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Sammanfattning 

I stadsdelen Johanneshov finner vi Slakthusområdet, där har ett konglomerat av företag (ca 

240 st.) samlats för att förse Stockholm med kött, fläsk och charkprodukter. I detta område 

finns ett behov av stora kylrum och frysrum. För att underlätta det har man byggt ett 

centralkylsystem, som levererar effektiv och säker kyla. 

Syftet med detta examensarbete är att ge förslag på energieffektiva och driftsäkra åtgärder 

som kan iscensättas med små marginalkostnader beroende på områdets fortsatta verksamhet. 

Föreslagna driftsåtgärder presenteras för Bravida (driftansvarigt) som också önskar få en 

fördjupad inblick i centralkylans energiflöden. 

Genom besök på plats och guidning på området, har vi försökt att förstå hur hela systemet är 

uppbyggt, vilka aggregat och medier man använder. Vi har beskrivit den nuvarande 

utformningen och sedan kommit med idéer på vilka åtgärder man kan vidta för en effektivare, 

säkrare kyl- och frysproduktion. Hänsyn har tagits till att området står inför stora 

förändringar, så de åtgärder som föreslås är de som kan ge en kort återbetalningstid eller ha 

ett restvärde efter förändringarna. 

Metoderna för att komma fram till slutsatser var bl.a. beräkningar utgående från mätdata i 

bildform som vi fick av fastighetskontoret. Dessa bilder har omvandlats via flera OCR-

dataprogram till Excel-filer. Ur dessa Excel-filer har vi sedan kunnat dra vissa slutsatser om 

energiförbrukningen i Slakthusområdet.  

Slutsatserna vi drog av dessa beräkningar är att centralkylan har en dålig verkningsgrad. 

Medelköldfaktorn (COP2: Coefficient Of Performance) blir bara 1,2 vilket är lågt. Det 

medför att elenergiförbrukningen blir hög. Dessutom har man en onödig förbrukning av 

vatten i kylsystemets kyltorn. 

Vi har kommit med några idéer till förbättringar som:  

 Isoleringsförbättringar av klimatskal, rör och undercentraler.  

 Utbyte av delar i systemet som pumpar och ventiler. 

 Ett nytt avkylningssystem med ett bergvärmelager där den bortkylda värmen används. 

 Möjligheten att nyttja kyllagring.  

 

 

Nyckelord: Slakthusområdet, centralkyla, kylteknik, fastighetskontoret, Bravida TSM 
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Abstract 
 

In Stockholm, Johanneshov the Slaughterhouse area (Slakthusområdet) can be found. A 

number of companies have gathered there providing the Stockholmers with meat products. 

This area has a great need for cooling to supply large cold storages. To facilitate this, a 

central cooling system has been built, supplying the area with effective and safe cooling. 

The aim of this master thesis study is to give hints to energy efficient and reliable changes 

that can be put in place at a low marginal cost depending on the future activities in the area. 

The suggested changes will be presented to the company Bravida (managing the system), 

which also desires a deeper understanding of the energy flows through the central cooling 

system. 

Firstly visiting the site with proper guidance, we have then tried to understand the function of 

the system including which machines and media that are used. We have described the present 

design and come up with suggestions on how to improve the cooling system for a more 

efficient and safer cooling. Account has been taken to the fact that the whole area will be 

remodelled radically, thus the improvements must give a short payback time or have a value 

even after the remodelling. 

A conclusion drawn from our calculations is that the efficiency of the central cooling is low. 

The average COP2 (Coefficient of performance in the cooling mode) is around 1,2 which is 

low. That results in a high electric consumption. Apart from this unnecessarily high water 

consumption for the cooling tower has been has been observed. 

We have come up with some ideas to improve the system like:  

 

 Enhancing the insulation of the buildings, the pipes and the substation components. 

 Changing parts in the system like pumps valves and fluids 

 Introducing a new system for cooling the machines – a bedrock storage so that the heat 

can be utilized 

 
 

 

 

 

Keyword: Slakthusområdet, centralcooling system, cooling, fastighetskontoret, Bravida TSM 
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Förord 
 

Detta examensarbete tillkom efter ett möte med Kurt Walterson, regionchef på Bravida TSM 

som tillsammans med Mario Declarini och Ricardo Arboix kom med idén att göra en analys 

av centralkylsystemet på Slakthusområdet. Bravida ville även ha idéer för en effektivare, 

säkrare kyl- och frysproduktion. För oss som studerar på KTH:s byggteknik och design med 

inriktning husbyggnad och kurser inom installation var det en tacksam uppgift, för att 

fördjupa oss inom detta fält och lära av folk i branschen .  

Här vill vi främst tacka vår handledare Jan-Erik Nowacki från KTH som har bistått oss med 

tid, kunskap och ett djupt engagemang som vi inte kunnat vara förutan. 

Ett tack även till Bravida för visat förtroende och handledning. Här bistod Ricardo Arboix 

med synpunkter, idéer och konstruktiv kritik på rapportens innehåll och utformning. Mario 

Declarini med idéer och insikt i vad rapporten behövde och kunde innehålla. 

Vi vill även tacka de anställda på Bravida i Slakthusområdet som tog sig tid att visa oss runt 

och besvarade frågor när vi gick runt i området för att samla in fakta och som ett bollplank i 

våra tankar på idéer till åtgärder. Här kan vi framhäva Richard Petersson som tog sig tid att 

läsa igenom ett tidigt utkast för att kunna rätta vissa brister men även Peter Tagenius som tog 

med oss på ronderingar för att förklara hur systemet är uppbyggt. 
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Förstudie 

Bakgrund  

Vi har fått i uppdrag av Bravida att se över centralkylan på Slakthusområdet, ett fabriks-

område i stadsdelen Johanneshov i Stockholms kommun. Området förvaltas och admini-

streras av fastighetskontoret, det är norra Europas största partihandelsområde för kött, fläsk 

och charkuteriprodukter. 

Planer finns för stora förändringar i denna stadsdel en blandning av bostäder, affärer, 

serviceinrättningar i ”evenemangstaden” diskuteras. I den norra delen, i anknytning till 

globen, finns planer på ”matstaden” med livsmedelindustri, handel, kontor och restauranger/-

kaféer och Multiarena planeras i området mellan Slakthusområdet och Nynäsvägen även 

grannen Globen-shopping ska byggas ut.   

Bravida, avdelning TSM har sen juni månad 2010 fått i uppdrag att tekniskt förvalta detta 

område som har drygt 250 företag. Dessa företag delar på resurser som mark, vatten, energi 

och transporter.  Bravida är nu ansvarigt för tillsyn definierad som ”Driftåtgärder som 

omfattar observation av funktion hos ett förvaltningsobjekt, en inredning eller utrustning och 

rapportering av eventuella avvikelser”.  Vi har först försökt ge en ”helikoptervy” av området, 

för att därefter komma med synpunkter och idéer som möjligen Bravida skulle kunna 

genomföra.  

Problemformulering: 

Man har nu en installation för centralkyla, dvs. en småskalig fjärrkyla som förser slakthus-

områdets hyresgäster med processkyla på temperaturnivån -8°C. Från centralkylan växlas 

värme (kyla) till flera olika lokala kyl- och frysenheter som därefter justeras lokalt till önskad 

temperatur. För frysarnas del med lokala frysaggregat som använder centralkylan som värme-

sänka för kondensorerna. Kylan, som bara behöver värmeväxlas, används av företagen i 

byggnader för styckning och kötthantering av diverse slag där man är mycket beroende av en 

säker kylproduktion. 

 

Bravida TSM önskar en fördjupad tillsyn av centralkylan med tillhörande system, för att 

därefter få förslag på kostnadseffektiva och driftssäkra åtgärder med låga underhålls-

kostnader. Åtgärderna skall vara tekniskt-, ekonomiskt-, säkerhetsmässigt-, och miljömässigt 

lämpliga.  
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Syfte och mål:  

Syftet med detta examensarbete är att ge förslag på energieffektiva och driftsäkra åtgärder 

som kan vidtas med små medel. Föreslagna driftsåtgärder presenteras för Bravida som också 

önskar få en fördjupad inblick i centralkylans energiflöden. 

 

Metod  

 Litteraturstudier  

 Ritningsgranskning och platsbesök för att se hur centralkylan är uppbyggd. 

 Analyser och vid behov mätningar av olika storheter i centralkylan. 

 Energianalys av centralkylans energiflöden och förbrukarnas behov. 

 Möten med tekniker, förvaltare och kunder. 

 

 

Förväntat resultat 

Verkningsgraden inklusive transport av kylan kan sannolikt förbättras med olika enkla 

åtgärder. Eftersom planer finns att bebygga området med 7000 nya bostäder har inga stora 

investeringar gjorts den senaste tiden och föreslagna åtgärder måste därför också vara snabbt 

återbetalbara eller kunna utnyttjas även efter omdaningen. 

 

Speciella hänsynstaganden för föreslagna åtgärder och vissa angränsande system: 

 

 Driftssäkerhet: Risk för driftstopp? Om systemet stannar kan stora värden förloras. 

 Energiaspekter: Onödiga förluster i centralkylan och angränsande system påpekas. 

 Byggnads och användningsaspekter: Finns det byggnadsdelar som kan isoleras 

bättre? Kan centralkylan anpassas bättre efter kundernas behov? 

 

 

Avgränsningar 

Examensarbetet är tänkt att utgöra tio veckor totalt. Våra studier av systemet måste begränsas 

till huvudsakligen centralkylan. För de förslag vi kommer fram till hinner vi inte heller göra 

några riktigt detaljerade ekonomiska beräkningar. Eftersom området står inför rivningshot 

inser vi att utrymmet för genomgripande investeringar är begränsat om inte investeringen kan 

återanvändas senare också. 
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1. Beskrivning 

1.1 Slakthusområdet 

”Slakthusområdet, strax söder om Stockholm, är norra Europas största 

partihandelsområde för kött, fläsk och charkuteriprodukter.  

Slakthusområdet har ett strategiskt läge strax söder om Stockholms stadskärna. Drygt 

250 företag delar på resurser som mark, vatten, energi och transporter. Det är 

kostnadseffektivt för företagen och skonsamt för miljön. 

70 % av de kött-, fläsk- och charkuteriprodukter som konsumeras i Stockholm 

distribueras via Slakthusområdet . 

