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Abstract 
Energy consumption is at present a major political issue, and numerous projects that comprise 
many nations are currently in process to increase energy efficiency and bring down energy 
dependency. As a member state of the EU, Sweden now faces the challenge of implementing 
substantial energy-saving measures until the year 2016. One of these measures is the project 
“Green Islands” financed by the EU that intend on creating sustainable islands in areas around 
the Baltic Sea. The Archipelago Foundation leads the project that concerns the Stockholm 
archipelago, where focus has been placed upon decreasing energy usage in businesses and 
services on Utö among other islands. The inn at Utö is included in the project; where replacing or 
improving the cooling system for the cold storages is desired in order to reduce the use of energy.  

This report examines the possibility of changing or improving the current cooling system along 
with the potential savings that would result from an improvement of energy efficiency. The 
project was conducted through a modeling study in which significant aspects such as cooling 
demand, the availability of energy sources, and local conditions have been considered. The 
conclusion gives an account on savings of carbon dioxide emissions, energy, and capital. The 
capital savings will act as a foundation on which the size of investment will be proposed with the 
aid of economic calculations.  

The results show that an implementation of absorption cooling is not a valid method for 
increasing energy efficiency in this case. The local conditions are not sufficient for generating 
cooling with heat energy. It was found that the optimal technique for increasing energy efficiency 
was to decrease the condensing temperature for the existing compressor systems. Two eligible 
ways of doing this were studied. Implementing variable condensation would reduce electrical 
usage by ca. 15300 kWh per year, which produces ca. 15600 kr of yearly savings. Furthermore, 
carbon dioxide emissions would decrease by 141 kg per year. Implementing a water cooled 
condensing system would also result in beneficial savings. For this method, it was found that 
electrical usage would reduce by ca. 13800 kWh per year, with a resulting ca. 14100 kr of yearly 
savings. In this case, the carbon dioxide emissions would decrease by 127 kg per year. Beyond 
these measures, simpler actions can be done, such as improving upon the isolation of the door 
strips that, in both cases, are recommended. 

There is thus a potential to reduce the electricity consumption that generates economic and 
environmental savings that does not require any major efforts. Along with a considerable relative 
reduction of electric energy use follows savings in carbon dioxide emissions and operating costs, 
but since the capital savings is fairly low, large investments are not possible. Until the absorption 
cooling technology matures and becomes cheaper and more appropriate for the inn’s cooling 
requirements, it will have to step aside for the well tested compressor technology.    
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Sammanfattning 
Energianvändning är i dagsläget en stor politisk fråga, och i dagsläget bedrivs ett flertal projekt 
som omfattar många länder för att öka energieffektiviteten och minska energiberoendet. Som 
medlemsland i EU står Sverige inför utmaningen att utföra omfattande energibesparande åtgärder 
till år 2016. En av dessa åtgärder är det EU finansierade projektet Green Islands där målet är att 
skapa kretsloppsöar kring Östersjön. Skärgårdsstiftelsen leder projektet som berör Stockholms 
skärgård, och fokus har lagts på att minska energianvändningen för verksamheter på bland annat 
Utö. Värdshuset på Utö ingår i projektet där kylsystemet för kylutrymmena önskas ersättas eller 
förbättras för att minska energianvändningen.   

I den här studien undersöks möjligheten att ersätta eller förbättra kylsystemet samt eventuella 
besparingar en energieffektivisering skulle innebära. Studien har utförts genom en modellering 
där viktiga aspekter som kylbehov, tillgängligheten på energikällor samt lokala förutsättningar har 
tagits i beaktande. I resultaten som har tagits fram redovisas besparingar i koldioxidutsläpp, 
energi, och kapital. Kapitalbesparingen ska agera grund för möjliga investeringsstorlekar med 
hjälp av ekonomiska kalkyler. 

Resultaten visar att en implementering av en absorptionskylmaskin i detta fall inte är en lämplig 
lösning för energieffektivisering. De lokala förutsättningarna kan inte anses tillräckliga för att 
skapa kyla från värme. Den teknik som visade sig vara bäst lämpad för energieffektivisering var 
att sänka kondenseringstemperaturen för de existerande kompressorsystemen. För denna teknik 
fanns två tillvägagångssätt som var lämpliga i detta fall. Att införa flytande kondensering skulle 
sänka elektricitetsförbrukningen med ca 15300 kWh per år, vilket ger en årsbesparing på ca 15600 
kr. Koldioxidutsläppet hade då minskat med 141 kg per år. Att implementera vattenkyld 
kondensering hade också medfört gynnsamma besparingar. För denna metod fanns att 
elektricitetsförbrukningen hade minskat med ca 13800 kWh per år, och årsbesparingen hade då 
varit ca 14100 kr. Koldioxidutsläppet hade minskat med 127 kg per år. Utöver dessa 
tillvägagångssätt kan enklare besparingsåtgärder göras, som att täta dörrlister, som för båda 
metoderna rekommenderas för att sänka elanvändningen ytterligare.  

Det finns alltså potential att sänka elanvändningen som ger ekonomiska och miljömässiga vinster 
utan större insatser. Med en betydande procentuell minskning av elanvändningen reduceras 
koldioxidutsläppen och driftskostnaden markant, men eftersom den ekonomiska vinsten är 
relativt låg försvaras inte dyrare investeringar. I väntan på att absorptionstekniken blir billigare 
och mer lämplig för värdshusets kylbehov får denna teknik kliva åt sidan för den välbeprövade 
kompressortekniken. 
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Kylfaktor (Coefficient of Performance) COP - 
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Specifik värmekapacitet  CP ( kJ/(kg ∙ K)) 
Entalpi h ( kJ/kg ) 
Temperatur kylutrymme trum ( °C ) 
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Massa m ( kg ) 
Volym Nm3 ( m3 ) 
Tillförd effekt Q̇t ( W ) 
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Payback-tid PB ( år ) 
Grundinvestering G ( kr ) 
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U-värde för vägg i Ui ( W/(m2∙K) ) 
Area för vägg i Ai ( m2 ) 

Kalkylränta r ( % ) 
Förbränningseffekt  Q̇förbränning ( W ) 
Effektbehov pga. luftutbyte med omgivningsluft Q̇luftutbyte ( W )  
Effektbehov för värmeförlust genom dörr Q̇dörr ( W ) 
Ekonomisk livslängd n ( år ) 
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1 Introduktion 

1.1 Bakgrund 
Stockholms skärgård började under 1960-talet utvecklats till ett sommarviste för fastlandsboende, 
främst ifrån Stockholmstrakten. Succesivt bebyggdes området med sommarboenden som ägdes 
eller hyrdes under sommarperioden, vilket ledde till ett ökat säsongsbetonat behov av arbetskraft 
inom servicenäringen (Wikipedia, 2012). Tack vare denna utveckling, och dess svårtillgängliga 
geografiska läge, har utbyggnaden av skärgården inte gjorts väl ur ett miljöperspektiv.  

Skärgårdsstiftelsen är en stiftelse som äger och förvaltar öar i Stockholms skärgård, samt 
infrastruktur på några av dessa. Investeringar i, ur miljösynpunkt, bra anläggningar och byggnader 
har i många år åsidosatts på grund utav dålig ekonomisk lönsamhet (Skärgårdsstiftelsen, 2012). 
Skärgårdsstiftelsen ingår nu i projektet Green Islands, som har startats genom gemensamma mål 
inom EU att skapa hållbara öar kring Östersjön. I detta projekt vill stiftelsen genomföra 
energieffektiviseringsåtgärder på några av sina verksamheter för att minska dess miljöpåverkan.  

Detta projekt behandlar ett steg i processen att göra Utö till en kretslopps-ö och behandlar Utö 
värdshus och vad de kan bidra med för att skapa en hållbar ö. Hög energianvändning är något 
som inte kan associeras med en hållbar ö. På Utö finns verksamheter som använder mycket 
energi och värdshuset är en av dessa.  I värdshuset finns flertalet energianvändare där kylsystemet 
är en av dessa och således önskas effektiviseringsåtgärder utföras där (Alm, 2012). 
Effektiviseringeåtgärder innebär att Skärgårdsstiftelsen önskar byta ut det befintliga kylsystemet 
mot ett effektivare eller utföra effektiviserande åtgärder på det befintliga.  

1.2 Syfte 
Syftet med projektet är att genom undersökningar och analyser framföra förslag på 
energibesparande åtgärder på kylsystemet på Utö värdshus som bidrar till lägre energikostnader 
och minskad miljöpåverkan. Vidare ska projektet kunna agera stöd för kylsystemseffektiviseringar 
på liknande verksamheter.  
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2 Litteraturstudie 
 

2.1 Global miljöpåverkan 
Vid slutet av 1700-talet påbörjades den industriella revolutionen i Storbritannien som sedan spred 
sig under 1800-talet till resten av världen. Bättre produktionstekniker utvecklades och 
massproduktion revolutionerade produktionsprocessen, vilket ledde till tillgängligheten av en 
större mängd varor till lägre pris. Arbetskraften i samhället användes flitigt som nu kunde livnära 
sig på sin lön med vilket de köpte de billiga varorna. Befolkningsmängden ökade explosionsartat, 
och i tandem med det följde industrin. Den industriella revolutionen innebar i huvudsak två 
allvarliga konsekvenser för miljön. För det första ledde användandet av fossila bränslen till 
betydande nedsmutsning och utsläpp. Den skog som avverkades för bränsle ersattes inte heller av 
nya träd. För det andra är fossila bränslen inte förnyelsebara energikällor. Oljekällor kommer att 
sina och kol kommer alltså så småningom ta slut (Wendell, 2012). Dessa miljöproblem syns 
tydligt idag. Miljöfarliga utsläpp från industrier ökar mängden växthusgaser i atmosfären, som 
ökar jordens medeltemperatur genom att stänga inne värme som annars strålas ut i rymden. 
Effekterna av detta uppenbarar sig i det faktum att nordpolens istäcke har minskat med i 
genomsnitt 3,2 % varje årtionde sedan 1979 (Arctic Sea Ice News and Analysis, 2012). Vidare har 
elva av de tolv varmaste åren som uppmätts sedan temperaturavläsningar blev tillgängliga 
inträffat mellan 1995 och 2006 (Solomon m.fl., 2007).  Koldioxidutsläpp är den mest allvarsamma 
växthusgasen och står för ca 87 % av den globala uppvärmningen. Koncentrationen av koldioxid 
har sedan början av den industriella revolutionen ökat med ca 27 % (Sharma, 2012). Den globala 
uppvärmningen har följt koldioxidkoncentrationsökningen och kan skådas i Figur 1.  

 

 

Figur 1: Global temperaturökning och koncentration av koldioxid i atmosfären (Climate Choices, 2012) 

 

På senare år har frågan blivit ett stort debattämne, och insikten att utsläpp inte får fortgå utan 
åtgärder har nått regeringsnivå. I stort sett råder enighet inom vetenskapen om att klimatpåverkan 
är ett faktum, och att något måste göras för att stävja utsläpp av växthusgaser för att undvika 
allvarligare konsekvenser i framtiden. 
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Dock uppenbarar sig en politisk tröghet när lagar och överenskommelser ska bestämmas som i 
många fall inkräktar på individuella nationers ekonomiska intressen. Problemet ligger i att 
utsläppen måste minskas, men att koordinera och komma överens regeringar emellan om hur 
detta ska gå till väga leder ofta till spänningar och tomma löften. Ett exempel var FN:s 
klimatmöte i Köpenhamn 2009 där, enligt Dagens Nyheter, en rad av målsättningarna innan 
mötet inte uppnåddes och resultatet påvisade mest en allvarlig politiskt lamslagning i klimatfrågor 
(Rosén, 2009). Vissa framsteg har dock gjorts. Kyotoprotokollet trädde i kraft 21 mars 1994 och 
ämnar exempelvis minska utsläpp av växthusgaser ifrån de utvecklade länderna som omfattas 
med minst 5 % jämfört med nivån 1990 (Sammanfattningar av EU-lagstiftning, 2010). Konkret 
innebär detta ett ökat fokus på förnyelsebara energikällor och minskad energiåtgång. Flera länder 
inom EU innefattades av denna överenskommelse, och utöver detta har EU tagit fler åtgärder för 
att stävja en skenande energianvändningsökning. 

2.2 EU:s roll 
Rörelsen att effektivisera energiproduktion och användning har på senare tid fått ett stabilt 
fotfäste i EU:s politiska maktcentrum. Nyligen fördes ett antal mål fram av Europeiska 
kommissionen för att effektivisera energins hela livscykel i EU:s medlemsländer, från produktion 
till konsumtion. Dessa inkluderar åtgärder för att stimulera ett ökat politiskt engagemang för 
energieffektivisering samt främja investeringsviljan av- och bistå till- energieffektiviseringar hos 
konsumenterna, speciellt industrier och byggnader. Dessa ska samspela med tidigare 
överenskommelser gällande förbättringar av ekonomiska, ekologiska, och sociala aspekter inom 
EU. En av drivkrafterna bakom målen är att sluta gapet mellan länder med olika energipolicys. 
Exempelvis ska länder med en låg användandegrad av förnyelsebara energikällor investera i en 
större procentuell andel av sin energiproduktion för miljövänlig produktion än länder med en hög 
användandegrad. Innebörden av detta är att länder som t.ex. Sverige inte har ett lika stort 
omväxlingsarbete att genomföra jämfört med länder vars energi-infrastruktur har centrerats kring 
kol- och oljekraft. Däremot står Sverige inte utan mål att uppnå (Europeiska kommissionen, 
2011).          

2.3 Sveriges ansvarstagande och åtgärder 
Tack vare att elproduktionen domineras av utsläppsfri vatten- och kärnkraft, som visas i Figur 2, 
har Sverige en relativt låg utsläppsmängd av koldioxid per capita bland de industrialiserade 
länderna, ca 6 ton per person och år. I jämförelse har USA ca 20 ton per person och år 
(Naturskyddsföreningen, 2011). 
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Figur 2: Fördelningen av elproduktionen i Sverige år 2010 (SCB, 2012a) 

 

Eftersom el produceras utifrån en mängd olika energikällor med olika mängd utsläpp av 
koldioxid per kWh brukar termen elmix användas. Elmixen beskriver en genomsnittlig 
utsläppmängd av koldioxid per producerad kWh, och för Sverige gäller ett värde på ca 15-25 g 
CO2/kWh. Dock har länderna i Norden sammankopplade elnät, och för Norden används ett 
elmix-värde på 75-100 g CO2/kWh (Klimatkompassen, 2012). Sammankopplingen innebär att 
elens ursprung inte kan säkerställas om inte pålitlig information om hur energin produceras är 
tillgänglig. För elavtal med grön el gäller lägre värden eftersom producenten då har åtagit sig att 
producera den efterfrågade mängden el med förnybara energikällor (Energi & 
Klimatrådgivningen, 2012). Däremot kostar grön el lite mer än vanlig el. Elpriset har i överlag 
varierat kraftigt i Sverige sedan avregleringen av elmarknaden år 1996. Trenden är dock att 
elpriserna har ökat sedan dess, och ligger idag på runt 150 öre per kWh eftersom skatten nästan 
har tredubblats sedan avregleringen (Svensk energi, 2012). I Figur 3 illusteras elprisets utveckling 
sedan 1996, och påvisar också skillnaden i mängdrabatt mellan olika hushåll. Ett hushåll med hög 
elanvändning, t.ex. villa med elvärme, har alltså ett elavtal med lägre kostnad per kWh än en 
lägenhet. På samma sätt har näringslivsverksamheter ett lägre elpris än villor med elvärme (SCB, 
2012b).  
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Figur 3: Elprisets utveckling i Sverige för lägenhet, villa utan elvärme och villa med elvärme perioden 1996-2012. 

Rörligt avtal inkl. nätavgift, skatter, moms och elcertifikat för privatpersoner (Svensk energi, 2012) 

 

Trots ett lågt elmix-värde behöver energibesparingar göras. Sverige innefattas som bekant i 
Europeiska kommissionens plan för energieffektivisering och har därmed delmål att uppnå. 
Regeringen har bestämt kortsiktiga nationella mål relaterat till energianvändning som ska 
uppfyllas till år 2016, där år 2010 angav en tidpunkt för delmål ämnat försäkra att målen till år 
2016 skulle uppfyllas. Till år 2016 ska Sverige ha utfört energibesparande åtgärder motsvarande 9 
% energibesparing jämfört med den snittliga slutanvända energin under åren 2001-2005. Till år 
2010 var detta mål 6,5 %. Långsiktiga mål för energitillförsel har också bestämts, där en 20 % 
minskning av energiintensitet ska uppfyllas till år 2020. Målen ska uppfyllas bland annat med 
hjälp av subventioner till energieffektiviseringsåtgärder och högre energibeskattning på fossila 
bränslen (Regeringen, 2011). 

