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Sammanfattning 
 
Södersjukhuset (SÖS) är under om- och nybyggnationer där sjukhuset skall moderniseras och 
byggas ut för att bemöta kravet från den växande befolkningen. Med ett ökande behov av både 
primärvård och akutvård i Stockholm är SÖS en viktig del i planeringen med sin centrala 
position. I planen ingår möjligheter för en ny vårdbyggnad, en ny behandlingsbyggnad samt 
byggnader för teknisk försörjning. Byggnationerna beräknas vara färdigställda år 2018. 
Centralkylproduktion har temporärt ersättas med hyrkylaggregat i en containerlösning.  
 
Efter om- och tillbyggnation kommer fjärrkyla att kopplas in och ersätta den nuvarande 
centralakylproduktionen, vilket kräver en bedömning av kylbehovet. I projektet har tre olika 
kylscenarion utvärderats. Det första kylscenariot omfattar det nuvarande kylbehovet på sjukhuset. 
Det andra kylscenariot omfattar de om-och nybyggnationer som planeras vara klara år 2018, och 
det tredje kylscenariot omfattar om- och tillbyggnationer efter år 2018. Dessa nya byggnader som 
tillkommer skapar förutsättningar för sjukhusets utökade uppdrag. By70, 72 och 74 är 
nybyggnationer medan By03, 04 och 27 är ombyggnationer där ett nytt storkök också är 
inkluderat. Bedömningen av kylbehovet skall användas som underlag vid inkoppling av fjärrkyla.  
 
Det nuvarande kylscenariot har utvärderats från befintliga eldata på kylaggregaten från 
centralkylproduktionen och för de två andra kylscenarion har approximerat kylbehovstillägg efter 
om- och nybyggnation erhållits från Sweco. Nuvarande centralkylbehov uppgår till cirka 2,7 MW, 
för år 2018 bedöms den uppgå till cirka 5 MW och bedöms för scenariot efter år 2018 uppgå till 
cirka 7,2 MW. Det nuvarande centralkylenergibehovet uppgår till cirka 6 400 MWh/år och 
bedöms under år 2018 uppgå till cirka 11 100 MWh/år och bedöms uppgå till 12 500 MWh/år 
efter år 2018. 
 
En utvärdering gällande prioritering för redundansinkoppling har genomförts där det är viktigt att 
SÖS förses med kyla året om, även vid störningar och/eller avbrott i fjärrkylanätet. Detta innebär 
att sjukhuset måste ha kylaggregat i redundans för att kylbehovet skall förses även vid inkoppling 
av fjärrkyla. Med hänsyn till valet mellan komfortabelt klimat för människor att vistas i eller 
välfungerande medicinsk utrustning på sjukhuset, anses välfungerande medicinsk utrustning vara 
prioriterat på sjukhuset. Därmed uppgår redundansen av procceskylbehovet under år 2018 och 
till 900 kW efter år 2018. 
 
I projektet har en utvärdering gjort över huruvida vatten- eller luftkylda kondensorer skall 
användas år 2018 och i scenariot. Driftkostnaden för kylmedelkylarna år 2018 uppgår till 634 000 
kr/år och kommer i scenariot efter år 2018 uppgå till 876 350 kr/år. För kondensorkylning via 
vatten från Årstaviken har hänsyn tagits till temperaturskillnader samt bakteriehalten. Det har 
genomförts utvärdering av driftkostnader för kondensorkylning via vatten från Årstaviken och 
dessa uppgår till 760 400 kr/år för 2018 respektive 997 600 kr/år för scenariot efter år 2018.  

  



 
 

Abstract 
 
Södersjukhuset (SÖS) is under renovation and new construction where the hospital will be 
modernized and expanded to meet the demand of the growing population. With a growing need 
for both primary care and emergency care in Stockholm, SÖS is an important part in the planning 
because of its central position. The plan includes opportunities for a new hospital, a new 
treatment building and buildings for technical support. The buildings are expected to be 
completed in 2018. The cooling system is temporary replaced by rented chillers in a container 
solution. 
 
After the renovation and new construction, district cooling will be switched in and will replace 
the current cooling system, which requires an assessment of the need for cooling. The project has 
three different cooling scenarios evaluated. The first cooling scenario covers the current cooling 
that the hospital is in need of. The second cooling scenario cover the constructions planned to be 
completed in 2018 and the third cooling scenario covers the renovation and new construction 
after 2018. These new buildings will create conditions for the hospital's extended mission. By70, 
72 and 74 are new construction while By03, 04 and 27 are reconstructions where a new 
commercial kitchen also is included. The assessment of the need for cooling is to be used as the 
basis for the connection of district cooling. 

 
The current cooling scenario has been evaluated by existing electrical data on chillers from 
existing cooling system, and for the remaining two scenarios approximated additional cooling 
requirements after renovation and new construction have obtained from Sweco. The current 
central cooling load amounts to approximately 2.7 MW and is expected to amount approximately 
5 MW in 2018, furthermore the cooling load in the future scenario is expected to amounts to 
about 7.2 MW. The current central energy need amounts to approximately 6400 MWh/year and 
is expected to amount 11 100 MWh/year in 2018 and 12 500 MWh/year in the cooling scenario 
after 2018. 
 
An evaluation of current priority for redundancy connection has been carried out where it is 
important that SÖS is provided with cooling all year round, even during disturbances and/or 
interruptions in the district cooling network. This means that the hospital must have chillers in 
redundancy because the cooling requirement must be provided even when the district cooling is 
interrupted. Given the choice between comfortable climates for people to stay in or properly 
functioning in medical equipment in the hospital, well-functioning medical equipment is 
considered to be prioritized in the hospital. The redundancy of process cooling in 2018 and in the 
scenario after 2018 will be 900 kW. 
 
