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Sammanfattning  
Värmesystemet i kvarteret “Skruven” i Danderyd betjänas av en fjärrvärmeväxlare 

kompletterad med kondensorvärmen ur en kylmaskin. Målet med analysen är att bedöma hur 

systemet kan optimeras för att utnyttja kondensorvärmen så mycket som möjligt. 

Kondensorvärmen är i princip gratis då kylan maskinen producerar är nödvändig för 

verksamheten i fastigheten. 

En beräkningsmodell skapades i Microsoft Excel där anläggningens karakteristiska 

temperaturer och massflöden kan beräknas utifrån given utomhustemperatur och avgiven 

effekt ur kondensorn på kylmaskinen. Till modellen läggs energiberäkningar utifrån utomhus-

temperaturer uppmätta i SMHIs mätstation i Bromma var tredje timme år 2009. 

En kostnadsanalys av hur förändringar i driftsättet påverkar hur stor del av den avgivna 

kondensorvärmen som kan tillföras värmesystemet har utförts. I analysen används 

Norrenergis kostnadsstruktur för fjärrvärmedebitering samt den beräknade kostnaden för den 

el kylmaskinen förbrukar. 

Fjärrvärmekostnaden i modellen uppgår till 219 000 kr/år, utan förvärmning kostar den 

630 000 kr/år. Förvärmningen innebär en försämrad kylfaktor (COPk). Det medför en ökad 

elförbrukning till en kostnad av 42 000 kr/år. Förvärmningen i kondensorn ger i nuläget en 

besparing på 369 000 kr/år. Ändrat driftsätt för att bättre utnyttja kondensorvärmen kan spara 

ytterligare 26 000 kr/år. Då kylmaskinen är av äldre modell kan ett byte till en modern maskin 

med högre verkningsgrad innebära en besparing av elförbrukning på över 72 000 kr/år. 

Slutsatsen är att det finns potential för större besparingar enligt modellen. Förändringar 

föreslagna här sänker kostnaden för fjärrvärmen till 87 000 kr/år. Kan kondensorvärmen 

nyttjas till fullo även vår och höst kommer fjärrvärmeväxlaren endast att behöva nyttjas 

dagtid vid utomhustemperaturer lägre än -7 °C. Fjärrvärmekostnaderna uppgår då till totalt 

11 000 kr/år enligt modellen. 
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Abstract 
The heating system in the building “Skruven” in Danderyd consists of a heat exchanger from 

the district heating distributor complemented with the heat from the condenser of a cooling 

machine. The goal of the analysis is to determine how to optimize the use of the condenser 

heat, a heating source which is free to use and readily available due to the need for cooling of 

processes in the building. 

A model was created in Microsoft Excel where the characteristic temperatures and mass flow 

could be calculated from any given outside temperature and heat supply of the cooling 

machine. Energy calculations were performed with the use of temperatures measured every 

third hour by SMHI in Bromma during 2009.  

A cost analysis of changes that can be implemented in the system to affect the proportion of 

the condenser heat used by the heating system was performed. The tariffs for heat distribution 

of the company Norrenergi and the calculated cost of the electricity used by the cooling 

machine were used to compare the cost before and after the changes were made in the model.  

The cost of the district heating amounts to 219 000 SEK per year, without the condenser heat 

it amounts to 630 000 SEK per year. The use of the condenser heat results in a lower 

coefficient of performance (COP). This will give an additional cost of 42 000 SEK per year in 

increased electricity bills. The savings made by the preheating amounts to 369 000 SEK per 

year. Changes in the operation of the system can save an additional 26 000 SEK per year. As 

the cooling machine is of an old model, a change to a new, modern, machine would be a 

viable option. The increased efficiency could save more than 72 000 SEK per year in 

electricity costs. 

The conclusion drawn is that there is potential for greater savings in this model. Changes 

proposed here may give a total cost for district heating of 87 000 SEK per year. If all of the 

condenser heat can be used in the heat distribution system, the district heating will not have to 

be activated until the outside temperature goes below -7 °C. In this case the total cost of the 

district heating will amount to 11 000 SEK per year by this model.  
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Förord 
Stort tack riktas till Sture Holmberg och Adnan Ploskic vid KTH. På Stures anmodan har jag 

tyglat min ambition att lösa alla världens problem på tio veckor och kunnat slutföra detta. 

Adnans hjälp och ämneskunskaper har varit ovärderliga. De har båda varit mycket goda 

bollplank under processen. 

Stort tack riktas även till Andreas Andersson, VD för Byggplanering Fastighetsteknik AB 

(BFAB). Han ordnade en plats åt mig på deras kontor där jag har kunnat sitta och skriva 

dagarna i ända. Mina handledare på BFAB, Rolf Berglund och Kristian Wale har hjälpt till 

med idéer och kunskaper i drift av systemet. 

Tack till Jan-Erik Nowacki, teknisk rådgivare på Svenska Värmepumpföreningen (SVEP), 

som snabbt ställde upp på en mycket givande intervju vid förfrågan. Med hans hjälp har jag 

lärt mig att utvärdera kylmaskinens prestanda med hjälp av datorprogrammet Coolpack [7]. 

Analysen är utförd som examensarbete, 15 hp, i högskoleingenjörsutbildningen Byggteknik 

och Design vid KTH i Haninge. I arbetet tillämpas kunskaper inhämtade i kursen 

Installationsteknik och energi, HS1013. 
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1. INLEDNING 

1.1 Bakgrund 

Värmesystemet som studeras betjänar delar av kvarteret Skruven i Danderyd. Analysen 

genomförs på uppdrag av fastighetsförvaltningsföretaget Byggplanering Fastighetsteknik i 

Stockholm AB (BFAB). Systemet är konstruerat att ta tillvara kondensorvärmen från en 

kylmaskin för processkyla vilken annars dumpas i kylmedelkylare utomhus. Värmen från 

kylmaskinen räcker inte till de kallaste vinterdagarna. Systemet är därför kompletterat med en 

fjärrvärmeväxlare i serie efter kylmaskinen. Där spetsas framledningstemperaturen enligt en 

reglerkurva för utomhustemperaturkompensering. 

1.2 Syfte 
Syftet med analysen är att undersöka hur en fastighet med fjärrvärme kan använda 

spillvärmen från en kylmaskin i samma distributionssystem på ett fördelaktigt sätt samt hur 

stor besparing som kan erhållas över tid. 

1.3 Mål 
Målet för analysen är att bedöma hur ekonomisk anläggningen är i nuläget och ta fram ett 

underlag för att kunna planera åtgärder för besparingar. 

En kylmaskins värmekostnad är kvoten av elpriset/värmefaktorn. Går maskinen enbart för att 

ge kyla till process innebär det att värmen den producerar är gratis om den kan nyttjas. 

Styrfunktioner kan läggas in för att höja kondenseringstemperaturen när större värmebehov 

föreligger. Det innebär dock en ökad kostnad till följd av den försämrade kylfaktorn (COPK). 

Fjärrvärmens kostnadsstruktur bestäms av leverantören, i detta fall Norrenergi. Enligt deras 

modell debiteras ett årstidsberoende energipris i kr/MWh. Priset är högre vintertid än 

sommartid. Därtill kommer en abonnemangsavgift som är beroende av den genomsnittliga 

energiförbrukningen de senaste två åren. Dessutom debiteras en flödesavgift i kr/m
3
 från 

första september till sista maj. Flödesavgiften täcker ökade energiförluster vid större 

temperaturskillnad mellan rör och mark samt pumpkostnader. 

1.4 Avgränsningar och förenklingar 
Anläggningens värmesystem är konverterat från att betjänas av oljepanna till fjärrvärme. 

Därför är det inte helt anpassat till fjärrvärme. Trevägsventiler sitter kvar i anläggningen 

vilket gör att avkylningen blir mindre på tilloppet till kylmaskinen. Inkopplingar har gjorts 

parallellt med fjärrvärmeväxlaren till delar där lägre framledningstemperaturer behövs för att 

öka avkylningen. Det innebär att alla massflöden inte utan svårighet kan beräknas. Dessa 

omständigheter bortses från i detta arbete och värmesystemet anses fungera helt enligt princip 

beskriven i figur 1, appendix B. Vidare förenklas fastighetens hela radiatorsystem och alla 

ventilationsaggregat till två shuntar med respektive systems karakteristiska temperaturer och 

effektbehov beskrivet i figur 2, appendix B. Radiatorsystemet i fastigheten är utformat för att 

sänka framledningstemperaturen i två steg och på så vis erhålla en lägre returtemperatur. 

Denna funktion är inte medtagen i modellen.  
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Då tillräcklig mängd uppmätta värden saknas används de dimensionerande effekter och 

temperaturer som är beskrivna i dokumentationen av anläggningen för att beräkna 

värmesystemets massflöden och temperaturer vid givna utomhustemperaturer. Underlaget för 

beräkningarna återfinns samlat i tabell 1, appendix A.  

Fjärrvärmecentralen innehåller fyra värmeväxlare som betjänar olika delar av huset. 

Temperatur och flödesregistrering sker gemensamt från alla värmeväxlare, varför mätta 

värden inte direkt kan användas för kontroller av delförbrukningar. En viktning av 

förbrukningen mot värmeväxlarnas dimensionerande effekt ger ett grovt värde att jämföra 

med. 

2. METOD 
Det saknas tillräckligt underlag i form av uppmätta värden i anläggningen för att kunna 

bedöma dess effektivitet direkt. Därför skapas en beräkningsmodell i Excel där anläggningens 

karakteristiska energiförbrukning vid olika driftfall kan simuleras. 

Underlag till modellen har hämtats ur följande källor: 

1. Ritningar och beskrivningar av fastigheten 

2. Protokoll från testkörning av kylmaskinen, bilaga 1 

3. Historiska mätresultat hämtade från fastighetens styrsystem 

4. SMHIs hemsida [1] 

5. Broschyren ”Energifakta” [2] 

6. Läromedlet ”Installationsteknik AK för V” [3] 

7. Kompendiet ”Installationsteknik och energi” [4] 

8. Rapporten ”Din fjärrvärmecentral” [5] 

9. Norrenergis hemsida [6] 

10. Refrigeration Utilities [7] 

Fastigheten som ligger till grund för utvärderingen är byggd i etapper 1980 och 2006. Det är 

en relativt låg industribyggnad med en relativt liten omslutningsarea. Bjälklagen består av 

hålbetong- samt TT-betongelement. Ytterväggarna är lätta konstruktioner och fastigheten är 

utrustad med FTX-ventilation. Ur dimensioneringsunderlag för ombyggnad till fjärrvärme 

fanns att dimensionerande utomhustemperatur (DUT) som används är -20 °C. 

Värdet kontrollerades i diagram för beräkning av DUT enligt Svensk Standard SS 024310 [3]. 

Fastigheten ligger i Danderyd vilket ger en normaltemperatur över året, T norm = 6,6 °C. 

Byggnadens tidskonstant, τ, antogs vid dimensionering till ~120 h vilket bedöms rimligt för 

konstruktionen. För beräkningar av effektbehov sätts inomhustemperatur, T inne, till 20 °C och 

gränstemperatur, T gräns, till 17 °C. 

2.1 Effektbehov 
Effektbehov, temperaturer och massflöden i anläggningen beräknas från underlag som 

använts vid dimensioneringen. Underlaget är hämtat från ritningar och anteckningar på plats 

och är samlat i tabell 1, appendix A. Även konstanta värden beräknade enligt ekvationer 1 - 3 
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samt 7 - 9 är tabellerade där. Modellen för effektuttag i ventilation respektive radiatorer 

beskrivs av figur 2, appendix B. 

Beräkning av totalt specifikt effektbehov, Q v, för ventilationen är utfört enligt ekvation 1. 