Att implementera mer hållbara energisystem ska naturligtvis innebära ett mindre ekologiskt 
fotavtryck ifrån industrier och byggnader, men det måste ske utan en alltför allvarlig social och 
ekonomisk påverkan för berörda parter. Under och efter en övergång mot mer hållbara system 
måste energi finnas tillgängligt i samma mängd som innan, samt att det inte får slå för hårt på 
verksamheters ekonomier. Sådana projekt är under genomförande med stöd från EU, där bland 
andra projektet Green Islands finns som ämnar skapa mer miljövänliga, energihållbara öar kring 
Östersjön.  
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2.4 Green Islands 
Enligt EU:s mål gällande utsläpp av växthusgaser som härstammar från Kyotoavtalet har ett 
flertal projekt skapats med ett gemensamt mål att minska miljöpåverkan från olika verksamheter 
och länder, samt minska energianvändningen inom dessa. Green Islands syftar till att skapa en 
hållbar skärgård med så kallade gröna öar i länder som ligger omkring Östersjön, och 
inkorporerar länderna Sverige, Finland och Estland. I skärgården har oftast miljötänkande 
åsidosatts, eftersom verksamheter inte pågår året runt så har investeringar på miljövänliga och 
effektiva anläggningar inte ansetts ekonomiskt försvarbara (Green Islands, 2012). 

Genom att studera och införskaffa uppgifter om energi-, avlopps-, transport- och 
sophanteringsfrågor i dagsläget på öarna löses sedan frågorna på ett sätt som ur miljöperspektiv 
är det bästa. De miljömässigt bästa alternativen är inte alltid de billigaste eller enklaste lösningarna 
varför investeringar i sådana anläggningar kan bli svårmotiverade. För att öka investeringsviljan 
för miljövänliga lösningar, till exempel uppvärmning av byggnader eller effektivare anläggningar 
till såväl kylutrymmen som varmvattensförsörjning, finns pengar tillgängliga från EU. Det 
ekonomiska stödet finns tillgängligt att söka för att investera inom energi, sophantering och 
avlopp (Green Islands, 2012).  

Green Islands hoppas kunna bistå med hjälp för att söka detta ekonomiska stöd samt vara 
behjälpande när det gäller projektplaner. Projektets mål är att slutligen skapa en databas som ska 
vara till hjälp för boende i ö-samhällen runtom Östersjön. Databasen ska inkludera tips, råd och 
kalkyler som kan vara behjälpliga för invånarna på öarna som funderar på att investera i någon 
typ av anläggning eller system som härrör energi, avlopp eller sophantering. I Sverige ingår öarna 
Utö, Ornö, Ingmarsö, Askö, Tynningö och Ramsö i projektet, alla dessa med varierande yta och 
förutsättningar (Green Islands, 2012).   

2.5 Utö 
Utö ligger beläget i yttersta skärgården, i Haninge kommun, men inte längre bort än en båtresa på 
50 minuter från Årsta havsbad. På ön finns ungefär 250 bofasta och omkring 300 fritidshus (Utö 
Turistbyrå, 2012). Utö huserar även ett antal affärsverksamheter som bland annat innefattar 
värdshus, affär, gästhamn, olika uthyrningsverksamheter samt museum. Dessa verksamheter 
finns till för det rika turistlivet vilket är som störst under sommaren men långtifrån försumbart 
vintertid. Skärgårdsstiftelsen som driver projektet Green Islands i Stockholms skärgård vill kunna 
visa upp alla ingående öarna inklusive Utö som ”kretslopps-öar” (Rönnols och Wadström, 2009). 

Detta projekt är en del av att göra Utö till en kretslopps-ö och behandlar värdshuset och dess 
bidrag till att skapa en hållbar ö. Värdshuset är öppet året runt med undantag för januari månad 
så att turister och boende på ön ska ha möjlighet att äta frukost, lunch och middag. För att 
tillgodose detta krävs både ett kök och kylutrymmen. I köket används gasol till matlagningen 
samt elektricitet till stekbord.  Värdshuset har sju kylrum och ett frysrum placerat inomhus samt 
ett kylrum utomhus, dessutom finns en kylcontainer och en fryscontainer utomhus. Utrymmena 
används året runt även under januari då värdshuset i vanliga fall är stängt. Inkommer bokningar 
av konferenser eller liknande håller däremot värdshuset öppet även denna månad. Av dessa 
utrymmen kyls idag utrymmena inomhus samt kylrummet utomhus med kompressorkylmaskiner 
som drivs med el. Containrarna däremot har egna kompressorkylmaskiner monterat på respektive 
container. Hög energianvändning drabbar värdshuset ekonomiskt men bidrar även till ökad 
miljöpåverkan från värdshuset. Fokus i projektet Green Islands ligger på hur öarna och deras 
infrastruktur påverkar miljön, därför tillgodoses miljöaspekten i förstahand, och i detta projekt 
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innebär det minskad energianvändning. För att minska det ekologiska fotavtrycket, alltså 
miljöpåverkan, från värdshuset önskar Skärgårdsstiftelsen byta ut det befintliga kylsystemet mot 
ett effektivare, som använder mindre energi än det befintliga. Ett alternativ är annars att 
effektivisera det befintliga systemet.  

Används värme genererat på miljövänligt vis för att driva det nya systemet som alternativ till 
dagslägets direktverkande el kommer miljöpåverkan minska. Önskvärt från Skärgårdsstiftelsens 
sida vore därför att någon teknik med värmedriven kyla används. Värmen bör tas från solen eller 
från annan process i form av spillvärme. Genom att använda spillvärme kan detta spill istället 
anses som nyttig energi vilket höjer verkningsgraden för hela värmealstrande processen.  

2.6 Utö Värdshus elanvändning 
Värdshuset har ett avtal med Vattenfall av typ effekttariff. Detta används av företag som har 
huvudsäkring 80 A med en lågspänningsnivå på 400/230 V eller högspänningsnivå på 6-20 kV. 
För värdshuset gäller avgifter enligt effekttariff N4, vilket är en lågspänningsnivå (Vattenfall, 
2012a). Avgifter som gäller värdshuset från och med 1:a april 2012 har hämtats från ”Mina Sidor” 
på Vattenfalls hemsida och visas i Tabell 1. Som tabellen visar varierar elnätspriset beroende på 
om elen köps på höglast- eller övrig tid. Till ett totalt elpris tillkommer även skatter och moms 
samt kostnader för elen. Elnätskostnader utgör ungefär 22 % av den totala kostnaden för köpt el 
(Vattenfall, 2012f).    

 
Tabell 1: Avgifter enligt effekttariff N4 (Vattenfall, 2012b)  

Nättariff Lågspänning N4 

Fast avgift 200 kr/mån exkl. moms 

Överföringsavgift höglast 39,20 öre/kWh exkl. moms 

Överföringsavgift övrig tid 10,00 öre/kWh exkl. moms 

Månadseffektavgift 33 kr/kW/mån exkl. moms 

Högbelastningsavgift 0 kr/kW/mån exkl. moms 

Anslutningseffekt 94 kW 

Beräknad årsförbrukning 369820 kWh 

 

För åren 2009-2011 presenteras elanvändningen nedan i Figur 4. Det finns en markant skillnad i 
elanvändning mellan högsäsongen under perioden juni-augusti och lågsäsongen under perioden 
januari-april.  
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Figur 4: Elanvändning på Utö Värdshus för åren 2009, 2010, och 2011, fritt efter värden från Vattenfall 
(Vattenfall, 2012c) 

Källan till elen som värdshuset köper kan inte fastställas, men överlag produceras elen från 
energikällor med låga koldioxidutsläpp. Vattenfalls elproduktion utan specificerad energikälla 
utgörs till 53,2 % av förnybara energikällor, 46,1 % av kärnkraft och 0,7 % av fossila bränslen och 
torv. Med en sådan fördelning av elproduktion har Vattenfall ett lågt elmix-värde. Utan 
specificerad energikälla har elens hela livscykel ett koldioxidutsläpp på endast 9,2 g/kWh, varför 
beräkningar av minskat koldioxidutsläpp kommer utföras med detta värde i projektet (Vattenfall, 
2012c). 

2.7 Befintlig kylanläggning 
Kylsystemet på Utö värdshus består, som tidigare nämnts, av åtta kylrum och en frys. I köket 
finns även ett så kallat kyl-dike, där mat placeras innan tillagning. System är byggt så att tre 
kompressorer, som befinner sig på vinden, förser kyl-diket, kylrummen och frysen i värdshuset 
med kyla. Systemet är uppbyggt så att samtliga kylutrymmen har direkta kylsystem med en kyl- 
eller en fryskompressor. En överblick över systemet utan kyl-diket kan ses i Figur 5. 

 
Figur 5: Schematisk skiss över existerande system, fritt efter figur, (Marimón m.fl., 2011) 
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Rummen är inte placerade på rad som det kan verka i Figur 5. Dessa är placerade nära köket och i 
anslutning till varandra i en korridor med undantag för kylrummet placerat utomhus. 
Planlösningen för kylutrymmesavdelningen på värdshuset finns illustrerad i Figur 6 nedan. 

 
Figur 6: Skiss av planlösning för kylutrymmesavdelningen på Utö värdshus, fritt efter studie vid besök. 

 

Effekten på kylrumskompressorn är 2,19 kW (Asarums Industri AB, 2004) och visas i Figur 7. 
Frysrummet har ett eget kylsystem som drivs med en kompressor med effekten 2,7 kW (Asarums 
Industri AB, 2004) som visas i Figur 8 där systemets kondensor är placerad på taket bredvid 
kylrumskondensorn, dessa visas i Figur 9 nedan. Förångningstemperatur varierar beroende på 
vad som förvaras i kylutrymmet och kan ses i Tabell 6. Kondenseringstemperaturen däremot är 
fast och sker vid 40 ˚C för både kyl- och fryssystemet.  

 
Figur 7: Kylkompressor till kylrummen. 
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Figur 8: Kylkompressor till frysrummet. 

 
Figur 9: Kondensorer på värdshusets tak. Till vänster för kylarna och till höger för frysen. 

 
Köldmediet som används i systemen är R404a. Det är ett ämne som inte bryter ner ozonlagret 
som har framställts som alternativ till köldmedierna R502 och R22. R404a används för 
kommersiell låg- och medeltemperaturskylning (Honeywell, 2012). Data för köldmediet visas i 
Tabell 2. 

Tabell 2: Data för köldmedium R404a (Honeywell, 2012; Lenz, 2012). 

Köldmedium R404a 

Specifik värmekapacitet [Cp] 0,091 kJ/kg∙K 

Molmassa [M] 97,61 kg/kmol 

Polytropiska exponenten [n] 1,004832 - 
1(Honeywell, 2012) 
2(Lenz, 2002) 
 
Containrarna har som nämnts egna system och är placerade en bit ifrån värdshuset. Dessa är av 
märket Cooltainer och har kompressorkylmaskiner med en effekt på 3,8 kW styck. Även kyl-diket 
förses med kyla från en egen kompressor där information om effekten inte finns tillgänglig. 
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2.8 Kylsystem 
Ett kylsystem definieras som ett system vars syfte är att uppnå och hålla en temperatur vilken är 
lägre än omgivningens på platsen där systemet verkar (IIT Kharagpur, 2012.). Kyla kan vara 
efterfrågat i flera olika sammanhang: Dels som komfortkyla då det handlar om att hålla en dräglig 
inomhustemperatur trots varmt väder utomhus, eller för att kyla en viss process eller maskin, 
exempelvis en elmotor i en fabrik. Matförvaring är också en tillämpning där kyla behövs i stor 
utsträckning; detta eftersom att förlängning av hållbarheten hos livsmedel ofta görs genom 
nedkylning av varan. Generellt så fungerar ett kylsystem som så att det flyttar värme från ett ställe 
till ett annat. När det gäller livsmedelsförvaring så flyttas värmen från livsmedlen och utrymmet 
de förvaras i till en plats utanför kylutrymmet, genom vilket temperaturen i kylutrymmet sjunker.  
För att detta ska kunna ske måste energi tillföras på ett eller annat sätt (Granryd, 2012b). 
Mängden energi som behöver tillföras beror av flera parametrar, bland annat vilken typ av 
kylanläggning som används, hur mycket volym som ska kylas, vilken temperatur som ska uppnås 
och hållas samt omgivningstemperaturen på platsen. För livsmedelsförvaring finns vissa krav som 
måste uppfyllas för att restaurangverksamhet ska få bedrivas. Några exempel är att kylutrymmen 
ska hålla en temperatur mellan 1 ˚C till 7 ˚C beroende på vad som förvaras i kylrummet och 
frysutrymmen en temperatur av -18 ˚C eller lägre (Livsmedelsverket, 2007). Värdshuset har en 
önskvärd temperatur på -27˚C till -28˚C i frysarna (Lidström, 2012). Den låga temperaturen ska 
se till att de frysta varornas kvalitet inte försämras på grund av för hög infrysningstemperatur 
(Djupfrysningsbyrån, 2012).  

Effektivisering av ett sådant system kan ske på olika plan. Åtgärder kan göras antingen i 
anläggningen som sådan eller genom att byta ut hela eller delar av denna. Användandet av 
kylutrymmet kan också ändras för att spara energi. Till exempel kan kylutrymmena användas mer 
platseffektivt, och därmed tillåts icke använda utrymmen att stängas av. Detta medför att färre 
utrymmen behövs öppnas och stängas vilket minskar värmeinsläpp till övriga utrymmen. 
Värmeinsläpp minskas också med bra tätning, dvs. se till att tätningar till dörrar och övriga 
öppningar håller tätt. 

Enligt Livsmedelsverket finns dock regler som gör att personalen inte kan förvara livsmedel på 
ovan nämnda sätt. Reglerna innebär att olika råvaror som till exempel rotfrukter och kött inte får 
förvaras i samma kylutrymme då risk för kontaminering finns (Livsmedelsverket, 2007). Kravet 
som kommer från livsmedelsverket gör att alla kylrum behöver vara i drift även om bara en liten 
mängd råvaror förvaras i varje utrymme. 

Beroende på ett kylsystems utformning kan det vara direkt eller indirekt. Direkta system är 
system där kylmaskinen agerar både i kylutrymmet och i omgivningen utanför. Precis som i ett 
vanligt kylskåp, där förångaren befinner sig i kylskåpet och kondensorn på utsidan, erhålls kyla 
direkt ifrån kylmaskinen, se Figur 11 och vidare i Kapitel 2.9. Denna teknik kan även tillgodose 
flera utrymmen med kyla genom att en förångare placeras i varje utrymme. Indirekta system 
fungerar istället så att kylmaskinen placeras separat, och tillåts därmed vara kompakt med en liten 
köldmediekrets som följd. Köldmediekretsen kyler i sin tur ett annat medium, benämnt 
köldbärare, ner till önskad temperatur. Köldbäraren pumpas sedan till kylutrymmet och tillåts 
värmeväxla med luften där, se Figur 10 nedan. Fördelen med ett indirekt system är att mängden 
köldmedium, som i vissa fall är miljöskadliga eller giftiga, kan minskas i och med den mindre 
kretsen i kylmaskinen. Dock sker vissa förluster i värmeväxling mellan köldmedium och 
köldbärare, och högre investeringskostnader som måste viktas mot fördelarna med minskad 
mängd köldmedium (Axell, 2001). 
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Figur 10: Skiss över ett indirekt kylsystem med extern pump för köldbärare, fritt efter figur, (Axell, 2001). 

 

För att överföra värmeenergi mellan de två medierna används en värmeväxlare. Dessa syftar till 
att överföra värme mellan två fluider med olika temperaturer utan att de blandas. Det finns tre 
olika typer av värmeväxlare; motström, medström och korsström. Som namnen indikerar innebär 
motström att medierna flödar i motsatta riktningar, medström att de har samma riktning och 
korsström att strömmarna är vinkelräta mot varandra (Värmeväxlare, 2012). 

Kylmaskinen som sådan kan också arbeta enligt olika principer. Antingen enligt en 
enstegsprocess där en köldmediekrets tillförs energi, kan vara mekaniskt arbete eller värme, en 
gång. I en tvåstegsprocess tillförs istället energi två gånger till samma köldmediekrets, detta 
beskrivs närmare i Kapitel 2.9. I likhet med en tvåstegsprocess finns kaskadsystem där kretsar 
seriekopplas. Dessa fungerar då istället med separata köldmediekretsar. Genom att använda skilda 
kretsar kan olika köldmedier användas och på så vis kan de olika trycknivåerna utnyttjas mer 
optimalt. I och med det kan då låga temperaturer uppnås på ett effektivare sätt (SWEP, 2012). 
Kondenseringen kan ske vid olika temperaturer, och kan dessutom ske vid fast eller varierande 
temperatur, detta benämns då antingen fast eller flytande kondensering. Vid flytande 
kondenseringstemperatur kan denna varieras efter till exempel omgivningstemperaturen eller 
annan tillgänglig värmesänka (Arias Hurtado, 2012).   
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2.9 Olika typer av kylsystem 
Människan har länge tillgodosett sina kylbehov genom naturens hjälp med is för kylförvaring och 
en blandning av salt och is för frysförvaring. Denna metod är svår att utnyttja i länder där 
vintersäsongen är för varm. Även i kalla länder som Sverige uppstod problem då lagring av isen 
från vintern till sommaren var problematisk. Detta medförde att andra lösningar efterfrågades 
(Bellis, 2012). Med tiden utvecklades olika typer av kylanläggningar som kunde drivas med 
elektricitet eller värme, så som kompressor- och absorptionsanläggningar.  