Så här beskrivs slakthusområdet på hemsidan för föreningen slakthusområdets företagare. Av 

detta kan man se hur viktigt slakthusområdet är för Stockholm, här finner vi viktiga 

arbetsgivare som sysselsätter ca 4000 personer med en omsättning på närmare 10 miljarder. 

Detta partihandelsområde förvaltas och administreras av fastighetskontoret som har förädlat 

och förtätat området
[1]

. 

”Här finner man över 14 000 kvadratmeter kylda lokaler anpassats till EU-standard men den 

totala uthyrningsbara ytan som fastighetskontoret administrerar är på över 57000 km
2
”

[2]
.
  

”I detta område finner man allt från hundraåriga fastigheter till nybyggda faciliteter 

som huserar starka traditioner och kunskap för animaliska varor.  De grå byggnaderna 

i kalksandstegel är de äldsta närmare 100 år gamla som renoverats och moderniserats 

och är förädlingsfabriker för tillexempel styckning och/eller charkuteritillverkning. Där 

lokalerna inte passarför livsmedelsproduktion finns till exempel lager, kontor eller 

personalutrymmen 
[3]

. 

”Den senaste nybyggda fabriken invigdes i februari 2004. Det är en hyresgästanpassad 

charkuterifabrik i två plan med en yta om cirka 3 000 kvadratmeter. 

Total mark: 290,000 kvadratmeter 

Uthyrningsbar yta (fastighetskontoret): 57,444 kvadratmeter 

Antal företag: Cirka 230 

Antal anställda: Cirka 3,800 
[4]

.  

Infrastrukturen med transport och kommunikationssystem och lokala produktbyten i området 

gör det till en fördelaktig placering. En förflyttning av slakthusområdet utanför Stockholm 

kan därför leda till en väsentligt ökad trafik. Fördelar ligger även i att de fysiska resurserna 

finns i området även kunskapsresurser genom personalkompetens.  

”Det måste dock understrykas att för varje långtradare som nu kommer in till 

slakthusområdet går det ut cirka 8 mindre distributionslastbilar. Det att företagen inom 

samma bransch är samlade på en och samma plats är optimalt sett ur transport och 

samarbetsperspektivet”
[5]

.  
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1.2 Historia 

Planeringen av området satte igång 1906, Ritningar upprättades av arkitekten Gustav 

Wickman, som fick i uppdrag att skissa och 1912 stod anläggningen klar på mark som köpts 

av staden.  

1.2.1 Gustaf Wickman  

”Arkitekten Gustaf Wickman gav anläggningen med dess betongkonstruktioner en kraftfull 

och markant form där det främst är gavlarna med sina jugendartade former och rundbågiga 

fönsterarrangemang som dominerar intrycket. Det är de stora formerna och fasadmaterialet 

som är framträdande och fasaderna är nästan helt utan dekorativa detaljer” 
[6]

. 

 

Figur 1. Fasaden på en av byggnaderna i Slakthusområdet, denna byggnad består av hus 13-15 där den största 

del av Centralkylan befinner sig. 

Anläggningen fick med den tidens teknik en modern utrustning som t ex kylsystem, 

slakteriverksamheten som drogs igång var livlig och utnyttjade anläggningens kapacitet ända 

fram till andra världskriget. Sen dess har man haft upp och nergångar produktionssiffrorna 

som resulterat i utbyggnader i området. På 1970-talet revs också en del av ursprungs-

byggnaderna och ersattes av ett modernt kontorskomplex. 

Slakten har successivt minskat för att 1991 upphöra helt. Nu styckar och vidareförädlar man 

produkter i området som domineras av partihandel med kött fläsk och charkuteriproduker. Att 

många företag inom samma bransch är samlade på en plats är både kostnadseffektivt och 

miljövänligt genom chansen till samarbete 
[7]

. 

1.3 Ny stadsdel 

Den centrala belägenheten av en ”industri” i ett Stockholm som lider av stor bostadsbrist har 

fått politiker att planera för förändringar. En ny stadsdel, Evenemangstaden skall ersätta 

Slakthusområdet med en ny multifunktionsarena med plats för 50,000 åskådare och 7000 nya 

bostäder i själva området men också ovanpå Nynäsvägen som ska däckas över.  

Kommunstyrelsen genom stadsbyggnads- och trafikroteln har till stadsbyggnadskontoret, 

exploateringskontoret och trafikkontoret sänt en remiss angående programarbete för att 

utveckla Gullmarsplan. 
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1.3.1 Stadsbyggnadskontoret 

”Stadsbyggnadskontoret ställer sig positiv till skrivelsen och ser att Gullmarsplan idag 

har stadsbyggnadsmässiga brister. Samtidigt finns en stor potential i området och 

kopplingarna till omgivningarna borde kunna stärkas för att på så sätt skapa en 

tydligare, mer attraktiv och tryggare stadsbygd. Av denna anledning önskar 

stadsbyggnadskontoret få i uppdrag av nämnden att påbörja ett programarbete för 

Gullmarsplan och dess omgivningar” 
[8]

. 

 

Figur 2. Stockholmsarenan - en multifunktionsarena med plats för 50,000 åskådare. Den är planerad att invigas i 

december 2012. 

1.3.2 Visionen 

Visionen är en förening av livsmedeltillverkning, distribution, fabriksförsäljning och 

restauranger men även kultur och nöjesliv i ”Matstaden”. Man vill skapa en levande stadsdel 

med nya bostäder och arbetstillfällen.  

Fastighetskontoret som förvaltar ca 20 fastigheter av de totalt ca 50 som finns inom området, 

förhandlar ständigt med hyresgästerna om förnyade kontrakt, behov av större eller mindre 

ytor eller kanske behov av nya installationer.  

I samband av med nya förhandlingar har man under hösten och vintern 2009-2010 varit 

återhållsam med tecknande av långa hyreskontrakt och större investeringar i flera byggnader. 

Vissa slitna byggnader som inte tillhör ursprungsbebyggelsen planeras rivas och nya vackra 

och ändamålsenliga byggnader byggs med torg och gågator för en trivsam miljö.  

1.3.3 Geografiska läget 

I planeringsarbetet betonas områdets gynnsamma geografiska läge. Närheten till Södermalm 

innebär att Götgatsstråket i framtiden kan ta steget över vattnet och knyta ihop området med 

innerstaden. Samtidigt sker en kanske ännu mer spännande utveckling i hela området mellan 

Hammarby Sjöstad och Liljeholmen, med mängder av nya bostäder, arbetsplatser och 

stadsparker. Ett urbant stråk där Gullmarsplan blir den naturliga stora knutpunkten. Och när 

den äldre stadsbebyggelsen i området kompletteras med nyproducerade bostäder och 

moderna kontorsfastigheter kan en riktigt levande stadsdel skapas. Ett myller som får en att 

vilja stanna, inte bara för att titta på en världsartist
[9]

. 



 

 

  6 

2. Centralkyla 
Centralkyla bygger på en idé om att det är bättre att låta en central miljöanpassad anläggning 

producerar kyla istället för många mindre kylanläggningar. Det innebär att kyl och frysrum 

kyls genom att köldbärare distribueras från ett centralt kylaggregat bestående av flera 

vätskekylaggregat VKA
[10]

. 

    

Figur 3. En beskrivning av Centralkyl-systemet, rören med den blå färgen leder till kyl och frysrummen, de röda 

går till kyltornet. Kylmaskinen VKA 2 är igång men VKA 1 och 3 står still (kompressor och pumpar lyser).  

2.1 Kylteknik 

”Kylteknik är teknologin att åstadkomma och upprätthålla temperaturer lägre än 

omgivningens” 
[11]

. 

Det krävs en uppoffring av arbete när temperaturen hos en kropp skall sänkas och hållas vid 

en lägre temperatur än omgivningen. Drivenergin som oftast används för detta arbete är oftast 

elenergi som i fallet Slakthusområdet. Den värme man pumpar ur den kalla kroppen 

tillsammans med drivenergin behöver avges någonstans. I Slakthusområdet sker denna 

värmeavgivning genom ett kyltorn som är placerat på taket i hus 13. 

2.1.1 Kyltekniska metoder 

Det finns flera olika kylmetoder, t ex kompressorkylmaskin eller värmedriven 

absorptionsmaskin. Kompressorkylmaskinen är den absolut vanligaste köldalstrande 

maskinen, den finns i diverse utföranden och storlekar. I Slakthusområdet använder man sig 

av 4 kompressorkylmaskiner, VKA 1.2.3 och 5 för kylproduktionen till centralkylsystemet. 

Dessa 4 maskiner, belägna i hus 13 producerar den kyla som förbrukas i kyl och 

frysrummen
[12]

. 
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2.2 Kompressorkylmaskin 

”Dess enkelhet och kompakta utförande överväger ofta nackdelar som buller, krav på 

högvärdig energi för drift och icke önskvärda konsekvenser i form av miljöeffekter på grund 

av ozonnedbrytande köldmedier, som också kan bidra till växthuseffekten”
[13]

.  

På slakthusområdet används ammoniak som köldmedium. Ammoniak har vare sig 

ozonnedbrytande förmåga eller ger upphov till växthuseffekt. 

 

Figur 4. Den varma sidan av VKA 1,2 och 3 i hus 13, från denna sida går kylmedlet upp till taket för att kylas 

ned av kyltornet. Värmeavgivningen sker till ett cirkulerade kylmedium, i detta fall kyls sedan kylmediet i sin 

tur med hjälp av utomhusluft i ett kyltorn uppe på taket till hus 13 varvid värme avges till atmosfären i form av 

fuktig luft. 

 

Figur 5. Centralkylan består av 4 VKA 1,2,3 och 5. Här ses VKA 5 med kondensorvärmeväxlare, den är nyast 

och står i rummet intill de andra i hus 13.   
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2.2.1 Principen 

Kompressorkylmaskinen ger alltså en temperatursänkning genom att värmeenergi 

transporteras bort från ett ”rum” till ett annat. Kylmaskinen transporterar bort värme från det 

kalla rummet till det varma genom att tillsätta elenergi i en cirkelprocess.  

I det kalla rummet (förångaren) förångas ett köldmedium vid låg temperatur varefter det 

komprimeras med en kompressor för att därefter kondensera vid hög temperatur (i 

kondensorn).  