åvluftpluftv cmQ  ,


      (1) 

Den dimensionerande effekten, P v, DUT, för värmebatterierna i ventilationsaggregaten bestäms 

med ekvation 2. 

 
)(, DUTgränsvDUTv QP  
   (2)

 

Med hjälp av effekten och de dimensionerande temperaturerna på tillopp och retur från 

värmebatterierna kan massflödet i den teoretiska ventilationsshuntens sekundärsida,  

ṁ v, s, bestämmas med ekvation 3. 
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Erhållet massflöde är konstant vid spetsning med fjärrvärme och används i analysen för att 

beräkna effekt och returtemperatur vid given utomhustemperatur. Pumpen stannar när 

värmebehovet upphör.  

Eftersom ventilationsshunten kräver högre temperatur på tilloppet än radiatorshunten är den 

dimensionerande för framledningstemperaturen. Därför sätts massflödet på primärsidan lika 

med det på sekundärsidan. I verkligheten kommer det totala massflödet att vara något mindre 

då det finns ett stort antal aggregat i fastigheten. Skillnader i dimensioneringen av 

värmebatterierna gör att olika reglerkurvor krävs för varje aggregats temperaturreglering för 

optimal injustering. Ett aggregat blir dimensionerande för framledningstemperaturen, de andra 

stryper inblandningen av primärsidan på sekundärsidan för att få rätt temperatur på tilluften. 

Avvikelsen försummas i den här utredningen.  

Massflödet på sekundärsidan kommer att minska när utgående temperatur ur kondensorn 

överstiger framledningstemperaturen till ventilationsaggregaten enligt reglerkurvan. 

Massflödet kommer då att omfördelas mellan kylmedelkylaren och ventilationsshunten. När 

ingen spetsning sker behövs inte massflödet genom fjärrvärmeväxlaren för energi-

beräkningarna. Därför beräknas det inte i modellen. 

Ventilationsaggregatens effektbehov, P v, vid given utomhustemperatur bestäms med  

ekvation 4. 

 )( utegränsvv QP  
    (4)

 

Framledningstemperaturen till ventilationsaggregaten följer en utomhustemperatur-

kompenserad reglerkurva. Två olika reglerkurvor används i modellen, de presenteras grafiskt i 

figur 3. 
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Figur 3. Figuren visar två olika reglerkurvor för börvärdesförskjutning av framledningstemperaturen, 

θ vs, f. Framledningen spetsvärmes i fjärrvärmeväxlaren för att kompensera för en sjunkande 

utomhustemperatur, θ ute. Kurva 1 är tagen ur regulatorn i anläggningen. Kurva 2 är en kurva 

anpassad till de dimensionerande temperaturer i anläggningen som använts i modellen. Den tredje 

kurvan, kurva 3, visar hur framledningstemperaturen till radiatorerna, θ r, f, s, förskjuts med 

utomhustemperaturen. Den grundas på dimensionerande temperaturer till de nyare delarna av 

radiatorsystemet i fastigheten. 

 

Kurva 1 beskrivs av ekvationer 5:1 - 5:3.  Då modellen är en förenkling av verkligheten kyls 

inte framledningen tillräckligt med denna reglerkurva. Det krävs en konstant avkylning i 

kylmedelkylaren, detta är inte fallet i den verkliga anläggningen.  

 C0ute    → utefvs  25,1C55, 
  

(5:1) 

 C0C15  ute  → utefvs   C55,   (5:2) 

 C15ute  → C70, fvs   (5:3) 

För att få en bättre bedömning av de besparingar som erhålls av förvärmningen konstrueras en 

reglerkurva till, kurva 2. Denna reglerkurva är bättre anpassad till beräkningsmodellens 

förutsättningar. Den beskrivs matematiskt av ekvationer 6:1 - 6:2. Reglerkurvans lutningar är 

konstruerade efter föreslag av Kristian Wale och grundas på den framledningstemperatur,  

60 °C, som använts som dimensionerande i modellen.  

I modellen är effektbehovet linjärt stigande från 20 °C till -20 °C. En linjär reglerkurva för 

framledningstemperaturen med proportionell lutning kan då hålla returtemperaturen konstant 

vid konstant massflöde. Kurva 2 är konstruerad för att likna verkliga förhållanden och ge en 

avvikelse från detta. Många parametrar påverkar effektbehov och värmeavgivning. Här 

presenteras en förenklad modell. Kurva 2 anses ge ett något mer verkligt resultat för 
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bedömning av behovet av spetsning då effektbehovet normalt ökar något runt 0 °C utomhus-

temperatur. 

 C0ute
  

→ utefvs  9,0C48, 
  (6:1) 

 
C0ute

  
→ utefvs  6,0C48, 

  (6:2) 

Kurva 2 kommer att användas för de flesta beräkningar i modellen. Tillsammans med det 

genomsnittliga värmetillskottet från kylmaskinens kondensor kallas den driftfall 1. Kurva 1 

används för att beskriva följderna i systemet av höga framledningstemperaturer.  

Returtemperaturen från ventilationsaggregaten, θ v, r, vid given framledningstemperatur erhålls 

genom ekvation 7. Ekvationen beskriver hur mycket luftflödet över värmebatterierna kyler 

framledningen. 

 p

v

fvsrv
cm

P




,, 

    (7)

 

Vid dimensionering av radiatorerna användes effektbehovet för transmissionsförluster och 

luftläckage i en liknande fastighet utslaget per kvadratmeter golvyta som underlag. Totalt 

effektbehov, P r, DUT, för radiatorer beräknades enligt ekvation 8.  

 tempovtDUTr APP  ,

    (8)

 

För beräkningar av effektbehov vid givna utomhustemperaturer beräknas det specifika 

effektbehovet, Q r, för radiatorshunten enligt ekvation 9. 

 
DUTinne

DUTr

r

P
Q

 


,

    (9)

 

Massflödet på sekundärsidan, ṁ r, s, kan bestämmas med hjälp av dimensionerande effekt och 

temperaturer på tillopp och retur enligt ekvation 10. 

 
)( d r, r,d s, f, r,

,

,
 


p

DUTr

sr
c

P
m

   (10) 

Enligt samma princip som för ventilationen bestäms effektbehovet för radiatorerna, P r, vid 

given utomhustemperatur med ekvation 11. 

 )( utegränsrr QP        (11) 

Framledningstemperaturen till radiatorshunten är på primärsidan densamma som för 

ventilationsshunten. Det beror på att det är ett delflöde ur samma framledning. Temperaturen 

bestäms av utomhustemperaturen enligt ekvation 5:1 – 5:3 alternativt 6:1 – 6:2. På 

sekundärsidan håller radiatorshunten i modellen en lägre framledningstemperatur än den till 
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ventilationsaggregaten. Den följer en egen reglerkurva, kurva 3, beskriven i figur 3 och 

ekvation 12:1 – 12:2.  

Reglerkurvan är en förenkling av den verkliga anläggningen. Den baseras på de temperaturer 

som använts vid dimensionering av de nyare delarna av radiatorsystemet i fastigheten. I den 

verkliga anläggningen kyls framledningen ned i två steg. Ett radiatorsystem avger sin effekt 

vid höga temperaturer. Returen från detta används som framledning i nästa radiatorsystem 

som avger sin effekt vid lägre temperaturer. För att få fram tillräckligt massflöde till det 

lågtempererade systemet betjänas det högtempererade systemet av trevägsshuntar. Dessa 

omständigheter är anläggningsspecifika och inte nödvändiga i modellen som utvärderas här. 

Därför utesluts de i utredningen.   

 C0ute
  

→ utesfr  85,0C37,, 
  (12:1) 

 
C0ute

  
→ utesfr  65,0C37,, 

  (12:2) 

Returtemperaturen från radiatorshunten, θ r, r, kan beräknas med ekvation 13. Den beskriver 

hur framledningen kyls i radiatorerna.  

 
pr

r

frrr
cm

P




,, 

    (13) 

Eftersom modellen är en tvåvägsshunt stryps massflödet på primärsidan så att samma 

returtemperatur erhålls på båda sidor. En energibalans för radiatorshuntens primär- och 

sekundärsida kan ställas upp enligt ekvation 14. Härur härleds ekvation 15 som visar hur 

massflödet på shuntens primärsida, ṁ r, beror av massflödet på sekundärsidan. 

 psrrrsfrprrrfvs cmcm  ,,,,,, )()(  
  

(14) 

 
rrfvs

rrsfrsr

r

m
m

,,

,,,, )(













    (15) 

Efter effektuttagen i ventilationsaggregaten och radiatorerna samlas returledningarna igen i en 

ledning. Temperatur, θ vs, r, och massflöde, ṁ vs, i den samlade returledningen beräknas enligt 

ekvation 16 och 17. 

 
vs

rvvrrr

rvs
m
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   (16) 

 
vrvs mmm  
    (17) 

Ekvationer 1-17 ovan beskriver hur effektuttaget till ventilation och radiatorer förändras med 

utomhustemperaturen. De beskriver även hur framlednings- och returtemperatur från 

värmesystemet varierar med utomhustemperaturen. Ur detta kan behovet av spetsning med 

fjärrvärme beräknas efter ett bestämt tillskott av kondensorvärme på returledningen. 
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2.2 Tillskott av kondensorvärme 
Kylmaskinen innehåller fem kompressorer, dessa stegas in efter behov för att hålla en 

framledningstemperatur på 8 ˚C på kylkretsen. Som mest avger förångaren ca 330 kW 

kyleffekt. 

Kondensorsidan av kylmaskinen kyls delvis av returvattnet från värmesystemet. 

Värmesystemets massflöde är beroende av hur stort värmebehovet är i anläggningen. När 

inget behov föreligger cirkulerar istället allt kylmedel igenom värmeväxlaren för dumpning i 

kylmedelkylaren utomhus. Vid värmebehov cirkulerar normalt ungefär hälften av vattnet 

genom värmesystemet och hälften genom värmeväxlaren för dumpning. Massflödet genom 

kylmaskinens kondensor är konstant. En konstant temperatur på tilloppet till kondensorn 

erhålls genom att vid behov dumpa överskottsvärme i kylmedelkylaren. Ritning och 

beskrivning av sambanden finns i figur 1, appendix B.  

Kylmaskinens avgivna värmeeffekt vid respektive steg varierar då dess kompressorer ger 

olika effekt. Beräkningarna förenklas genom att använda medeltal enligt tabell 3, appendix A 

Då kompressorerna över tid ska ha lika drifttid ger det ett fel som kan försummas.  

Temperaturhöjning, Δ θ km, som erhålls på värmesystemet från kondensorn beskrivs av 

ekvation 18. Kondensorns avgivna effekt, P km, erhålls ur tabell 4, appendix A. Ekvation 19 

beskriver den temperatur som erhålls ut ur kondensorn, θ km, u. 

 p

km

km
cm

P







    (18)

 kmikmukm   ,,     (19) 

Utgående temperatur ur kondensorn begränsas av kondenseringstemperaturen. Därför är det 

intressant att utreda följderna av att öka den när det krävs högre temperaturer i anläggningen 

än vad kylmaskinen avger. Här följer ett resonemang för hur ändrad kondenseringstemperatur 

påverkar elförbrukningen.  

Värden är erhållna genom analys av köldmediet, 134a, i dataprogrammet Refrigeration 

Utilities som är en del av CoolPack [7]. Coolpack är en samling program för analys av 

kylprocesser framtaget vid Danmarks tekniska universitet (DTU). 

Genomsnittliga värden för kondenserings- och förångningstemperaturer samt överhettning 

och underkylning enligt tabell 3, appendix A matas in i programmet. Volymflödet av 

köldmedium efter avdrag för verkningsgrad sätts till 112 m3/h. Detta ger de effekter som 

anges i protokollet. Beräkning av elförbrukning och COP vid förskjuten kondenserings-

temperatur utförs av programmet genom att volymflödet av köldmedium hålls konstant och 

kondenseringstemperaturen förskjuts.  