In the project, an evaluation is made for whether water or air-cooled condensers are to be used in 
the future scenario for the handling of excess heat. Operating costs for dry coolers in 2018 
amounts to 634 000 SEK/year and will in the future scenario amount to 876 350 SEK/year. For 
condenser cooling through water from Årstaviken the differences in temperature and bacterial 
content have been taken into consideration. Evaluation of the operating costs for condenser 
cooling through water from Årstaviken have been made, and will amount to 760 400 SEK/year 
for 2018 and 997 600 SEK/year for the scenario after 2018.  
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1. Inledning 

I detta avsnitt beskrivs bakgrunden och syftet med detta projekt.  

1.1 Bakgrund 
Södersjukhuset (SÖS) är ett stort akutsjukhus som är beläget på Södermalm i Stockholm och 
erbjuder vård till alla Stockholms invånare samt patienter från andra län och även från utlandet 
(Södersjukhuset, 2015a). SÖS är det största sjukhuset av de två akutsjukhus som idag finns inom 
Stockholms kommuns gränser och hela sjukhusområdet visas i Figur 1 nedan.  
 

 
Figur 1: Karta över Södersjukhuset inkl. närliggande Rosenlunds sjukhuset (Södersjukhuset, 2015b).   

SÖS är under om- och nybyggnationer där sjukhuset skall moderniseras och byggas ut för att 
bemöta kravet från den växande befolkningen. Med ett ökande behov av både primärvård och 
akutvård i Stockholm är SÖS en viktig del i planeringen med sin centrala position. Det är ett 
sjukhus med ett ökande flöde av patienter som måste dels uppfylla nödvändiga krav för 
patientsäkerhet som arbetsmiljö. I genomsnitt söker 320 personer/dygn sig till akutmottagningen 
som egentligen är dimensionerad för hälften så många patienter. I planen ingår möjligheter för en 
ny vårdbyggnad, en ny behandlingsbyggnad samt byggnader för teknisk försörjning. 
Byggnationerna beräknas vara färdigställda år 2018, vilket kommer att leda till ett ökat kylbehov i 
och med dessa tillökningar då vård vill erbjudas i moderna och hållbara vårdmiljöer. Befintlig 
produktionscentral har rivits och ersatts temporärt med en containerlösning med kylaggregat. 
Flertalet byggnader kommer att rivas och ersättas av nya byggnader (Södersjukhuset, 2015c). 
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1.2 Syfte 
För en framtida inkoppling av fjärrkyla krävs en bedömning tre kylscenarion för att tillgodose 
kylbehovet på SÖS. Scenario 1 avser det nuvarande kylbehovet, scenario 2 avser kylbehovet 
under år 2018 och scenario 3 avser kylbehovet efter år 2018. Syftet med detta projekt är således 
att göra en bedömning av kylbehovet som skall ligga till grund vid inkoppling av fjärrkyla. Vidare 
skall två metoder för kondensorkylning undersökas, kylning med vatten från Årstaviken 
respektive luftkylning för kylning av överskottsvärmen. 
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2. Teori 

I detta avsnitt beskriver genomförd litteraturstudie de fakta och den teori som ligger till grund för detta projekts 
frågeställningar.  

2.1 Kylbehov 
Kylbehovet är det överskottsvärme som måste föras bort från byggnader för att 
inomhustemperaturen skall hållas inom föreskriven temperatursgräns. Sjukhus är ett exempel där 
kylbehovet är uppdelat i två olika huvudenheter, process och klimat. Under de varmaste 
sommardagarna har lokaler med luftsystem för bortförsel av värmeöverskott ett behov av relativt 
stor kyleffekt (Abel och Elmroth, 2006). Processkyla är inte beroende av utomhustemperaturen 
och är praktiskt taget alltid nödvändig vid sjukhus. Kylbehovet för processkyla är ungefär 
detsamma året om och används exempelvis för kylning av medicinsk utrustning, servrar, 
apparater, telerum, ställverk, datarum etc., som inte fungerar utan kyla.  
  
Komfortkyla används för att få behagligt klimat inomhus och är beroende av 
utomhustemperaturen samt den relativa fuktigheten, och det största behovet föreligger då 
temperaturerna är höga. För utomhustemperaturer som understiger 16°C är behovet av 
komfortkyla litet eller inget alls vilket beror på att den låga utomhustemperaturen kan utnyttjas. 
Kylbehovet för komfortkylan varierar under året och används exempelvis för kylning av kontor, 
administrationslokaler, cirkulationsaggregat för vård-, behandlings- och rehabiliteringsavdelningar 
samt luftbehandlingsaggregat och kylbafflar.  
 
En kombination av processkyla och komfortkyla används för speciella avdelningar för att få 
föreskriven inomhustemperatur i utrymmen för personal och patienter samt för kylning av 
röntgen, intensivvård, laborationer, luftbehandlingsaggregat etc. (Ziegeler, 2005).  
 
Enligt riktlinjer för sjukhus bör inomhustemperaturen hållas mellan 21-25°C beroende på 
avdelning och rum (Hansen, m.fl., 2014), dessa kan ses i Appendix A. 

2.2 Olika kyltekniker 
Med tiden har olika kyltekniker som drivs med elektricitet eller värme utvecklats för att 
åstadkomma komfortabelt klimat i byggnader. Nedan följer en kortbeskrivning över ett urval av 
förekommande kyltekniker med tyngdpunkt på kompressorkyla då befintligt system består av 
vätskekylaggregat (VKA). 
 
Frikyla 
Begreppet frikyla avser möjligheten att tillföra kyla när kylbehov föreligger, utan att behöva betala 
för själva köldalstringen. Frikyla omfattas av luft- samt vattenburna kylsystem. För ett luftburet 
system innebär det att kylbehovet kan tillgodoses enbart med hjälp av uteluft, utan att 
kylmaskiner startas. För de vattenburna kylsystemen måste någon form av värmeväxlare mot 
luften installeras (Nilsson, 2011). 
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Evaporativ kyla 
Kylprocessen för evaporativ kyla går ut på att åstadkomma en temperatursänkning hos luften 
genom att fukta den. Detta sker genom att luften fuktas via avdunstning från en våt yta som 
luften passerar. Fuktning är möjlig så länge luften inte är mättad med vattenånga. Vattnet måste 
förångas för att det skall kunna upptas av luften. Vid förångning åtgår värme, denna värme kallas 
ångbildningsvärme och tas från luften. Vatten förångas och upptas av luften vilket medför att 
luftens temperatur sänks. Luftens våta temperatur som även kallas för kylgräns, begränsar den 
lägsta temperaturen som luften kan få via denna typ av kylning (Aronsson och Bergsten, 2001).  
 