Enkelt sett så tas värmen ifrån utrymmet som skall kylas upp på förångarsidan för att sedan 

avges på kondensorsidan, där avges även arbetet som åtgick för själva kompressionen.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kompressor 

  Kondensor 

Expansionventil 

Förångare 
Köldmedium 

Köldbärare 

Kylmedium Värme 

Kyla 

El 

Figur 6.  Beskriver kompressorkylmaskinens uppbyggnad och dess fem huvuddelar, 

kompressorn, kondensorn, expansionsventilen, förångaren och ett köldmedium som 

cirkulerar systemet.   

 



 

 

  9 

 

1. En kompressorkylmaskin består av fem huvuddelar, kompressorn, kondensorn 

expansionsventilen förångaren och ett köldmedium som cirkulerar i detta slutna 

system. Genom tillförsel av el i kompressorn, för att driva köldmediet i systemet 

komprimeras ånga så att tryck och temperatur att stiger samtidigt som entalpin 

(köldmediets energiinnehåll) ökar.  

 

2. Sen går köldmediet till kondensorn. Där bortförs värmen genom en tillstånds-

förändring av köldmediet från gasfas till vätskefas. I kondensorn sänks då entalpin i 

köldmediet igen. Värmeavgivningen sker till ett cirkulerade kylmedium (ofta vatten). 

I detta fall kyls sen kylmediet i sin tur med hjälp av utomhusluft i ett kyltorn uppe på 

taket till hus 13 varvid värme avges till atmosfären i form av fuktig luft.  

 

3. Köldmediet, som nu är i vätskefas, passerar nu sen expansionsventil. Där sänks 

trycket varvid en mindre andel av köldmediet ”flashar” – förångas. Då sjunker också 

köldmediets temperatur drastiskt, trots att entalpin förblir konstant, eftersom vi tillför 

vare sig arbete eller värme i den. Ångan kräver ju värmeenergi för att bildas som tas 

ut ur vätskan. Expansionsventilen reglerar också köldmedieflödet så inte förångaren 

blir överfylld.  

 

4. Vätskan (och den mindre andelen gas) med det låga trycket tillförs nu värme i 

förångaren (men vid en låg temperatur) för att kunna koka och förångas helt. Då ökar 

återigen entalpin i köldmediet vid ett konstant lågt tryck. I slutet av förångaren har 

man producerat den lätt överhettade ånga som åter går in i kompressorn. Värmen för 

att förånga köldmediet tas ur köldbäraren.
[14]

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  10 

 

 

”Kylrummen är större till yta än frys utrymmena. Beredningsrummen håller 10-12
0
C, kylrum 

håller 2-4
0
C men man vill ha +1

0
C och frysrummen håller man -18–> -20

0
C 

Man har en relativt jämn förbrukning i de fyra centralkylsystemen, rörsystemet klarar att 3 

av de fyra aggregaten är igång samtidigt. Då har man tillgång till ”300 % ”. När det är som 

varmast behövs 270-280% men även den kallaste dagen åtgår minst 100 % dvs. man kör ett 

aggregat för fullt. Det beror på att kunderna för in varor som är varmare än de borde 

vara”
[15]

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 7.  Utformningen av Centralkylsystemet i Slakthusområdet, i källaren finns värmeväxlarna för 

kylar och frysar. På Plan ett har vi kyl/ frysrummen och kylmaskinerna. Högst upp på taket befinner 

sig kyltornet. 
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2.3 Kyltorn 

Kyltornet skall göra sig av med det värme som alstrats i kondensorerna genom att kylmediet 

förs till kyltornet. Det varma kylmediet förs in i toppen av kyltornet och strömmar genom rör 

i kyltornet samtidigt som luft blåses på kylmedierörens utsida med stora fläktar. När 

luftkylningen inte räcker bestrilas rörens utsida med av vatten. Då avges ungefär 5 % av det 

bestrilande vattnet som vattenånga. Det kräver ständig tillförsel av nytt vatten till 

kyltornet
[16]

. När värmen avdunstats går det avkylda kylmediet i retur för att kyla kondensorn.  

                                          

 

Figur 8. De våta kylarna på taket, här kyls det värma kylmedlet ned med fläktar och under värmare dagar även 

med vatten besprutning. Under dessa totalt fyra kylare finner vi en bassäng för vattnet som använts i denna 

vattenkrävande processen.                         

 

Figur 9. Här ser vi hela kyltornet- den består av 4 delar, röret med rosa färgen är där kylmedlet cirkulerar mellan 

kylmaskinerna och kyltornet. vid detta tillfälle kunde vi av läsa från givaren att returen var 25˚C och matades 

med 32˚C kylmedel från kylmaskinerna en differens på hela 7˚C. 
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2.4 Köldmedier 

2.4.1 Köldmedier på marknaden 

Köldmedier är samlingsnamn på de energibärare som inneslutna i kretslopp transporterar 

värme i en kylprocess. Dessa skall klara att kondensera och förånga vid lämpliga tryck och 

temperaturer.  Man utnyttjar mediets temperatur vid övergång mellan olika faser som 

funktion av trycket.  

Marknaden domineras av ett antal köldmedier och i valet av medier måste man kompromissa, 

för alla önskvärda egenskaper går inte att finna i ett enda köldmedium. Man brukar benämna 

köldmedierna med bokstaven R och en sifferkombination som upplyser om kemisk 

sammansättning, molekylvikt eller typ av blandning.  

Man vill att köldmedierna skall vara miljövänliga så att de inte har någon ozonpåverkan eller 

växthuseffekt. Köldmediet skall även vara säkert, obrännbart, ogiftigt, stabilt och kompatibelt 

med alla material i systemet 

2.4.2 Köldmedier i Slakthusområdet 

Det köldmedium som används i maskinerna i Slakthusområdet är Ammoniak, (NH3), R717 

en kemisk förening av väte och kväve med molekylvikten 17. Andra köldmedier är bl.a. 

R404 A, R407C, R410A (se tabell 2.1) 

Ammoniak är miljövänligt energieffektivt och billigt men det finns även nackdelar som 

toxiciteten (giftigheten), explosionsrisk om ammoniak blandas med luft. Ammoniak-

vattenblandning kan även användas som en utmärkt köldbärare vilket ibland kan leda till 

högre investeringskostnader p.g.a. säkerhetskraven
[17]

.    

 

 

Figur 10. Köldbäraren – 35 % etylenglykolen skall distribueras vid -8 grader. Etylenglykol har goda 

termodynamiska egenskaper och låg korrosion men det negativa är att den är giftig. 
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2.4.3 Ammoniakkylmaskinerna 

Ammoniakkylmaskinernas alstrade kyla transporteras alltså vidare med hjälp av en primär 

köldbärare till kylutrymmena där kylan avges till en sekundär köldbärare som får kyla 

luften i kylutrymmena. Frysutrymmena använder däremot mindre kompressorkylmaskiner 

vars kondensorer sedan kyls mot centralkylsystemets primära köldbärare. 

 Kyllasten uppkommer genom varor som läggs in vid högre temperatur, dörrar och slussar 

som inte är täta, stängda eller väggar med otillräcklig isolering. 

Ammoniaken växlar över till den primära köldbäraren etylenglykol, 30-37 % . 

Etylenglykolen har bra värmeavledningsförmåga och ger bra korrosionsskydd men samtidigt 

är den giftig. Från centralen ligger den primära köldbäraren på mellan -8
o
C och -7,5°C sen 

höjs temperaturen något under transporten till undercentralerna. Fysiskt leds den primära 

köldbäraren i olika kulvertar till undercentralerna för att där växla över kylan till etanol - den 

sekundära köldbäraren, etanolen, eller till köldmediet från frysarna. 

Etanolen får ett tillopps temperatur till kylrummen på kanske -7
o
C och fördelas ut till 

kylrummen med ventiler till kylluftbatterier som reglerar kylrumstemperaturen till önskad 

temperatur, kunderna önskar ofta en temperatur på cirka 1 
o
C i kylrummen.   

För frysrummen som krävs en temperatur på högst -18 
o
C

 
detta görs med ett mindre 

kylaggregat med köldmediet R410A eller R404A (en standardiserad blandning av andra 

köldmedia) som kyler kondensorn mot den primära köldbäraren i varje undercentral. 

 

 

 

Figur 11. De olika köldmedierna och mängden som används i hus 38.  

Köldmedierna är HFC blandningar kolväteföreningar, innehåller väte, fluor och kol 

har tyvärr en negativ miljöpåverkan i form av viss växthuseffekt. 
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Tabell 1. Köldmedier som används i Centralkylsystemet. Ett köldmedium används för att transportera värme 

från ett område som behöver kylas till ett annat där den kan avges. Man kallar ofta köldmedier för energibärare. 

Köldmedium R-nummer Ämnesnamn Kemiskformel ODP GWP Miljöpåverkan 

R717 Ammoniak NH3 0 0 
Giftigt och i viss mån brännbart 

och få tekniker kan hantera den 

R404A R125/R134a/143a HFC blandning 0 3260 Viss växthuseffekt 

R407A R32/R125/R134a HFC blandning 0 1770 Viss växthuseffekt 

R410A R32/R125 HFC blandning 0 1725 Viss växthuseffekt 

 

Tabell 2.  Köldbärare som används i Centralkylsystemet. Köldbäraren skall transportera energi, i fallet 

Slakthusområdet skall den transportera kyla.  Den ska vara lätt att pumpa, inte orsaka slitage eller korrosion i 

systemet samt arbeta i temperaturer under 0°C. Man tillsätter därför någon form av fryspunktnedsättande tillsats 

till vattnet. 

Kölbärare + - 

Etylenglykol Goda termodynamiska egenskaper, låg korrosion Giftigt 

Etylalkohol Ganska ogiftigt Brännbart vid hög temperatur 
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3. Energiförbrukningen i Slakthusområdet 

3.1Analys  

3.1.1 producerad kyla och mängd inköpt el 

För att göra en analys energiförbrukningen i Slakthusområdet behövde vi veta. 

 Hur mycket kyla som produceras 

 Mängd inköpt el för att driva kylmaskinerna  

Av detta beräknar vi den mängd värme som blåses ut genom kyltornet (summan av posterna 

ovan). 

3.1.2 Given mätdata 

 Av Christer Thönell på Fastighetskontoret fick vi data från: 

 Kylmätare från de undercentraler som försörjer olika hyresgäster  

 Vattenmätare från försörjningen av vattentornet 

 Elmätare från försörjningen av centrala kylproduktionen totalt dvs. kylmaskiner, 

pumpar och fläktar 

”Fastighetskontoret fakturerar kunderna kyla och vatten genom flödesmätningar och 

avläsningar i undercentralerna, vid goda tider har de en hög förbrukning av vatten”
[18]

. 