Kondenseringstemperaturen för givet antal kompressorer i drift beräknas i följande steg. 

Genomsnittlig temperatur på kylmedlet i kondensorn, θ 2, beräknas enligt ekvation 20. 
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    (20) 

 

Beräkning av värmeöverföringen från kondensorn till kylmedlet utförs enligt ekvation 21.  

θ1 är den genomsnittliga kondenseringstemperaturen och θ2 är medeltemperaturen på 

kylmedlet i kondensorn. 

)( 21   kmkm QP
    (21) 

Kondensorns specifika effekt, Q km, är konstant. Den beräknas ur medelvärden av effekt och 

temperaturer ur testprotokollet enligt tabell 3, appendix A. Därav ges den till 27 kW/°C. 

Kylmaskinens kondenseringstemperatur beror av dess avgivna effekt och medeltemperaturen 

på kylmedlet i kondensorn enligt ekvation 22. 

C
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 (22) 

Då massflödet av kylmedel är konstant stiger kondenseringstemperaturen med den avgivna 

effekten. Konsekvenser av detta för givet antal kompressorer i drift redovisas i tabell 4, 

appendix A.  

Börvärdet för inkommande kylmedel till kondensorn är 40 °C under den tid utomhus-

temperaturen understiger 5 °C. Börvärdet är 30 °C när utomhustemperaturen överstiger 5 °C. 

Detta medför att kylmaskinens kondenseringstemperatur blir högre vintertid än sommartid. På 

grund av detta får kylmaskinen en lägre kylfaktor vintertid. Det ger en ökad elförbrukning.  

Kostnaden för den ökade elförbrukningen kan beräknas. Dras denna kostnad av kostnaden för 

att istället värma med fjärrvärme erhålls besparingen med förvärmningen. 

2.3 Effektuttag i kylmedelkylare 
Efter temperaturhöjningen i kondensorn delas massflödet enligt figur 1, appendix B mellan 

värmesystemet och kylmedelkylaren. När dessa massflöden går samman igen ska blandningen 

hålla ett inställt börvärde. Detta erhålls genom att vid behov sänka temperaturen på delflödet 

genom kylmedelkylaren. Blandningens temperatur beräknas olika för de tre fall som kan 

inträffa enligt följande: 

Fall 1: Blandningstemperaturen, θ km, i, från värmesystemet och kylmedelkylaren understiger 

inställt börvärde in i kondensorn. Det innebär att ingen avkylning sker i kylmedelkylaren. 

Tillståndet beskrivs av ekvation 23:1 – 23:3. 
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   (23:1) 

Returtemperaturen från kylmedelkylaren, θ kmk, r, kan, när ingen dumpning sker, sättas lika 

med utgående temperatur ur kondensorn, θ km, u. Detta beskrivs av ekvation 23:2. 

kmikmukmrkmk   ,,,    (23:2) 

Sammantaget innebär detta att temperaturen på inloppet till kondensorn, θ km, i, i detta fall kan 

beskrivas med ekvation 23:3. 

)1(,,

vs

kmrvsikm
m

m




     (23:3) 

Fall 2: Blandningstemperaturen, θ km, i, överstiger inställt börvärde. Här kommer effektuttag 

att ske i kylmedelkylaren till den grad att blandningen håller börvärdet. I beräkningsmodellen 

innebär det att temperaturen på inloppet till kondensorn, θ km, i, sätts lika med börvärdet. 

Temperaturen efter avkylningen, θ kmk, r, beräknas enligt ekvation 24. 

 vs

vsrvsikm

rkmk
mm
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   (24)
 

Effektuttaget ur kylmedelkylaren, P kmk, som behövs för att sänka temperaturen på kylvattnet 

till kondensorn och hålla börvärdet kan beräknas med ekvation 25. 

 
)()( ,, rkmkukmpvskmk cmmP   

   (25) 

Fall 3: Kylmedelkylarens returtemperatur är begränsad till att inte understiga 30 °C. När 

utomhustemperaturen överstiger 5 °C sänks börvärdet på kylvattnet till kondensorn till 30 °C. 

Den temperaturen kan inte uppnås genom att blanda 30 °C vatten från kylmedelkylaren med 

returvatten från värmesystemet som är > 30 °C. I ekvation 26 visas vad temperaturen in i 

kondensorn, θ km, i, blir när kylmedelkylaren avger lägsta tillåtna temperatur. 

 m

mmkm vskmkvsrvs

ikm 

 )()( 1min,,

,







  (26) 

Temperaturdifferensen mellan returtemperaturen från kylmedelkylaren på kalla sidan av 

värmeväxlaren, θ kmk, min och den på varma sidan, θ kmk, r, är ett mått på värmeväxlarens 

verkningsgrad och benämns k1. Differensen antas vara 0,9 °C i beräkningarna. Antagandet 

utgår från den genomsnittliga temperaturdifferensen i den verkliga anläggningen uppmätt 

under perioden 8/3 - 22/3, 2011. Tabell 5 beskriver en känslighetsanalys av antagandet.  
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Tabell 5. Tabellen beskriver hur temperaturdifferensen mellan θ kmk, min och θ kmk, r påverkar 

årsförbrukningen av fjärrvärme. Temperaturer, registrerade ca var 5:e minut under perioden 

8/3 – 22/3, 2011, ger en genomsnittlig differens på 0,9 °C under den tid kylmedelkylaren var i drift. 

Ändrad fjärrvärme-

förbrukning, MWh/år
 

Konstant temperatur-

differens, k1, °C 

Ändrad årskostnad, 

kr 

Ändrad årskostnad, 

% 

17,8 0 10 400 4,7 

7,7 0,5 4 500 2,0 

0 0,9 0 0 

- 11,2 1,5 - 6 600 - 3,0 

- 20,2 2 - 11 900 - 5,4 

 

2.4 Tillskott vid fjärrvärmeväxlare 
Efter att kylmaskinen har förvärmt värmesystemet spetsar fjärrvärmeväxlaren framledningens 

temperatur upp till önskat värde. Detta sker enligt en reglerkurva för kompensering för 

utomhustemperaturen. Exempelkurvor för utomhustemperaturkompensering beskrivs av 

ekvationer 5:1 – 5:3 alternativt 6:1 – 6:2. Dessa kurvor är även redovisade grafiskt i figur 3. 

Fjärrvärmeväxlaren är dimensionerad för att avge en effekt på maximalt 865 kW. Det ska 

täcka hela behovet för transmissions- och ventilationsförluster samt luftläckage. 

Anläggningens totala värmebehov vid dimensionerande utomhustemperatur uppgår till 

733 kW, enligt ekvation 27. Den klarar med andra ord av hela värmebehovet i anläggningen 

med marginal även utan stöd av kylmaskinen. 

 DUTvDUTrDUT PPP ,, 
    (27)

 

För att kunna beräkna massflödet på primärsidan av fjärrvärmeväxlaren behövs utöver 

effektuttaget ur värmesystemet även temperaturdifferensen på primärsidan. Framlednings-

temperaturen på primärsidan, θ vp, f, förskjuts med utomhustemperaturen enligt given regler-

kurva, ekvation 28:1 - 28:3. Reglerkurvan är hämtad ur Energifakta [2]. Det är det dokument 

som överlämnades till BFAB av Norrenergi vid installation av fjärrvärmeväxlarna. 

 
C4ute    → C65, fvp   (28:1)

 
C4C20  ute  → utefvp  46,1C71, 

 
 (28:2)

 
C20ute  → C100, fvp   (28:3) 

Effektuttaget ur fjärrvärmeväxlaren antas vara samma som tillskottet till värmesystemet. Det 

primära massflödet genom värmeväxlaren varierar med verkningsgraden. Massflödet genom 

värmeväxlarens primärsida påverkar hur stor pumpeffekt leverantören behöver. Lägre 

verkningsgrad i värmeväxlaren ger större massflöden. Det ger större miljöpåverkan och ökade 

kostnader.  

 

Då fjärrvärmeväxlaren är korskopplad kan dess verkningsgrad beskrivas med temperatur-

differensen mellan dess utloppstemperaturer på primär och sekundärsidan. Försummas 

förluster från värmeväxlaren till rummet visar temperaturdifferensen hur väl värmen överförs 

från primär- till sekundärsida vid aktuella massflöden. I ekvation 29 används 

temperaturdifferensen, k 2, för att beskriva sambandet. 
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 2,, kukmrvp 
    (29)

 

I dimensioneringsdokumentationen för värmeväxlaren anges att utgående temperatur på 

primärsidan är 63 °C och inkommande på sekundärsidan 60 °C vid dimensionerande 
effektuttag. Som närmevärde för värmeväxlarens verkningsgrad används här en 
konstant 3 °C temperaturdifferens mellan inkommande primärsida och utgående 
sekundärsida enligt ekvation 30.  
 

 DIMuvsDIMuvpk ,,,,2  
    (30) 

 
Närmevärdet är en uppskattning och en känslighetsanalys av hur det förändrade flödet 
genom värmeväxlaren påverkar kostnaderna redovisas i tabell 6. Då dimensionerande 
effektuttag ger k 2 = 3 °C bör lägre effektuttag ge ett något mindre värde på k 2. 
Sannolikt påverkas årskostnaden mindre än 1 %, vilket anses försumbart. Det ger dock 
en inverkan på beräkningen av medelavkylningen i fjärrvärmeväxlaren som bör beaktas. 
 

Tabell 6. Tabellen redovisar hur mycket en förändring av temperaturdifferensen mellan 

värmeväxlarens utlopp på primär- och sekundärsidan påverkar massflödet genom värmeväxlaren. 

Förändringens kostnad redovisas i kronor och som procentuell del av den totala kostnaden för 

fjärrvärme över året. Även inverkan på medelavkylningen av fjärrvärmeflödet redovisas. Värden 

beräknas vid drift enligt driftfall 1. 

Flödesändring, 

m
3 

Konstant 

temperatur-

differens, k2, °C 

Förändrad 

årskostnad för 

fjärrvärme, kr 

Förändrad 

årskostnad för 

fjärrvärme, % 

Medelavkylning, 

°C 

-1020 0 -1860 -0,8 30,3 

-700 1 -1280 -0,6 29,2 

-370 2 -670 -0,3 28,2 

0 3 0 0,0 27,2 

390 4 720 0,3 26,2 

820 5 1500 0,7 25,1 

1290 6 2350 1,0 24,1 

Uttagen effekt på primärsidan, P vp, är samma som avgiven effekt på sekundärsidan och 

beräknas enligt ekvation 31. 

 )( ,, ukmfvspvsvp cmP   
   (31)

 

Massflödet på primärsidan, ṁ vp, kan nu beräknas enligt ekvation 32. 

prvpfvp

vp

vp
c

P
m




)( ,, 


    (32) 

Med ekvationer 1 - 32 ovan kan effektuttag, temperaturer och massflöden i hela systemet 

bestämmas vid given utomhustemperatur. En förutsättning är dock att spetsning med 

fjärrvärme föreligger. Det innebär att utloppstemperaturen ur kondensorn är lägre än 

framledningstemperaturen efter fjärrvärmeväxlaren.  
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I det fall där kondensorns utloppstemperatur är högre än reglerkurvan för utomhustemperatur-

kompensering stryps massflödet i värmesystemet i tvåvägsshuntarna. Effektuttag sker efter 

behov och överskottet kyls i kylmedelkylaren. Matematiskt ges detta av ekvation 33, där 

termen för fjärrvärmens bidrag i systemet utelämnats. 

ovtvkmkkm PPPP      (33) 

Massflöden och temperaturer i systemet behövs bara för att beräkna effektuttag ur 

fjärrvärmeväxlaren. Dessa kommer att fördelas annorlunda i detta fall, men det är inte 

nödvändigt att beräkna dem. 