Dagens debatt angående energianvändning och miljöpåverkan har lett till ökad efterfrågan på 
energisnåla anläggningar. Fokus har lagts på att upplysa konsumenter om anläggningars och 
maskiners energianvändning och följer en gemensam standard inom EU (Energimyndigheten, 
2011a). För att konsumenterna ska ha möjlighet att jämföra produkter som värmepumpar, 
vitvaror och liknande märks dessa med en COP faktor.  Förkortningen står för ”Coefficient of 
Performance” och syftar till att uttrycka effektiviteten för en specifik anläggning eller maskin, den 
benämns också värme- eller kylfaktor om anläggningen skapar värme respektive kyla. Beräkning 
av denna sker genom 

𝐶𝑂𝑃 = 𝑄𝑁
𝐸

   (1) 

nyttig kyla, QN, dividerat med tillfört arbete eller energi, E (Granryd, 2012a). Beroende på vad 
som driver kylsystemet kommer nämnaren vara arbete eller värme. Exempelvis så ger ett COP-
värde på 2 att det för varje tillförd kWh, kan vara i form av el eller värme, erhålls 2 kWh kyla. 
Med andra ord så är ett så högt värde på COP som möjligt att föredra då anläggningen inte 
kräver lika mycket energi för att tillgodose kylbehoven jämfört med motsvarande anläggning med 
lägre COP faktor (Granryd, 2012a).  

Kylfaktorn kan variera med lasten för kylmaskinen och beroende av temperaturnivåer denna 
arbetar mellan. COP ökar om förångningstemperaturen höjs eller om kondenseringstemperaturen 
sänks.  
 
Kompressordriven-kyla 
Majoriteten av alla kylsystem, kylskåp och frysskåp i hushåll och butiker, är av typen 
kompressorkylsystem (Granryd, 2012b). Ett köldmedium befinner sig i en sluten krets och flyttas 
runt i systemet med hjälp av en kompressor och gravitationen. Systemet och köldmediets 
cirkulationsväg visas i Figur 11 nedan. 
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Figur 11: Principskiss över ett kompressorkylsystem, fritt efter figur (Wullf, 2012). 

 

Kompressorn komprimerar köldmediet som är i gasfas, gasen kondenserar sedan i kondensorn 
genom att värme avges, och därmed övergår samtidigt mediet till vätskefas. Vätskan leds sedan 
förbi en strypventil, varvid trycket sänks, och sedan vidare in till kylutrymmet och in i förångaren. 
Vid det lägre trycket förångas köldmediet vid lägre temperatur än vid det högre trycket som 
uppstår efter kompressorn. När köldmediet förångas krävs värme som då tas från utrymmet, eller 
exempelvis livsmedlen, som ska kylas. Temperaturen i utrymmet och i de varor som förvaras där 
sänks därmed och den önskade kyleffekten uppnås. Denna process sker i förångaren som sitter 
placerad i kylutrymmet. Efter förångaren har köldmediet återigen återgått till gasfas varvid 
kompressorn återigen tillåts suga in och komprimera köldmediet (Granryd, 2012b). 

Processen kräver tillförsel av mekaniskt arbete, detta sker med hjälp av kompressorn som 
omvandlar elenergi till mekaniskt arbete (Brain och Elliott, 2012). En låg 
kondenseringstemperatur eller hög förångningstemperatur är att föredra ur energisynpunkt. 
Genom att höja förångningstemperaturen 1 °C ökar COP med 3 - 5 % (Håkansson, 2012). För 
varje grad som kondenseringstemperaturen sänks minskar energianvändningen med ungefär 3 % 
(Vattenfall, 2012e). Däremot finns begränsningar i detta. Kondenseringstemperaturen kan inte 
understiga förångningstemperaturen och för att undvika driftsproblem ska skillnaden mellan 
kondenserings- och förångningstemperaturen inte vara för liten. Denna skillnad bör inte vara 
mindre än 15-20 ˚C (Arias Hurtado, 2012). Blir skillnaden mindre riskerar framförallt 
kompressorn men även andra delar, som t.ex. expansionsventilen, att ta skada. 
 
  

http://home.howstuffworks.com/about-author.htm#brain
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Frikyla  
Frikyla innebär att ett utrymme kyls utan att en kylmaskin, som till exempel en 
kompressorkylmaskin, är inkopplad. Istället sker värmeväxling mellan utrymmet och till exempel 
ett vattendrag som håller lägre temperatur än både utrymmet och utomhustemperaturen. 
Fördelarna är att kyla finns att tillgå billigt då en kompressor- eller absorptionsanläggning inte 
behöver användas vilket skulle innebär energikostnader. Ett system som enbart använder frikyla 
kan inte användas i detta projekt då temperaturer ner under -18 ˚C inte kan uppnås mer än ett 
litet antal dagar per år i ett land som Sverige. System med enbart frikyla lämpar sig därför främst 
till komfortkyla (KV Tek AB, 2012). 

Absorptionskyla 
Ett annat system som lämpar sig till livsmedelskylning med möjlig temperatursänkning ner under 
-18 C är absorptionskylmaskiner (Zinko m.fl., 2004). De minsta systemen finns ofta på hotellrum 
i form av minibarer där inga rörliga delar krävs, till större system krävs dock en cirkulationspump. 
Få eller inga rörliga delar gör ett sådant system mer driftsäkert och mer pålitligt än motsvarande 
kompressordrivet kylsystem. Ljudnivån blir också väldigt låg. Istället för mekaniskt arbete 
används värme för att skapa kylan, därför benämns denna teknik även för värmedriven kyla. I 
princip kan ett sådant system av mindre modell drivas helt utan el om värme finns att tillgå, vilket 
kan vara fördelaktigt ur miljö- och ekonomisynpunkt eller om eltillförsel saknas på platsen (Zinko 
m.fl., 2004). Husvagnar är ett exempel där absorptionskylsåp används i hög utsträckning, då drivs 
kylskåpet av den medhavda gasolen som även kan förbrännas för att få värme till matlagning. 

Absorptionskyla utvecklades under 1800-talet. 1810 upptäckte John Leslie grunden för processen. 
Han separerade vatten och H2SO4 i två sammankopplade tankar. Vatten har en hög kemisk 
tilldragelse till H2SO4. Denna kemiska kraft innebar att vattnet evaporerade för att binda sig till 
H2SO4 vilket kylde omgivningen kring denna tank. Värme behövdes för att separera H2SO4 och 
vattnet och därmed återställa processen, varför absorptionskylningsprocessen drivs till huvudsak 
av extern värmetillförsel. Alltsedan Leslies experiment har hela fungerande kylsystem utvecklats 
som använder absorptionskylning, där variationer av tekniken har utvecklats som skiljer sig till 
viss grad från varandra. Franz Windhausen utvecklade ett komplett system år 1878 som använde 
H2SO4 som absorbent, och innan det uppfann Ferdinand Carre år 1860 ett vatten-ammoniak 
system. Olika system utvecklades genom åren, men gemensamt var att värme transporterades 
genom absorption (IIT Kharagpur, 2012). 

Till skillnad från kompressorkylsystem kräver inte absorptionskylssystem mekaniskt arbete för att 
skapa en tryckskillnad på köldmediet, som i ett kompressorkylssystem krävs för att processen ska 
kunna transportera värme. Huvudsakligen består systemet av två ämnen, där det ena ämnet, 
köldmediet, har en naturlig tendens att binda sig till det andra, kallat absorbenten. Principen för 
en så kallad enstegsprocess är uppbyggd i tre stadier som visas i Figur 12 (IIT Kharagpur, 2012).  
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Figur 12: Schematisk figur över ett enstegs absorptionskylssystem, fritt efter figur, (IIT Kharagpur, 2012). 

 

Kondensation: Det förångade köldmediet kondenserar i kondensorn och avger energi till 
omgivnigen. Köldmediet, som efter kondensorn är i vätskefas, passerar en expansionsventil som 
sänker trycket (Sakraida, 2009). 
 
Evaporation: I förångaren kokar köldmediet och tar upp energi ifrån omgivningen. Den drivande 
kraften bakom evaporationen är köldmediets kemiska dragningskraft till absorbenten i 
absorbatorn, och tack vare den tryckminskning som sker vid expansionsventilen underlättas 
kokning (Sakraida, 2009). 
 
Regenerering: Köldmediet är i gasfas efter förångaren. Ångan leds till absorbatorn där den löses 
upp i absorbenten och bildar en vätskeblandning, som sedan pumpas till generatorn vanligtvis 
med en eldriven pump. Till generatorn tillförs värme Qavg, absorptionskylningsteknikens 
huvudsakliga energikälla, som förångar endast köldmediet i vätskeblandingen. Absorbenten 
förångar inte här eftersom den har en högre kokningstemperatur än köldmediet. Efter generatorn 
leds köldmediet till kondensorn, vilket fullbordar cykeln (Sakraida, 2009). 
 
Kyleffekten kan tas till vara genom att låta evaporationen ske i en värmeväxlare där en sekundär 
köldbärare tillåts avge värme till köldmediet i absorptionssystemet. Att cirkulera köldmediet och 
köldbäraren kräver en pump som ofta drivs av el. Däremot är den tillförda elenergin betydligt 
mindre än den elenergi som krävs att driva en kompressor i ett likvärdigt kompressorkylsystem. 
För komfortkyla och livsmedelskyla finns exempelvis absorptionssystem med vatten-salt, vatten-
ammoniak och kol-koldioxid system. För temperaturer ner till -18 °C och lägre krävs ett vatten-
ammoniak eller kol-koldioxid system. Vatten-salt system kan endast åstadkomma temperaturer 
ner till ca 7 °C (Wiberg, 2006).  

COP-faktorn i absorptionskylssystem är relativt låg i jämförelse med mekaniska kylsystem, och är 
för enstegs-absorptionskylssystem runt 0,6 (Sakraida, 2009). För att öka COP-faktorn har 
kommersiellt tillgängliga tvåstegssystem utvecklats som tar till vara på spillvärme ifrån 
absorptionsprocessen. Den kemiska process där köldmediet löses upp i absorbenten inuti 
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absorbatorn är exotermisk och avger därmed värme. I ett tvåstegssystem används denna värme 
för att koka mer köldmedium i en sekundär lågtrycks-generator. Mer förångat köldmedium 
cirkulerar därmed i systemet, och innebär att COP-faktorn kan komma upp till 1,35 (Sakraida, 
2009). Däremot kräver tvåstegssystem en hetare värmekälla.  

Att använda ett kompressorkylsystem är nästan alltid bättre än ett absorptionssystem. Generellt 
kräver ett kompressorsystem totalt sett mindre energi än ett absorptionssystem för samma 
kyleffekt. Detta grundar sig i absorptionssystemet låga COP-faktor. Processen kan inte 
tillgodogöra sig den energi som tillförs i lika hög grad som ett kompressorsystem kan. Däremot är 
absorptionssystem i vissa fall praktiskt eller ekonomiskt den bättre lösningen. Några exempel är 
då (Sakraida, 2009): 

• En anläggning driver en process där det uppkommer spillvärme, till exempel ett 
gaskraftverk, där denna överflödiga energi lätt kan utvinnas till att driva en värmedriven 
kylprocess. 

• Det är svårt att förse en anläggning med el, alternativt då en anläggnings elektroniska 
infrastruktur inte är tillräcklig för att förse ett kompressorkylsystem. 

• En anläggning har höga elkostnader och låga bränslekostnader. 
• Elsystemets pålitlighet är betydande. Absorptionskylare kan ha en låg elenergiåtgång 

vilket minskar kravet på belastningskänsliga elkällor. 
• Anläggningar har plötsliga ökningar i energiefterfrågan, till exempel vid leverans av en 

stor mängd varor som behöver frysas som normalt kräver en plötslig ökning av 
energiåtgång till kompressorerna.  

• Anläggningar har höga ljud- och vibrationsbegränsningar. Absorptionskylare är i regel 
mycket tystare och stillare än andra system. 

• Naturliga köldmedel, som till exempel vatten, vill kunna användas. 
 
Speciellt vid utvinning av spillvärme kan lösningen vara att föredra eftersom mer energi används 
till nyttigt ändamål. Utnyttjandet av spillvärme höjer alltså nettoverkningsgraden för den 
värmealstrande processen.  

Absorptionskylmaskinerna kan tillföras värme på olika sätt: Dels med vatten som kan vara i form 
av ånga eller hetvatten. Används hetvatten kan detta exempelvis komma från ett fjärrvärmenät 
eller solfångare. Ånga kan finnas tillgängligt, om till exempel elproduktion eller någon annan 
industriprocess som alstrar spillånga sker i närheten. Kylmaskinen kan även vara direkteldad dvs. 
förbränning sker i maskinen vilket ger höga temperaturer för maskinen att arbeta med. 
Förutsättningarna på Utö gör att en ångdriven absorptionsmaskin inte kan användas. Detta skulle 
kräva att en process som genererar vattenånga uppfördes nära värdshuset, vilket inte är planerat i 
dagsläget. De alternativ som återstår är alltså hetvatten eller direkteldning.  

Enligt Skärgårdsstiftelsen har det diskuterats angående ett fjärrvärmenät på Utö. Detta skulle då 
kunna förse absorptionskylmaskinen med varmvatten. Om detta kommer realiseras är dock oklart 
enligt stiftelsen (Alm, 2012). Det planerade biogasverket skulle kunna förse en direkteldad 
absorptionskylmaskin med bränsle i form av biogas. Konverteras dessutom spisar och ugnar från 
gasol- till biogasdrift går Utö ytterligare ett steg mot att bli en hållbar ö.   

På marknaden finns olika tillverkare för både absorptions- och kompressorkylmaskiner. 
Överskådliga data för olika tillverkares maskiner visas i Tabell 3 nedan. 
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Tabell 3: Exempel på tillverkare av kompressorkylmaskiner och absorptionskylmaskiner ordnat efter kapacitet (Ago AG, 
2012; Ahlsell, 2012; Broad, 2012; Carrier, 2012; Carrier, 2011; Danfoss, 2012; Colibri-bv, 2012; Núñez, 2012; Robur, 
2012; Yazaki, 2012).    

Tillverkare: Typ: COP: Kyleffekt: Lägsta 
temperatur: 

Storlek*: 

Kompressorkylmaskiner 

Danfoss1 
(Sverige) 

Kompressor 0,66–1,91 14–3289 W -45 °C liten 

Copeland2 
(Storbritannien) 

Kompressor 1,06–2,4 19–63 kW -10 °C liten 

Carrier3 (USA) Kompressor-
kylmaskin 

2,76–2,81 222–502 kW -12 °C stor 

Absorptionskylmaskiner 

Robur4 (Italien) Vatten-
ammoniak, 
direkteldad 

Ej 
tillgänglig 

13,3–66,5 kW -10 °C liten 

Yazaki5 (Japan) LiBr, hetvatten, 
enstegssystem 

≈0,710 15–105 kW 7 °C liten 

Ago AG6 
(Tyskland) 

Vatten-
ammoniak, 
direkteldad 

(kaskad) 

0,46 50–1000 kW -30 °C Ej 
tillgänglig 

Carrier7 (USA) LiBr, hetvatten, 
tvåstegssystem 

≈1,210 264–1846 kW 6,7 °C stor 

Broad8 (Kina) LiBr, 
direkteldad, 

tvåstegssystem 

≈1,210 174–23260 kW 7 °C stor 

Colibri-bv(**)9 
(Holland) 

Vatten-
ammoniak 

- - >-60 °C stor 

*Liten avser alla dimensioner (LxBxH) under 2,5 m, stor avser en eller flera dimensioner över 2,5 m.  
**Colibri-bv levererar hela system och specialiserar sig på skräddarsydda lösningar för kunder (Colibri-bv, 2012) 
1(Danfoss, 2012) 
2(Ahlsell, 2012) 
3(Carrier, 2011) 
4(Robur, 2012) 
5(Yazaki, 2012) 
6(Ago AG, 2012) 
7(Carrier, 2012)  
8(Broad, 2012)  
9(Colibri-bv, 2012) 
10(Núñez, 2012) 
 
När absorptionskyla framställs behöver överskottsvärme från generatorn kylas bort. Beroende på 
kylmaskinen sker detta med luft- eller vätskekylning. Värdshuset kan, då maskinen kräver 
vätskekylning, utnyttja det närliggande gruvhålet, som idag utnyttjas för att kyla ingående 
ventilationsluft (Lidström, 2012), till att även kyla absorptionskylmaskinen.  