3.2 Metod 

Mätvärdena för kylförbrukning, elförbrukning, och vattenförbrukning för kylning av 

centralkylan skickades till oss i bildform.  Mätvärdena överförde vi först via ritprogrammet 

Paint för att spara dem i tiff-format. Det möjliggjorde inläsning i Microsoft Office Document 

Imaging. I detta program skannades bilderna, så att innehållet blev tydligare och möjliggjorde 

ändringar. Sedan omvandlades bilderna med OCR (Optiskt tecken läsning) till text. Texten 

skickades via Word till Excel. Slutligen måste vi manuellt rätta många feltolkade värden, ett 

tidskrävande jobb. Från dessa fakta (och antaganden) framräknades energidata med Excel.   

Av medeleffekten (kyla och el) har både den avlevererade kylan (AB - tabell 4) och den 

förbrukade elen (AH - tabell 5) räknats fram. Den totala avlevererade kylan under dessa 33 

månader är 12991 MWh (AB37 - tabell 4). 
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Tabell 3.  En Word-version av en mätartabell vi fick av Fastighetskontoret. Mätvärdena för kylförbrukning, 

elförbrukning, och vattenförbrukning för kylning av centralkylan skickades till oss i bildform . Vi fick totalt 32 

mätartabeller för att beräkna hur mycket energi som förbrukas årligen(bilaga1-5). Längre ned ser vi resultaten 

(se 3.3-3.9).  

Medeldag/mån = 30,417   

Datum Antal dagar Avläsning Förbrukning MWh Förbrukning/m2/månad 

TG:s KB14B (Kylcentral, källare)  1 Kyla KB14A 

2010-08-31  31 1103 27 25 312,5 

2010-07-30  30 1076 32 32 000 

2010-02-01  30 942,8 14,7 14 225,8 

2010-01-01 30 928,1 19,1 18 483,9 

2009-12-01  30 909 21,5 21 500 

2009-11-01  30 887,5 23,5 22 741,9 

2009-02-01  30 659,9 16,5 15 967,7 

2009-01-01  30 643,4 18,8 18 193,5 

2008-12-01  30 624,6 20,1 20 100 

2008-11-01  33 604,5 25,7 23 363,6 

2008-01-31  27 389,6 16,2 18 000 

2008-01-04  30 373,4 16,8 16 800 

3.3 Kyleffekt/energiförbrukning 

Exempel på hur vi konverterat olika kyleffekter finns nedan 

27 MWh/månad är ett givet värde som används för att beräkna effekten nedan  

Effekt värde från en viss undercentral under en medelmånad med 30,4 dagar 

                                                                          [1] 

En massa olika undercentralers kylbehov har summerats 

Ex. Summa effekt från c:a 25 undercentraler under augusti månad 2010                               [2] 

Den levererade energin till alla kunder i form av kyla samma månad som tidigare nämnd 

,30,4 24
465

1000

kyla tot

kyla

månad

Q
Q MWh

 
                     [3] 

Kylenergiförbrukning per år 

                                                                          [4] 
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3.3.1 Medelkyleffekt  

Energiförbrukningen som är givna i mätarna har dividerats med medeldagar/månad (365/12) 

som blir 30,417 dagar för att få medelmånadseffekten (kW). De olika undercentralernas 

energiförbrukning totalt summerades ihop för att få medeleffekten i Excel bladet (AA tabell 4 

-AG tabell 5) månadsvis under ett tidsspann på 33 månader från 2007/12-2010/08. 

Medelkyleffekten blir 539 kW. 

Energiförbrukning givna i kylmätarna har alltså dividerats med tiden och summering av alla 

mätarna ger oss den månatliga medeleffekten för kyla (kW) som funktion av tiden. 

 

Figur 12.  Medeleffekten(kyla, kW)som funktion av tiden, (mån).  Medeleffekt(kyla under specifika månader) 
visar att medelkyleffekten har sina toppar under sommarmånaderna och dalarna under vintermånaderna. (AA 

tabell 4) 

3.3.2 Eleffekt       

Exempel på hur vi har konverterat eleffekten. Först kWh per månad till kW medeleffekt för 

en viss deleleffekt:  

 

Där 30,4 anger antalet dagar per månad en medelmånad. 

Summering av olika eleffekter ger oss sedan totala medeleleffekten den månaden: 

,, 5 18 19 1 3 15,1 186,7 227,9 98,3 529,0e tot VKA T T VKAE E E E E kW                             [6] 

Medeleleffekten ovan kan även ”baklänges” ge oss den förbrukade elenergin den månaden: 

,30,4 24
386 /

1000

el tot

el

mån

E
E MWh månad

  
   för alla elförbrukare(kunder).                     [7] 
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Summeras elförbrukningarna per månad över hela perioden blir det: 

 

Det kan också räknas om till elförbrukning per år.  

 

Grovt sett motsvarar detta elförbrukningen hos 200 elvärmda småhus. 

Energiförbrukningen givna i elmätarna har dividerats med tiden och summering av dessa ger 

oss den månatliga medeleffekten för el (kW) som funktion av tiden. Medelelffekten för hela 

perioden blev 5281 kW.  

För att få en genomsnittlig avlevererad kyla under ett år har den totala avlevererade kylan 

delats med 2.75 år: medel förbrukningen kyla per år ligger på 3855 MWh/år.  

 

Figur 13.  Medeleffekt(el,kW) som funktion av tiden. Medeleffekt(el) / mån) visar att medeleleffekten har sina 

toppar under sommarmånaderna och dalarna under vintermånaderna. Medeleffekt(el,kW) som funktion av tiden. 

( AG tabell 5) 
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3.4 Medelköldfaktor (COP2: coefficient of performance) 

Förhållandet medeleffekt (kyla) och medeleffekt (el) ger oss kvoten COP2 (dimensionslös). 

COP2 är ett godhetstal som visar oss den nytta (kyla) som resulterar av den uppoffrade 

elenergin. Köldfaktorn blir i medeltal 6471 kWkyla/5281 kWel = 1,22 vilket är ganska lågt.  

 

Figur 14. Köldfaktor/ mån visar medelköldfaktor under perioden 2007/12-2010/08. Den anger effektiviteten av 

kylproduktionen genom en jämförelse av producerade mängden kyla och den tillförda mängden effekt.  Den 

erhållna köldfaktorn i Slakthusområdet är 1,22 som är ett lågt värde och ger en antydan om att man kan 

effektivisera kylproduktionen avsevärt. ( AI tabell 5) 

3.5 Vattenförbrukning 

Kyltornet förbrukar vatten till sin kylning som mäts via olika vattenmätare på olika vertikala 

nivåer. Exempel på hur vi räknat fram vattenförbrukningen finns här nedan. 
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3.5.1 Medelvattenförbrukning 

 Vattenförbrukningen givna i vattenmätarna har summerats, detta ger oss summa vatten/h 

som funktion av tiden i h (m3/h).  

Vattenförbrukning m
3
 per respektive månad (AN tabell 5) har räknats genom att 

vattenförbruk resp. månad multipliceras med medeltimmar per månad och 24 timmar per 

dygn. Den totala vatten förbrukningen under dessa 33 månader (AN37) har varit 30992m
3
. 

Medelmassflödet var då 0,357 kg/s under de 2,75 åren (cell AN38). 

 

Figur 15.  Summa vatten/h under perioden 2007/12-2010/08), visar att vattenförbrukningen pendlar mycket. De 

varma månaderna har man hög vattenförbrukning och under de kallare perioderna sjunker de avsevärt, en fråga 

att ta ställning till är om man kan producera kylan för Slakthusområdet utan förbruk av vatten med exempelvis 

borrhål. (AM tabell 5) 

3.6 Värmeeffekten som bortförs som ånga resp, av luften 

Den värmeeffekt som kyls bort av kyltornet blir: 

1, 2, , 539 440 979värme kyla el totQ Q E kW      (AO39 tabell 5).                              [12] 
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3.7 Värme motsvarande avdunstat vatten 

Om man sprayar ett kilo säg 8 gradigt vatten över en yta och låter vattnet avdunsta vid 25 

grader åtgår det cirka 2,5 MJ eller 0,7 kWh för att först värma och sen förånga vattnet. Denna 

energimängd kallar vi h (~ångbildningsvärmet) nedan. Om man tänker sig att allt vatten 

som man sprayat på tornet har avdunstat, kan man få en uppfattning om hur bra tornet 

fungerar – om det är ”vatteneffektivt” eller inte. Exempel på hur vi räknat ut den ”våta 

effekten” finns nedan: 

, , 0,357 / 2500 / 893vatten medel vatten medelQ m h kg s kJ kg kW     (AP39 tab. 5).           [13] 

Medelflödet var ju 0,357 l/s under de 2,75 åren. 

3.8 Våt bortförsel av värme 

Den våta bortförseln av värme genom avdunstning av vatten blir alltså 893 kW/979 kW eller 

omkring 91 %. 

 

Figur 16. Våt bortförsel av värme under perioden 2007/12-2010/08 visar den mängd värme som kyls av vattnet. 