2.5 Energiförbrukning 
Kylmaskinen kan försörja värmesystemet med värme upp till den nivå där det krävs en högre 

framledningstemperatur än maskinen avger. För beräkningar av energiförbrukning används 

den avgivna värmeeffekten vid genomsnittligt kylbehov på 166 kW. Effekten erhölls genom 

analys av drifttider enligt tabell 2, appendix A. Det antas att samma kylbehov föreligger året 

runt. Fjärrvärmetillskottet beräknas vid kurva 2. Dessa antaganden benämns driftfall 1. 

För att bedöma fördelningen av värmeförbrukningen från fjärrvärmeväxlaren respektive 

kylmaskinen används antalet timmar utomhustemperaturen befinner sig vid varje given nivå i 

Stockholm under ett år. Lagrad data från mätningar i Bromma finns tillgängligt för studenter 

att ladda ner från smhi.se [1]. Mätdata finns för var tredje timme sedan mycket lång tid.  

Studien begränsas till att gälla år 2009. Det ger inte ett helt allmängiltigt fall. Alternativet är 

att finna en metod att beräkna normalfördelningen av temperaturer över året ur mätdatat. Det 

ligger utanför ramen för det här arbetet. Vid jämförelser med verklig anläggning används 

förbrukning utan normalårskorrigering för år 2009. 

Utomhustemperaturen listas i Microsoft Excel i 0,1 °C intervall från -20 °C till +17 °C. 

Temperaturerna motsvarar DUT och θ gräns. Mellan dessa temperaturer finns hela årets 

värmebehov.  

Tiden respektive temperatur varit aktuell under året delas upp i dagtid för ventilationsdrift och 

nattetid då endast radiatorerna är i drift. I verkligheten varierar drifttiderna för ventilations-

aggregaten. I beräkningarna anses de vara i drift 04:30 - 19:30. Vidare bedöms de vara i drift 

70 % av dessa timmar för att kompensera för helger. Den uppmätta temperaturen vid en viss 

tidpunkt anses gälla 1,5 h före och efter mätningen. Eventuella avvikelser i temperatur mellan 

mättillfällen bedöms kompenserat över tid. 

Norrenergis priser för energiförbrukning och flöde är olika för tre perioder per år. För att 

beräkna kostnader för förbrukningen delas alla energi och massflödesberäkningar upp i dessa 

perioder. Summan av respektive periods förbrukning kan sedan användas till beräkningar av 

kostnader. Varje kubikmeter vatten anses i beräkningarna väga 1000 kg oavsett temperatur, 

det ger tillräcklig noggrannhet och sätter flödet lika med massflödet i kostnadsberäkningarna.  

Utifrån givna utomhustemperaturer beräknas avgiven effekt ur kondensorn och 

fjärrvärmeväxlaren samt värmedistributionssystem och kylmedelkylare enligt 
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beräkningsmodellen ovan. Effektuttagen multipliceras med antalet timmar vid aktuell 

temperatur respektive period för att erhålla energimängden. Summering av alla uttag ger total 

energiförbrukning för året. 

En funktion för att kunna variera antalet kompressorer i drift läggs till för att kunna göra 

bedömningar av förändrade kostnader och besparingar vid olika driftfall.  

Med uttagen energimängd samt beräknade fram- och returledningstemperaturer på 

primärsidan av fjärrvärmeväxlaren kan den totala massan av vattenflödet vid varje temperatur 

beräknas. Summan av massan för alla temperaturer ger det totala massflödet genom 

fjärrvärmeväxlaren för året.  

Ur summan av massflödet och summan av energiförbrukningen kan sedan medelavkylningen 

över fjärrvärmeväxlaren beräknas. Den är av betydelse då fjärrvärmeleverantören vill ha en 

stor avkylning för att kunna pumpa mindre mängd vatten i sitt distributionssystem. 

Straffavgifter kan påföras vid liten avkylning.  

Returflödet från fjärrvärmeväxlaren används till att förvärma varmvattnet i ytterligare en 

värmeväxlare. Den förändring av medelavkylningen detta medför utreds inte här. 

3. RESULTAT 
Förtjänsten av förvärmningen är stor. Anläggningens energiförbrukning vid enbart fjärrvärme 

beräknas uppgå till 630 000 kr/år. Med förvärmning uppgår kostnaden till  

219 000 kr/år. Besparingen i fjärrvärmekostnad uppgår till 411 000 kr/år. Kostnaden för 

kondensorvärmen är den ökade elförbrukning som kommer av den höjda kondenserings-

temperaturen som behövs för att ta tillvara effekten. 

Eleffektbehovet ökar med 16,4 kW vid medellast vid den börvärdesförändring som sker när 

utomhustemperaturen understiger 5 °C. Utomhustemperaturen understeg 5 °C under 3675 h år 

2009. Det innebär en ökad elförbrukning för uppvärmningen med 60 300 kWh. Vid ett elpris 

på 1:01 kr/kWh uppgår kostnaden för kondensorvärmen till 60 900 kr/år. 

Vinsten vid detta driftfall uppgår till 350 000 kr/år. Enligt exempel nedan kan kylmaskinens 

kondensoreffekt ökas vid värmebehov genom att dumpa kyla i till exempel en frånluftkanal. 

Dessutom kan utloppstemperaturen ur kondensorn anpassas till framledningstemperaturen. 

Dessa åtgärder kan ge en besparing på ytterligare 29 000 kr/år vid utomhustemperaturer som 

understiger 5 °C. 

Ytterligare besparingar kan sannolikt göras vid förändrat driftsätt också vid temperaturer som 

överstiger 5 °C. 

En styrfunktion kan läggas till som sänker framledningstemperaturen ur fjärrvärmeväxlaren 

nattetid till att följa radiatorkurvan. I nuläget höjs framledningens temperatur efter kurvan 

som dimensionerats efter ventilationsaggregaten. Därefter regleras temperaturen ner i shuntar 

för att anpassas till radiatorerna. Då radiatortemperaturen är relativt låg i modellen kan detta 

spara i princip hela fjärrvärmeförbrukningen nattetid. Besparingen uppgår till 40 000 kr/år. 
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Kylmaskinens isentropiska verkningsgrad (den elförbrukning kompressorn har i relation till 

den elförbrukning en teoretisk, förlustfri, kompressor har) är enligt beräkning 58 %. En ny 

kylmaskin kan ha en isentropisk verkningsgrad på upp till 70 % enligt Jan-Erik Nowacki, 

teknisk rådgivare på Svenska Värmepumpföreningen (SVEP). Genomsnittligt kylbehov är 

166 kW, det är vad genomsnittligt antal kompressorer i drift avger under de förhållanden som 

råder enligt tabell 2, appendix A. Vid byte av kylmaskin krävs 10,9 kW lägre eleffekt 

vintertid (utomhustemperaturer < 5 °C) och 8,0 kW lägre effekt sommartid (utomhus-

temperaturer > 5 °C) för att avge denna kyleffekt. Skillnaden i effektbehov över året beror på 

den ökade kondenseringstemperaturen vintertid. Ett byte av kylmaskin kan under dessa 

förutsättningar spara 80 700 kWh/år i elförbrukning motsvarande 81 500 kr/år. 

Den förbättrade isentropiska verkningsgraden ger en lägre värmeavgivning ur kondensorn 

vintertid motsvarande 10,8 kW. Det ger en minskad värmeproduktion på 39 500 kWh. 

Kompenseras detta med fjärrvärme uppgår kostnaden till ca 26 000 kr/år. Sker 

kompenseringen med ökat effektuttag ur kondensorn blir kostnaden lägre. Vid en värmefaktor 

på 4,5 uppgår kostnaden till ca 8 800 kr/år. 

3.1 Framledningstemperaturen 
Svårigheter kan uppstå vid tillvaratagandet av kondensorvärmen då den är lågt tempererad. 

Värmebatterier i ventilationen, radiatorer och annat som avger effekten i huset behöver 

utformas för att göra detta vid låga temperaturer. 

Om framledningstemperaturen i värmesystemet ska vara hög, exemplet kurva 1, behöver den 

höjas i fjärrvärmeväxlaren. Massflödet till ventilationssystemet är konstant när framlednings-

temperaturen följer reglerkurvan. Reglerkurvan ställs in för att rätt temperatur ska erhållas i 

värmebatterierna i ventilationsaggregaten. En förhöjd reglerkurva simulerar en anläggning där 

värmeavgivningen från ventilationsaggregatens värmebatterier sker vid högre temperaturer. 

Konsekvensen av en förhöjd framledningstemperatur, konstant massflöde och effektuttag är 

en förhöjd returtemperatur. Det ökade värmeinnehållet i returledningen från värmesystemet 

innebär att massflödet till kylmedelkylaren behöver kylas av ytterligare för att hålla börvärdet 

in i kondensorn.  

I en anläggning som enbart betjänas av fjärrvärme innebär ett ökat energiinnehåll i 

returledningen ett mindre tillskott på framledningen, energiförbrukningen blir densamma. Här 

ökar förbrukningen i kylmedelkylaren om börvärdet på inloppet till kondensorn överskrids. 

Figur 4 visar hur stor del av kondensoreffekten som kan nyttjas vid de olika reglerkurvorna. 



15 

Figur 4. Figuren visar effektbehovet dagtid vid olika utomhustemperaturer och tillgänglig effekt ur 

kondensorn. Den visar också hur väl den effekten kan nyttjas i värmesystemet vid de två olika 

reglerkurvorna för utomhustemperaturkompensering, enligt figur 3. Tillgänglig effekt ur kondensorn 

är den genomsnittligt avgivna effekten. Vid kurva 1 krävs en konstant avkylning i kylmedelkylaren då 

kondensorns effekt är för lågt tempererad för att kunna nyttjas i värmesystemet. Den ökade differensen 

mellan nyttjad kondensoreffekt och effektbehovet täcks upp av fjärrvärmeeffekt. Vid kurva 2 kan all 

kondensoreffekt nyttjas i värmesystemet vid utomhustemperaturer < 5 °C. Det beror på att utlopps-

temperaturen ur kondensorn är högre eller lika med framledningstemperaturen. Vid utomhus-

temperaturer > 5 °C sänks börvärdet på inloppet till kondensorn. Det ger ett bättre COP för 

kylmaskinen men innebär att mindre av kondensorns effekt kan tillvaratas i värmesystemet. 

En hög framledningstemperatur som medför behov av spetsning med fjärrvärme kan innebära 

att systemet påverkar fjärrvärmeförbrukningen på ett sätt som är motsatt det avsedda. Om 

kondensorn avger en låg effekt kan det krävas en avkylning i kylmedelkylaren som är större 

än kondensoreffekten för att uppnå börvärdet på inloppet till kondensorn. Detta har inträffat 

vid de utomhustemperaturer i figur 5 där den nyttjade kondensoreffekten för kurva 1 anges 

som negativ. Driftfallet innebär att även fjärrvärmetillskott behöver kylas i kylmedelkylaren 

för att erhålla en temperatur in i kondensorn enligt börvärde. 

Detta är ett osannolikt scenario men det visar hur mycket känsligare detta system är för 

inställningar. Motsvarande förändring av reglerkurvan i en anläggning betjänad av enbart 

fjärrvärme ger en sämre medelavkylning i fjärrvärmeväxlaren. Under förutsättning att alla 

ventiler reglerar som de ska förblir energiförbrukningen densamma. 
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Figur 5. Figuren visar samma sak som figur 4. Skillnaden här är att endast en kompressor är i drift. 