-27- 
 

2.10 Värmekällor 
Värme behövs för att driva ett eventuellt absorptionskylsystem. Eftersom kylanläggningen 
behöver kunna drivas dygnet runt när värdshuset håller öppet krävs tillgång på värme också 
dygnet runt. Det finns därför värmekällor som är mer lämpade än andra för att driva en 
absorptionskylmaskin. Krav som ställs på en lämplig värmekälla är att; rätt temperatur kan 
åstadkommas och att värme finns att tillgå kontinuerligt när kylutrymmen behöver kyla.  

Solfångare  

Solfångare syftar till att fånga upp solens värmeenergi, vilket kan ske på olika sätt. Tekniker som 
används i stor utsträckning är plan solfångare och vakuumrörsolfångare.  

Plan solfångare är den vanligaste typen och kan ses som en välisolerad glastäckt låda. Glaset 
tillåter solinstrålningen att nå en absorbator, vanligen en aluminium- eller kopparplåt, placerad i 
lådan som fångar upp värmen från solen. Värmen i plåten överförs sedan till en värmebärare, 
t.ex. en vätska, som strömmar förbi plåtens baksida. Vätskan som vanligtvis är vatten kan sedan 
användas för t.ex. uppvärmning av en byggnad. Sedan återcirkulerar vätskan och värms upp på 
nytt av solfångaren (Öresunds Kraft, 2012). Plana solfångare har ett årsutbyte på 300-530 kWh 
per kvadratmeter (Energimyndigheten, 2012).  

Vakuumrörsolfångare består istället av ett antal glasrör i vilka vakuum råder. I röret finns en 
absorbator, precis som i en plan solfångare, som absorberar solvärmen (Öresunds Kraft, 2012). 
Vakuumet agerar då som en effektiv isolering och ser till att värmen stannar i absorbatorn. Sedan 
överförs värmen på liknande sätt som ovan dit den behövs. Efter detta återförs värmebäraren till 
solfångaren för att värmas upp på nytt. Dessa solfångare har 30 % högre verkningsgrad 
(Öresunds Kraft, 2012) än de plana men är dyrare att köpa (Energimyndigheten, 2012). 
Årsutbytet för dessa solfångare är mellan 450 – 775 kWh per kvadratmeter (Energimyndigheten, 
2012). Solfångare kan stabilt leverera varmvatten av en temperatur mellan 70 – 80 ˚C. Det finns 
dock solfångare som kan leverera ånga på upp till 200 ˚C (Miljönytta, 2011). Temperaturen är 
därför tillräcklig för att stabilt kunna driva en LiBr-absorptionskylmaskin när solen strålar.   

Vissa problem med att använda solfångare i kylsystems tillämpningar kan uppstå. I länder som 
Sverige där antalet soltimmar är begränsat, speciellt under vinterhalvåret, kan svårigheter med att 
tillgodose värmebehovet för en absorptionskylmaskin uppstå, vilket kan ske om mycket kyla 
behövs under nattetid. Möjlighet finns då att lagra värme från solintensiva perioder till perioder 
med mindre solinstrålning, som t.ex. från dag till natt, soliga dagar till molniga dagar etc. i en 
ackumulatortank. En sådan fungerar så att den lagrar värmeenergi i ett medium, oftast vatten, 
som innesluts i en isolerad tank (Energimyndigheten, 2011b). Då kan överskottsvärme från 
solintensiva perioder lagras till lågintensiva perioder, men värme kan inte lagras för långa 
perioder.  

Används solvärme för att driva kylsystemet bör det agera som ett hjälpsystem, med en 
absorptionskylmaskin, åt det befintliga kylsystemet; detta för att kylbehovet ska kunna tillgodoses 
kontinuerligt och därmed säkerställa kvaliteten hos matvarorna. Det kopplas alltså som ett 
kaskadsystem och kan på så sätt sänka elanvändningen för det befintliga systemet när solen kan 
tillföra tillräckligt med värme. Vid installation av ett absorption-solfångarsystem fördelar sig 
investeringen så att ungefär 15 % av kostnaderna är för kylmaskinen och 35 % är kostnaden för 
solfångarna (Kovacs m.fl., 2009) resterande är för reservvärmekälla, styrning och övriga 
komponenter som tillkommer. 
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Pellets/oljepanna 

För uppvärmning av byggnader som inte är anslutna till ett fjärrvärmenät krävs en egen 
värmekälla. Uppvärmning kan ske på olika sätt med olika energiformer vilka kan vara t.ex. el, eller 
förbränningsbara energibärare som träpellets, flis, olja eller ved. Tidigare har det nämnts att 
kompressorkylmaskiner används för att skapa kyla. Dessa kan även användas för att skapa värme 
och benämns då värmepump och använder el för att skapa värme (Hus, 2012). Används en 
värmepanna sker en förbränning i denna och på så sätt genereras värme som sedan distribueras i 
byggnadens värmesystem. Bränslen som ofta används är då förbränningsbara energibärare. 
Förbränningen av till exempel pellets sker vid en temperatur mellan 900 – 950 ˚C (Norrlands Trä, 
2012) vilket är långt över temperaturen som vattnet i värmesystemet ska ha efter pannan. Detta 
betyder att del av det förbrända bränslets energiinnehåll går förlorad genom skorstenen. Potential 
finns då att ta tillvara på detta spill och använda det till att driva en absorptionskylanläggning.  

Värdshuset har idag två oljepannor som endast används vid kalla vintrar, annars används 
värmepumpar för att tillgodose uppvärmning av byggnaden (af Petersens, 2012). Möjlighet att 
byta ut oljebrännarna till pelletsbrännare finns och är en relativt enkel åtgärd. Därför har en 
enklare jämförelse mellan dessa bränslen skett. Nedan i Tabell 4 visas en jämförelse av 
värmevärdet för pellets och olja (Gävledala Energikontor, 2003). Från tabellen framgår att olja 
har ett högre värmevärde än pellets. Olja har även ett konstant värmevärde eftersom 
sammansättningen för oljan inte varierar när den köps från olika tillverkare. Pellets värmevärde 
varierar däremot beroende på sammansättningen från tillverkaren. Pellets tillverkat av spån har 
värmevärdet 4700 kWh/ton. Används istället barkpellets har denna värmevärdet 5000 kWh/ton 
(Bioenergiportalen, 2011).  

   

Tabell 4: Värmevärde för träpellets och villaolja (Gävledala Energikontor, 2003)   

Bränsle: Värmevärde/ton Värmevärde/m3 

Olja 11 860 kWh/ton 9960 kWh/m3 

Träpellets 4700-5000 kWh/ton 3200-3500 kWh/m3 

    

Kostnaden för dieseloljan värdshuset använder till oljepannan är 17 kr per liter vilket ligger högre 
än på fastlandet eftersom fraktkostnader tillkommer (af Petersens, 2012). Värmevärdet ovan ger 
en kostnad på 1,71 kr/kWh. På fastlandet är kostnaden för olja lägre, runt 1,32 kr/kWh och 
kostnaden för pellets runt 0,6 kr/kWh (Samlade Favoriter, 2012). Priserna är från 2011 och är ett 
medelvärde för året.  

Fraktkostnader till Utö tillkommer även för pellets. Det lägre värmevärdet hos pelletsen gör att 
en större mängd bränsle behöver fraktas till ön. Större förvaringsplats kan också krävas för att 
möta upp den större mängd bränsle som behövs. Hänsyn till detta bör också tas vid en eventuell 
pelletskonvertering. En fördel är att pellets är ett biobränsle och bidrar därmed inte till 
växthuseffekten (Gävledala Energikontor, 2003). Minskad miljöpåverkan är något som anses 
viktigt för både värdshuset och hela ön och kan som tidigare nämnts kompensera för en dyrare 
investering. 
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Biogasverk eller biogas   

Det finns planer på att bygga ett biogasverk på Utö. Anläggningen ska, ifall bygget realiseras, 
befinna sig ungefär 500 m ifrån värdshuset (Alm, 2012). För framställning av biogas krävs 
substrat; organiskt material som t.ex. matavfall eller slam från avloppsreningsverk. Substratet 
används sedan i processen för att framställa biogas. Denna process är indelad i tre steg: 
Förbehandling (substratet bryts ner och förbereds för rötning), rötning (biogas framställs genom 
ett antal kemiska processer), och uppgradering (biogasens energiinnehåll höjs genom utskiljning 
av koldioxid och andra föroreningar). Uppgradering behöver dock bara göras om gasen ska 
användas för drift av fordon. För projektets syfte är temperaturer inom processen av intresse, om 
möjligheten att använda spillvärme finns. Till skillnad från en luftad kompost sker däremot ingen 
exoterm reaktion i processen, dvs. ingen värme avges under något av stegen. Istället måste värme 
tillföras processen för att biogas ska kunna framställas. Den högsta temperaturen sker i 
förbehandlingssteget då substrat av animaliskt avfall måste hygieniseras och hettas då till 70 °C i 
minst en timme innan rötning (Biogasportalen, 2012a). Denna temperatur är inte tillräcklig och i 
samband med den kortvariga upphettningstiden innebär att processen inte lämpar sig till att förse 
ett värmedrivet kylsystem med drivvärme. 

Slutprodukten biogas är av intresse eftersom den kan förbrännas för att skapa värme. Enligt en 
studie utfört av Kiran m.fl. håller lågan vid förbränning av biogas en temperatur på över 680 ˚C 
för biogas med en metanhalt på över 58 % (Kiran m.fl., 1999). Om en direkteldad 
absorptionskylmaskin används kan biogasen användas till att driva kylprocessen, alternativt om 
gasen förbränns för elproduktion på plats kan spillvärmen utnyttjas till en hetvatten-
absorptionskylmaskin.  

Biogas med en metanhalt på 97 % har ett värmevärde på 9,67 kWh/Nm3, vilket kan jämföras 
med bensin som har ett värmevärde på 9.06 kWh per liter. Framställningsprocessen för biogas 
har två miljövänliga slutprodukter, biogas och biogödsel, och räknas som en förnybar energikälla 
då den koldioxid som bildas inte bidrar till växthuseffekten (Biogasportalen, 2012b). Biogas med 
96 % metanhalt har en densitet på 0,717 kg/m3 (Auer m.fl., 2006). Vidare varierar priset på 
biogas kontinuerligt, men ett pris på 12,8 kr/Nm3 verkar återspegla priset i dagsläget (Borås 
Energi och Miljö, 2012). 
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Nedan i Tabell 5 redovisas en uppskattning (Alm, 2012) om hur mycket biogas som skulle kunna 
produceras i biogasverket vid 60 % utrötning samt dess energimängd och månadsmedel effekt. I 
det fall då spillvärme från elproduktion används måste hänsyn tas till att endast en viss 
procentuell del av energin kan användas. Dessutom ska värmeförluster vid transport mellan 
verket och värdshuset, samt kostnader för rördragning inkluderas vid beräkningar, om denna 
lösning är lämplig för tillämpning i värdshusets kylsystem. 

 

Tabell 5: Uppskattad utvinning av biogas samt dess energimängd och månadsmedel effekt (Alm, 2012) 

 Vid 60 % utrötning Energiinnehåll 

Månad: Total metan [m3] Metan per timme [m3/h] MWh 

1 461 0,64 4,61 

2 465 0,65 4,65 

3 514 0,71 5,14 

4 704 0,98 7,07 

5 946 1,31 9,46 

6 128 1,78 1,28 

7 1802 2,50 18,0 

8 1802 2,50 18,0 

9 1261 1,75 12,6 

10 933 1,30 9,33 

11 735 1,02 7,35 

12 1924 2,67 19,2 

Totalt: 12800  128 

 

2.11 Fallstudier 
I Sverige finns anläggningar där absorptionskylmaskiner används; främst för att framställa 
komfortkyla, men det finns även absorptionskylmaskiner som används för att kyla isen i ishallar. 
Gemensamt för dessa applikationer är att de får värme direkt från ett fjärrvärmeverk eller att de 
är kopplade till fjärrvärmenätet. Alternativt kan de förses med värme direkt från en 
kraftvärmeanläggning. Kyleffekten på absorptionskylmaskinerna är normalt i storleksordningen 
hundratals kilowatt. Utbudet av kylmaskiner med mindre kapacitet är begränsat samt att dessa 
oftast är avsedda för komfortkyla.  

På Halmstads arena används en ammoniak-vatten absorptionskylmaskin, som drivs av fjärrvärme, 
för att frysa isen på hockeyrinken. Varmt kylvatten från kylmaskinen möjliggör även 
uppvärmning av övriga utrymmen i ishallen. Denna anläggning stod klar 2009 och var för Sverige 
unik i sitt slag. Trots att anläggningen var dyr och hade en payback-tid på 20 år blev den 
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realiserad. Halmstad Energi och miljö påpekar dock att värme behövde finnas tillgängligt via 
fjärrvärme eller som spillvärme för att en sådan anläggning överhuvudtaget skulle byggas. Detta 
eftersom tekniken är väldigt dyr och kräver därför en billig värmekälla för att konkurera med 
kompressorkylsystem. Fördelarna med anläggningen är att den sänkta elanvändningen är bra ur 
miljösynpunkt samt att driftskostnaderna är låga (Fjärrkyla, 2012).  

Tillämpningar där komfortkyla framställs finns på flertalet platser i Sverige så som i Göteborg, 
Karlstad (Götaverken Miljö, 2012), Linköping, Västerås och Umeå (Zinko m.fl., 2004). Stigande 
elpriser kommer troligen gör absorptionskylanläggningar vanligare i framtiden. Utvecklingen syns 
i länder som Japan, Korea och Kina; gemensamt för dessa länder är att elpriset är högt (Zinko 
m.fl., 2004). I dagsläget är som tidigare nämnts de flesta absorptionskylmaskiner konstruerade för 
stora kyleffekter och drivs av hög temperatur. Men för att utöka användningsområdet för 
absorptionskylmaskiner ska forskare på KTH ta fram nya absorptionskylmaskiner som drivs av 
temperaturer ner till 70 °C (Energi och Miljö, 2011). Lägre drivtemperatur i kombination med 
stigande elpriser kommer gynna absorptionskylmaskiner och möjligtvis kunna göra dessa till en 
god konkurrent till kompressorkylmaskiner i framtiden.   

3 Mål 

3.1 Problemformulering 
Utö värdshus har för matförvaring ett antal kyl- och frysutrymmen som i dagsläget kyls med hjälp 
av kompressorkylsystem. Då dessa kräver mycket energi vill Skärgårdsstiftelsen byta till ett annat 
kylssystem eller förbättra det befintliga. Det nya kylsystemet ska vara mer energieffektiv och 
samtidigt bör det vara mer miljövänligt än det gamla systemet. Skärgårdsstiftelsen ser gärna att en 
energieffektivisering hittas med hjälp av värmedriven kyla, detta för att kunna utnyttja 
energikällor som sol- eller spillvärme. Genom att utnyttja dessa källor kan Utö värdshus minska 
sitt ekologiska fotavtryck och därmed profilera sig som en affärsverksamhet som tar hänsyn till 
miljön. Profileringen är önskvärd då Utö ingår i ett EU projekt kallat ”Green Islands” som 
handlar om att göra öarna mer hållbara ur miljösynpunkt (Green Islands, 2012). 

Projektets mål är att finna möjliga energieffektivisåtgärder som resulterar i lägre energianvändning 
än det befintliga kylsystemet där, om möjligt, lokala miljövänliga resurser inkorporeras. Med hjälp 
av följande delmål ska möjliga effektiviseringsåtgärder tas fram. 

• Att ta reda på det faktiska kylbehovet för kylutrymmena. För att göra detta behövs fakta 
om storleken på kyl/frysrummen, hur ofta luftutbyte sker, driftstid för året. Ytterligare så 
behövs temperaturkrav från värdshuset som måste uppfyllas. Kylbehovet beräknas med 
data från intervjuer, mätningar av kyl/frysrum och omgivningstemperatur.  

• Att ta reda på energianvändningen för kyl- och frysutrymmen i dagsläget, för att 
användas som referens till det förbättrade kylsystemet; detta genom beräkningar med 
erhållna data från värdshuset och elbolaget. 

• Undersöka teoretisk om ett värmedrivet kylsystem kan och bör användas till värdshusets 
kylbehov, samt undersöka om det nya kylsystemet är effektivare än det befintliga. 
Alternativt om en kombination av det nuvarande systemet och lämpligt 
absorptionssystem kan användas. I annat fall skall effektiviseringsåtgärder som inte 
använder en absorptionskylmaskin utredas.   
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• Att undersöka värmebehovet för en eventuell värmedriven kylanläggning genom 
beräkningar. Vidare ska tillgången på värme utredas, från antingen solfångare eller 
spillvärme från pelletspanna eller oljepanna. Även ett biogasverk som Skärgårdsstiftelsen 
planerar att bygga på ön kan användas som värmekälla. Med hjälp av väderförhållanden 
samt information från stiftelsen om biogasverket kan tillgången på värme uppskattas eller 
beräknas. 

