miljön bör en utförlig livscykelanalys göras för samtliga alternativ. Där man tar
hänsyn till bland annat produktion, utvinning av material, användning av material
samt frakt av material & produkter. Utöver koldioxidutsläppen bör även andra
aspekter analyseras ur ett miljöperspektiv, t.ex. vad de använder för köldmedia. Tar
man de eldrivna KKM som i Figur 15 har det minsta koldioxidutsläppet, så använder
de istället köldmedia som kan ha en ännu större miljöpåverkan om det skulle börja
läcka (vilket det oftast gör, i mindre utsträckning).
Kanske det mest intressanta resultatet i den generella jämförelsen (åtminstone för
fjärrvärmeleverantörer) är återbetalningstiden för de olika alternativen, när man
istället säljer den producerade kylan istället för värmen. Genom att analysera
resultaten i Figur 17 kan man se hur de olika kyltekniker står sig emot varandra när
det kommer till återbetalningstid. Överlägset kortast återbetalningstid har de båda
AbKM på ca 5 år, vilket kan anses som en relativt lönsam investering då den har så
pass lång livslängd. De två AdKM har däremot en återbetalningstid på 9,7 och 13,2
år respektive, vilket kan vara svårt att motivera. Den sorptiva kylan har också den en
hög återbetalningstid på 11,6 år, likt livscykelkostnaden så bör det has i åtanke att
denna lösning innefattar ett komplett luftbehandlingsaggregat och inte bara en
kylmaskin likt de andra lösningarna.
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8. Slutsats
Resultaten för den befintliga byggnaden och den generella ser relativt likvärdiga ut,
AbKM är däremot billigare för den högre effekten. Med denna information kan
slutsatser dras att byggnader med högre effekt är ännu mer fördelaktiga för
värmedriven kyla i form utav AbKM.
Något att ha i åtanke är att AbKM står sig bra emot konventionella KKM för
Borlänge Energis fjärrvärmenät, även då de skickar ut lägre temperatur än vad en
AbKM föredrar, således skulle de bli ännu mer lönsamma vid en temperaturökning.
En konventionell KKM är inte heller ett dåligt alternativ, med dess höga
verkningsgrad kan det ofta vara ett bättre alternativ än en AbKM, t.ex. där
fjärrvärme produceras ifrån ”sämre” bränsle, eller där ett kylbehov finns under de
svala månaderna då fjärrvärmen är dyrare.
Återbetalningstiden för de större maskinerna var avsevärt lägre än de mindre
maskinerna i den generella jämförelsen, även här kan slutsatsen dras att byggnader
med högre effekt är mer fördelaktiga för värmedriven kyla.
För en fjärrvärmeleverantör kan det vara intressant att se över möjligheten att sälja
kyla producerad av värme, priset 1kr/kWh som antagits i denna studie är i
underkant, men ger ändå en relativt kort återbetalningstid.
Till exempel kan fjärrvärmeleverantören köpa in en fjärrvärmedriven kylmaskin och
stå för service & underhåll de 5 första åren. Under dessa 5 år säljs tillräckligt med
kyla för att den ska betala tillbaka sig själv. Efter dessa år får fjärrvärmeleverantörens
kund ”ta över” maskinen, och sköta service & underhåll. Genom denna lösning
slipper fjärrvärmeleverantören samtliga servicekostnader åren därpå, och kan således
endast bry sig om att sälja producerad kyla. Detta skulle motivera kunderna till att
vilja installera maskinerna då de slipper den dyra investeringskostnaden, och får
samtidigt ett behagligt inomhusklimat med ett gott samvete.
För vidare arbeten skulle det vara intressant att se över möjligheterna till att
implementera solfångare som komplement till de fjärvärmedrivna kylmaskinerna för
att säkerställa billig drift vid ett rörligt fjärrvärmepris. Alternativt jämföra dem mot
varandra, för att få ett ännu bredare perspektiv.
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