Enligt figuren sänks inte temperaturen tillräckligt på den del av massflödet som går genom 

värmesystemet vid kurva 1. Effekt från fjärrvärmeväxlaren dumpas i kylmedelkylare utomhus vid 

utomhustemperaturer > 5 °C samt -12 °C > -17 °C. 

Funktionen sänkt börvärde vid utomhustemperaturer > 5 °C är till för att kylmaskinen ska få 

en lägre kondenseringstemperatur och på så vis ett bättre COP. Funktionen innebär att en 

ökad spetsning med fjärrvärme behövs för temperaturer > 5 °C samtidigt som 

kylmedelkylaren ökar sitt effektuttag. I figur 4 - 6 åskådliggörs detta grafiskt genom att den 

nyttjade delen av kondensoreffekten minskar vid temperaturer > 5 °C.  

 

Returtemperaturen från kylmedelkylaren begränsas till > 30 °C. Det innebär att inloppet till 

kondensorn inte kan kylas ned till inställt börvärde, 30 °C, sommartid. Istället avviker 

temperaturen från börvärdet. 

 

Vid hög avgiven effekt ur kondensorn och låga utomhustemperaturer kan delar av värmen 

komma att kylas av i kylmedelkylaren, trots att värmebehov finns i anläggningen. Det beror 

på att temperaturen på utloppet ur kondensorn är lägre än framledningstemperaturen på 

värmesystemet. I figur 6 visas det genom att kondensoreffekten inte kan nyttjas till fullo vid 

utomhustemperaturer < 0 °C. Den utgående temperaturen ur kondensorn, θ km, u, vid fyra 

kompressorer i drift, uppgår till ca 48 °C enligt tabell 4, appendix A. Framlednings-

temperaturen 48 °C motsvarar ungefär utomhustemperaturen 0 °C vid kurva 2. Differensen 

mellan kondensorns avgivna effekt och den nyttjade kondensoreffekten kyls av i 

kylmedelkylaren. 

Vid höga utomhustemperaturer räcker temperaturen på utloppet ur kondensorn normalt till 

framledningens temperatur enligt kurva 2. I figur 6 visas det genom att den nyttjade 

kondensoreffekten är lika med effektbehovet vid temperaturer > 0 °C.  
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Vid driftfallet med fyra kompressorer finns effekt kvar som inte kan nyttjas i värmesystemet. 

Det innebär att effekten i värmesystemet regleras genom minskat massflöde i 

tvåvägsshuntarna istället för genom ökad framledningstemperatur i fjärrvärmeväxlaren. 

Massflödet minskar i värmesystemet och ökar i kylmedelkylaren när effektbehovet sjunker.  

Vid låga utomhustemperaturer spetsas värmesystemets framledning i fjärrvärmeväxlaren. Om 

reglerkurvan för framledningstemperaturen stämmer med det ökade effektbehovet innebär det 

att returtemperaturen från värmesystemet hålls konstant. Detta är i princip fallet vid kurva 2, 

avvikelsen är ett par grader. All effekt upp till den utomhustemperatur som motsvarar den 

avgivna temperaturen ur kondensorn enligt reglerkurvan för framledningstemperaturen kan 

nyttjas i värmesystemet. När den avgivna effekten ur kondensorn är lägre tempererad kan den 

inte nyttjas i värmesystemet, den kommer istället att höja blandningstemperaturen på tilloppet 

till kondensorn. Detta kompenseras genom avkylning i kylmedelkylaren. I figur 6 visas det 

som differensen mellan nyttjad effekt och avgiven kondensoreffekt. 

Figur 6. Figuren visar nyttjandegraden av kondensorns avgivna effekt i värmesystemet när fjärde 

kompressorn startar i kylmaskinen. Vid utomhustemperaturer < 0 °C nyttjas inte all kondensoreffekt i 

värmesystemet, en del kyls i kylmedelkylaren. Det beror på att framledningstemperaturen i 

värmesystemet överstiger utgående temperatur ur kondensorn vid aktuellt effektbehov. Effekten 

kondensorn avger är för lågt tempererad för att användas i värmesystemet. 

3.2 Radiatorsystemet 
Nattetid när endast radiatorerna är i drift är det uppenbart att systemet blir mer lönsamt om det 

utformas för att kunna avge effekt vid låg framledningstemperatur. Den genomsnittligt 

avgivna effekten räcker till hela effektbehovet vid alla utomhustemperaturer. Dock kan inte 

effekten utnyttjas fullt ut enligt modellen. 
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Nattetid är framledningstemperaturen från fjärrvärmeväxlaren fortfarande anpassad till 

ventilationsaggregaten. Det innebär att spetsning med fjärrvärme sker för att höja 

framledningstemperaturen enligt reglerkurva 2. Därefter sänks temperaturen i tvåvägsshuntar 

till att följa reglerkurva 3 innan värmen avges ur radiatorerna. Proceduren innebär att extra 

energi tillförs värmesystemet i fjärrvärmeväxlaren. Det innebär i sin tur att mer energi dumpas 

i kylmedelkylaren. Fördelningen av nyttjad kondensorvärme och fjärrvärme visas i figur 7. 

Kurvan för den nyttjade effekten vid kurva 2 sjunker när utomhustemperaturen sjunker. Det 

beror på den ökade spetsningen med fjärrvärme. Ett bättre sätt att utnyttja kondensorvärmen 

är att sänka framledningstemperaturen direkt vid fjärrvärmeväxlaren till det som behövs 

nattetid. Det vill säga radiatorkurvan, kurva 3. Först vid - 10 °C behöver spetsning med 

fjärrvärme ske i detta fall.  

Avkylningen i radiatorsystemet i modellen är relativt liten. Temperaturen på framledningen 

kyls med mellan 5 °C och 7 °C vid temperaturer < - 10 °C i modellen. Vid 

utomhustemperaturer < - 12 °C överstiger returtemperaturen från värmesystemet börvärdet för 

inloppstemperaturen till kondensorn. Den nyttjade andelen av kondensoreffekten sjunker 

därför snabbt vid lägre temperaturer.  

Figur 7. Nattetid är ventilationsaggregaten avstängda, endast radiatorerna är i drift. I 

beräkningsmodellen utnyttjas inte kondenseringsvärmen optimalt nattetid vid kurva 2. Det är en följd 

av att framledningstemperaturen höjs med fjärrvärme enligt kurva 2 för att sedan sänkas i 

tvåvägsshuntar innan effekten avges. Sänks framledningstemperaturen till att följa kurva 3 kan 

effekten ur kondensorn nyttjas bättre vid lägre utomhustemperaturer. 

En sänkning av reglerkurvan nattetid till kurva 3 innebär att all fjärrvärmeförbrukning upphör 

nattetid vid temperaturer > -10 °C. Det innebär en besparing på 40 000 kr/år i modellen. 
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3.3 Fjärrvärme 
Medelavkylningen av fjärrvärmeflödet i modellen uppgår till ca 27 °C. Temperaturer på fram- 

och returledning efter förvärmning med kondensorvärmen är satta enligt driftfall 1. 

Osäkerhetsanalysen i tabell 6 ger ett temperaturspann på 24 °C till 30 °C. Medelavkylningen 

vid enbart fjärrvärme ger i modellen en medelavkylning på ca 34 °C. En osäkerhetsanalys lika 

den i tabell 6 ger här ett temperaturspann på 30 °C till 37 °C.  

Slutsatsen är att förvärmningen medför att medelavkylningen minskar med ca 7 °C. 

Fjärrvärmeleverantörerna vill ha högsta möjliga avkylning för att spara på pumpeffekt. Olika 

modeller finns för fjärrvärmeleverantörerna att debitera extra för låg avkylning. Norrenergi 

har valt en fast kostnad per kubikmeter vattenflöde genom värmeväxlaren vintertid. Svensk 

fjärrvärme [5], rekommenderar en medelavkylning runt 40 °C för ett normalt system.  

Det kan konstateras att modellen ger en låg medelavkylning även utan förvärmning. Vad detta 

beror på utreds inte i detta arbete. Det kan möjligen förklaras av att returledningen från 

värmesystemet normalt används till förvärmning av varmvatten. Detta är inte medtaget i 

modellen. Medelavkylningen här beror endast på returtemperaturen från värmesystemet. 

Modellen ger sannolikt en något högre returtemperatur än en genomsnittlig fastighet.  

Som beskrivs i inledningen köps fjärrvärmen av Norrenergi. Kostnaden beräknas enligt deras 

debiteringsmodell. Modellen finns beskriven på deras hemsida, norrenergi.se [6]. Beräkning 

av fjärrvärmeförbrukning utförs enligt beskrivning av energiförbrukning ovan. 

Exempelberäkning av kostnaden för fjärrvärmeförbrukningen visas nedan. Exemplet 

behandlar anläggningen i driftfall 1. 

 

Anslutningsavgift:  

Detta är en engångssumma för anslutningen. Då anläggningen utvärderas i färdigt skick är 

detta en sänkt kostnad.  

 

Abonnemangsavgift:  

Avgiften beror av medeltalet av de två senaste årens normaltemperaturkorrigerade 

energiförbrukningar dividerat med ett kategorital. Kategoritalet skiljer mellan bostäder och 

andra typer av fastigheter. Här används energiförbrukningen enligt beräkningsmodellen 

direkt. Förbrukningen är 317 MWh/år och kategoritalet 1700 h vilket ger en abbonemangs-

effekt på 186 kW. För detta betalas en fast avgift på 5 700 kr/år samt en effektavgift på  

186 kW · 295 kr/år = 55 000 kr/år.  

 

Flödesavgift: 

Från första september till sista maj kostar vattenflödet 1:90 kr/m
3
. Flödet i anläggningen 

uppgår under perioden till 9 600 m
3
. Det ger en kostnad på 18 300 kr/år. 

 

Energiavgift: 

Energiförbrukningen är olika prissatt över året. Vintertid när det är störst belastning är priset 

högst. Under december till mars förbrukas 190 MWh till en kostnad av 488 kr/MWh. Under 

april - maj samt september - november förbrukas 115 MWh. Dessa perioder kostar det  

384 kr/MWh. Under juni - augusti förbrukas 13 MWh till en kostnad av 284 kr/MWh. Total 

kostnad för energiförbrukningen är 140 000 kr/år. 
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Summerat ger delposterna en kostnad för fjärrvärmeförbrukning på 219 000 kr/år. Det kan 

jämföras med att kostnaden för anläggningen utan stöd av kondensorn uppgår till  

630 000 kr/år. 

3.4 Optimering 

För att systemet ska kunna använda mer av kylmaskinens avgivna effekt behöver 

temperaturerna anpassas till det. Det kan göras genom att sänka temperaturen på 

framledningen alternativt höja kondenseringstemperaturen. Möjligen kan detta göras utan 

förändringar i anläggningen, besparingarna kan bli av en storlek som tillåter relativt stora 

investeringar för att anpassa anläggningen till lägre temperaturer. 

Utan förvärmning i kondensorn förbrukar modellen 941 MWh/år fjärrvärme oavsett 

framledningstemperatur. Med förvärmning uppgår förbrukningen av fjärrvärme till  

610 MWh/år vid kurva 1 och 317 MWh/år vid kurva 2. Det är under förutsättning att 

kondensorn avger beräknad genomsnittlig effekt enligt tabell 2, appendix A. Effektbehovet i 

anläggningen är detsamma i båda fallen. Anpassningen till lägre temperaturer enligt kurva 2 

gör dock att mer av kondensorns avgivna effekt kan utnyttjas.  

Differensen mellan nyttjad och avgiven kondensoreffekt kyls bort i kylmedelkylare. Vid 

kurva 1 sker detta i någon mån vid i stort sett alla temperaturer. Vid kurva 2 sker avkylningen 

dagtid endast sommartid. Den ändrade fördelningen mellan fjärrvärme och kondensorvärme 

vid de olika reglerkurvorna illustreras i figur 4. Med en framledningstemperatur enligt kurva 1 

är årskostnaden för fjärrvärmeförbrukning 203 000 kr högre än vid kurva 2. 