Det finns både direkt- och indirekt evaporativ kyla. Med direkt evaporativ kyla erhålls en 
temperatursänkning genom att tilluften i ventilationssystemet fuktas. Den kylda luften som även 
fått ett ökat fuktinnehåll leds in i byggnaden medan den varma luften leds ut. Med indirekt 
evaporativ kyla erhålls temperatursänkning av frånluften genom att den fuktas och därefter sker 
en värmeväxling mellan den kylda frånluften och tilluften (Aronsson och Bergsten, 2001), se Figur 
2. 
 

 
Figur 2: Principskiss över direkt och indirekt evaporativ kylning (Aronsson och Bergsten, 2001). 

 
Sorptiv kyla 
I Sverige finns ett begränsat antal tilluftsaggregat med sorptiv kylning installerade och det går åt 
cirka 1,5 kWhvärme för att alstra 1 kWhkyla (Abel och Elmroth, 2006). Sorptiv kyla är det 
gemensamma namnet för adsorption och absorption. Sorptiv kyla kan endast användas till 
luftburen komfortkyla. Systemet bygger på samma princip som evaporativ kyla, men skillnaden 
mellan sorptiv- och evaporativ kyla är att tilluften i sorptiv kyla torkas innan en 
temperatursänkning sker via direkt- eller indirekt kylning (Aronsson, 2011). För att temperaturen 
på tilluften skall bli så låg som möjligt bör tilluften vara så torr som möjligt. Adsorption innebär 
att torkmedlet inte förändras vilket innebär att det inte sker någon fasändring medan absorption 
innebär att torkmedlet förändras kemiskt och eller fysiskt vilket innebär att det sker fasändring 
(Nilsson, m.fl., 1998). 
 
Sorptionskylaggregat består av en avfuktardel där luftens vatteninnehåll först sänks och en 
kylardel där luften senare kyls genom avfuktning i fuktaren. Värme avges när luftens vattenånga 
kondenserar vilket innebär att det alltid frigörs värme vid sorptionsprocessen och tillförs till den 
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avfuktade luften. Fukten i luften upptas av ett torkmedel vid sorptionsavfuktning vilket för 
adsorption innebär att torkmedlet under sorptionsprocessen inte förändras kemiskt eller fysiskt. 
Då ingen fysisk eller kemisk förändring sker medför det att ingen utlösning eller fasändring av 
torkmedlet sker. För absorption innebär det att torkmedlet under sorptionsprocessen förändras 
kemiskt och/eller fysiskt när det upptar luft och torkmedlet blir flytande vid höga relativa 
fuktigheter (Nilsson, m.fl., 1998).  
 
Figur 3 visar kylprocessen för sorptiv kyla och kan beskrivas på följande vis; uteluften passerar 
genom filtret för att sedan torkas i adsorptionsrotorn och därefter kylas ned i den roterande 
värmeväxlaren. Luften kyls och befuktas ytterligare en gång till önskad temperatur av den 
evaporativa kylaren för att slutligen ledas in i byggnaden (Fuktkontroll, 2013). 
 

 
Figur 3: Kylprocessen för sorptiv kyla innehållande uteluftsspjäll (1), påsfilter (2) och (9), adsorptionsrotor (3), 
tilluftsfläkt (4), roterande värmeväxlare (5), värmebatteri (6), evaporativ befuktare, tilluft (7), frånluftsspjäll (8), 
evaporativ befuktare, frånluft (10), regenereringsbatteri (11) och frånluftsfläkt (12)  (Fuktkontroll, 2013). 

 
Fjärrkyla 
Systemet för fjärrkyla bygger på samma princip som fjärrvärme men istället för att av varmt 
vatten mellan 70 och 120 °C skall distribueras till fastigheter så distribueras cirka 6 °C kallt vatten 
(Svensk fjärrvärme, 2015a). Via fjärrkyla förs överskottsvärme bort på ett effektivt, flexibelt och 
driftsäkert sätt (Fortum, 2014.). Som visas i Figur 4 kyls vatten ner på en produktionsanläggning 
och distribueras sedan genom välisolerade rör under tryck till fastigheter som är i behov av 
avkylning, t.ex. kontor och sjukhus. Vattnet som leds till fastigheternas fjärrkylacentral är omkring 
6°C och pumpas runt i det interna kylnätet för att kyla luften som cirkulerar i fastighetens 
ventilationsanläggning. Detta medför att processer och lokaler kyls ner samtidigt som vattnet 
värms och förs tillbaka till produktionsanläggningen för att kylas ned på nytt. Temperaturen på 
returvattnet ligger vanligtvis på 16°C. Kylsystemet för byggnaden ansluts genom värmeväxlare 
som utnyttjar det kalla vattnet. Denna anslutning kan enkelt anpassas till befintligt system genom 
små justeringar (Svensk Fjärrvärme, 2015b). 
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Figur 4: Process för fjärrkyla från fjärrkylacentral till industri och offentlig miljö och tillbaka till fjärrkylacentralen 
(HEM, 2014).  

Fjärrkyla kan produceras via olika metoder, bland annat produceras fjärrkyla via frikyla där kallt 
vatten från sjöar, vattendrag eller hav pumpas upp och kyler vattnet som cirkulerar i fjärrkylanätet 
via en värmeväxlare. Ett annat sätt att producera fjärrkyla är via absorptionskyla där värmeenergin 
som uppstår vid produktion av fjärrvärme utnyttjas. Det vatten som används för fjärrkylan kyls 
genom att vatten förångas vid en låg temperatur på cirka 3°C, vilket är möjligt på grund av att det 
råder kraftigt undertryck. Ett tredje sätt att producera fjärrkyla är via värmepumpar, vilket är det 
vanligaste sättet i Sverige. Värmepumpen används ofta i fjärrvärmeanläggningar för att utnyttja 
värme som finns i exempelvis renat avloppsvatten vilket medför att den även kan användas till att 
kyla vattnet som cirkulerar i fjärrkylanätet (Svensk Fjärrvärme, 2015b). 
 