I kyltornet under sommaren har man hög våt värme-bortförsel och på vintrarna är den lägre. Ibland tillförs mer 

vatten än vad som avdunstar den samlas då upp i bassänger som finns under kyltornet på hus 13. (AQ, tabell5). 
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Tabell 4. En Excel version av mätvärden för kyleffekt per månad över en tidsperiod av 33 månader 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB

ÅrMån

Medel-

kyleffekt 

under mån 

kW

Avlev 

kyla under 

mån MWh 

1008 35,8 27,9 9,3 36,7 9,7 26,5 33,7 34,5 20,8 23,3 12,5 55,1 26,7 2,2 12,7 37,1 58,4 25,6 15,6 5,3 16,6 33,7 32,7 33,0 12,5 637,9 466

1007 43,8 28,8 9,6 40,3 9,2 16,4 17,3 50,7 17,5 20,5 9,7 70,3 25,6 32,9 12,2 42,2 61,6 27,5 14,7 6,8 16,6 35,6 30,7 31,6 18,1 690,3 504

1006 34,0 25,5 8,5 38,8 7,4 18,4 24,0 34,0 19,2 23,3 10,7 53,3 25,8 2,3 11,9 38,2 49,6 24,9 12,1 5,7 15,3 32,2 28,5 27,9 8,8 580,2 424

1005 32,4 26,2 4,6 41,9 6,6 16,2 26,6 32,4 20,8 24,7 12,1 41,4 25,2 2,9 11,6 0,0 50,9 24,8 10,3 6,2 15,3 30,3 28,6 26,4 4,2 522,7 382

1004 27,1 23,4 3,7 35,8 6,0 17,6 21,8 32,0 10,4 23,3 3,8 34,7 23,0 16,4 10,5 35,6 41,9 22,6 7,1 7,4 14,0 26,0 25,1 23,6 0,0 492,8 360

1003 25,0 20,8 4,2 33,3 6,4 16,2 20,3 29,2 9,9 21,9 10,0 31,1 22,7 1,2 9,3 32,9 40,3 20,3 9,2 8,3 14,1 24,5 25,2 22,9 0,0 459,1 335

1002 22,2 15,9 2,8 29,5 6,0 13,2 23,3 25,5 6,6 21,2 14,4 26,7 18,4 1,1 9,2 30,1 32,6 16,6 8,2 5,7 12,3 22,3 22,1 19,2 0,0 404,9 296

1001 20,1 14,8 4,9 31,5 7,1 13,0 26,2 31,1 4,4 26,2 14,1 22,7 20,3 0,8 7,5 31,5 36,1 14,4 6,3 8,2 13,3 22,5 23,7 20,4 0,0 421,2 307

912 26,2 21,1 3,5 38,4 6,2 16,4 27,1 28,2 6,0 17,6 17,8 25,9 23,0 1,0 8,5 30,1 40,0 18,8 6,7 7,1 13,8 25,3 0,0 21,1 0,0 429,9 314

911 29,5 23,2 4,1 43,3 6,0 20,0 33,2 30,1 8,8 24,7 25,3 34,5 24,7 1,8 9,9 31,5 47,9 20,8 7,3 8,2 15,3 28,5 38,4 23,6 0,0 540,4 395

910 32,2 25,6 4,1 45,6 6,0 21,8 37,0 30,5 9,9 0,4 31,9 34,9 7,0 19,2 10,5 0,0 46,4 23,3 8,9 6,6 13,8 28,1 41,1 28,9 0,0 513,8 375

909 38,2 30,5 8,8 48,9 6,2 27,4 43,2 31,2 13,2 2,4 39,9 51,0 11,8 2,7 13,6 0,0 55,2 25,6 12,3 7,1 15,3 30,7 52,5 34,4 6,0 608,0 444

908 44,2 32,1 7,0 54,4 6,8 30,0 39,2 34,5 13,2 2,5 34,7 55,1 16,6 4,1 14,8 8,8 57,9 25,9 12,3 6,2 14,2 32,6 30,1 18,6 11,1 606,8 443

907 44,9 32,7 4,1 56,0 5,6 27,7 29,6 32,6 12,1 0,0 30,3 59,2 12,9 3,8 23,2 36,4 121,8 29,5 13,2 7,4 14,8 35,3 30,5 0,1 12,6 676,4 494

906 38,1 25,2 4,9 51,4 4,8 20,3 31,1 27,8 8,8 3,1 22,9 47,3 5,5 3,3 261,1 32,7 203,7 24,0 10,8 6,3 13,6 29,9 15,5 5,3 7,1 904,3 660

905 35,2 24,2 5,0 48,2 5,6 18,2 32,3 26,9 6,0 0,0 18,9 43,7 4,9 3,4 32,3 28,5 184,1 21,6 10,8 6,2 13,4 30,0 29,5 27,0 3,8 660,0 482

904 29,5 22,1 0,0 42,6 5,1 14,2 26,3 23,1 7,1 0,1 19,4 39,7 6,4 19,2 18,5 26,7 129,8 21,4 12,3 5,5 11,6 27,7 28,9 29,3 1,6 568,2 415

903 26,8 21,0 0,0 37,0 5,1 10,8 29,3 22,7 12,1 0,1 12,6 29,9 8,6 1,4 17,1 28,6 75,1 17,3 11,0 5,7 11,9 26,7 26,7 26,8 0,0 464,3 339

902 22,6 16,8 0,0 34,7 4,2 9,2 31,5 21,2 9,9 0,8 12,3 31,0 6,3 1,2 11,8 26,8 65,0 16,6 9,9 5,3 8,9 23,7 26,6 22,6 0,0 418,9 306

901 22,6 17,8 0,0 37,3 5,1 10,4 36,5 21,3 11,0 0,0 14,2 28,9 6,0 1,0 11,0 30,1 68,9 17,3 8,6 6,6 9,7 24,8 23,8 23,0 0,0 435,8 318

812 25,8 25,2 0,0 39,9 4,2 11,2 28,1 20,6 8,2 0,0 14,5 27,9 4,9 16,4 12,3 32,3 65,2 17,4 11,2 6,9 9,9 26,2 31,6 22,9 0,0 463,0 338

811 27,5 24,8 0,0 40,3 4,1 9,2 39,2 21,3 9,3 0,0 18,6 32,9 3,7 1,8 12,6 33,0 68,4 18,5 10,1 5,5 9,9 26,8 41,5 25,3 0,0 484,3 354

810 32,6 30,2 0,0 48,1 4,1 13,6 44,9 21,2 19,7 0,0 30,4 38,6 5,5 2,7 15,1 35,9 72,8 24,2 10,7 5,8 11,8 30,0 40,0 32,2 0,8 570,9 417

809 36,8 34,2 0,0 49,2 3,7 14,8 42,2 21,7 9,3 0,0 37,1 62,1 8,2 3,8 20,7 33,4 55,4 31,5 14,5 6,8 14,7 34,1 41,0 33,4 3,4 612,2 447

808 42,4 39,4 0,0 58,2 3,5 20,0 45,0 21,4 13,5 0,0 27,7 50,9 5,4 3,2 16,4 35,8 84,2 21,1 9,7 5,0 9,9 37,4 38,4 37,6 10,1 636,3 464

807 38,0 34,7 0,0 54,3 3,8 16,4 33,3 21,7 14,6 0,0 28,8 46,2 7,2 3,4 18,3 35,4 80,2 25,3 10,9 1,9 11,8 33,9 33,2 36,3 10,9 600,6 438

806 35,9 26,8 0,0 56,5 5,3 17,3 38,4 20,0 14,7 0,0 22,7 48,4 10,4 4,5 17,6 35,2 60,1 26,9 10,6 17,2 11,6 31,2 29,4 37,4 10,3 588,3 429

805 30,3 36,2 0,0 49,7 6,3 12,2 39,0 21,9 15,3 0,0 19,8 46,3 11,7 2,8 15,5 33,3 47,3 28,3 8,7 6,1 11,7 30,3 27,8 36,0 3,4 540,0 394

804 29,8 35,9 0,0 44,4 7,6 11,3 38,9 20,2 10,9 0,0 26,8 35,6 11,0 2,5 14,7 30,1 41,0 0,0 9,3 5,8 10,2 29,6 26,9 34,5 2,1 479,0 350

803 23,8 31,8 0,0 37,6 7,4 7,7 33,6 19,5 0,0 0,0 18,9 32,6 9,1 1,2 12,6 30,6 137,1 4,6 8,2 6,1 9,5 24,2 26,7 27,3 0,0 510,2 372

802 23,7 33,1 0,0 40,1 7,7 7,2 32,3 19,2 5,4 0,0 26,8 36,3 7,6 9,3 12,6 0,3 68,4 10,6 9,2 6,2 9,9 24,7 21,2 28,5 0,0 440,3 321

801 25,0 35,5 0,0 39,1 7,3 7,8 37,7 22,5 6,8 0,0 20,0 33,8 8,2 17,2 13,7 0,0 61,3 1,1 9,3 5,8 10,5 27,9 11,6 29,7 0,0 432,0 315

712 23,0 28,8 0,0 36,4 7,5 5,6 24,7 21,9 4,9 0,0 10,3 22,7 7,4 15,3 11,1 0,0 75,2 0,8 8,5 6,0 10,3 24,5 33,8 24,4 0,0 403,3 294

12991

Avlevererad kyla till kunder = 4724 MWh/år 4724

...Olika undercentraler…

Medeleffekt för kyla kW
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Tabell 5. Excel-mätvärden på eleffekt, vattenförbrukning mm över en tidsperiod av 33 månader  

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

AD AE AF AG AH AI AJ AK AL AM AN AO AP AQ AR

Hjälpsyst. 

till 

kylmaskin 

VK5A

Kyl-   

central        

T 9

Kyl- 

central   T 

8

Hjälp- 

syst till 

Kylmask 

VKA 1-3

Medel 

eleffekt 

under  

mån kW

Förbr. el 

under mån 

MWh

Medel- 

köldfakt.