3.4.1 Höjd kondenseringstemperatur 
Ett sätt att bättre ta tillvara på kondensorns kapacitet är att höja kondenseringstemperaturen. 

Besparingen sker vid de utomhustemperaturer där kylmaskinens effekt inte kan utnyttjas för 

att den utgående temperaturen ur kondensorn är lägre än framledningstemperaturen i 

värmesystemet. Effektuttaget ur fjärrvärmeväxlaren minskar proportionellt med höjningen av 

den utgående temperaturen, Δ θ + k, ur kondensorn enligt ekvation 34. 

 
 )( ,, kukmfvspvsvp cmP  

   (34)
 

 
Detta gäller så länge ytterligare effekt finns att tillgå i kondensorn. Nyttjas hela kondensor-

effekten i värmesystemet ger en ökad temperatur ur kondensorn ingen vinst. Detta är i stort 

sett fallet när kylmaskinen går på en till och med tre kompressorer. Figur 4 visar hur väl 

kondensorvärmen nyttjas vid driftfall 1.  

När kylmaskinen går på fyra och fem kompressorer är den utgående temperaturen ur 

kondensorn för låg för att hela den avgivna effekten ska kunna användas i värmesystemet. 

Genom att förskjuta börvärdet på inloppet till kondensorn kan temperaturen på utloppet 

ändras. Sambandet beskrivs matematiskt i ekvation 22. Vid en ökad utloppstemperatur går det 

att utnyttja mer av den avgivna effekten. Vid fyra kompressorer i drift gör en höjning av den 

utgående temperaturen med 1 °C till 2 °C att all effekt kan utnyttjas. De utomhustemperaturer 

där det kan löna sig att höja utloppstemperaturen beskrivs i figur 8 och 9. En höjning efter 
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behov är sannolikt mest lönsamt då det ger minst ökning av kompressorernas elförbrukning. 

Nackdelen med den förhöjda kondenseringstemperaturen är att den ger en lägre COP. 

På motsvarande sätt kan kondenseringstemperaturen sänkas efter behov när framlednings-

temperaturen är lägre än utloppet från kondensorn. I figur 5 är detta fallet mellan 0 °C och  

5 °C. På så vis erhålls en högre COP för kylmaskinen. 

En ökad temperatur på inloppet till kondensorn ger en motsvarande temperaturökning på 

utloppet. Höjs temperaturen in i kondensorn från 40 °C till 41 °C innebär det att värmefaktorn 

(COPv), försämras från 3,20 till 3,17 vid fyra kompressorer i drift. Höjs temperaturen till 42 °C 

sjunker COPv till 3,14. Detta enligt analys i programmet ”Refrigeration Utilities” [7]. Fler 

värden erhållna ur programmet vid förändrade kondenseringstemperaturer finns redovisade i 

tabell 4, appendix A. En utförligare beskrivning av hur värmefaktorn påverkas av 

kondenseringstemperaturen finns i appendix C. 

Figur 8. Figuren visar hur stor del av kondensorns avgivna effekt som kan nyttjas i värmesystemet vid 

olika utomhustemperaturer, när fyra kompressorer är i drift och vid olika utloppstemperaturer ur 

kondensorn. Höjs utloppstemperaturen med 2 °C kan all kondensoreffekt utnyttjas vid kurva 2. 

Vid fem kompressorer i drift gör en höjning av utloppstemperaturen ur kondensorn med  

3 °C att all kondensoreffekt kan utnyttjas. Figur 9 visar vid vilka utomhustemperaturer en 

höjning kan löna sig. Värden erhållna ur Refrigeration Utilities [7] vid olika kondenserings-

temperaturer redovisas i tabell 4, appendix A. 
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Figur 9. Figuren visar hur stor del av kondensorns avgivna effekt som kan nyttjas i värmesystemet vid 

olika utomhustemperaturer, när fem kompressorer är i drift och vid olika utloppstemperaturer. Höjs 

utloppstemperaturen med 3 °C kan all kondensoreffekt utnyttjas vid kurva 2.  

3.4.2 Ökat effektuttag ur kondensorn 
Kylmaskinens årliga energiförbrukning i nuläget beräknas ur eleffektbehovet som åtgår till att 

avge det genomsnittliga kylbehovet enligt tabell 2, appendix A. Effekten vid sommarfall 

respektive vinterfall multipliceras med antalet timmar under året till totalt 466 MWh/år. 

Kostnaden för elförbrukningen är antagen till 1:01 kr/kWh. Kostnaden för kylmaskinens 

elförbrukning uppgår till 471 000 kr/år. 

 

För att spara fjärrvärmeförbrukning kan effektuttaget ur kondensorn ökas när behovet av 

värme ökar. Det går att åstadkomma genom att värma förångaren mer genom till exempel ett 

kylbatteri i någon frånluftkanal. En besparing kan erhållas genom att stegvis öka kondensorns 

avgivna effekt efter värmebehovet.  

 

Här följer ett beräkningsexempel hur besparingar kan erhållas genom att öka kylmaskinens 

effekt när behov finns. I exemplet startas ytterligare kompressorer i maskinen vid de 

utomhustemperaturer som listas i tabell 7. Vid fyra och fem kompressorer i drift höjs 

utloppstemperaturen enligt beskrivning ovan. Beräkningen är ett exempel på 

besparingspotential i ett förändrat driftsätt. Utomhustemperaturerna angivna som startpunkter 

för respektive steg är bedömd efter kylmaskinens avgivna värmeeffekt samt utgående 

temperatur ur kondensorn.  
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Tabell 7. Tabellen visar avgiven effekt vid de olika stegen på kylmaskinen och den utomhustemperatur 

som är satt som startvillkor. Startvillkoret motsvarar ungefär den temperatur där effektbehovet 

överstiger föregående stegs avgivna effekt. Den visar även antalet timmar per år som temperaturen 

dagtid, 04:30-19:30, ligger inom dessa intervall. 30 % av timmarna dagtid dras av för att kompensera 

för helger. Helger och nattetid går kylmaskinen efter kylbehovet som satts till genomsnittlig avgiven 

effekt enligt tidigare beskrivning. 

Antal 

steg i 

drift, st 

Inloppstemperatur 

till kondensorn,  

θ km, u, °C 

Avgiven effekt 

kondensorn, kW 

Startvillkor 

utomhus-

temperatur, °C 

Timmar per år vid 

driftfallet, h/år 

2,22 30 212 >5 5085 

2,46 40 228 <5 3675 

3 40 276 5 < 3 258 

4 40 363 3 < 1 386 

4 41 362 1 < 0 164 

4 42 362 0 < - 2 244 

5 41 445 - 2 < - 3  84 

5 42 444 - 3 < -5 137 

5 43 443 < - 5 197 

  

Besparingen som erhålls av detta driftfall uppskattas i beräkningsexempel nedan. Indata enligt 

tabell 4, appendix A. Kondensorvärmen täcker hela värmebehovet vid angivna temperaturer. 

Först vid det sista steget krävs spetsvärme ur fjärrvärmeväxlaren. 

 

Behovet av kyla är i genomsnitt 166 kW. Värmeeffekt motsvarande detta anses konstant 

tillgänglig ur kondensorn. Elpriset är 1,01 kr/kWh och kylmaskinen förbrukar vintertid i 

genomsnitt 62,6 kW el vid denna last. Sommartid uppgår elförbrukningen till 46,3 kW på 

grund av ett bättre COP. Kostnaden uppgår till 471 000 kr/år. 

krhkWhkW
kWh

kr
000471)50853,4636756,62(01,1   

Beräkning av besparingen vid varje driftfall utförs enligt följande exempel. Under 258 h/år 

höjs effekten ur kylmaskinen till tre kompressorer. Detta kostar 4 400 kr i ökad elförbrukning. 

krkWkWh
kWh

kr
4004)6,625,79(25801,1   

Här sparas enligt modellen 1,8 MWh fjärrvärme under perioden december - mars och  

1,4 MWh under april - maj samt september - november. Fjärrvärmeflödet minskar med  

145 m
3
. 

 

Ökad elförbrukning och minskad fjärrvärmeförbrukning beräknas på detta sätt för alla driftfall 

i tabell 7. Summerat ger detta en ökad kostnad för elförbrukningen med 83 000 kr/år. 

Besparingen i fjärrvärmeförbrukning uppgår till 140,7 MWh under perioden december - mars 

och 12 MWh september - november. Det debiterbara fjärrvärmeflödet under året beräknas 

minska med 4 800 m
3
. Besparingen uppgår till totalt 109 000 kr/år. Vinsten uppgår till 

26 000 kr/år. I detta exempel omfördelas förbrukningen från fjärrvärme till kondensorvärme 

under den kallaste perioden under året. Följden av detta blir att fjärrvärmeförbrukningen blir 

som högst vår och höst när utomhustemperaturen ligger mellan 5 °C och 15 °C. Denna period 

är kondenseringstemperaturen sänkt för att förbättra kylfaktorn. Därför kan inte kondensor-
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värmen utnyttjas i värmesystemet. Här finns potential till ytterligare besparingar genom 

ändrat driftsätt. 

3.5 Verklig förbrukning 

Resultatet jämförs med verklig förbrukning från år 2009. Den totala förbrukningen av 

fjärrvärme uppgick då till 765 MWh. För att vikta summan mellan de fyra värmeväxlarna 

används deras respektive dimensionerande effekt. Det blir en grov uppskattning men den kan 

visa ifall beräknad förbrukning är av samma storleksordning. Den aktuella värmeväxlaren står 

för 59 % av det totala dimensionerande effektuttaget. Viktas energiförbrukningen efter detta 

uppgår den utvärderade värmeväxlarens förbrukning till 448 MWh. Jämför detta med 

förbrukningen enligt beräkningsmodellen. Den uppgår till 610 MWh vid kurva 1 och  

317 MWh vid kurva 2. 

År 2010 byggdes delar av systemet om för att bättre kunna nyttja värmen i systemet. En 

inkoppling gjordes på returen från äldre delar av systemet där högt tempererad framledning 

krävs. Värmen i returledningen skulle på så vis kunna nyttjas till andra delar och sänka 

returtemperaturen ytterligare. Då systemet till stor del konverterats till tvåvägsventiler som en 

anpassning till fjärrvärmeinstallationen räckte flödet inte alltid till. För att få tillräckligt flöde 

till de lågtempererade delarna återställdes en del av ventilerna till sin ursprungliga 

trevägsfunktion. Åtgärden tycks ha fungerat dagtid men nattetid var effektuttaget för lågt då 

ventilationsaggregaten stod stilla.  

Till följd av detta tycks returtemperaturen i värmesystemet ha ökat. För att nå börvärdet på 

tilloppet till kondensorn behövde då kylmedelkylaren lämna energi motsvarande den som 

släpptes igenom trevägsventilerna. Förloppet beskrivs i figur 10. 

Sannolikt till följd av detta uppgick den totala förbrukningen 2010 till 1155 MWh. Om 

ökningen på 390 MWh kan tillskrivas nämnd åtgärd innebär det en uppskattad kostnad på runt 

270 000 kr räknat på en ungefärlig fjärrvärmekostnad på 70 öre/kWh. 
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Figur 10. Figuren visar verklig anläggning i drift under ett dygn. Värden är loggade under 24 h den 9/3-2011. Enligt figuren sker ingen avkylning i 

kylmedelkylaren dagtid vid 0 °C < 6 °C. Nattetid startar kylmedelkylaren då effektuttaget ur framledningen sjunker när ventilationsaggregaten är avstängda.
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4. DISKUSSION 
Den använda metoden har gått ut på att skapa en matematisk modell och sedan med grafer 

analysera och beskriva hur anläggningen reagerar vid ändrade förutsättningar. Resultaten bör 

vara användbara även om de avviker något från verkligheten. De ger en enkel bild av hur 

olika förändringar av temperaturer och effektuttag kan påverka hur effektivt systemet 

utnyttjas. Det går också att simulera driftfall som sällan uppträder i verkligheten. 