Kompressorkyla 
Det klassiska sättet att producera kyla är med kompressordrivna kylmaskiner. En kylprocess tar 
nytta av tryckförändringar för att få förångnings- och kondenseringstemperaturen att inträffa vid 
olika temperaturer (Armatec, 2008). Det som skiljer en kylmaskin från en värmepump är att den 
kalla sidan är den “nyttiga” sidan. Det allmänna syftet med en kylanläggning är att uppta 
värmeenergi från en låg temperaturnivå och avge det vid en högre temperatursnivå (Granryd, 
2006). Elenergi är det kompressionsarbete som tillförs kompressorn för att kylan skall kunna 
levereras (Nilsson, 2011). För kompressordrivna kylmaskiner går det åt cirka 0,3-0,5 kWhel för att 
alstra 1 kWhkyla (Abel, 2006).  
 
En kompressorkylmaskin består av fyra ingående komponenter samt en kylkrets med ett 
cirkulerande köldmedie inuti systemet. I förångaren upptar köldmediet energi vid låg 
temperaturnivå och avger den via kondensorn vid en högre nivå (Nydal, 1998).  De ingående 
komponenterna är förångare, kompressor, kondensor och strypventil. Figur 5 beskriver 
kylmaskinprocessen och dess ingående komponenter. 
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Figur 5: En principskiss över kompressorkylmaskinens komponenter (Nilsson, 2011). 

Förångaren är den värme-upptagande komponenten i ett kylsystem och placeras i det utrymme 
som skall kylas. Köldmediet strömmar in i förångaren vid en låg temperturnivå och värmeväxlar 
med det medium som skall kylas. Köldmediet ändrar aggregationstillstånd och övergår från 
vätska till gas under värmeupptagning (Nydal, 1998).  
 
Kompressorn kan vara av rotations-, kolv-, turbin- eller skruvtyp, och kräver tekniskt arbete. Den 
har som uppgift att pumpa köldmediet från förångaren till kondensorn genom att suga in 
köldmediegas från förångaren. Detta medför att önskat tryck i förångaren upprätthålls, vilket i sin 
tur ger önskad förångningstemperatur (Nydal, 1998).  
 
Den värmeavgivande komponenten i ett kylsystem är kondensorn. Gasen från förångaren leds till 
kondensorn via kompresssorns tryckventil genom tryckröret., där den under värmeavgivning 
ändrar aggregationstillstånd och övergår från gas till vätska.  Vätskan strömmar sedan vidare till 
strypventilen där köldmediets tryck sjunker till ursprungsvärdet, vilket medför att köldmediet 
förångas igen. Denna cykel upprepas till dess att den önskade temperaturen har uppnåtts i 
rummet (Granryd, 2006). 

Om förångningstemperaturen ökas med 1°C medför det en sänkning av kylmaskinens 
elförbrukning med cirka 3 %, samtidigt som en sänkning av kondenseringstemperatur med 1°C 
medför en sänkning av kylmaskinens elförbrukning med cirka 3 % (Axell, 2001). 
Kondenseringstemperaturen kan inte understiga förångningstemperaturen, skillnaden mellan 
dessa temperaturer bör vara minst 15-20°C för att undvika driftproblem (Persson, 2015). 

2.3 Kylfaktor 
I en kylanläggning är det primära intresset kyleffekten som erhålls i relation med eleffekten. Med 
detta resonemang i bakgrunden är det naturligt att definiera ett godhetstal som benämns kylfaktor 
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(COP2) (Granryd, 2006). COP2 är ett mått på hur mycket arbete det krävs för att åstadkomma 
den kyleffekt som behövs, och är inte konstant utan varierar bland annat beroende på 
förångnings- och kondenseringstemperaturen (Nilsson, 2014).  Ju högre temperaturskillnad 
mellan förångnings- och kondenseringstemperatur desto lägre COP2. Högt värde på COP2 
innebär lägre energi åtgång för att tillgodose kylbehov medan lågt värde på COP2 innebär högre 
energi åtgång (Granryd, 2002). COP2 som är beroende av temperaturskillnaderna i kylprocessen 
uttrycks som kyleffekten dividerat med eleffekten enligt 
 

 
där betäckningen COP används både som kylfaktorn och värmefaktor. För att undvika 
missförstånd förtydligas betäckningen med index 2 som avser kylfaktor (Granryd, 2006). Q2 är 
den kyleffekt som levereras och E den eleffekt som har utnyttjats.  

2.4 Kondensorkylning 
En högre utomhustemperatur leder till att kylmaskinerna arbetar med en högre kondenserings 
temperatur, vilket medför en negativ påverkan på COP2. En sämre COP2 på kylmaskinen ökar 
därmed elanvändningen. Värmen som upptagits i förångaren samt den elenergi som har tillförts 
under processen kyls bort med hjälp av ett kylmedel. Detta kan exempelvis vara luft eller vatten. 
Kylmedlet kan avges eller användas i en värmeåtervinningskrets (Jayamaha, 2006). I detta projekt 
undersökt två kylmedel för kondensorkylning, luft- och sjövatten kylning.  
 
Kondensorkylning via luft 
I en kylmedelkrets för kondensorkylning finns kylmedelkylare (KMK) eller kyltorn. KMK är 
oftast placerad på tak utomhus och består av fläktar för att öka effektiviteten genom kylning av 
köldmediet mot uteluften. Systemet är slutet och består av värmeväxlare som oftast är gjord av 
kopparrör och aluminiumlameller samt fläktar som suger omgivningsluft för att kyla ner 
köldmediet med torr kylning.  Från kylprocessen överförs värme med KMK till den omgivande 
luften (Aircoil, 2014). Luftkylda kondensorer är den dominerande designen för mindre system, 
den är också lämpad för större system om tillgången till kylvatten begränsat (Granryd, 2002).  
 