• Att bestämma en lönsam investeringsstorlek. Eftersom en total grundinvestering är svår 
att bestämma för absorptionskylmaskiner beräknas den största lönsamma 
investeringsstorleken. Då kan den nya tekniken, som t.ex. absorptionskylmaskiner, som 
ännu inte vunnit stora marknadsandelar jämföras med beprövade tekniker. För att göra 
detta jämförs den besparing som eventuellt kan ske genom att driftkostnaden sänks mot 
den önskade payback-tiden för det nya systemet. 

4 Metod och modell 
För att finna en lösning på de problem som finns formulerade krävs att vissa delmål uppfylls. 
Delmålen leder fram till projektets slutgiltiga mål. Modellen illustreras i Figur 13 och beskriver 
tillvägagångssättet från problemformulering till lösningen. Processen sker i olika steg. Där ingår 
datainsamling, möjliga tekniker, val av teknik, beräkningar, känslighetsanalys och slutligen resultat 
med diskussion. Följande kapitel behandlar de olika stegen i modellen. 
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Figur 13: Illustration av modell. 

Resultat och känslighetsanalys 

Besparingspotential 
 

•Scenario 1: Absorptionskyla till kylrum och fryskondensor 
•Scenario 2: Absorptionskyla till kyl- och fryskondensor 
•Scenario 3: Flytande kondensering 
•Scenario 4: Vattenkyld kondensor 

Urval 
Ej lämpliga tekniker gallras bort  
•Värmekällor 
•Kylmaskiner 
•Andra lösningar 

Elanvändning 
Beräkning 
•Elanvändning kylsystem 
•Elkostnad kylsystem 

Kylbehov 
Beräkning 
•Kylbehov för Kylrum 
•Kylbehov för Frysrum 

Indata Uppgifter från Vattenfall 
•Elanvändning 
•Fakturor 
•Elpris 
•Koldioxidutsläpp per kWh 

Uppgifter från Utö Värdshus 
•Antal kylrum 
•Utformning 
•Nuvarande system 
•Temperaturkrav 
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4.1 Begränsningar och antaganden 
Modeller beskriver en förenklad bild av verkligheten, varför modellen har begränsningar i dess 
verklighetsrepresentation. I arbetet har ett antal antaganden gjorts för att komplettera erhållen 
data till modellerna. På så vis kan problemet analyseras mer överskådligt, och lösningsförslag 
motiveras med modellresultat. Viktiga antaganden presenteras nedan, och dessa ska vara rimliga 
för att ge en verklighetstrogen representation av den verklighet som modellen beskriver. 
Modellspecifika begränsningar och antaganden kan ses i respektive modell. 

• Miljöaspekten är viktigare än kostnadsfrågan enligt Skärgårdsstiftelsen. En lite högre 
kostnad är acceptabel om miljövinsten är stor.  

• Klimatpåverkan antas minska med minskat behov av elenergi. Koldioxidutsläppen 
minskas med 9,2 g/kWh enligt Vattenfalls elmix-värde.  

• Enbart kyl- och fryssystemet inomhus studeras ur en effektiviseringssynpunkt; detta 
eftersom containrarna är hyrda och har egna skräddarsydda kylsystem och att kyldiket 
enkelt kan stängas av när diket är tomt. 

• Det antas troligt att det planerade biogasverket kommer att byggas varför lösningar som 
inkorporerar biogas har betraktats och antas kunna realiseras. 

• Referensabsorptionsanläggningar i samma storleksordning har inte hittats. Hänsyn bör tas 
till detta vid valet av lösning. 

Antaget för samtliga scenarion nedan är att en rimlig payback-tid är 10 år, med tanke på att 
kylsystemets livslängd antas vara 20 år. Rimligvis bör payback-tiden vara så långt ifrån livslängden 
som möjligt för att kunna generera besparingar innan anläggningen tas ur bruk. En för kort 
payback-tid, i det här fallet, ger en lönsam investeringsstorlek som är för liten för att tillåta 
nödvändiga investeringar. Kalkylränta är något som är beroende av vilka lånevillkor som tillämpas 
och hur investeraren upplever riskerna vid en investering. Denna kan alltså sättas godtyckligt 
beroende av lånevillkor och ekonomisk stabilitet hos investeraren. Här har 10 % antagits vilket är 
en relativt hög kalkylränta, men den säkerställer då att investeringen verkligen är lönsam.  

4.2 Indata 
För att komma fram till lösningen till uppgiften krävs indata för dels beräkningar och även 
jämförelse mellan dagsläget och den nya lösningen. 

Verifiering om att den nya lösningen är effektivare kräver att energiförbrukningen på det 
nuvarande systemet är känd. Kompressorernas effekt i kombination med driftstiden ger 
elanvändningen för dessa idag. Kombinerat med beräknat kylbehov och den önskade driftstiden 
på 75 % gavs även ett deduktivt framtaget COP för kyl- och fryskompressorn. Dessa blev då 2,35 
respektive 0,6.   

Kylutrymmenas mått är uppmätta på plats och användas för att beräkna kylbehovet för dessa. 
Det nuvarande kylsystemets utformning och funktion har studerats på plats och beskrivs utförligt 
i Kapitel 2.7 och Kapitel 4.3. 
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4.3 Modell för beräkning av kylbehov 
Kylutrymmena varierar i storlek samt att dessa har olika temperatur som ska uppnås och hållas. 
Beroende på vad som ska förvaras i kylutrymmet, exempelvis kött eller grönsaker eller om det 
fungerar som frys, ställs olika temperaturkrav. Nedan i Tabell 6 listas utrymmena med mått, 
temperaturkrav, antal samt benämning, dessa värden är uppmätta på plats eller hämtade från 
produktdatablad om kylsystemet. Benämningen har försökts efterlikna värdshusets, i annat fall 
har benämningen tagits fram godtyckligt efter funktion eller placering.  

Tabell 6: Existerande kylutrymmen med tillhörande anläggningsspecifika data (Asarums Industri AB, 2004). 

Benämning: Antal: Storlek [ m ]: U-värde1 

[ W/m2∙K ]: 

Temperatur: 

Frys inne 1 3,53 x 2,37 x 1,6 0,3 -28 – -27 ˚C 

Mejerikyl 1 2,52 x 1,8 x 1,62 0,3 3 – 4 ˚C 

Köttkyl 1 2,42 x 2,35 x 1,62 0,3 1 ˚C 

Grönsakskyl 1 2,35 x 1,6 x 2,42 0,3 3 - 4 ˚C 

Kallskänkskyl 1 2,3 x 1,8 x 2,4 0,3 1 ˚C 

Fiskkyl 1 2,3 x 1,8 x 2,4 0,3 1 ˚C 

Dryckeskyl 1 3,27 x 1,77 x 2,51 0,3 3 – 4 ˚C 

Rotfruktskyl 1 1,81 x 1,75 x 2,32 
0,5 

0,3 (Golv) 
3 – 4 ˚C 

Kylrum ute 1 5,11 x 2,62 x 2,31 0,3 3 – 4 ˚C 

Kylcontainer 1 4,60 x 1,8 x 2,2 0,222 3 – 4 ˚C 

Fryscontainer 1 4,60 x 1,8 x 2,2 0,222 -18 ˚C 
1(Asarums Industrier, 2004) 
2Antaget enligt industristandard  

 
Kylbehovet Q̇K bestäms och kommer då ge vilken kyleffekt kylmaskinen bör ha för att kunna 
tillgodose kylbehovet. 

Beräkning av kylbehov är generellt en komplicerad process där många olika parametrar 
inkorporeras. Såväl mått på kylutrymmen som temperaturnivåer som ska hållas är data hämtat 
direkt från värdshuset.  

Den metod som används i rapporten inkorporerar ett värmegenomgångtal U, även kallat U-
värde. I denna ingår värmeöverföringseffekten av konvektion och ledning genom en vägg som 
sammansätts till en parameter. I efterforskning iakttogs att isolering med standardtjocklek på 100 
mm vanligtvis har ett U-värde på ca 0,22 W/(m2∙K) (Nova Panelsystem, 2012; Ki-Panel, 2012). 
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Det finns isolering med såväl lägre som högre U-värde. Värdshusets kylutrymmen är inte så nya 
varför U-värden mellan 0,3 – 0,5 W/(m2∙K) enligt kylsystemsleverantören, som visas i Tabell 6, 
använts (Asarums Industri AB, 2004).       

Beräkningar görs för ett fall där alla kylutrymmen är i drift för att uppfylla kraven från 
livsmedelsverket att matvaror måste förvaras separat. Mått för kylrummen och frysen är enligt 
Tabell 6 och används för beräkning av kylbehovet i varje utrymme. Matleveranser antas ske vid 
temperaturer som motsvarar kylutrymmenas, och därför antas inget ytterligare kylbehov 
tillkomma för att kyla maten ner till kylutrymmets temperatur.   

Kylbehovet per kylrum Q̇K beräknas enligt (Granryd, 1998) 

�̇�𝐾 = ∑ (𝑈𝑖 ∙ 𝐴𝑖 ∙ (𝑡𝑜𝑚𝑔 − 𝑡𝑟𝑢𝑚))𝑦𝑡𝑎,𝑖𝑛𝑛𝑒 + �̇�𝑑ö𝑟𝑟 + �̇�𝑙𝑢𝑓𝑡𝑢𝑡𝑏𝑦𝑡𝑒 (2) 

där 

�̇�𝑙𝑢𝑓𝑡𝑢𝑡𝑏𝑦𝑡𝑒 = 𝑉𝑟𝑢𝑚 ∙  𝑛24
24∙3600

∙ �𝜌 ∙ 𝐶𝑝� ∙ (𝑡𝑜𝑚𝑔 − 𝑡𝑟𝑢𝑚).  (3) 

Här summeras värmeutbytet med omgivningen för varje yta i kylutrymmet. Ui är 
värmegenomgångstalet för vägg i, Ai är arean för vägg i, trum är kylrummets temperatur som ska 
hållas och tomg är den omgivande luftens temperatur. U-värdet som används i beräkningar är det 
ovan nämnda. För Q̇dörr används ett standardvärde på 0,25 kW för kylrum och 0,6 kW för frysrum 
(Granryd, 1998). Q̇luftutbyte anger kylbehovet för luftutbyte med den omgivande luften då 
kylrummet öppnas där Vrum anger kylrummets volym, n24 är ett experimentellt framtaget värde 
som ger antalet luftutbyten under 24 timmar, ρ är luftens densitet och Cp är luftens specifika 
värmekapacitet (Granryd, 1998). Kylbehovet är framtaget utan eventuella bidrag ifrån 
värmealstrare som till exempel glödlampor i kylutrymmena. För kylrummen antas en konstant 
omgivningstemperatur på 22 ˚C vilket var inomhustemperaturen. För kylrummet ute sattes också 
detta värde för att dimensionera för sommarperioden då kylbehovet är som störst.   

4.4 Modell för beräkning av befintlig elanvändning 
Elanvändningen för kylsystemet har beräknats med hjälp av kylbehovet ovan. Med erhållet 
kylbehov per kylutrymme och COP för kompressorerna i systemet kan energianvändningen 
bestämmas. Beräkning av elenergibehovet för varje kompressor sker genom 

𝐸𝑎𝑛𝑣 =  𝑃 ∙ 𝑡𝑎𝑛𝑑𝑒𝑙 ∙ 𝑡𝑚å𝑛.   (4) 

Där P i detta fall är kompressorns tillförda effekt och tmån är antalet timmar på en månad. 
Intressant för elanvändningen är hur stor del av tmån som kompressorn behöver drivas. Detta sker 
med kvoten mellan kylbehovet Q̇K och kompressorns kyleffekt Q̇E enligt modellen  

𝑡𝑎𝑛𝑑𝑒𝑙 = �̇�𝐾
�̇�𝐸

.    (5) 

Begränsningar i modellen är att den inte tar hänsyn till eventuella säsongvariationer. Antaget är 
också att alla månader på året har 30 dagar.  
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4.5 Modell för värmetillgänglighet 
Olika värmetillförselsmetoder finns tillgängliga. Beroende på kylbehovet krävs en viss mängd 
värmeenergi och vid rätt temperatur för att driva ett absorptionskylsystem, där olika energikällor 
måste modelleras t.ex. värmeenergi från fjärrvärmenät och solpaneler.     

Solfångare    

Den effekt som behöver utvinnas ifrån en solfångare är en funktion av vattnets massflöde ṁ, 
dess specifika värmekapacitet Cp och skillnaden i vattnets temperatur före och efter kylmaskinen 
∆T. Beräkning sker då enligt (Havtun, 1997) 

�̇�𝑎𝑣𝑔 = �̇� ∙ 𝐶𝑝 ∙ ∆𝑇.   (6) 

Biogas 

Biogas är en kemisk energikälla som, till skillnad från termiska energikällor t.ex. fjärrvärmevatten, 
inte förlorar sitt energiinnehåll vid transporter; dvs. biogas förbränns med samma energiintensitet 
oberoende av var det sker. Däremot vid förbränning av biogas, i de fall en direkteldad 
absorptionskylmaskin används, kommer en del av förbränningsenergin bli förluster, vilket ger att 

�̇�𝑎𝑣𝑔 = 𝜂 ∙ �̇�𝑓ö𝑟𝑏𝑟ä𝑛𝑛𝑖𝑛𝑔.       (7) 

Där η är verkningsgraden för förbränningen i en direkteldad absorptionskylmaskin, och är 
beroende av vald kylmaskin. I produktdatablad benämns denna G.U.E, Gas Utilization Efficiency 
(Robur, 2012).  

Värmepanna 

Vid förbränning av bränsle i en värmepanna uppstår förluster i form av varma rökgaser som 
släpps ut i omgivningen. Möjligheten finns då att istället tillvarata detta spill genom att kyla 
rökgaserna, eller så kan värmesystemet kopplas ihop med absorptionskylmaskinen. Detta kräver 
dock en hög framledningstemperatur uppåt 90 ˚C eller högre (CHP Group, 2012).  

Ett problem med denna värmekälla är att under sommaren när kylbehovet är som störst så är 
värmebehovet av lokalerna som minst. Värmepannan används vanligtvis inte sommartid då 
värdshuset använder värmepumpar till tappvarmvatten. Värmetillgängligheten antas vara 
förbränningseffekten subtraherat med förluster och den effekt som krävs av värmesystemet och 
ges av  

�̇�𝑓ö𝑟𝑏𝑟ä𝑛𝑛𝑖𝑛𝑔 − �̇� ∙ 𝐶𝑃 ∙ ∆𝑇 − �̇�𝑓ö𝑟𝑙𝑢𝑠𝑡 = �̇�𝑎𝑣𝑔  (8) 

där Q̇förlust är transportförluster som sker mellan panna och kylmaskin. ṁ, CP och ΔT härrör 
uppvärmning av vattnet i värmesystemet. Värmen som uppkommer vid förbränning av bränslet 
är Q̇förbränning och det som slutligen återstår av förbränningsvärmet är Q̇avg och kan användas till 
absorptionskylmaskinen. 
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4.6 Modell för beräkning av värme- eller elbehov 
Beroende på systemets utformning och kylmaskin krävs endera el eller värme i kombination med 
el som energikälla. Utifrån vald lösning och maskin kan värme/el behovet bestämmas med hjälp 
av kylbehovet. Tillgången på värme beräknas även, denna beroende av vald värmealstrare ex. 
fjärrvärmenät, spill från pellets- eller oljepanna. 

Behovet kontra tillgången beräknas för att bedöma om anläggningen överhuvudtaget kan 
användas. Tillgången syftar då enbart på värmedrivna kylprocesser eftersom tillgången på el är 
tillräcklig och endast en kostnads- eller miljöfråga i hur mycket som används.  

Effekten som krävs av en kompressor är, om det sker polytropiskt, beroende av bland annat 
köldmediets temperaturskillnad före och efter kompressorn enligt följande ekvation (Havtun, 
1997) 

 𝑃 = �̇�∙𝜆∙𝑅𝑀
𝑀∙(𝜆−1) (𝑇𝛼 − 𝑇𝛽)   (9) 

där ṁ är massflödet av köldmediet, P är krävd effekt från kompressorn, λ är köldmediets 
polytropiska exponent, RM är universella gaskonstanten, M är köldmediets molmassa, Tα är 
temperaturen innan kompressorn och Tβ är temperaturen efter kompressorn.   