Ett naturligt sätt att angripa frågeställningarna är att logga mätvärden från givare i 

anläggningen under en längre period, till exempel ett år. Dessa värden kan sedan analyseras 

på liknande sätt som här. Metodiken ger ett resultat som speglar verkligheten, men det finns 

flera faktorer som påverkar analysen och det är svårt att bedöma effekten av en specifik 

åtgärd. 

Mest givande vore troligtvis att använda sig av parallella metoder och jämföra teoretiska 

resultat med uppmätta verkliga förhållanden. På så vis kan den teoretiska modellen justeras 

till att efterlikna verkligheten och ytterligare faktorer som påverkar förloppet kan identifieras 

och integreras i modellen. 

Flera intressanta frågeställningar har dykt upp under arbetets gång. Alla har inte getts tid till 

att lösa. Några av dessa frågeställningar följer nedan. 

 Det lönar sig sannolikt att fortsatt utreda hur kylmaskinen kan styras på ett 

fördelaktigare sätt vid utomhustemperaturer > 5 °C. Beräkningsmodellen som använts 

här kan användas till detta. 

 En vidare utredning av hur ett förändrat driftsätt påverkar kylmaskinens prestanda kan 

behövas. Här utreds vilka konsekvenser olika kondenseringstemperaturer får på 

köldmediet R134a. Detta i en kylmaskin med en isentropisk verkningsgrad på 58 %. 

Resultaten är teoretiska. Hur kylmaskinens komponenter klarar förändringar i tryck i 

verkligheten är en intressant fråga.  

 Det finns indikationer på att kylmaskinen har en relativt låg isentropisk verkningsgrad. 

En utredning av orsaken kan vara lämplig.  

 Temperaturen i förångaren är lika viktig för kylmaskinens COP som den i kondensorn. 

Vilken är den lägsta temperatur som krävs i fastigheten? Ifall delar av systemet klarar 

en högre temperatur på köldbäraren kan det möjligen löna sig att separera de delar 

som kräver lägre temperaturer. 

5. SLUTSATSER 
När returtemperaturen från värmesystemet är lägre än temperaturen ut ur kondensorn kan 

denna användas till förvärmning. Detta enkla faktum bör kunna användas som tumregel vid 

projektering av fastighetsinstallationer där kylmaskin ingår. 

Om elpriset dividerat med värmefaktorn är lägre än priset för fjärrvärme innebär det en 

besparing att utnyttja kondensorvärmen maximalt. Saknas kylbehov kan kyla dumpas (värme 

hämtas) i frånluft, borrhål, etc.  
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Värmedistributionssystemet i fastigheten bör utformas för att ta ut värmeenergi ur lägre 

framledningstemperaturer. Det minskar risken för att fjärrvärmeväxlaren avger effekt till 

systemet samtidigt som kondensorn behöver kylas av kylmedelkylaren. Detta sker när 

effekten som kondensorn avger är större än effektbehovet samtidigt som temperaturen ut ur 

kondensorn är lägre än framledningstemperaturen i värmesystemet. En lägre framlednings-

temperatur innebär även att kylmaskinens kylfaktor (COPk) kan förbättras. 

Alternativet till att sänka temperaturen i värmedistributionssystemet är att höja 

kondenseringstemperaturen. Därmed minskar behovet av spetsning med fjärrvärme för att 

höja framledningstemperaturen. Höjningen kan åstadkommas genom en ökad temperatur på 

inloppet till kondensorn. Alternativt kan massflödet av kylmedel minskas genom kondensorn. 

Eventuella problem det kan medföra vid drift utreds inte här. Troligen ger det ett ökat slitage 

och därmed en kortare livslängd på kylmaskinen.   

Priset för fjärrvärme motsvarar här vad kondensorn avger med en COPv på ca 1,43. Det 

innebär att en höjning av kondenseringstemperaturen för att kunna nyttja värmen troligtvis 

alltid är att föredra. Framförallt när alternativet är att dumpa effekt i kylmedelkylare utomhus 

och istället köpa fjärrvärme. Dimensionerande fall där kylmaskinens fulla effekt utnyttjas är 

vid utomhustemperaturer < - 7 °C. Det kräver en maximal framledningstemperatur på 52 °C 

vid kurva 2. Det innebär en kondenseringstemperatur på 62,7 °C och en COPv som uppgår till 

2,88 enligt datorprogrammet Refrigeration Utilities [7]. 

För att optimera detta system tycks det viktigaste vara att se till att största möjliga del av 

uppvärmningen sker med kondensorvärme. Utnyttjas kondensorvärmen fullt ut krävs 

spetsning med fjärrvärme först vid - 7 °C. Utloppstemperaturen ur kondensorn bör kunna 

begränsas till att avge lägst värmesystemets reglerkurva för framledningstemperaturen. Då 

kan alltid kondensoreffekten nyttjas i värmesystemet. För att spara elförbrukning bör COP 

vara den bästa möjliga vid fullt utnyttjad kondensoreffekt. Det kan åstadkommas genom att 

låta utloppstemperaturen följa reglerkurvan för värmesystemets framledning även vid högre 

utomhustemperaturer. Kylmaskinens avgivna effekt bör även styras av det behov av värme 

eller kyla som är störst vid varje given tidpunkt.  

Om fjärrvärme endast förbrukas vid utomhustemperaturer < - 7 °C uppgår den totala 

kostnaden för fjärrvärmen till ca 11 000 kr/år.  
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8. NOMENKLATUR 
Storhet Beskrivning Enhet 

c p Värmekapacitet, vatten kWs / kg · °C 

c p, luft Värmekapacitet, luft kWs / kg · °C 

k1 Temperaturdifferens mellan kylmedelkylarens primära retur och 

sekundära tillopp 

°C 

k2 Temperaturdifferens mellan fjärrvärmeväxlarens primära retur och 

sekundära tillopp 

°C 

ṁ Massflöde av kylmedel genom kondensorn kg/s 

ṁ kb Massflöde av köldbärare kg/s 

ṁ kmk Massflöde genom kylmedelkylaren kg/s 

ṁ luft Massflöde av ventilationsluft kg/s 

ṁ r Massflöde i radiatorshunten, primärsidan kg/s 

ṁ r, s Massflöde i radiatorshunten, sekundärsidan kg/s 

ṁ v, p Massflöde i ventilationsshunten, primärsidan kg/s 

ṁ vp Massflöde i fjärrvärmeväxlaren, primärsidan kg/s 

ṁ v, s Massflöde i ventilationsshunten, sekundärsidan kg/s 

ṁ vs Massflöde totalt i värmesystemet, till ventilation och radiatorer kg/s 

P DUT Dimensionerande effektbehov kW 

P km Avgiven värmeeffekt ur kylmaskin kW 

P kmk Avgiven värmeeffekt ur kylmedelkylaren kW 

P r Avgiven effekt radiatorer, primärsidan kW 

P r, DUT Dimensionerande effektbehov, radiatorer kW 

P r, s Avgiven effekt radiatorer, sekundärsidan kW 

P t + ov Effektförluster, transmission och ofrivillig ventilation kW 

P v Effektbehov ventilation kW 

P v, DUT Dimensionerande effektbehov, ventilation kW 

P vp Avgiven effekt, fjärrvärmeväxlare kW 

Q km Kondensorns specifika effekt kW/°C 

Q r Specifikt effektbehov, radiatorer kW/°C 

Q v Specifikt effektbehov, ventilation kW/°C 

Δ θ + k Ökning av temperaturhöjning över kondensorn °C 

Δ θ km Temperaturhöjning över kondensorn °C 

ŋ åv Verkningsgrad värmeåtervinning ventilationsaggregat % 

θ DUT Dimensionerande utomhustemperatur °C 

θ gräns Gränstemperatur från vilken ingen aktiv uppvärmning krävs °C 

θ inne Inomhustemperatur °C 

θ kb, i Temperatur på köldbäraren vid inloppet till kylmaskinen °C 

θ kb, u Temperatur på köldbäraren vid utloppet från kylmaskinen °C 

θ km, i Systemets temperatur in i kondensorn °C 

θ km, u Systemets temperatur ut ur kondensorn °C 

θ kmk, min Lägsta tillåtna returtemperatur från kylmedelkylaren °C 

θ kmk, r Returtemperatur från kylmedelkylaren °C 

θ r, f, s Temperatur på radiatorsshuntens framledning, sekundärsidan °C 

θ r, f, s, d Dimensionerande temperatur på radiatorshuntens framledning, 

sekundärsidan 

°C 

θ r, r, d Dimensionerande temperatur på radiatorshuntens returledning  °C 

θ r, r Temperatur på radiatorshuntens returledning °C 

θ ute Utomhustemperatur °C 
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θ v, f, d Dimensionerande temperatur på framledningen till 

ventilationsaggregaten 

°C 

θ v, r  Returtemperatur från ventilationsaggregaten °C 

θ v, r, d Dimensionerande returtemperatur från ventilationsaggregaten °C 

θ vp, f Framledningstemperatur fjärrvärme primärsidan °C 

θ vp, r Returtemperatur fjärrvärme primärsidan °C 

θ vp, u, dim Dimensionerande temperatur på utloppet på primärsidan av 

fjärrvärmeväxlaren 

°C 

θ vs, f Temperatur på framledningen av värmesystemet °C 

θ vs, r Temperatur på returledningen på värmesystemet °C 

θ vs, u, dim Dimensionerande temperatur på utloppet på sekundärsidan av 

fjärrvärmeväxlaren 

°C 

θ 1 Genomsnittlig kondenseringstemperatur °C 

θ 2 Genomsnittlig temperatur på kylmedlet i kondensorn °C 
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Appendix A 
Tabell 1. Allmänna värden är hämtade ur Installationsteknik AK för V [3]. Dimensionerande värden 

för ventilation, radiatorer respektive kondensorn är hämtade ur ritningar och dimensionerings-

underlag på plats hos BFAB. Dimensionerande temperaturer för fjärrvärme är anpassade till 

värmesystem i fastigheter byggda enligt SBN 67 eller tidigare. 