Kondensorkylning via sjövatten 
För kondensorkylning via sjövatten behöver vatten pumpas upp, pumpen har som fördel att den 
låter mindre än fläktar. I sjön placeras rör som skall distribuera sjövattnet till systemet. Vid 
öppningen finns lager av filter som förhindrar smuts och små fiskar från att pumpas upp. 
Kondensorn kan kylas på två sätt genom sjövatten beroende på om materialet på kondensorn är 
korrosionskänsligt för syresatt vatten eller inte. För korrosionsbeständigt material på kondensorn 
pumpas vattnet upp direkt in i kondensorn enligt Figur 6, i annat fall krävs värmeväxlare i 
systemet (Nowacki, 2015). 

𝐶𝑂𝑃! =
𝑄!
𝐸 =

𝐾𝑦𝑙𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡
𝐸𝑙𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡   ,   

(1) 
 



9 
 

 
Figur 6: Egen konstruerad principskiss över vattenkylda kondensorer direkt från sjö innehållande pumpar, 
rörledningar och VKA.  

För system med värmeväxlare pumpas vatten upp från sjön och värmeöverföring sker mellan 
köldmediet och kylmedlet, därefter leds det varma returvattnet tillbaka till sjön. Efter 
värmeväxling pumpas vatten motströms runt i systemet till kondensorn enligt Figur 7.  
 

 
Figur 7: Egen konstruerad principskiss över vattenkylda kondensorer från sjö med värmeväxlare innehållande 
pumpar, värmeväxlare, VKA och rörledningar.  

För dessa system finns ett antal olika värmeväxlare som kan komma till användning, två av dessa 
är tub-och plattvärmeväxlare som visas i Figur 8. Plattvärmeväxlare består av plattor med 
gummipackning. Mellan stativplatta och tryckplatta är plattorna i plattvärmeväxlaren hoptryckta 
av bultar. Genom ledning i tryckplattan går vätskan in i plattvärmeväxlaren och distribueras till 
plattorna. Fördelen med dessa är att de är lätta att rengöra och fler plattor kan läggas till om 
värmeöverföringsbehovet ökar, vilket både spar tid och pengar. Vidare har plattvärmeväxlaren 
hög effektivitet på grund av plattornas pressade mönster och mellanrum, vilket innebär mindre 
överföringsyta och därmed mindre värmeväxlare (WCR, u.å.).   
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Uppbyggnaden av tubvärmeväxlare består av en cylindrisk mantel konstruerad som tryckkärl och 
gavlar som har ett batteri av raka parallella rör (Kursnavet, u.å.). Tubvärmeväxlare är lättare att 
underhålla vid exempelvis rengöring medan plattvärmeväxlare kräver en bättre filtrering av 
sjövatten för att inte sätta igen (Fängström, 2015). Vid val av material på värmeväxlaren kan 
rostfritt stål räcka till sjövatten om det inte består av allt för mycket klorider, i annat fall kan 
syrafasta stål användas (Westermark, 2015). 
 

 
Figur 8: Plattvärmeväxlare t.v  (WCR, u.å.) respektive tubvärmeväxlare t.h, (Nordheat. u.å.)  

Kondensorn bör vara ren vid användning, vilket annars kan ge upphov till en ökning på uppemot 
20 % av kompressoreffekten (Jayamaha, 2006). Exempelvis hög bakteriehalt påverkar 
kondensorerna på så sätt att det växer fouling på tubernas insida. Fouling är uppbyggnaden av 
sediment och skräp på ytan av en värmeväxlare som hämmar värmeöverföring (Deltathx, u.å.). 
Det är därför viktigt att rengöra tuberna, vilket exempelvis kan göras genom Taprogge eller 
genom att öppna värmeväxlarna och på så sätt rengöra. Taprogge är ett automatisk 
tubrengöringssystem där elastiska gummibollar med diameter större än innerdiametern av tuben 
pumpas runt och har som funktion att rengöra tuberna. Bollarna pumpas genom tuberna och 
rengör, sedan fångas de upp av ett filter och förs tillbaka till början där processen upprepas. När 
bollarna blir mindre eller lika stora som tubernas innerdiameter bör dem bytas ut eftersom de inte 
kommer att ha en rengöringseffekt längre (Neuberg, 2008). 
  



11 
 

2.5 Ljudkrav 
I Tabell 1 sammanställs de ljudkrav som ställs för vårdbyggnader under olika timmar på dygnet. 
Dessa riktlinjer tillämpas på både ny och befintlig verksamhet, och bör inte överskridas med mer 
än 5 dBA. Överskrids denna begränsning måste omedelbara åtgärder utföras för att reducera 
buller men det finns undantags fall där det är kort avstånd till industrin, i detta fall ett centralt 
sjukhus. Om det i detta fall bedöms vara ekonomiskt orimligt med åtgärder för att uppfylla 
ljudkravet enligt Tabell 1 accepteras en ljudöverskridning på upp till 5 dBA (Naturvårdsverket, 
1983).  
 
Tabell 1: Sammanställning av ljudkrav för vårdbyggnader under olika timmar på dygnet (Naturvårdsverket, 1983). 

 
Områdesanvänding 

Ekvivalent ljudnivå i dBA Högsta ljudnivå i 
dBA ”FAST” 

Dag kl. 07-18 Kväll kl. 18-22 
samt söndag och 
helgdag kl. 07-18 

Natt kl. 22-
07 

Momentana ljud 
nattetid kl. 22-07 

Bostäder och 
rekreationsytor i 
bostäders 
grannskap samt 
utbildningslokaler 
och 
vårdbyggnader.  