C-kylan 

övre

C-kylan 

mitten

C-kyla 

nedre

Summa 

vatten/h 

Förbr 

vatten 

under mån 

m³

Värme- 

effekt tot 

kW

Värme 

motsv 

avdunst 

vatten kW

Våt bort- 

försel  av 

värmen

15,1 227,9 187,6 98,3 529,0 386,2 1,2 0,72 0,71 0,72 2,15 1569 1166,9 1493 128%

30,7 463,3 163,5 136,9 794,4 579,9 0,9 0,90 0,90 0,89 2,69 1962 1484,7 1866 126%

20,7 323,6 114,2 97,4 555,9 405,8 1,0 0,48 0,00 0,48 0,97 708 1136,1 673 59%

19,9 255,4 123,8 71,8 471,0 343,8 1,1 0,40 0,40 0,40 1,21 883 993,7 840 85%

25,2 191,0 101,9 53,0 371,1 270,9 1,3 0,29 0,28 0,28 0,85 624 863,8 594 69%

22,5 183,2 99,9 52,6 358,2 261,5 1,3 0,23 0,23 0,21 0,66 482 817,3 458 56%

19,1 173,0 93,8 51,1 337,0 246,0 1,2 0,18 0,18 0,20 0,56 408 742,0 389 52%

21,0 193,0 107,3 57,2 378,5 276,3 1,1 0,23 0,23 0,23 0,68 498 799,7 474 59%

25,1 198,5 104,3 58,9 386,9 282,4 1,1 0,16 0,16 0,16 0,47 344 816,8 328 40%

21,9 200,1 132,6 56,1 410,8 299,9 1,3 0,34 0,34 0,34 1,01 738 951,2 702 74%

23,4 226,5 151,9 67,6 469,4 342,7 1,1 0,34 0,34 0,34 1,03 752 983,2 716 73%

22,4 229,9 225,8 86,6 564,7 412,2 1,1 0,56 0,55 0,47 1,58 1152 1172,6 1096 93%

23,9 257,8 250,2 96,6 628,5 458,8 1,0 0,69 0,68 0,68 2,05 1495 1235,3 1422 115%

21,3 287,4 120,9 75,3 505,0 368,7 1,3 0,74 0,73 0,73 2,21 1610 1181,4 1532 130%

20,1 288,8 114,4 69,7 493,0 359,9 1,8 0,58 0,58 0,58 1,74 1272 1397,3 1210 87%

22,4 226,3 104,4 53,6 406,6 296,8 1,6 0,51 0,51 0,51 1,54 1125 1066,6 1070 100%

23,8 21,2 141,2 59,7 245,8 179,5 2,3 0,40 0,40 0,40 1,19 870 814,0 827 102%

21,7 145,2 197,9 62,1 426,9 311,7 1,1 0,32 0,32 0,32 0,97 709 891,2 674 76%

21,4 127,6 192,4 57,6 399,0 291,3 1,0 0,30 0,29 0,29 0,88 645 817,9 614 75%

20,7 96,5 209,4 54,9 381,5 278,5 1,1 0,31 0,31 0,31 0,92 672 817,4 640 78%

25,0 93,5 210,3 54,1 383,0 279,6 1,2 0,29 0,29 0,29 0,88 641 846,0 610 72%

20,2 102,8 214,0 55,4 392,4 286,4 1,2 0,40 0,40 0,39 1,19 866 876,7 824 94%

24,3 144,1 282,4 75,4 526,2 384,2 1,1 0,47 0,47 0,46 1,40 1019 1097,2 969 88%

12,6 196,3 160,2 71,6 440,8 321,8 1,4 0,54 0,54 0,54 1,62 1181 1053,0 1123 107%

6,8 347,1 91,3 92,5 537,8 392,6 1,2 0,89 0,87 0,87 2,63 1921 1174,1 1827 156%

28,3 359,0 116,1 87,8 591,1 431,5 1,0 0,63 0,63 0,63 1,89 1378 1191,7 1311 110%

19,9 29,2 129,1 68,1 246,3 179,8 2,4 0,65 0,65 0,65 1,94 1417 834,7 1348 162%

18,4 273,7 108,1 62,9 463,0 338,0 1,2 0,48 0,48 0,48 1,44 1051 1003,1 1000 100%

23,5 212,9 94,8 50,2 381,3 278,4 1,3 0,40 0,40 0,40 1,20 874 860,4 832 97%

20,6 208,1 104,3 53,3 386,4 282,0 1,3 0,31 0,31 0,31 0,93 681 896,6 648 72%

23,5 194,2 98,5 49,8 366,0 267,2 1,2 0,30 0,29 0,29 0,88 645 806,3 613 76%

20,5 215,6 113,9 54,2 404,3 295,1 1,1 0,22 0,22 0,22 0,66 481 836,3 458 55%

21,1 176,4 92,3 0,0 289,7 211,5 1,4 0,15 0,14 0,15 0,44 318 693,0 303 44%

10600,8 30992

3855 MWh/år 8579 MWh/år 11269,64 m3/år

El förbrukning 3855 MWh/år

Vatten förbrukning 11269,6 m3/år

total energiförbrukning 8579 MWh/år

Medeleffekt förbr el kW Medelvattenförbrukning m³/h
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3.9 Fjärrvärme i Slakthusområdet 

3.9.1 Fjärrvärme från Fortum 

För nuvarande köps fjärrvärme från Fortum till att värma lokalerna, tappvattnet och 

golvvärmen i frysrummen för att förhindra sprickor i betonggolvet. Vi vill veta ifall den 

mängd fjärrvärme kan ersättas av värmen som avges i kyltornet i hus 13. 

I nuläget avges kyltornsvärmen till omgivningsluften eftersom man inte anser sig ha något 

rimligt sätt att använda den på. Vi diskuterade om det var möjligt att lägga rör i marken eller 

igenom kulvertar där det finns plats t ex med balkongliknande system som går tvärsöver hus 

mellan husen 24-25-26. 

 Christer Thönell på Fastighetskontoret gav oss: 

 Fjärrvärmeförbrukningen i Slakthusområdet  

 

”Värmen används för uppvärmning av tappvattnet och man har en topp två timmar om 

dagen vid städning.  Dessa effekttoppar kommer vid 6-9 på kvällen vid städning av 

slaktrummen med 60-70˚C varmt vatten. Tidigare använde man högtryck som fyllde 

väggarna med vatten och blåste bort fogningen nu använder man istället lättryck och 

skum, som man låter skumma in utrymmena med och sedan sköljer bort, tidigare när 

man använde hett vatten smälte man fettet som sedan korkade igen rören”
[19]

. 

Värmeförbrukningen avser 5 olika adresser där vi har beräknat den totala förbrukningen på 

33 månader eller 2,75 år. Vi har då fått den till totalt 10849 MWh motsvarande 3945 

MWh/år. Den värmeenergi som uppkommit från kyl- produktionen och som sedan försvinner 

i form av värme i kyltornet är ju 8579 MWh/år.  

Den är alltså mer än två gånger så stor som den fjärrvärme som köps in. Om dessa värden 

stämmer så behöver man egentligen inte köpa inte köpa in någon värme alls! En enkel 

värmepump som huvudsakligen bereder tappvarmvatten till Hallvägen av den värme som 

annars går till kyltornet skulle kunna vara lönsam.  

3.9.2 Inköpt fjärrvärme 

 

                            [16] 

Den total köpta fjärrvärmen under dessa 33 månader(2.75 år) blir 10849 MWh, 

årsförbrukning är 3945 MWh.  

Q1 = Kyla + El = Värme = (12991 + 10 600,8) MWh = 23591 MWh.                                 [17] 

(Se bilaga 1-5) 
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4. Idéer till åtgärder för Slakthusområdet 
Vi har genom att sätta oss in hur situationen ser ut för tillfället kommit fram till följande 

förslag till förändringar som med små medel kan iscensättas – eller som kan passa i en 

eventuell framtida utveckling av området. Dessa förslag har vi diskuterat med vår handledare 

Jan-Erik Nowacki.  

De åtgärder som syftas på är sådant som att isolera, sälja kallare kyla, mer kyla, använda 

värmen som nu pumpas ut, spara el, byta ut delar i systemet och användande av mer modern 

teknik. 

4.1Borrhållslagring av kyltornsvärmen 

Det förefaller dyrt att blåsa bort värmen från kylproduktionen och därmed också använda 

stora mängder vatten för kylningen. De finns fler problem med denna lösning bl.a. riskerna 

för typ mikrobiologiska föroreningar som legionella, buren av den fuktiga kyltornsluften 

(viktigt vid projekt matstaden), beläggning och förkalkning. Hög vattenförbrukning och 

onödigt hög kondenseringstemperatur leder till höga drifts- och underhållskostnader.  

 

Figur 17.  Kyltornet uppe på taket till hus 13, här sker kylningen av värmen från kondensorn genom vatten som 

tillsatts ett kylmedium. Den värmeenergi som uppkommit från kyl- produktionen och som sedan försvinner i 

form av värme i kyltornet är 8579 MWh/år, mer än dubbelt så stor som den fjärrvärme som köps in.(se kap 3.9) 
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4.1.1 Driftstopp 

Det finns en risk för driftsstopp speciellt heta dagar när maskinerna måste jobba för fullt. I 

stället skulle man kunna använda värmen som nu blåses ut via kyltornet till att värma 

bergskroppen under kylcentralen. 

”I somras stannade ena fläktmotorn. Pga. en felkoppling som fick till följd att två 

fläktmotorer slogs ut (50 %) i en situation när 75 % behövdes”
[19]

. 

För att undvika dessa problem borde nog kylsystemet säkras. En dyr men effektiv möjlighet 

är borrhål: man borrar ett borrhålslager där värmen leds ned i slangar under den varma delen 

av året för att sedan kanske återanvändas eller kylas bort under en kallare säsong. Om man 

sänker bergkroppens temperatur på vintern, genom värmepumpning till någon fastighet, kan 

åtminstone kylvattenbehovet minskas eller försvinna. Om man skulle återanvända värmen 

med en bergvärmepump får man god ekonomi och kan samtidigt minska fjärrvärme-

räkningen, Man behöver ta reda på hur berget ser ut under, eftersom egenskaperna och 

eventuella tunnlar är avgörande för dimensioneringen av hålen. Man behöver även veta hur 

grundvattenrörelserna ser ut. Ett sådant här stort lager finns bl. a i Vällingby centrum sedan 

cirka tio år tillbaka, ett annat nyare finns borrat vid Nya Karolinska Sjukhuset.  

4.1.2 Fördelar med borrhålslagring (Återladdning) 

 Fördelarna är alltså sammanfattningsvis att man på sommaren får bort värmeöverskottet utan 

vattenförbrukning och energiförbrukning från fläktar och på vintrarna kan man få ett ”gratis” 

värmetillskott som kan avvändas för uppvärmning av byggnader. Detta skulle kunna vara ett 

tillskott till den fjärrvärme som man nu köper i uppvärmning av tappvatten och radiatorer. 

”Ett lager för att kyla bort låt oss säga 6 MW (två av kylmaskinerna ungefär) skulle kunna 

”överbelastas” upp till 100 W/m hål. Det skulle innebära att inkommande kylmedium till 

kylmaskinerna sommartid typiskt skulle kunna bli 30ºC. Ett sådant lager skulle kunna bestå 

av 240 hål på 250 m. Det skulle kosta cirka 15 MSEK och behöva en markyta av cirka 10 000 

m2 att borra ned från. Det är svårt att kvantifiera fördelarna innan man bestämt om värmen 

kan användas till något nyttigt eller hur mycket en redundans av kyltornskapaciteten skall 

värderas till 
[20]

. 

Man kan eftersträva en balans i systemet alltså att man pumpar ned ungefär lika mycket 

värme i berget på sommaren som man tar ut på vintern. Den värme som blir möjlig att tas ut 

skulle användas för uppvärmning av luften eller som varmt tappvatten och radiatorsystem. 