Med uträknat kylbehov samt uppgifter om maskinens COP-värde tas energibehovet för kylning 
fram. För det elbehov ett kompressorsystem kräver används ekvation (4). Ett absorptionssystem 
drivs som bekant av värme, och för en absorptionskylmaskin gäller sambandet enligt ekvationen 

�̇�𝑡 = �̇�𝑎𝑣𝑔    (10) 

där Q̇t är den tillförda värmeeffekten till kylmaskinen, och Q̇avg är den avgivna nyttiga 
värmeeffekten från värmekällan. Förlusterna är involverade och beaktas i kapitel 4.5 ovan.   

Ett absorptionssystem består även till viss del av pumpar för att cirkulera köldmediet som inte är 
beroende av kylbehovet till kylutrymmena. Elbehovet för dessa kommer därmed vara konstant, 
och för beräkning används produktinformation om pumpeffekten och driftstiden som maskinen 
måste vara igång, vilket ger elanvändningen 

𝐸𝑎𝑛𝑣 = 𝑃 ∙ 𝑡𝑎𝑛𝑑𝑒𝑙 ∙  𝑡𝑚å𝑛.   (11)  

Där P i detta fall är pumpens effekt och tmån är antalet timmar på en månad. Kostnaden för att 
driva en pump eller någon annan elenergianvändare ges av  

𝐸𝑙𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 = 𝐸𝑙𝑝𝑟𝑖𝑠 ∙ 𝐸𝑎𝑛𝑣 .   (12) 

Där Elpris är kostnaden för elenergin och således blir detta multiplicerat med mängden energi 
kostnaden, Elkostnad, för denna energimängd. 
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Värmeväxlare 

I de fall en värmeväxlare används antas att värmeöverföringen sker utan förluster mellan de två 
medierna. Värmeöverföringen beskrivs enligt 

�̇� = (�̇� ∙ 𝐶𝑝 ∙ ∆𝑇)ℎ = (�̇� ∙ 𝐶𝑝 ∙ ∆𝑇)𝑐  (13) 

Där beteckningen h och c hänvisar till olika fluider, ṁ är mediets massflöde, Cp är mediets 
specifika värmekapacitet, och ΔT är respektive fluids temperaturskillnad före och efter 
värmeväxlaren (Granryd, 2009).   

4.7 Modell för investering  
För beräkning av den tid det tar tills en investering är återbetald används payback-metoden, och 
beräknas enligt 

𝑃𝐵 = 𝐺
𝑎
     (14) 

där PB är payback-tid, G är grundinvestering och a är årligt förekommande inbetalningsöverskott 
(Skärvad och Olsson, 2011). Här begränsas metoden till att beräknas utan ränta och utan 
inflation. För att bestämma inbetalningsöverskottet används följande modell 

𝑎 = 𝐸𝑙𝑝𝑟𝑖𝑠 ∙ 𝐸𝑙𝑚𝑖𝑛𝑠𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔.   (15) 

Där Elpris är kostnaden för el och Elminskning är minskningen i elanvändning jämfört med nuvarande 
kylanläggning.  

Eftersom det också är av intresse att undersöka om en investering är ekonomiskt lönsam inom 
livslängden används nuvärdesmetoden. Denna kalkyl ger värdet på summan av framtida 
inbetalningsöverskott i dagsläget, NV, med en kalkylränta r och en ekonomisk livslängd n och 
beräknas enligt (Skärvad och Olsson, 2011) 

𝑁𝑉 = 𝑎 ∙ 1−(1+𝑟)−𝑛

𝑟
 .   (16) 

Investeringen antas vara ekonomiskt lönsam om nuvärdet av inbetalningsöverskotten överstiger 
grundinvesteringen. Här antas den ekonomiska livslängden lika för samtliga investeringar, detta 
för att metoden ska kunna användas vid jämförande av olika investeringar. Hänsyn tas inte till 
inflation.  

Då totala kostnader på ingående komponenter och absorptionskylmaskiner är svåra att uppskatta 
kommer istället utifrån investeringskalkylerna ovan en möjlig investeringskostnad att bestämmas. 
Denna kan då användas som underlag vid beslut om att köpa en ny kylanläggning och visar på 
största lönsamma investering som är möjlig. Investeringens ekonomiskt lönsamma maxvärde 
kommer alltså att bestämmas genom en omskrivning av ekvation (14) till 

𝐺 = 𝑃𝐵 ∙ 𝑎.    (17) 
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5 Teknikurval  
Detta kapitel behandlar en urvalsprocess där tekniker och värmekällor som inte är lämpade eller 
ger en potentiellt alldeles för dyr investering gallras bort. Det finns några viktiga aspekter som 
måste kunna uppfyllas vid framställning av absorptionskyla som urvalet har grundats sig på.   

Viktigt för ett absorptionskylsystem: 

• Kontinuerlig tillförsel av tillräcklig värme vid rätt temperatur  
• Tillräckligt låg temperatur till kylrum 
• Fysisk storlek 
• Driftssäkerhet 
• Inget ammoniakläckage in till restaurangen 

5.1 Bortsållning av tekniker och värmekällor 
Utifrån dessa krav och lokala förutsättningar kommer följande kyltekniker och värmekällor inte 
vidarebehandlas i projektet:   

Spillvärme från olje- eller pelletspanna  

En olje- eller pelletspanna anses inte uppfylla de krav på kontinuerlig tillförsel av värme till en 
absorptionskylmaskin då pannan i dagsläget används endast en begränsad del av året eftersom 
oljan är mycket dyr. Pellets är billigare per kWh, men bränslet har ett lägre värmevärde. Därmed 
behövs en större massa pellets köpas in för att tillgodose samma värmebehov, enligt Tabell 4, 
vilket drar upp fraktkostnaderna. Ur miljösynpunkt är pellets ett bättre bränsle än olja att 
förbränna eftersom det inte är fossilt. Det lägre värmevärdet ger dock ökat fraktbehov till ön 
vilket skulle innebära ökade utsläpp av växthusgaser från just båttrafiken. Installeras en 
absorptionskylmaskin som får värmetillförsel från värdshusets värmepanna måste denna eldas i 
stort sett året runt. Som tidigare nämnts har de värmepumpar som i första hand används till 
uppvärmning. Värmepumparna är inte speciellt gamla och skulle bli outnyttjade om 
värmepannorna användes till uppvärmningen istället.  

Spillvärme från biogasverk   

Som tidigare nämnts sker ingen värmealstring vid biogasproduktion. I det fall då elektricitet 
produceras från biogasen kommer denna process inte heller uppnå tillräckligt höga temperaturer, 
eftersom det inte kommer vara någon stor anläggning. På Utö skulle i så fall en 
förbränningsmotor användas för att alstra el, som endast når ca 70-80 ˚C, och skulle dessutom 
befinna sig långt bort från värdshuset (Alm, 2012).   

Absorptionskylmaskin för hela systemet  

För att ersätta hela det existerande kompressorkylsystemet med en absorptionskylmaskin måste i 
huvudsak två krav uppfyllas. För det första måste kylbehovet täckas med en tillräckligt stor 
absorptionskylmaskin. I denna aspekt finns kommersiellt tillgängliga kylmaskiner som uppfyller 
detta krav och mer därtill; de kylmaskiner som har hittats under eftersökning har i många fall haft 
en lägsta kyleffekt på ca 13,3-15 kW. Det som drastiskt begränsar urvalet av kylmaskiner är det 
andra kravet, vilket är den låga temperaturen som måste uppfyllas. Till frysrummet krävs en 
temperatur på -27 – -28 ˚C, vilket i många fall inte kan åstadkommas. För de kylmaskiner som 
kan uppfylla temperaturkravet uppstår andra problem. Oftast är dessa maskiner fysiskt stora, 
vilket i princip innebär att det krävs ett stort utrymme samt att utrymmet måste kunna bära vikter 



-41- 
 

på, i många fall, ett flertal ton. Vidare innebär storleken ett problem vid installering då dyra 
maskiner som exempelvis lyftkranar behövs och omfattande ingrepp i husets konstruktion krävs. 
Dessa faktorer ökar grundinvesteringen avsevärt. Det kan därför inte anses lämpligt att installera 
en stor absorptionskylmaskin på vinden på värdshuset där det existerande systemet nu finns. Ett 
annat problem är att värmebehovet är stort. Värmekällor som t.ex. solpaneler åstadkommer inte 
kontinuerligt de temperaturer som krävs för att driva en sådan maskin, och då återstår stora, dyra 
direkteldade absorptionsmaskiner. Grundat på dessa faktorer är förvisso en absorptionskylmaskin 
som täcker hela kylbehovet en möjlig lösning, men den visar sig vara opraktisk och potentiellt dyr 
och är därför inte en bra energieffektiviseringslösning.  

5.2 Möjliga lösningar 
Utifrån litteraturstudien och diskussion med sakkunniga personer (Arias, 2012) anses två olika 
metoder för energieffektivisering vara möjliga; att komplettera det befintliga systemet med 
absorptionskyla och att förbättra det befintliga systemet. Nedan beskrivs möjliga lösningar för 
dessa två metoder.             

 Absorptionskylmaskin i existerande system 5.2.1

En lösning är att ersätta kylkompressorn med en absorptionskylmaskin och sänka energibehovet 
till fryskompressorn med hjälp av denna. Alternativt kan båda kompressorerna behållas, och en 
absorptionskylmaskin används då för att sänka båda kompressorernas energibehov. Om ett 
vatten-ammoniak system används måste kylsystemet vara indirekt för att undvika farligt 
ammoniak läckage in i resturangen. 

Scenario 1: Absorptionskyla till kylrum och fryskondensor  

En av lösningarna är att skapa ett stort kaskadsystem som inkorporerar en absorptionskylmaskin 
för att täcka kylbehovet till kylrummen, och samtidigt agera kondensor till kompressorn för 
frysen. Med en sådan lösning skulle elbehovet reduceras då kylkompressorn ersätts med en 
absorptionskylmaskin. Vidare skulle elbehovet till fryskompressorn minska eftersom 
energianvändningen minskas med 1,47 % för varje grad som kondenseringstemperaturen sänks 
enligt ekvation (9). I praktiken skulle en absorptionskylmaskin som drivs av i huvudsak värme 
och till viss del el installeras vid sidan av fryskompressorn som i sin tur kyler frysrummet. 
Absorptionskylmaskinen tillför kyla till kylrummen och fryskompressorns kondensor. En 
schematisk skiss över systemet visas i Figur 14.    
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Figur 14: Schematisk skiss över ett kaskadsystem med en fryskompressor och en absorptionskylmaskin 

 

Scenario 2: Absorptionskyla till kyl- och fryskondensor 

Ett liknande sätt att effektivisera det existerande systemet är att behålla både kyl- och 
fryskompressorn, och installera en absorptionskylmaskin som agerar kondensor till båda 
kompressorerna. Fördelen med denna lösning är att det nu blir möjligt att inkorporera en LiBr-
absorptionskylmaskin. Detta möjliggörs eftersom temperaturkravet på max 3-4 ˚C inte behöver 
uppfyllas av LiBr-systemet, som endast kunde åstadkomma en minsta temperatur på ca 6,7 ˚C. 
För detta scenario antas att kondenseringstemperaturen sänks till 20 ˚C för kylkompressorn, och 
9 ˚C för fryskompressorn för att uppfylla kravet på temperaturdifferens mellan förångning och 
kondensering som nämndes i Kapitel 2.9, och mer därtill som en säkerhetsmarginal. För att sänka 
kondenseringstemperaturen tillåts köldmediekretsen för kompressorerna strömma genom en 
värmeväxlare tillsammans med köldkretsen för absorptionskylmaskinen. Med ekvation (13) 
beräknas den effekt som krävs för att sänka temperaturen av köldmediet R404a i 
kompressorsystemen. 

Fördelen med ovan nämnda kaskadsystem är tillgängligheten på kylmaskiner. Det finns ett antal 
kommersiellt tillgängliga absorptionskylmaskiner som kan tillämpas i dessa fall som inte är fysiskt 
för stora. Dessutom, speciellt för LiBr-absorptionskylmaskiner, kan cykeln drivas av 
lågtemperatursvärmekällor som till exempel solfångare. 

 Förbättra befintligt system    5.2.2

Scenario 3: Införa flytande kondensering 

I dagsläget arbetar kylsystemet med fast kondenseringstemperatur på 40 ˚C. Detta är vanligt för 
att säkerställa driften hos kylsystemet även vid varierande omgivningstemperaturer. Kylsystemet 
kan dock modifieras för att tillåta en variabel kondenseringstemperatur, även kallat flytande 
kondensering. Införs flytande kondensering kommer kondenseringstemperaturen tillåtas variera 
efter klimatet och då kan denna vara lägre än 40 ˚C i stort sett året runt i Sverige. Som tidigare 
nämnts så minskar energianvändningen med sänkt kondenseringstemperatur. Variationen i 
utomhustemperatur kommer därför att ge olika energibesparingar för kompressorerna beroende 
av denna enligt ekvation (9). Dock bör kondenseringstemperaturen inte sänkas under 20 ˚C för 
kylkompressorn och under 1 ˚C för fryskompressorn. Under dessa temperaturer kommer alltså 
inte kondenseringstemperaturen att sänkas även om utomhustemperaturen tillåter detta. Detta 
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för att inte riskera att kompressorerna tar skada. Besparingspotentialen med denna lösning är som 
störst de delar av året som utomhustemperaturen är under 20 ˚C d.v.s. hela vintern samt stora 
delar av vår och höst. Även dagar då temperaturen överstiger 20 ˚C kommer 
kondenseringstemperaturen vara lägre än den nuvarande på 40 ˚C. Eftersom 
utomhustemperaturen i Sverige aldrig har överstigit den nuvarande kondenseringstemperaturen 
(SMHI, 2012) betyder det att besparing kommer ske alla dagar på året.  

Temperaturen varierar och är olika från år till år. Den varierar även mellan dag och natt, och 
därför har en uppskattning gjorts. Besparingen baseras på ett månadsmedelvärde utifrån åren 
2002, 2003 och 2004 (Sweco Eurofutures, 2009). Temperaturdata fanns inte tillgängligt i 
siffervärden för senare årtal varför dessa år användes. För att kompensera för dag- respektive 
nattvariationer har det antagits att medeltemperaturen adderas respektive subtraherats med 3 ˚C. 
Alltså kommer vintern och stora delar av vår och höst innebära maximalbesparing samtidigt som 
sommaren begränsar besparingens storlek.    

Scenario 4: Vattenkyld kondensor 

Ett annat sätt att sänka kondenseringstemperaturen är genom att låta kondensorn vätskekylas 
med exempelvis vatten. Kylvattnet kommer hålla en lägre temperatur än utomhusluften under 
högsäsongen då kylbehovet är som störst. För ändamålet kan kylvatten till kondensorn tas från 
det närliggande gruvhålet. En vattenledning med tillhörande pump finns redan på plats för att 
kyla ventilationsluften, varför dessa enkelt kan utnyttjas till att kyla kondensorerna utan att större 
investeringar blir nödvändiga.  Komfortkylan i värdshuset använder i dagsläget detta vatten för 
kylning av tilluften, som rimligtvis inte bör vara över 20 ˚C, varför antaget är att kylvattnet 
pumpas upp från ett djup där 20 ˚C aldrig överstigs. En rimlig vattentemperatur, och därmed 
kondenseringstemperatur, har satts till 15 ˚C för fryskondensorn och 20 ˚C för kylkondensorn. 
Enligt ekvation (13) kan köldmediet sänkas ner till mycket nära kylvattnets temperatur även med 
ett litet massflöde varför besparing för kylsystemet kan ske året runt.  

Energianvändningen kommer enligt ekvation (9) för kylkompressorn sänkas med 2,56 % och 
som tidigare nämnts minskas energianvändningen med 1,47 % för fryskompressorn per sänkt 
kondenseringsgrad. 

Här ersätts kondensorerna med motströmsvärmeväxlare där två medier tillåts värmeväxla med 
varandra istället för, som i dagsläget, låta köldmediet värmeväxla med den omgivande luften. 
Driftsäkerheten blir lite lägre, än för scenario 3, med de vätskekylda kondensorerna eftersom ett 
kylvattenpumphaveri skulle innebära att kylsystemet också stannar.   

Åtgärder som komplement till scenarierna  

Åtgärder som går att utföra för samtliga scenarion för att sänka energianvändningen finns. Här 
nedan tas några av dessa upp.  

En åtgärd är att tilläggsisolera och se till att dörrlister är täta. Tilläggsisolera är inte möjligt, p.g.a. 
platsbrist i kylutrymmena och fasadens begränsningar, däremot kan kylutrymmena byggas om 
med helt nya väggar och tak som har ett lägre U-värde. Dock krävs omfattande kostsamma 
ingrepp i värdshusets interiör. En ytterligare åtgärd är att sänka omgivningstemperaturen där 
kylutrymmena är placerade för att sänka värmeövergången mellan kylutrymmen och 
omgivningen. Därmed skulle kylbehovet för dessa minska.   