 
55 

 
50 

 
45 

 
55 

 

2.6. Redundans 
När säkerheten på sjukhus planeras måste de tekniska försörjningssystemen utformas för att en 
god robusthet skall erhållas. Redundans är ett extra system som omfattas av robustheten och är 
närvarande för att klara av att hantera försörjningen om oväntade störningar eller händelser 
inträffar (Region Skåne, 2011). Redundans medför att försörjningen upprätthålls på annorlunda 
sätt än normalt vid fel och avbrott. Redundans är nödvändigt på grund av att avbrott i 
försörjningen av främst el kan medföra stora konsekvenser då det exempelvis finns 
livsupprätthållande apparater i form av medicinsk utrustning som är beroende av el. Trots att 
konsekvenser inte helt kan förhindras vid störningar eller oväntade händelser kan en god 
robusthet emellertid lindra konsekvenserna (Krisberedskapsmyndigheten, 2008). 
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2.7. Översikt Södersjukhuset 
SÖS kommer att få en utökad kapacitet inom en rad olika områden. En del av de patienter som 
idag söker akutvård på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna kommer istället att få vård på 
SÖS (Södersjukhuset, 2015c). I projektplanen framgår att en hel del om- och nybyggnationer 
kommer att ske samtidigt som en omfattande teknisk upprustning kommer att genomföras i den 
befintliga vårdmiljön. Dessa nya byggnader skapar förutsättningar för sjukhusets utökade 
uppdrag. I Figur 9 visas en översikt över de inplanerade byggnationerna. By70, 72 och 74 är 
nybyggnationer medan By03, 04 och 27 är ombyggnationer som också inkluderar yta för ett nytt 
storkök (Locum, 2015). 
 

 
Figur 9: Översikt av om- och nybyggnationer inom sjukhusområdet till år 2018 (Sweco, 2014).  

Tillökningarna kommer innebära en ökning av bruksarea (BRA). I Tabell 2 nedan presenteras en 
samanställning av BRA för tillkommande ytor (Sweco, 2014).  
 
Tabell 2: Sammanställning av tillkommande ytor för sjukhusområdet (Sweco, 2015). 

Scenario Yta, BRA 

Nuvarande 211 606 
2018 245 602 
Efter år 2018 265 901 

2.8. Befintlig kylanläggning 
Kylsystemet på SÖS består för nuvarande av fyra vattenkylda vätskekylaggregat (VKA) 
benämnda VKA1-4 presenterade i Tabell 3. VKA försörjer en ringmatad centralkylkrets i 
bergkulvertsystemet. Att den är ringmatad betyder att försörjningen sker via flera anslutningar, 



13 
 

om den primära anslutningen skulle gå av eller gå sönder innebär det att försörjningen sker 
genom en sekundär anslutning.  
 
Tabell 3: Nuvarande kylaggregat för centralkylproduktion med modell och kompressortyp angiven (Hansen, 2015). 

Vätskekylaggregat (VKA) Modell Kompressortyp 

VKA1 Carrier 30HXC200 Skruvkompressor 
VKA2 Carrier 30HXC200 Skruvkompressor 
VKA3 Carrier 30HXC260 Skruvkompressor 
VKA4 Carrier 30HXC140 Kolvkompressor 
 
VKA1-3 producerar kyla mot centralkylkretsen under sommarperioden och den överskottsvärme 
som uppkommer hanteras av sex befintliga KMK som är placerade utomhus. VKA3 har en 
återvinningskondensor och återvinner sin kondensorvärme till sjukhusets värmesystem under 
vinterperiod. På grund av ett ökat centralkylbehov där fler kylförbrukare är inkopplade under 
sommaren kopplas även VKA4 in, denna användes tidigare som reservkapacitet. Detta leder till 
att stadsvatten kopplas in för nödkylning av den extra överskottsvärmen från VKA4 på grund av 
att kyleffekten i de sex befintliga KMK inte kan hantera den. Den tidigare kylcentralen har rivits 
och har ersatts av en containerlösning, vilket visas i Figur 10. Detta är en tillfällig lösning då det 
råder platsbrist under om- och nybyggnationen. Denna tillfälliga lösning påverkar inte 
kylförsörjningen på sjukhuset då försörjningsprincipen är densamma. 
 

 
Figur 10: Bild över containerlösningen som för tillfället finns på SÖS. 4 stycken VKA står inne i de befintliga 
containrarna med varsin KMK på taket. Foto: Shyar Kadir, tagen under ett studiebesök på SÖS den 13 april 2015. 
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2.9. Årstaviken 
Mälaren består av många vikar, en av dessa är Årstaviken som ligger mellan Årsta och 
Södermalm. I öster avgränsas den av Hammarbyslussen och i väster av Liljeholmsbron. Tidigare 
saknade den förbindelse med Saltsjön men när Hammarbyslussen öppnades på 1920-talet ledde 
det till att saltvatten flödade in och att täthetsskikten i bottenvattnet fick relativt låga syrehalter 
under sommaren, men total syrebrist förekommer inte. Under vintern är vattnet omblandat.  
Tillrinning presenterad i Figur 11 från bland annat närliggande industriområden och flerfamiljehus 
gör att Årstaviken är väldigt känslig för föroreningar i jämförelse med de öppna delarna av 
Mälaren. Detta beror på att det är ett ganska instängt vattenområde med begränsad 
vattenomsättning. Vattenomsättningen kan regleras med tappningar via Hammarbyslussen, bland 
annat genom ventiler i portarna eller genom att hålla slutportarna öppna.  
 

 
Figur 11: Tillrinning från bl.a. närliggande industriområden och flerfamiljehus, där förklaring för de olika figurerna 
på bilden presenteras uppe i det högra hörnet (Stockholms Stad, 2006.).  
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Halterna av fosfor och kväve som tillförs Årstaviken genom miljöfarlig verksamhet, arbetsplatser, 
flerfamiljsbebyggelse, vägar och spårområden belägna i närheten är måttligt höga till höga. Även 
klorofyllhalterna och siktdjupet är måttligt höga. Vid flera tillfällen har vattnet varit användbart 
med anmärkning eller oanvändbart för bad pga. att bakterietalen är höga vilket presenteras i Figur 
12 för perioden 1970-2000. 
 