Som fallet är nu blåses alltså denna värme bara bort över taken med hjälp av ett kyltorn, trots 

att den skulle kunna användas till något nyttigt. 
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4.1.3 Bergvärme utan återladdning  

”När man inte har tillgång till en ”gratisvärme” som i vårt fall på Slakthusområdet är 

värmeöverskottet från kylmaskinerna, tar man upp värmen ifrån berggrunden och 

grundvattnet. Detta ger oss en värmefaktor på 3-4, detta betyder att 1 kWel för att driva 

anläggningen ger ca 3-4 kW värme tillbaka som betyder att man spar 65-75% jämfört med 

elvärme”
[21]

. 

Bergvärme tar tillvara den värme som finns lagrad i berget och enligt energimyndigheten 

gäller: ”Borrdjupet är oftast mindre än 200 m och avståndet mellan två borrhål ska minst 

vara 20 m. Är avståndet mindre finns det risk att de två borrhålen påverkar och kyler 

varandra. Det går att ta ut 10–30 W/m borrhål.”
[22]

. Den nuvarande energicentralen kan 

kanske på något sätt även användas för bergvärme utan återladdning om centralkylan rivs och 

matstaden byggs och behöver värmas på något sätt. 

4.1.4 payofftiden för bergvärme utan återladdning  

 ”Återbetalningstiden på investeringen är vanligen mellan 5-10 år utan återladdning av 

borrhålen”
[23]

. 

4.1.5 Payoff tid för bergvärme med återladdning 

”Om man använder borrhålen med återladdning av värmeöverskottet från kylmaskinerna kan 

emellertid återbetalningstiden ibland bli så kort som tre år”
[24]

. Själva värmepumpen har 

visserligen en livslängd på kanske 20 år men borrhålslager och installationer har ofta lika 

lång livslängd som byggnaden. Därigenom blir lönsamheten mycket god. Med de varmare 

borrhålen kommer färre borrhålmeter att behövas. Den ”överskottsvärme” som nu bara 

pumpas ut i luften kommer tillbaka som nyttig värme. 

”Payoff tiden borde ligga på 10 år en koppling kyla/värme i det nya arenaområdet, åtgärder 

borde helst ligga inom samma förvaltning det är även osäkert vilka hus som ska stå kvar 

volymen kan öka eller minska detta avgörs av politikerna i Stadshuset”
[25]

. 

4.1.6 Bergvärmesystem med fler än ett borrhål:  

Om man vill använda bergrunden som energikälla eller energisänka för värme eller kyla för 

större fastigheter krävs ofta många hål. Då måste man också undersöka hur hålen påverkar 

varandra termiskt. Man brukar vilja borra så djupt som möjligt för att få tillgång till en stor 

bergkropp. Av borrtekniska skäl har man vanligen borrat cirka 200 m. Med nya borrar kan 

detta djup komma att ökas till 350 m i framtiden.  

”Med en bergvärmepump tar man upp värmen från ett borrat hål. Djupet på hålet beror ofta 

på hur stor energiförbrukning man har, vanligtvis 200 meter djupt”
[26]

. 
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4.2 Isolering 

4.2.1 Isolering av byggnaderna 

Isolering av byggnader är en åtgärd som troligtvis ändå är planerad eftersom planerna på 

förändringarna i området gör att det blir Stockholmstads sak att genomföra de nödvändiga 

förändringar som ska till för att hålla en standard av dagens mått. 

 ”Kåkarna har ingen isolering utan består av 70 cm sten, Kyl och frysrummen är visserligen 

moderna isolerade med skum och betong samt golv uppvärmda av el-slingor för att inte 

spräckas av kylan”
[27]

. 

4.2.2 Klimatskalet  

 De gamla byggnaderna som, uppfördes på början av 1900 talet, kan behöva ses över med 

hänseende på klimatskalet. Avsaknad av täta välisolerade ytterväggar tak och golv är oerhört 

energikrävande och är något som måste åtgärdas med modern teknik men utan att påverka 

den estetiska kvaliteten på de hus som skall stå kvar i och med utbyggnaden av matstaden. 

Den nuvarande utformningen av väggarna är 70 cm sten (tegel) medan kyl och frysrummen 

har en modern utformning med skumisolering. 

Att isolera är en av de viktigaste åtgärderna vid energibesparing. Vid dålig isolering 

försvinner mycket energi genom väggar och tak. 

”I ett svenskt genomsnittshus försvinner ungefär 15 procent av värmen ut genom taket. För 

att minska värmeförlusterna är det viktigt att ytterväggar, tak och grund är ordentligt 

isolerade”
[28]

. 

4.2.3 Väggar 

De väggar som är K-märkta borde få en miljövänlig men ändå fukthärdig och stötbeständig 

isolering på insidan, kan man tänka sig cellulosaisolering eller mineralull. 

 Cellulosaisolering 

 Miljösmart 

 Tät och skarvfri isolering 

 Dämpar ljudnivån 

 Kostnadseffektivt 

 Allergivänligt 

 Sänker energikostnaderna med ca 20 %
 [29]
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Mineralull 

”Mineralull används i första hand som värmeisolering. Den kan också användas som 

brandisolering, som skydd mot buller, för att upprätthålla kyla samt för att säkerställa ett bra 

inneklimat. Utöver den goda isolerförmågan har mineralullen många andra viktiga 

egenskaper.” 

 Brinner inte 

 Ruttnar inte 

 Absorberar inte 

 Sjunker inte ihop 

Att använda värmeisolering har en mycket positiv inverkan på miljön. Energiåtgången vid 

tillverkning inklusive råvaruuttag, transport och montage ger visserligen en negativ 

miljöpåverkan, men denna kompenseras ofta redan under det första året som isoleringen 

används. Miljönyttan är flera hundra gånger större än miljöbelastningen
[30]

. 

4.2.4 Isolering av kalla rör  

 En av de viktigaste åtgärderna vid kylproduktion i är att isolera rören där köldbärarna går. 

Det innebär en energibesparing, bättre ekonomi, och bättre miljö men innebär också att 

köldbäraren når förbrukningsstället med lägre (bättre) temperatur. 

 Rörledningarna som transporterar köldbärare i centralsystemet håller en lägre temperatur än 

omgivningen och drar till sig ett värmeflöde från omgivningen till röret.  Rören måste därför 

isoleras för att spara energi men även för att förhindra bildning av kondens då röret når 

daggpunkten tidigare än andra komponenter. Det gäller alltså att tilläggsisolera tillräckligt 

ångtätt så att rörisoleringen skyddar ifrån kondensbildning som t ex skapar problem i form av 

korrosionsproblem på utsidan av röret.  

 

Figur 18. Här ses en termografering av en fastighets rör och ventilationssystem. Oisolerade rör kostar pengar på 

grund av onödig energiförbrukning. Återbetalningstiden för att isolera rör är kort som innebär energibesparing 

och bättre ekonomi, miljö och effektivare värme eller kylproduktion när köldbäraren når förbrukningsstället 

med varmare eller lägre temperatur
[31]

. 
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4.2.5 Isolering i undercentralerna 

I maskinrummen finner man att isoleringen ibland kan saknas för att man har behov av att nå 

vissa punkter för att skruva och göra mätningar. Detta medför att dessa punkter ofta lämnas 

oisolerade. Dessa små punkter borde kunna täckas över av lätt av- och påtagbara 

isoleringsstycken.  

                      

                                          

Figur 19.  Bilder på kylläckaget i hus 33 i form av isbeläggning och blå ytor på termograferingen(bilderna till 

höger) de blå ytorna visar var kylan läcker pga. dåligt isolerade rördelar. Här kan med enkla åtgärder åtgärda ett 

energikrävande bekymmer. 

4.2.6 Värmeväxlarna 

I värmeväxlarna i undercentralerna sker en temperaturförlust. Värmeväxlarna är täckta av is 

istället för av isolering. Det har förklarats med av att isen fungerar lite som ett extra kyllager 

vid driftstopp, men den mängd is som skulle behövas är väldigt mycket större än den som nu 

täcker värmeväxlarna. Ett kilo is motsvarar ungefär 0,1 kWh kyla. För att täcka t ex 100 kW 

effektbortfall under en timme behövs därför ett ton is. Isen har även sagts verka som 

korrosionsskydd. Men med ångtät klistrad isolering sker ingen korrosion av stål – och 

plattvärmeväxlarnas värmeväxlarplattor är dessutom gjorda av rostfritt stål.  

 I centralerna plåtar och skummar man inte komponenterna, utan man använder Armaflex                            
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Figur 20. Denna värmeväxlare i en undercentral är täckt av is istället för isolering, ”isen fungerar som ett 

korrosionsskydd och ett extra lager vid driftsstopp” .  

”De isbemängda växlarna är inte isolerade hade man diffusionstätat till 100 % skulle dessa 

rosta sönder och det hade även blivit svårare att plocka isär dessa”
[32]

. 

                                  

Figur 21. Värmeväxlaren i hus 38 är täckta av is för bl.a. ”korrosionsskydd” men med ångtät klistrad isolering 

sker ingen korrosion av stål – och plattvärmeväxlarnas värmeväxlarplattor är dessutom gjorda av rostfritt stål. 
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4.4 Förenkling av köldbärsystemet  

4.4.1 borttagning av värmeväxlare  

De köldbärare som nu ingår i systemet är etylenglykol från centralen (giftig) och etanol i det 

sekundära systemet (halvgiftig). Man skulle helt kunna ta bort värmeväxlarna mellan de olika 

köldbärarna om man genomgående använde samma köldbärare och med shuntar shuntade ut 

den köldbärartemperatur som behövs till olika kylrum och fryskondensorer. Man skulle då 

kunna välja genomgående etanol, eller om man ville använda en ogiftig köldbärare t ex 

propylenglykol. Propylenglykol används som tillsatsmedel i billiga viner, i snus och i hud-

krämer t ex. Man skulle också kunna höja verkningsgraden på hela systemet genom att det 

skulle vara möjligt att man skulle kunna skicka ut en något högre temperatur på köldbäraren 

från centralkylan. Man förlorar ju 2-3
o
C med värmeväxlarna som det är utfört nu.  

  

Figur 19.  Denna köldbärarledning för etylenglykol är ett tillopp till en undercentral med en temperatur på -8
o
C 

där den växlar till ett sekundärt system med köldbärare av etanol.  vid växlingen förlorar man 2˚C så att 

temperaturen i framledningen till sekundära kylkretsen blir -6˚C. Sekundära kylkretsens returtemperatur blir 

cirka -2°C (se nedan) 
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4.4.2 Växlingsförluster 

”CENTRALKYLAN: -8˚C från centralkylsystemet som växlas över till sekundära system. vid 

växlingen förlorar man 2˚C så att temperaturen i framledningen till sekundära kylkretsen blir 

-6˚C. Sekundära kylkretsens returtemperatur blir cirka -2°C”
[33]

. 