Enklaste och billigaste åtgärden är tätning av dörrar. Tätning av dörrar bidrar till energibesparing 
endast då dörrarna är stängda d.v.s. till störst del då värdshuset är stängt. Tätning av dörrar 
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kommer inte ha någon effekt när dörrarna är öppna varför besparingspotentialen anses vara liten 
vad gäller tätning av dessa. Den låga investeringskostnaden, kombinerat med att alla scenariona 
presenterade ovan kan kombineras med detta, gör att dörrlisterna bör åtgärds även om 
besparingen är liten. Energieffektiviseringen vid sänkning av omgivningstemperaturen får vägas 
mot arbetsmiljön då personalen inte ska behöva frysa på arbetsplatsen.  

Kylrummen samt frysen kan, som nämnts i litteraturstudien, inte stängas av trots att plats finns 
att samla varor i några av utrymmena eftersom matvaror måste separeras. Dock kan kyl-dikets 
kompressor slås av vid stängning vid dagens slut, då diket antas vara tomt, för att se till att värme- 
och kylsystemet inte motverkar varandra under tiden värdshuset har stängt.  

Besparingspotentialen är relativt liten men investeringskostnaderna är låga, speciellt i fallet med 
att stänga av en kompressor. Denna metod kommer inte innebära några ingrepp i 
kompressoranläggningarna men innebär minskad drifttid för kyl-dikeskompressorn, dock finns 
eventuella begränsningar som inte tillåter att kyl-dikeskompressorn godtyckligt slås av och på. 

6 Resultat och Diskussion 

6.1 Kylbehov 
Utifrån temperaturnivåerna och givna mått och övriga data i kapitel 4.3 kan kylbehovet för 
respektive kylutrymme samt containrarna beräknas. Enligt ekvationerna (2) och (3) beräknades 
kylbehovet för respektive kylrum vilka står listade i Tabell 7 nedan. Variabeln n24 är 
volymsberoende och illustreras i bilaga 1 tillsammans med beräkningar av kylbehovet i en tabell. 

Tabell 7: Beräknat kylbehov för kyl- och frysrum på Utö värdshus samt vilken kompressor som tillför kylan. 

Benämning: Kompressor: Kylbehov [ W ]: 

Frys inne Frys 1220 

Mejeri kyl Kyl 411 

Kött kyl Kyl 448 

Grönsakskyl Kyl 454 

Kallskänkskyl Kyl 464 

Fisk kyl Kyl 464 

Dryckeskyl Kyl 501 

Rotfruktskyl Kyl 487 

Kylrum ute Kyl 670 

Kylcontainer Egen 554 

Fryscontainer Egen 869 

 

Dessa värden innebär att kylkompressor ska tillgodose ett kylbehov på samanlagt 3,90 kW och 
fryskompressorn ska tillgodose ett kylbehov på 1,22 kW. Containrarnas kylsystem kommer som 
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tidigare nämnts inte åtgärdas, dock har kylbehovet beräknats så att jämförelse kan ske. 
Beräkningar utfördes också för att ge grund att integrera containrarna i ett större kylsystem i 
framtiden.  

6.2 Elanvändning i dagsläget 
Elanvändningen i dagsläget baseras på den el som kompressorerna till kylsystemet använder. 
Dagens system är dimensionerat att drivas 18 timmar per dygn, vilket ger ett tandel på 75 % 
(Asarums Industri AB, 2004). Med ekvation (11) och ekvation (12) beräknas elanvändningen 
respektive elkostnaden. Resultatet visas nedan i Tabell 8. 

Tabell 8: Elanvändning och elkostnad för det existerande systemet. 

 Kylkompressor Fryskompressor enhet 

tandel 75 % 75 % - 

Elpris 102,2 öre/kWh 

Elanvändning per månad 1182 1458 kWh/månad 

Elkostnad per månad 1208 1490 kr/månad 

 

Elpriset är beräknat med uppgifter från värdshusets fakturor och elanvändning för ett år enligt 
bilaga 2. Detta är beräknat utifrån elnätsprisets rörliga kostnader som utgör 22 % av det totala 
elpriset. Endast elnätavtalet och kostnader för elnätavtalet fanns tillgängligt för Utö värdshus och 
därför fick elnätsprisets rörliga kostnader representera 22 % av det totala elpriset.  Eftersom olika 
elpris förekommer beroende av vilken tid elen överförs har ett medelvärde tagits fram. Detta 
medelvärde får, eftersom besparingen kan ske på olika tider, symbolisera elpriset som används 
vid besparingsberäkningar samt nuvarande driftskostnad i Tabell 8.  

6.3 Absorptionskylmaskin i befintligt system 
Här behandlas lösningar där en absorptionskylmaskin kompletterar det befintliga systemet. Olika 
scenarion beskrivs mer utförligt med ingående komponenter och besparingspotential nedan. 
Samtliga scenarier kan behöva kompletteras med rör och kopplingar för att kunna integreras i det 
befintliga systemet. Detta är beroende av placering och andra faktorer men anses inte medföra 
höga omkostnader varför dessa inte listas i ”Ingående komponenter” för scenarierna.   

 Scenario 1: Absorptionskyla till kylrum och fryskondensor 6.3.1

Ingående komponenter:  

• En direkteldad absorptionsmaskin som täcker kylbehovet, med ett antaget G.U.E. på 53 
% (Robur, 2012), och en tillräckligt låg temperatur (1 ˚C). 

• Värmeväxlare. 

Denna lösning rekommenderas inte eftersom enbart månadskostnaden för biogasen är 9389–
10171 kr. Beräkning av bränslekostnader samt gasförbrukning kan ses i bilaga 3. Den höga 
kostnaden för biogasen medger inte besparingar som är tillräckligt stora för att motivera en 
investering i en direkteldad absorptionskylmaskin. Det blir besparingar i elanvändning, och 
dessutom gynnas miljön vid användande av lokalt producerad biogas, men i detta fall väger inte 
miljöaspekten tyngre än den ekonomiska. 
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Hetvattendrivna absorptionskylmaskiner är i normala fall för stora, både i kyleffekt och i fysisk 
storlek, för att kunna användas till värdshusets kylsystem. Vidare är absorptionskylmaskiner 
mycket dyra. Priset uppgår till 20000 kr per installerad kW för mindre maskiner, och utgör endast 
ungefär 15 % av den totala investeringskostnaden i ett absorption-solfångarsystem (Kovacs m.fl., 
2009). Potentiella besparingar, som redovisas senare i kapitel 7 beroende av elpriset, kommer inte 
kunna stödja en investering av sådan storlek. 

 Scenario 2: Absorptionskyla till kyl- och fryskondensor 6.3.2

Ingående komponenter: 

• En absorptionskylmaskin med tillräcklig kyleffekt för att täcka behovet för att kyla 
köldmedierna till önskad temperatur. 

• Värmekälla. 
• Värmeväxlare. 
• Effektreducering av kompressorn alternativt byte till kompressor med lägre effekt. 

 

Nedan i Tabell 9 redovisas besparingar som detta scenario skulle medföra.  

Tabell 9: Besparingspotential i koldioxidutsläpp, kapital och energi för scenario 2. 

Besparing   

Koldioxidutsläpp 140 kg/år 

Minskad elkostnad 15584 kr/år 

Elektricitet 15254 kWh/år 

 

Vid sänkning av kondenseringstemperaturen till 20 ˚C för kylkompressorn och 9 ˚C för 
fryskompressorn sjunker energibehovet med 51 % respektive 46 %. Detta är en markant 
sänkning på ca 15300 kWh per år, och skulle innebära minskning av elkostnader på ca 15600 kr 
per år. Vidare minskar koldioxidutsläppen tack vare sänkt elanvändning med ca 140 kg per år. 
Med en payback-tid på 10 år tillåter denna lösning en grundinvestering på ca 155800 kr, och 
enligt nuvärdesmetoden blir nuvärdessumman 133000 kr. Beräkningar och resultat kan ses i 
bilaga 4. 

För att sänka kondenseringstemperaturen med en värmeväxlare krävs en energiutbyteseffekt på 
endast 5,7 W för kylkompressorn och 6,3 W för fryskompressorn, vilket får anses vara fullt 
möjligt med en absorptionskylmaskin. Kylningskravet kan till och med anses vara för lågt för att 
motivera användandet utav en absorptionskylmaskin för detta ändamål.    

Denna metod är möjlig att implementera med rätt komponenter. Både en hetvattenmaskin och 
en direkteldad maskin kan sänka kondenseringstemperaturen till de ovan nämnda. Däremot anses 
denna lösning olämplig baserat på ekonomiska aspekter. Trots att elanvändningen minskar med 
en betydande procentuell skillnad är kostnadsbesparingen fortfarande mycket liten. Detta faktum 
innebär en svår kapitalbegränsning för en investering. Under litteraturstudien hittades inga 
absorptionskylmaskiner som var inom rimliga gränser för investeringens storlek. Anledningen till 
det är att de uteslutande har en mycket hög kyleffekt som inte lämpar sig väl för värdshusets 
kylbehov. Övriga faktorer gör också lösningen oacceptabel. Om solfångare används som 
värmekälla begränsas inbetalningarna till de perioder då solen lyser som mest p.g.a. den 
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kontinuerliga temperaturen en LiBr-kylmaskin kräver av värmekällan. Vidare har en direkteldad 
maskin, som nämndes i scenario 1, mycket höga bränslekostnader. Utöver en kylmaskin och 
komponenter för systemet tillkommer även tjänster, övriga varor och transportkostnader vilket 
ökar investeringskostnaden. Med detta i beaktande har inga ekonomiska kalkyler gjorts för att 
undersöka kostnader för övriga komponenter för scenariot.  

Detta är en oprövad metod för energieffektivisering. Besparingsresultaten som presenteras har 
tagits fram genom beräkningar utifrån ett idealt scenario där alla komponenter fungerar oavbrutet 
och passar varandra. Komplikationer kan alltså tillkomma som inte kan tas i beaktande. Överlag 
har applikationer med absorptionskylmaskiner oftast varit i samband med industrikyla eller 
komfortkyla för hela kontorsbyggnader, då maskinerna i storleksordningen har en kapacitet på 
flera hundra kilowatt. Detta blev tydligt under litteraturstudien då ingen absorptionsmaskin 
hittades med en kyleffekt under 13,3 kW.  

6.4 Åtgärda befintligt system  
Här behandlas lösningar som inte implementerar en absorptionskylmaskin och åtgärder utförs på 
det befintliga systemet. De olika scenariona presenteras nedan.  

 Scenario 3: Införa flytande kondenseringstemperatur 6.4.1

Ingående komponenter (Kyl och Värmepump Företagen, 2012) 

• Reglerbar expansionsventil 
• Varvtalsstyrning på kompressor (effektreglering) 
• Elektroniskstyrning 

Nedan i Tabell 10 följer en sammanfattning av de besparingar som kan ske med detta scenario.  

Tabell 10: Besparingspotential i koldioxidutsläpp, kapital och energi för scenario 3. 

Besparing   

Koldioxidutsläpp 141 kg/år 

Minskade elkostnader 15640 kr/år 

Elektricitet 15308 kWh/år 

 

Kondenseringstemperaturen kommer bli lägre än i dagsläget för alla dagar på året. Dock kommer 
temperaturer under 20 ˚C inte att påverka kylkondensorn eftersom kompressorn kan ta skada. 
Fryskondensorn kan utnyttja temperaturer ner till 1 ˚C. Dagar då det är varmare än 20 ˚C 
utomhus kommer också besparingar att ske, dock inte lika stora som för övriga dagar.  

Månadsbesparingar varierar procentuellt mellan ca 46 – 51 % för kylkompressorn och mellan ca 
26 – 57 %. För ett år uppgick besparingarna till 15300 kWh och 15600 kr vilket medför en 
minskning av koldioxidutsläpp på 141 kg/år. Besparingarna är baserade på hur mycket mindre el 
kompressorn behöver jämfört med dagsläget. Sänkningen i elanvändning är betydande och kan 
implementeras till en låg kostnad. Med en payback-tid på 10 år tillåts en grundinvestering på 
156000 kr för denna lösning, och enligt nuvärdesmetoden 133000 kr. Beräkningar och resultat 
kan ses i bilaga 5. 
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För att implementera denna lösning krävs en reglerbar expansionsventil och varvtalsreglering för 
kompressorn samt elektroniskstyrning för dessa. Flytande kondensering är en välbeprövad teknik 
som i kombination med varvtalsstyrningen ger minskad energianvändning. Tekniken antas inte 
medföra oanade driftsproblem eller liknande som kan vara fallet med obeprövad teknik.      

Denna lösningsmetod är enkel och billig att införa samtidigt som besparingspotentialen är i nivå 
med scenario 1 och 2. Dessutom antyder payback- och nuvärdesmetoden att investeringen i 
scenariot betalar sig relativt snabbt och med god marginal. Om kapitalbesparingen däremot är 
underordnad miljöaspekten kan istället koldioxidutsläppen minskas ytterligare. 
Kapitalbesparingen kan då användas till att teckna ett avtal med grön-el som kostar mer, men 
som gynnar miljön.  

Att införa flytande kondenseringstemperatur är ett billigt alternativ till de två tidigare scenariona 
och har samma eller till och med större besparingspotential. Driftsäkerheten kommer vara 
densamma som i dagsläget eftersom inga ytterligare yttre faktorer involveras i kylsystemet.  

 Scenario 4: Vattenkyld kondensor 6.4.2

Ingående komponenter 

• Värmeväxlare 
• Pump för kylvatten  
• Styrning till pump för att inte ge för låg/hög kondenseringstemperatur 
• Effektreducering av kompressorn alternativt byte till kompressor med lägre effekt. 

Tabell 11 nedan visar möjliga besparingar för detta scenario. 

Tabell 11: Besparingar i koldioxidutsläpp, kapital och energi för scenario 4. 

Besparing   

Koldioxidutsläpp 127 kg/år 

Minskade elkostnader 14111 kr/år 

Elektricitet 13812 kWh/år 

 

Genom att vattenkyla kondensorn kommer kondenseringstemperaturen bli lägre än vad den är 
idag. Denna sänkning av kondenseringstemperaturen minskar energianvändningen för 
kylsystemet. Fast kondensering sker vid 40 ˚C för det befintliga systemet. Sänkningen från denna 
temperatur ner till 20 ˚C för kylkompressorn och till 15 ˚C för fryskompressorn ger en minskning 
av energianvändningen på ungefär 51 % för kylkompressorn och 37 % för fryskompressorn. 
Kompressorerna till både kylrummen och frysrummet kommer då inte behöva sänka 
temperaturen på respektive köldmedium lika mycket som i dagsläget. En motströmsvärmeväxlare 
bör, och kan, väljas för att åstadkomma en så stor temperatursänkning som möjligt. Någon form 
av elektronisk styrd ventil behöver installeras, för att reglera mängden kylvatten så 
kondensortemperaturerna hålls på rätt nivå. Enligt ekvation (13) krävs ett litet massflöde av 
vatten för att tillgodose önskad temperatursänkning. Detta i sin tur innebär att kylvattenpumpens 
elanvändning ökar väldigt lite jämfört med dagsläget varför denna inte har tagits med i 
beräkningarna av besparing.  
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Kondensortemperatursänkningen kommer ge besparingar på 13800 kWh vilket medför 14100 kr 
och minskade koldioxidutsläpp på 127 kg för ett år. Även här varierar besparingen över året och 
är beroende av kylvattentemperaturen. Med en payback-tid på 10 år tillåter denna lösning en 
grundinvestering på ungefär 141000 kr, och enligt nuvärdesmetoden blir nuvärdessumman 
120000 kr. Som ett exempel finns det värmeväxlare från Pahlén som klarar att överföra en 
värmeeffekt upp till 20 kW som kostar 4121 kr (Rörprodukter, 2012).  Den låga investeringen 
som detta scenario innebär, delvis eftersom pump med tillhörande ledning redan finns på plats, 
tyder på att den kan betala sig inom 10 år samt med marginal under livslängden. Däremot kan, 
som i scenario 3, miljön gynnas genom att teckna ett grön-el avtal om miljöaspekten är av störst 
betydelse. Beräkningar och resultat kan ses i bilaga 6. 

Metoden är beprövad och utbudet av effektiva värmeväxlare är stort varför tekniken inte anses 
medföra driftsproblem eller tekniska osäkerheter.  

7 Känslighetsanalys 
Resultaten som har presenterats visar på tydliga ekonomiska vinster och minskningar i 
koldioxidutsläpp och energianvändning med direkta värden. Däremot beror 
beräkningsmodellerna till stor del på variabla parametrar, varför det är viktigt att analysera 
resultaten när dessa skiftar inom en rimlig felmarginal. De som påverkar resultaten mest är 
variation av elpriset och kylbehovet, varför effekten av dessa studeras närmare.   