Allmänna konstanta temperaturer Symbol Värde Enhet 

Dimensionerande utomhustemperatur θ DUT -20 °C 
Inomhustemperatur θ inne 20 °C 
Gränstemperatur gratisvärme θ gräns 17 °C 
Underlag ventilation    

Totalt massflöde ventilationsluft ṁ luft 25,7 kg/s 

Värmeåtervinning ventilation ŋ åv 50 % 

Framledningstemperatur för dimensionering av shunt vid DUT θ v, f, d 60 °C 

Returtemperatur för dimensionering av shunt vid DUT θ v, r, d 30 °C 

Beräknade konstanta värden, ventilation    

Luftens specifika effektbehov Q v
 12,83 kW/°C 

Dimensionerande effekt ventilation P v, DUT
 475 kW 

Massflöde på sekundärsidan av ventilationsshunten ṁ v, s
 4,09 kg/s 

Underlag radiatorer    

Transmissions- och ofrivilliga ventilationsförluster P t + ov 16 W/m
2
 

Total uppvärmd golvarea A temp 13696 m
2
 

Framledningstemperatur sekundärsidan radiatorshunt, DUT θ r, f, s, d 50 °C 

Returtemperatur från radiatorshunt vid DUT θ r, r, d 43 °C 

Beräknade konstanta värden, radiatorer    
Dimensionerande effektbehov P r, DUT 219 kW 

Radiatorvattnets specifika effektbehov Q r
 5,48 kW/°C 

Konstant flöde på sekundärsidan radiatorshunten ṁ r, s
 7,49 kg/s 

Underlag kylmaskinen    

Massflöde av kylmedel i kondensorn ṁ 11,6 kg/s 

Tilloppstemperatur kondensorn, börvärde sommar, θ ute > 5 °C  θ km, i
 30,0 °C 

Tilloppstemperatur kondensorn, börvärde vinter, θ ute < 5 °C  θ km, i 40,0 °C 

Beräknade konstanta värden, kylmaskinen    

Temperaturdifferens mellan θ kmk, r och θ kmk, min k1 0,9 °C 

Underlag fjärrvärmeväxlaren, primärsidan    

Maximal effekt fjärrvärmeväxlare P vp max,  869 kW 

Dimensionerande massflöde ṁ vp, DIM 5,6 kg/s 

Dimensionerande temperatur in i fjärrvärmeväxlaren θ vp, i, DIM    100 °C 

Dimensionerande temperatur ut ur fjärrvärmeväxlaren θ vp, u, DIM 63 °C 

Temperaturdifferens Δθ vp
 37 °C 

Underlag fjärrvärmeväxlaren, sekundärsidan    

Maximal effekt fjärrvärmeväxlare P vs, max 865 kW 

Dimensionerande massflöde ṁ vs, DIM 10,4 kg/s 

Dimensionerande temperatur in i fjärrvärmeväxlaren θ vs, i, DIM    80 °C 

Dimensionerande temperatur ut ur fjärrvärmeväxlaren θ vs, u, DIM 60 °C 

Temperaturdifferens Δθ vs
 20 °C 

Beräknade konstanta värden, fjärrvärme    

Totalt maximalt effektbehov P tot 732 kW 

Temperaturdifferens mellan θ vp, u och θ vs, u k2 3 °C 
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Tabell 2. Analys av styrsignalerna till kylmaskinen under perioden 8/3-11 till och med 22/3-11 ger att 

drifttiden för respektive steg fördelas enligt tabellen. Avgivna effekter är angivna utifrån ett börvärde 

på inloppet på 40 °C. Det är fallet då utomhustemperaturen är < 5 °C. Under perioden var detta fallet 

84 % av tiden. 

Drifttid resp. steg Kondensoreffekt, 

kW, θ km, i = 40 °C 

Förångareffekt, 

kW Steg % av tid 

1 5,9  95  72  

2 48,1  187  138  

3 40,6  276  197 

4 5,2  363  250 

5 0,2  447  296 

2,46 medel 228  166 

 

Tabell 3. Beräkning av medeltal för kylmaskinen. Värden i tabellen är hämtade ur testprotokollet i 

bilaga 1 och används i programmet CoolPack [7] för att bedöma kylmaskinens elförbrukning. 

Exempel på beräkningsgången finns i appendix C. KK är en förkortning av kylkompressor. 

 KK1 KK2 KK3 KK4 KK5 Medel  Enhet 

Kompressor effekt 23,0 23,1 22,5 21,9 22,3 22,6 kW 

Värmeeffekt, P km 96,4 101,9 92,3 88,9 93,4 94,6 kW 

Förångningstemperatur 4,5 5,0 3,1 3,2 3,2 3,8 °C 

Kondenseringstemperatur, θ 2 45,9 46,3 43,7 44,0 44,0 44,8 °C 

Överhettning 6,5 6,3 7,9 8,3 8,1 7,4 °C 

Underkylning 1,9 1,9 1,1 1,2 1,4 1,5 °C 

θ km, i 38 38,7 38,9 39,4 39,3 38,9 °C 

θ km, u 43 43,5 43,7 44,3 44,2 43,7 °C 

Isentropisk verkningsgrad * 60,2 64,0 57,6 57,2 59,3 59,7 % 
*Den isentropiska verkningsgraden (den elförbrukning kompressorn har i relation till den 

elförbrukning en teoretisk, förlustfri, kompressor har) justeras ned till 58 % i beräkningarna. Med 

angivet värde 59,7 % överensstämmer inte de angivna el- och värme-effekterna i Coolpack [7]. Värdet 

anges som uppskattat i testprotokollet. 
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Tabell 4. Tabellen visar kylmaskinens prestanda vid olika temperaturer in i kondensorn, θkm, i. 

Medelvärden baseras på kylbehovet 166 kW enligt tabell 2, appendix A. För fyra och fem 

kompressorer i drift redovisas värden vid en förhöjd kondenseringstemperatur. Dessa temperaturer 

motsvarar det som behövs för att tillvarata kondensorvärmen i värmesystemet enligt kurva 2.
 

Steg i 

drift, st 

Börvärde på 

inloppet, 

θ km, i , °C 

Kondenserings-

temperatur,  

θ1, °C 

Utgående 

temperatur,  

θ km, u, °C 

Värme-

faktor, 

COPv 

Avgiven 

värme, 

Pkm, kW 

Eleffekt-

behov, 

Pel, kW 

1 30 34,6 32,0 5,50 97,0 17,6 

1 40 44,5 42,0 4,20 94,7 22,5 

2 30 39,1 34,0 4,82 192,1 39,9 

2 40 48,9 43,9 3,79 187,0 49,3 

3 30 43,5 35,9 4,30 284,8 66,2 

3 40 53,1 45,7 3,47 276,0 79,5 

4 30 47,8 37,7 3,89 375,0 96,4 

4 40 57,2 47,5 3,20 363,0 113,4 

4 41 57,7 48,5 3,17 362,2 114,4 

4 42 58,2 49,5 3,14 361,5 115,3 

5 30 51,9 39,5 3,56 462,6 129,9 

5 40 61,1 49,2 2,97 446,6 150,3 

5 41 61,6 50,2 2,94 445,4 151,4 

5 42 62,2 51,2 2,91 444,2 152,6 

5 43 62,7* 52,2 2,88 443,3 153,7 

Medel 30 41,0 34,4 4,58 212,1 46,3 

Medel 40 50,8 44,7 3,64 228,0 62,6 
*Maximalt arbetstryck anges till 1800 kPa i bilaga 2, datablad för kylmaskinen. Det motsvarar en 

kondenseringstemperatur på 62,8 °C.
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Appendix B 
 

 

Figur 1. Beskrivningen av figuren startar vid utgående ledning på kondensorsidan av kylmaskinen. Nomenklaturen som används beskrivs under egen rubrik 

kapitel 8. Kylmaskinen förvärmer systemvattnet och avger θ km, u. Kondensorn avger ett konstant massflöde för kylning, ṁ, detta delas upp i delflöde ṁ kmk och 

ṁ vs. Delflödet ṁ vs eftervärmes i fjärrvärmeväxlaren till att hålla rätt framledningstemperatur, θ vs, f, och fördelas sedan ut i anläggningen enligt princip 

beskriven i figur 2. Efter avkylning till θ vs, r blandas ṁ vs med ṁ kmk. Blandningen ska hålla temperaturen θ km, i enligt inställt börvärde genom att kyla delflödet 

ṁ kmk i kylmedelkylaren. 
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Figur 2. Anläggningen har i huvudsak två olika värmebehov, uppvärmning av tilluft och värme till radiatorer. Det som skiljer dem åt är 

framledningstemperaturer och avkylningsgrad. Värmebehoven är förenklade till att representeras av varsin tvåvägsshunt där effektbehov och massflöden till 

respektive behov summeras. Shunten som betjänar ventilationen kräver högst framledningstemperatur. Därför anses den fullt öppen när spetsning sker ur 

fjärrvärmeväxlaren. Framledningstemperaturen för värmesystemet, enligt reglerkurvan för utomhustemperaturkompensering, är med andra ord 

dimensionerad efter ventilationens behov. Radiatorshunten stryper massflödet till att följa en annan reglerkurva. Det samlade massflödet ṁ vs och 

returtemperaturen θ vs, r vid givna utomhustemperaturer kan beräknas genom denna modell. Beräkningsgången är beskriven i kapitel 2.1. 
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Appendix C 
Syftet här är att jämföra hur olika kondenseringstemperaturer i samma kylmaskin påverkar 

värmefaktorn (COPv).  

Figurerna i detta appendix är hämtade ur programmet ”Refrigeration Utilities” [7].  

I figurerna illustreras processen i kylmaskinen i h, log(p) - diagram. Aktuell köldmedia är 

R134a. I figur 11 illustreras processen med medelvärden från testprotokollet. Dessa finns 

redovisade i tabell 3, appendix A. Kondenseringstemperaturen var ca 45 °C i protokollet. 

Figur 12 visar processen efter att kondenseringstemperaturen höjts till 60 °C. 

I figur 11 och 12 visas värmeinnehållet (entalpin) i köldmediet i kJ/kg. Multipliceras detta 

med massflödet av köldmedia erhålls effekten. Enhetsanalysen nedan bekräftar detta. 

kW
s

kg

kg

kWs

kg

kWs

kg

kJ
  

Massflödet av köldmedia är lika i hela processen. Relationen mellan effekt och entalpi är 

därmed konstant. COPv definieras som kvoten av el- och kondensoreffekten. Slutsatsen är att 

köldmediets entalpiförändring kan användas istället för dessa effekter för att bestämma COPv. 

Det vågräta avståndet mellan punkt 1 och punkt 2 representerar den entalpiökning 

kompressorn ger köldmediet. Entalpiökningen kommer av kompressorns elförbrukning. 

Avståndet mellan punkt 2 och 3 visar hur köldmediets entalpi sjunker i kondensorn. 

Värmefaktorn är kvoten av dessa två avstånd. 

Lutningen på linjen mellan punkt 1 och 2 beror på kylmaskinens isentropiska verkningsgrad 

(den elförbrukning kompressorn har i relation till den elförbrukning en teoretisk, förlustfri, 

kompressor har). En sämre isentropisk verkningsgrad ger en flackare lutning. Detta påverkar i 

hög grad elförbrukningen då det horisontella avståndet mellan punkt 1 och 2 ökar när 

lutningen blir flackare. 
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Figur 11. Processen ritas upp med hjälp av värden ur tabell 3, appendix A. Förångningstemperaturen är 3,8 °C och representeras av linjen mellan punkt 4 

och punkt 1. Kondenseringstemperaturen är 44,8 °C och representeras av linjen mellan punkt 2 och punkt 3. Köldmediet överhettas med 7,4 °C i förångaren 

(punkt 1). Därefter höjs trycket i kompressorerna tills kondenseringstemperaturen uppnås (punkt 2). Det vågräta avståndet mellan punkt 1 och 2 visar hur 

kompressorn höjer köldmediets värmeinnehåll (entalpi). Värmeinnehållet i köldmediet avges i kondensorn så att en underkylning med 1,5 °C erhålls i 

vätskefasen (punkt 3). Därefter sänks trycket i expansionsventilen så att förångningstemperaturen uppnås (punkt 4). COPv uppgår här till 4,17. 
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Figur 12. Denna process skiljer sig från den i figur 11 genom att kondenseringstemperaturen har höjts till 60 °C. Övriga temperaturer är lika dem i figur 11. 

Trycket ökas mer i kompressorerna för att uppnå den förhöjda kondenseringstemperaturen. Lutningen på linjen från punkt 1 till punkt 2 som representerar 

kompressorns arbete är densamma som tidigare. Det ökade vågräta avståndet mellan punkt 1 och 2 visar att den avgivna värmen från kompressorn till 

köldmediet ökar. Linjen mellan punkt 2 och punkt 3 visar hur kondensorn sänker köldmediets entalpi. Linjen är kortare här än i figur 11. COPv uppgår här  

till 3,03. 



 

 