 
Figur 12: Bakterier, antal/100 ml i Årstaviken 1970-2000 i logaritmisk skala (Stockholms stad, 2006). 

Förhöjda halter av tungmetaller har påvisats vid provtagning av sedimenten i Årstaviken, främst 
höga halter av organiska miljögifter i form av PAH och PCB (Stockholms Stad, 2006). I Figur 13 
presenteras temperaturskillnader under tidsperioden februari 2012 till februari 2015 på tre djup, 
0.5, 4 och 8 meters djup, vilket är viktigt att se över vid eventuell kondensorkylning mot viken.  

 
Figur 13: Temperatursskillnader i Årstaviken från februari 2012 till februari 2015 (Stockholms Vatten, 2015). 
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3. Problemformulering 
Kylförsörjningen på SÖS sker som tidigare benämnts på lokal nivå, detta inkluderar både 
komfort- och processkyla. Den eventuella inkopplingen av fjärrkyla kräver en analys av 
kylbehovet på sjukhuset. Befintliga eldata från vätskekylaggregaten finns att tillgå och vidare 
behövs en kylfaktor som kommer att variera beroende på kondenseringstemperaturen. Det totala 
kylbehovet kommer att se annorlunda ut efter om- och nybyggnationerna. En timvis 
approximation av det framtida kylbehovet skall presenteras för att summeras med nuvarande 
kylbehov. Nedan följer projektets delmål.  
 
● Beräkna den nuvarande kyleffekten baserad på befintliga eldata med en varierande 

kylfaktor som kommer att variera baserad på utomhustemperaturen. 
● Presentera kylbehovet efter om- och tillbyggnation baserad på approximerat 

kylbehovstillägg som erhålls från Sweco. 
● Reda ut vilken typ av kyla som skall ha redundans kylförsörjning och se över om en 

eventuell bortprioritering av komfortkyla kan utföras. 
● Se över vilken effekt på VKA som skall kunna täcka behovet av redundans 

kylförsörjning. 
● Se över om man skall använda VKA med en luftkyld kondensor eller en 

kondensorkylning med vatten från Årstaviken? Här bör hänsyn tas till installation och 
drift samtidigt som man ser över temperaturen och kvalitén på vattnet i Årstaviken.   
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4. Metod och modell 

De delmål som finns formulerade bör uppfyllas för att finna en lösning på problemet. Modellen 
som illustreras i Figur 14 beskriver tillvägagångssättet som sker stegvis från problemformulering 
fram till lösning.  I de olika stegen ingår datainsamling, beräkningar, möjliga tekniker, prioritering 
av val samt känslighetsanalys och resultat.  
 

 
Figur 14: Modell över tillvägagångssättet i projektet. 

4.1 Begränsningar 
Eftersom det finns ett antal olika VKA och olika sätt att kyla ner en anläggning bör en 
avgränsning göras för de VKA och metoder som är relevanta och prioriterade i detta projekt. De 
VKA som behandlas i detta projekt är av märket Carrier och förångningstemperaturen hålls 
konstant på 13°C/7°C medan kondenseringstemperaturen varierar enligt 22°C/28°C, 34°C/40°C 
och 49°C/55°C beroende på vinter- eller sommarperiod. Vidare har begränsningar gjorts på 
lastkapaciteten för KMK där de arbetar på full kapacitet under sommarperioden och 30 % under 
vinterperioden, baserat på Appendix D.  
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4.2 Indata 
För beräkning av kylbehovet på SÖS har timvis eldata samt approximerad kylbehovs tillägg efter 
om- och nybyggnation erhållits från Sweco (Svyrydonova, 2015). Vidare har hänsyn tagits till 
utomhustemperaturer erhållna från Sweco (Svyrydonova, 2015). För Årstaviken har information 
om bakteriehalten samt temperaturer i viken på djupet 0.5, 4 och 8 meter erhållits från 
Stockholms Vatten (Erlandsson, 2015) och (Stockholms Stad, 2006).  

4.3 Styrning av VKA 
I befintliga anläggningar är det nödvändigt att regelbundet genomföra funktionskontroll och 
förebyggande underhåll, både för driftsäkerheten och energianvändningen.  
 
I en kylanläggning kan styrningen av VKA variera i drift, till- och frånslag samt att 
kapacitetsreglering kan ske på många olika sätt, bland annat beroende på vilken typ av VKA som 
finns. I den befintliga anläggningen på SÖS återfinns fyra parallellkopplade VKA (Appendix E) 
av olika kompressortyper. VKA styrs till och från med avseende på antalet kompressorer och 
köldbärartemperaturen (KBT) hålls på den konstanta temperaturen 13°C/7°C. 
 
Antagande om styrning av VKA har gjorts baserad på sommar- och vinterperioder. Styrningen 
under vinterperioden sker på följande vis: 
 

1. VKA3 som även har värmeåtervinning står för den primära kylförsörjningen på 
sjukhuset under vinterperioden med en värmebärartemperatur (VBT) på 49°C/55°C. 

2. VKA1 är i standby-läge med en VBT på 22°C/28°C för att komplettera vid behov om 
VKA3 inte kan förse kylbehovet. 

3. VKA2 och VKA4 är inte i bruk under vinterperioden.  

För sommarperioden gäller följande: 
 

1. VKA1-2 arbetar med 2 olika VBT som är direkt beroende av utomhustemperaturen. När 
utomhustemperaturen hålls under 16°C arbetar de med en VBT på 22°C/28°C respektive 
34°C/40°C när utomhustemperaturen överstiger 16°C. 

2. VKA3 arbetar med en VBT på 34°C/40°C och är i standby-läge tills dess att 
lastkapaciteten för VKA1-2 inte räcker till för att förse kylbehovet.  

3. När utomhustemperaturen stiger och VKA1-3 arbetar med en lastkapacitet på minst 95 
%, tas VKA4 i bruk för komplettering med en VBT på 34°C/40°C. 