Kylbehov 
I kapitel 4.3 diskuterades problematiken med kylbehovsberäkning. Att bestämma kylbehovet för 
ett kylrum är ingen exakt vetenskap eftersom det är beroende av många parametrar som är svåra 
att inkludera i beräkningsmodellen. Antaganden och begränsningar påverkar också resultaten av 
beräkningarna, vilket innebär att det verkliga kylbehovet kan avvika från värden som har 
presenterats i rapporten. För en känslighetsanalys för kylbehov varieras därför detta värde mellan 
0 till 5,1 kW, där 5,1 kW är den befintliga kylkompressorns maximala kyleffekt. Denna variation 
återspeglar hur elkostnaden varierar. Med ett antaget COP för den existerande kyl- och 
fryskompressorn på 2,35 respektive 0,6 och givna kompressoreffekter kommer driftstiden variera 
mellan 0-100 % enligt ekvation (5). En förändring i driftstid återspeglas direkt i driftskostnaden, 
enligt ekvation (12), om elpriset antas vara konstant eftersom elanvändningen ökar enligt 
ekvation (4). Figur 15 visar hur driftskostnaden varierar för kyl- och fryskompressorn vid 
förändring av kylbehovet. Driftstiden visas i procent för respektive kompressor. 
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Figur 15: Driftskostnad för kyl- och fryskompressorn som funktion av kylbehovet där driftstiden anges i procent. 

 
Rimligtvis kommer inte det totala kylbehovet variera mer än 15 % ifrån de värden som har tagits 
fram i rapporten, vilket för kylrummen är ca 580 W och för frysen är ca 180 W. Den här 
skillnaden innebär en större eller mindre driftskostnad som för kylkompressorn endast är ca 150 
kr i månaden och för fryskompressorn ca 184 kr i månaden. Tillsammans är felmarginalen som 
mest ungefär 334 kr i månaden högre eller lägre än totala driftskostnaden i dagsläget, vilket är stor 
procentuell skillnad i driftskostnad. Däremot påverkas inte den lönsamma investeringsstorleken 
avsevärt.  

Elpris 
Elpriset är en parameter som tidigare har diskuterats i litteraturstudien. Ett rimligt antagande är 
att denna skulle kunna variera 10 öre per kWh över de närmsta åren kring det värde som har 
använts. Ett lägre elpris skulle innebära lägre kostnader för verksamheten, men även att 
kapitalbesparingen skulle minska vid en energieffektivisering. På samma sätt ökar 
kapitalbesparingen om elpriset höjs. Figur 16 visar hur månadsbesparingarna varierar med ett 
ökat respektive minskat elpris med 10 öre per kWh. 
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Figur 16: Variation av kapitalbesparing för olika elpriser som funktion av kWh. 

 
Som vid variation av kylbehovet syns tydligt att kapitalbesparingarna varierar kraftigt procentuellt 
vid förändring av elpriset. En ökning av elpriset stärker incitamentet för energieffektivisering. 
Däremot, om elpriset sjunker kommer värdshuset förvisso ha en lägre elkostnad överlag, men en 
minskning i elanvändning kommer samtidigt ge ett lägre inbetalningsöverskott. Frågan är då om 
inte motivationen för energieffektiviseringsåtgärder svalnar. Hade enbart kapitalbesparingen varit 
den drivande kraften så hade planerna kanske inte realiseras. Men ur en miljösynpunkt minskar 
fortfarande koldioxidutsläppen lika mycket, och i linje med Green Islands ambitioner väger 
denna aspekt mycket tungt. Därför bör inte en variation av elpriset utgöra ett hot för att utföra 
energieffektiviseringsåtgärder på Utö värdshus.  

Dessa parametrar påverkar naturligtvis de tillåtna investeringsstorlekarna. Scenario 2 får dock 
anses alltför kostsam även under de mest gynnsamma variationer ur besparingssynpunkt. 
Investeringsstorlekarna för Scenario 3 och 4 varierar också, men de är fortfarande ekonomiskt 
försvarbara oavsett omständigheterna.  

8 Slutsatser och framtida arbete 
Slutsatser 

Att energieffektivisera kylsystem i mindre skala, som det på Utö värdshus, är ett aktuellt och ofta 
förekommande problem. Kylbehovet baserades på kontinuerlig användning året om, eftersom 
varorna inte ska förstöras, samt att alla kylrum användes. Anledningen till detta var att enligt lag 
fick varorna inte samförvaras på grund av kontaminationsrisk. Naturligtvis ställs strikta krav på 
kylsystemet som måste vara driftsäkert och leverera kyla kontinuerligt.  Till stor del var detta 
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anledningen till att absorptionskylmaskiner inte kunde användas. Vidare var de inte heller 
lämpliga baserat på att de har för stor kyleffekt, högt pris, och att lokala förutsättningar inte 
kunde stödja ett värmedrivet kylsystem. Det finns som nämnts i Kapitel 2.9 specialtillämpningar 
då en sådan lösning kan övervägas att använda, men tekniken är för outvecklad och nischad för 
att vara passande i värdshusets fall under rådande förutsättningar. Det framgick istället att 
besparingspotentialen ligger i att förbättra kompressorsystemen som används i dagsläget. Att 
införa flytande kondensering är en beprövad metod som har god potential att sänka 
energikostnader, och vattenkylda kondensorer finns av många olika typer och storlekar som kan 
användas. 

Båda effektiviseringsmetoderna har potential att ge besparingar som gynnar både värdshuset och 
miljön. Kapitalbesparingen ger möjlighet till en investering som sänker elanvändningen, ger en 
betydande minskning av koldioxidutsläpp, samt drar ner elkostnaden. Dessutom, om 
miljöaspekten är av störst betydelse kan värdshuset teckna ett grön-el avtal tack vare 
kapitalbesparingen, som gynnar miljön ytterligare. De olika scenariona som har presenterats ger 
en bild över vad respektive effektiviseringsmetod innebär samt viktiga komponenter som behövs. 
Eftersom det är svårt att uppskatta en total kostnad för varje scenario gavs därför istället ett 
riktvärde på en lönsam investeringsstorlek.   

Viktigt att belysa är dock att de besparingar som har tagits fram bygger till stor del på en rad 
antaganden som kan ge andra resultat om dessa ändras. Ett annat kylbehov ger en annan 
elanvändning som följd, vilket ger en annan driftskostnad. Vidare har även COP för 
kompressorerna beräknats genom deduktion. Om ett annat COP gäller ger detta också andra 
besparingsresultat. Däremot ska det understrykas att effektiviseringen gjordes på det existerande 
systemet, varför den procentuella energianvändningsminskningen är av störst intresse. Om en 
annan driftskostnad beräknas genereras fortfarande samma procentuella kostnadsminskning. 
Även vid extremfallet då kompressorerna är i drift hela tiden innebär detta endast en sammanlagd 
driftskostnad på ca 3600 kr/månad, vilket genererar besparingar som inte öppnar upp 
möjligheten att investera i en absorptionskylmaskin.  
 
Framtida arbete 

Studien kan utvecklas i några olika riktningar. En viktig aspekt är att bestämma möjlig besparing 
så noggrant som möjligt. Besparingen kommer då kunna motivera inköp av en effektivare 
anläggning med större säkerhet.  

Till att börja med så bör en elmätare för enbart kylsystemen installeras så att den faktiska 
elanvändningen för kylsystemet kan bestämmas. Besparingens storlek beror också av vilken tid på 
dygnet som kylsystemet är i drift eftersom elpriset är olika vid höglasttid och övrig tid. Vidare 
behövs en mer ingående studie av när kompressorerna är i drift, d.v.s. vad elpriset är vid 
driftstillfället. Då kan den faktiska besparingen som följer den minskade elanvändningen 
bestämmas.  

Kylbehovet påverkar dels krävd storlek på systemet men också vad kostnaderna blir för att driva 
detta. Studien kan utvecklas genom att närmare studera kylbehovet då främst i fråga om 
matleveranser. Vid vilken temperatur och hur stor mängd varorna placeras i kylutrymmena. 
Dessutom avgör användande profilen, d.v.s. hur ofta dörrarna öppnas och hur länge per dag, 
kylbehovet. Djupare studier av användandet av kylutrymmena samt övervakning av matleveranser 
då med avseende på temperatur och mängd kan göras.  
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Bilagor  

Bilaga 1: Kylbehov  
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Bilaga 2: Elprisberäkning 

Elförbrukning 
  kWh kr 
Jan 22524 31077 
Feb 22349 33462 
Mar 18944 30753 
Apr 24228 20754 
Maj 31331 25254 
Jun 40979 31500 
Jul 46121 33489 
Aug 44114 32613 
Sep 31772 25446 
Okt 26938 23082 
Nov 25371 40285 
Dec 30779 45645 
      
Summa: 365450 373360 
      
Elpris: 1,022 kr/kWh 
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Bilaga 3: Scenario 1 
Scenario 1 

        
Ingående data     Enhet 

COP   0,7 - 
G.U.E   53 % 

Kylbehov Kylrum 3,9 kW 
Kyleffekt maskin   3,9 kW 

Värmebehov maskin   5,57 kW 
t_andel   100 % 

Kylbehov/månad   2806,9 kWh/mån 
Värmebehov    5,6 kW 

        
Biogas 

Tillförd biogas (effekt)   10,5 kW 
Månadstillförsel av biogas   7565,8 kWh/mån 

Nm3 biogas per månad   782,4 Nm3/mån 
kg biogas per månad   561,0 kg/mån 

    9389 Nm3/år 
    6731,8 kg/år 
        

Kostnad (biogas 12 kr/Nm3) 
        

Pris för biogas   12 kr/Nm3 
Månadskostnad bränsle   9389 kr/mån 

        
Kostnad (biogas 13 kr/Nm3) 

        
Pris för biogas   13 kr/Nm3 

Månadskostnad bränsle   10171 kr/mån 
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Bilaga 4: Scenario 2 
Kylkompressor   Fryskompressor 

    Enhet       Enhet 
Köldmedium R404a     Köldmedium R404a   
Cp 0,09 kJ/kg∙K   Cp 0,09 kJ/kg∙K 
T_kond 40 ˚C   T_kond 40 ˚C 
T_kylrum 1 ˚C   T_kylrum -28 ˚C 
Kappa 1,00483 -   Kappa 1,00483 - 
R 8314,3 J/kmol∙K   R 8314,3 J/kmol∙K 
Molmassa 97,6 kg/kmol   Molmassa 97,6 kg/kmol 
Kompressoreffekt 2,19 kW   Kompressoreffekt 2,7 kW 
Massflöde 0,0032 kg/s   Massflöde 0,0022 kg/s 
t_andel 75%       75%   
              
Elpris 102,2 öre/kWh         
Elanvändning 1182,6 kWh/mån     1458 kWh/mån 
Kostnad  1208,2 kr/mån     1489,6 kr/mån 
              

Sänkt kondenseringstemperatur 
Q_prick 5,7 W   Q_prick 6,3 W 
T_kond_ut 20     T_kond_ut 9   
Ny effekt krävd kompr. 1,1 kW   Ny effekt krävd kompr. 1,5 kW 
Minskning procent 51 %     Minskning procent 46 %   
              
Ny förbrukning 576 kWh/mån   Ny förbrukning 793 kWh/mån 
Kostnad efter 589 kr/mån   Kostnad efter 810 kr/mån 
              
Besparing kr 620 kr/mån   Besparing kr 679 kr/mån 
Besparing CO2 5,6 kg/mån   Besparing CO2 6,1 kg/mån 

Totalt 
Besparing kr 1299 kr/mån   15584 kr/år   
Besparing CO2 11,7 kg/mån   140 kg/år   
Besparing El 1271 kWh/mån   15254 kWh/år   
 
 

 

 

 

 

 

 

Scenario 2 
Besparing el per år 7278 7976 kWh 
elkostnad 7435 8149 kr/år 
summa   15584 kr/år 

Besparing 
kr per år   15584 kr/år 

Payback-metoden 
Payback-tid   10 år 
Investeringsstorlek   155838 kr 

Nuvärdesmetoden 
Kalkylränta   10 % 
Livslängd   20 år 
Investeringsstorlek   132674 kr 
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Bilaga 5: Scenario 3 
Kompressor kylrum Kompressor frys 

COP 2,35     COP 0,6   
Effekt 2,19 kW   Effekt 2,70 kW 
Kyleffekt 5,1 kW   Kyleffekt 1,6 kW 
Kylbehov 3,90 kW   Kylbehov 1,22 kW 
t_andel 75%     t_andel 75%   
              
Förbruk. 1182,6 kWh/mån Förbruk. 1458,0 kWh 
Kostnad 1208,2 kr/mån   Kostnad 1489,6 kr/mån 

Flytande Kondensering energi minskning % 
Månad Dag Natt     Dag Natt 
Jan 51,3 51,3     57,4 57,4 
Feb 51,3 51,3     55,5 57,4 
Mar 51,3 51,3     50,7 57,4 
Apr 51,3 51,3     45,1 54,0 
Maj 51,3 51,3     37,2 46,0 
Jun 51,3 51,3     30,8 39,6 
Jul 46,2 51,3     26,5 35,3 
Aug 45,7 51,3     26,2 35,0 
Sep 51,3 51,3     34,5 43,3 
Okt 51,3 51,3     46,1 54,9 
Nov 51,3 51,3     50,7 57,4 
Dec 51,3 51,3     54,6 57,4 

Ny elanvändning 
Månad Månadstotal     Månadstotal 
Jan 576 kWh     622 kWh 
Feb 576 kWh     635 kWh 
Mar 576 kWh     670 kWh 
Apr 576 kWh     735 kWh 
Maj 576 kWh     851 kWh 
Jun 576 kWh     945 kWh 
Jul 606 kWh     1007 kWh 
Aug 609 kWh     1011 kWh 
Sep 576 kWh     891 kWh 
Okt 576 kWh     722 kWh 
Nov 576 kWh     670 kWh 
Dec 576 kWh     642 kWh 
Totalt 6976 kWh/år     9403 kWh/år 
              
Besparing kr 7371 kr/år     8269 kr/år 
Besparing CO2 66 kg/år     74 kg/år 

Totalt per år: 
Besparing: 15308 kWh/år         
  15640 kr/år         
  141 kg/år         
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Scenario 3: Flytade Kondensering  
Besparing el/år 7215 8093 kWh 
elkostnad 7371 8269 kr/år 
summa   15640 kr/år 

        
Besparing 

        
kr per år   15640 kr/år 

Payback-metoden 
Payback-tid   10 år 
Investeringsstorlek   156396 kr 

Nuvärdesmetoden 
Kalkylränta   10 % 
Livslängd   20 år 
Investeringsstorlek   133149 kr 
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Bilaga 6: Scenario 4 
Kompressor kylrum Kompressor frys 

Köldmedium R404a - Köldmedium R404a - 
Cp 0,09 kJ/kg∙K Cp 0,09 kJ/kg∙K 
T_kond 40 ˚C T_kond 40 ˚C 
T_kylrum 1 ˚C T_kylrum -28 ˚C 
n 1,00483 - kappa 1,00483 - 
R 8314,3 J/kmol∙K R 8314,3 J/kmol∙K 
Molmassa 97,6 kg/kmol Molmassa 97,6 kg/kmol 
Kompressoreffekt 2,19 kW Kompressoreffekt 2,7 kW 
massflöde 0,0032 kg/s massflöde 0,0022 kg/s 
t_andel 75%     75%   
COP 2,35   COP 0,6   
            
Kyleffekt 5,15 kW Kyleffekt 1,6 kW 
Kylbehov 3,90 kW Kylbehov 1,22 kW 
            
Elanvändning 1194,4 kWh/mån Elanvändning 1464,6 kWh 
Kostnad 1220,3 kr/mån Kostnad 1496,3 kr/mån 

Sänkt kondenseringstemperatur 
Värmeväxlare ut temp 20 ˚C   15 ˚C 
Energiminskning 51%     37%   
Ny förbrukning 581,9 kWh/mån   926,1 kWh/mån 
elpris 102,2 öre/kWh   102,2 öre/kWh 
Driftskostnad 594,5 kr/mån   946,2 kr/mån 
            
Besparing kr 625,8 kr/månad   550,1 kr/månad 
Besparing CO2 5,64 kg/månad   4,95 kg/månad 
Besparing kWh 612,5 kWh/månad   538,4 kWh/månad 

Besparingar 
Besparing kr 1176 kr/månad 14111 kr/år   
Besparing CO2 11 kg/månad 127 kg/år   
Besparing kWh 1151 kWh/månad 13812 kWh/år   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Scenario 4: Vattenkyld kondensor 
Besparing el/månad 613 538 kWh 
elkostnad 626 550 kr/mån 
summa   1176 kr/mån 

Besparing 
kr per månad   1176 kr/mån 
kr per år   14111 kr/år 

Payback-metoden 
Payback-tid   10 år 
Investeringsstorlek   141107 kr 

Nuvärdesmetoden 
Kalkylränta   10 % 
Livslängd   20 år 
Investeringsstorlek   120132 kr 
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