 

 

Figur 23.  I den övre ser vi den nuvarande utformningen av centralkylsystemet med växlingar, nedanför en idé 

om hur man skulle minska växlingsförluster - utan växlingar, inga onödiga förluster. 

 

Tabell 6. Visar uppmätta temperaturer i en undercentral en dag i november. Differensen anger en ”förlust” . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kyl och köldmedel 
   

Kylmedel (Till kyltornet) 26.5 24 2.5 

Köldbärare – 10.0 – 7.0 3.0 

Undercentral (etylenglykol) – 7.5 – 8.0 0.5 

Undercentral(etylalkohol) – 7.0 – 6.0 1.0 
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4.5  Pumparna 

Det kylda mediet skall pumpas runt i centralkylsystemet ”En relativ stor del av driftskostnad 

i ett fjärrkylnät (omkring 10 %) kan hänföras till pumparnas energiförbrukning”
[34]

. Att hitta 

en lämplig hydraulisk konfiguration är således av stor vikt.  

4.5.1 Byte av stora pumpar till mindre 

Vid driften av pumpar och fläktar finns alltid ett varierande behov av flöde, kapaciteten 

anpassas så att det vid ett stort behov öppnas kanalerna/rören och vid ett lägre behov stryps 

de. Strypning av pumpar sker genom att utloppsventiler öppnas och stängs och vilket är en 

energiineffektiv metod eftersom energin till pumpen inte minskas. Det leder till att energi går 

till spillo med en onödig förlust som resultat och det är en dålig lösning ur 

verkningsgradsynpunkt.  

 Att distributions- och cirkulationspump för centralkylan finns centralt i kylproduktions-

anläggningen innebär att pumparna upprätthåller ett stort tryck i hela systemet ända ut till 

kunderna. Detta är billigare att installera men det konstanta pumparbetet ger en hög 

energiförbrukning. 

 

Figur 24. En cirkulationspump på den varma sidan i VKA i hus 13. Systemet består av väldigt många pumpar 

för att det kylda mediet skall cirkulera. En relativt stor del av driftskostnaden kan hänföras till pumparnas 

energiförbrukning. 

4.5.2 Fördelar och nackdelar med centralpumpning 

Fördelar med central pumpning 

 Låg investeringskostnad 

 Låga drift och underhållskostnader 

 Enkelt att driva 
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Nackdelar 

 Hög energiförbrukning  

 Svårt att styra temperatur och flöde i systemet 

 Svårt att utvidga systemet 
[35]

 

4.5.3 Sekundära pumpar 

I centralkylsystemet vill man minska pumparbetet! 

”Lösningen till en dålig verkningsgrad som stora pumpar med strypbehov ofta innebär, vore 

att använda flera mindre pumpar som slås på eller varvtalstyrs efter behov i 

undercentralerna... I Slakthusområdet skulle det innebära investeringar vid byte av de stora 

pumparna mot ett 25 tal mindre”
[36]

. 

Att skilja på cirkulationspumpar för själva kylproduktionen respektive pumpningen av 

köldmediet ut till centralerna kan vara en annan fördel. Man skulle då t ex kunna producera 

centralkylan till ett kyllager och låta distributionen till nätet sugas ut med småpumpar i varje 

undercentral. 

4.5.4 Byte till varvtalsreglerade pumpar 

Konstantflöde 

”Konstant flöde är det enklaste och kan tillämpas vid små system med relativt jämn 

belastning. Konstant flöde ger variabel returtemperatur vid skiftande framledning. Det 

innebär låga investeringskostnader i mät och reglerutrustning. Konstant flöde innebär 

konstant pumparbete men kylmaskinerna kommer att arbeta med varierande temperaturlyft” 
[37]

. 

Man använder många pumpar och fläktar i systemet som går med ett fast varvtal både i 

centralkylanläggningen och i undercentralerna hos kunderna. En avvägning att ta, är alltså om 

det kylda mediet skall flöda med konstant hastighet eller om den ska varieras med 

belastningen på nätet. 

Variabelt flöde 

”Variabelt flöde är önskvärt vid större fjärrkylsystem för att ge energieffektivitet och ge 

möjlighet till åtnjutande av de sammanlagringseffekterna som uppstår i ett energisystem. 

Dessutom ger det bättre arbetsförhållande för kylmaskinerna som kan arbeta med ungefär 

samma temperaturlyft (dock olika totaleffekter, vilket bör hanteras genom att fler eller färre 

maskiner arbetar samtidigt)”
[38]

. 
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 Om man skulle modernisera pumparna och fläktarna, så att alla varvtalsregleras efter behov, 

skulle alltså mycket energi kunna sparas. 

 Konverteringar inom industrin visar på mycket korta återbetalningstider för just detta. Om 

man förenklar köldbärarsystemet enligt förslaget ovan skulle också varvtalsreglerade pumpar 

kunna ersätta reglerventilerna.  

Varvtalsregleringen - sammanfattning 

Att använda varvtalsreglerade maskiner är ett bra sätt att göra stora energibesparingar, den 

höga verkningsgraden ger stora energibesparingar när strypning av pumpar och fläktar ersätts 

av elektrisk varvtalsreglering. 

En varvtalsreglerad pump fungerar så att när det krävs mer kyla ökar den varvtal och effekt, 

när det krävs mindre, går den ner på lägre varv igen. Varvtalsstyrda cirkulationspumpar ger 

då väsentligt lägre driftskostnader.  

4.6 Kyllagring 

Utmärkande för kylanläggningar i Sverige är att maxlasten endast uppträder några få dagar 

under ett par sommarveckor. I slakthusområdet finns ett ökat effektbehov under juli och 

augusti, I de eldrivna kompressorerna utnyttjas maxeffekten bara några fåtal gånger per år 

och det ger till följd att man betalat för en effekt som sällan utnyttjas. Lösningen skulle kunna 

vara att utrusta anläggningen med kyllagring för att möta höglastperioder med lagrad kyla 
[39delvis reciterat].

 

4.6.1 PCM 

Det finns möjligheter att öka produktionen utan investering i fler kylmaskiner t ex om någon 

kylmaskin skulle fallera. En sådan möjlighet är att bygga ut med en ackumulatortank med ett 

fasändringsmaterial s.k. PCM (Phase Change Material annat än is).  

4.6.2 Isslurry 

I detta fall kan PCM-materialet dock vara isslurry bestående av saltvatten i en tank (saltvatten 

fryser vid en lägre tempertur än 0 °C). Kyla lagras under perioder när kylförbrukningen är låg 

för att sedan tas ut i form av kyla när den är hög.  Kylbehovet i centralkylsystemet varierar 

beroende av årstid och tid på dygnet men genom utbyggnad av ackumulator får man en jämn 

produktion av kyla, som kan leda till en effektivare drift och till att antalet kylmaskiner kan 

minskas eller användas till annat (värmepumpar?) om det skulle vara önskvärt. Man kan 

också få en ökad säkerhet om kyltornet inte fungerar bra. 

4.6.3 Andra PCM-material för att jämna ut värmeavgivning 

På varma sidan kan man också använda fasövergångsmaterial för att lagra värme. Man kan då 

jämna ut kyltornseffekten – t ex som ett alternativ till borrhål. Den latenta värmen finner man 

då i den fasändring mellan fast och flytande som uppkommer i olika termiska salter 

(glaubersalt t ex). Andra material som kan användas vid smältvärmelagring vid högre 

temperatur är t ex paraffin som stelnar och smälter.  
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Det fördelaktiga med PCM gentemot ett konventionellt vattenlager är att en större mängd 

termisk energi, dvs. kyla/värme, kan lagras i samma volym. Lagringskapaciteten för t ex 

glaubersalt Na2SO4·10H2O vid 32°C är ca 103 kWh/m³. För att få en vattentank på 1 m³ att 

lagra lika mycket värme skulle man behöva ändra temperaturen i vattentanken 88 °C.  

Vid latent termisk lagring utnyttjas alltså det latenta värmet mellan fasändringarna, då 

temperaturen är konstant. Den vanligaste formen som används mest är fasändring från fast till 

flytande form, s.k. smältvärmelager. Andra fasövergångar är t.ex. vätska till gas. Många olika 

material kan användas vid smältvärmelagring. 

4.7 Försäljning av mer kyla eller värme 

4.7.1 Överdimensionerad kylanläggning  

Det finns mycket som talar för att den nuvarande kylanläggningen kommer att bli överdimen-

sionerad i framtiden om flera företag flyttar från området. Försäljning av kyla eller värme till 

närliggande faciliteter som den nya arenan (ismaskinen är ju redan klar!) skulle då kunna 

tänkas. Kyla eller värme kan också tänkas gå till den planerade matstaden som kommer att 

husera i de byggnader som nu används som styckningsrum och förvaring av kött i frysrum. 

Det skulle hypotetiskt kunna öka intäkterna. Med försäljning menas alltså även försäljning av 

värmen som nu blåses ut på taket. Det finns även möjlighet förvärma tappvarmvattnet (eller 

producera färdigt tappvarmvatten med en extravärmepump) genom att utnyttja ledigt 

utrymme i kulvertsystemet utan att behöva gräva på nytt.  

”Motorerna i Slakthusområdet har en effekt på 1 MW kan man ta in en 5.e maskin så får man 

möjlighet att sälja kyla till nya arenan. Nu har man en motor över. I Katrineholm där man 

ställt upp en extra maskin och sålt den extra kylan”
[40]

. 

4.7.2 Energiförbrukning  

Energiförbrukningen i Slakthusområdet är tyvärr väldigt svår att analysera även för kunderna 

som kan ha svårt att se de specifika kostnaderna när omkostnaderna är ihopbakade, som fallet 

är i Slakthusområdet.  

4.7.3 Specificera förbrukning genom nya mätare 

 Ett av problemen man skulle lösa genom att tillföra nya mätare för el och kyla är den höga 

förbrukningen. Genom att kunderna, som fallet är nu, bara betalar en summa för den totala 

energiförbrukningen förstår de inte vad de betalar för. En mer specificerad faktura skulle nog 

resultera i kunder som genom egna enkla åtgärder skulle pröva att sänka sina kostnader.  
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