Detta är de villkor som gäller under året baserad på olika perioder och utomhustemperaturer. 
Kylfaktorn kommer att variera för VKA i och med att de arbetar på olika VBT, och även de olika 
lastkapaciteterna har en påverkan på kylfaktorn. I Appendix B visas de olika laststegen som är ett 
mått på vilken procentuell verkningsgrad av kapaciteten som VKA arbetar på.  
 
Dataprogrammet ECAT har erhållits från VKA leverantören Carrier (Nilsson, 2015) för att 
analysera kylfaktorn vid olika VBT samt olika laster som VKA arbetar på. I programmet väljs den 
VKA som skall simuleras och därefter krävs manuell inmatning utifrån antaganden om styrning 
av VKA. Detta visas i Appendix B för samtliga maskiner och de olika VBT som VKA arbetar på.  
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Varje kyleffekt erhålls baserat på kompressoreffekten för de olika laststegen som VKA arbetar på. 
De befintliga VKA har åtta laststeg bortsett från VKA3 som har sex laststeg, detta visas i 
Appendix B. 
 
Simuleringen i ECAT presenteras i Figur 15-22 i kapitel 5. I Figur 15 visas hur VKA1 verkar vid 
olika laststeg. Med hjälp av Microsoft Excels inbyggda funktion erhålls en ekvation som 
presenteras i Figur 15, för linjen som har aproximerats utmed punkterna som föreställer olika 
laststeg för VKA1 under vinterperioden. Därefter görs en aproximation av kyleffekten med 
avseende på kompressoreffekten där Q2 i ekvationen är kyleffekten och E är kompressoreffekten. 
 
Denna metod har upprepats för de övriga VKA för att på samma sätt approximera en ekvation 
för varje enskild VKA. Detta görs för att kunna bedöma i vilken grad som elförbrukningen 
påverkar driften av VKA. I Figur 16 presenterar kyleffekten som funktion av kompressoreffekten 
under sommarperioden för VKA1 och VKA2. I Figur 17, 18 och 19 presenteras kyleffekten som 
funktion av kompressoreffekten för VKA3 under vinterperioden och sommarperioden respektive 
VKA4 under sommarperioden.    
 
Med antagna villkor för styrning av VKA under vinter- och sommarperiod, samt ekvationer från 
Figur 15-19 har beräkningar utförts för kylbehovet med hjälp av Microsoft Excels inbyggda if-
funktion. Detta inkluderar både kylbehovet och kylenergibehovet för samtliga timmar under året 
på SÖS. Totalt har den inbyggda if-funktionen baserats på sex villkor för beräkning av 
kylbehovet. Dessa villkor är,  

 
1. om utomhustemperaturen är under 16°C och kompressoreffekten är under 258 kW 

används följande villkor för VKA1,  

𝑖𝑓 𝑎𝑛𝑑 𝑇 < 16;𝐸 < 258 ; −0,0035 ∙ 𝐸!"#!! + 6,2485 ∙ 𝐸!"#! − 29,815 + −0,0035 ∙

𝐸 − 𝐸!"#! ! + 6,2485 ∙ 𝐸 − 𝐸!"#! − 29,815; 0 , 

 
där E är kompressoreffekten som villkoret maximalt kan uppnå, 258 kW. Emax1 är den 
kompressoreffekt för VKA1 som utnyttjas vid den specifika timmen. 
 

2. Om utomhustemperaturen är över 16°C och kompressoreffekten är mellan 332-568 kW 
används följande villkor för VKA1-2 tillsammans med VKA3,  

 𝑖𝑓 𝑎𝑛𝑑 𝑇 > 16;𝐸 ≤ 568;𝐸 > 332 ; 2 −0,0066 ∙ 𝐸!"#!! + 4,8657 ∙ 𝐸! + 21,132 +

−0,0072 ∙ 𝐸 − (𝐸!"#! ∙ 2) ! + 5,3588 ∙ 𝐸 − (𝐸!"#! ∙ 2) − 25,259; 0 , 

 
där E är kompressoreffekten som befinner sig mellan 332-568 kW. Emax1 är den maximala 
kompressoreffekt för VKA1 som utnyttjas vid den specifika timmen. 
 

3. Om utomhustemperaturen är över 16°C och kompressoreffekten är över 563 kW 
används följande villkor för VKA1 och VKA2, tillsammans med VKA3 och VKA4,  
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𝑖𝑓 𝑎𝑛𝑑 𝑇 > 16;𝐸 > 563 ; 2 −0,0066 ∙ 𝐸!"#!!!! + 4,8657 ∙ 𝐸!"#!!! + 21,132 +

−0,0072 ∙ 𝐸!"#! ! + 5,3588 ∙ 231− 25,259 + −0,001 ∙ 𝐸 − 563 ! + 0,2153 ∙
𝐸 − 563 ! − 9,0943 ∙ 𝐸 − 563 + 129,64; 0 , 

 
där E är kompressoreffekten som överstiger 563 kW. Emax1-2 är den maximala kompressoreffekten 
för VKA1 och VKA2 vid den specifika timmen och Emax3 maximala är kompressoreffekten för 
VKA3 vid den specifika timmen. VKA4 täcker det resterande behovet när kompressoreffekten 
överstiger 563 kW.  
 

4. Om utomhustemperaturen är över 16°C och kompressoreffekten är under 332 kW 
används följande villkor för VKA1 och 2,  

𝑖𝑓 𝑎𝑛𝑑 𝑇 > 16;𝐸 ≤ 332 ; −0,0066 ∙ 𝐸 − 𝐸!"#!)! + 4,8657 ∙ (𝐸 − 𝐸!"#! + 21,132 +
−0,0066 ∙ 𝐸!"#! ! + 4,8657 ∙ 𝐸!"#! + 21,132; 0 , 

 
där E är kompressoreffekten som maximalt kan vara 332 kW och Emax1 är den maximala 
kompressoreffekten för VKA1 för den specifika timmen. VKA2 täcker det resterande behovet 
när kompressoreffekten överstiger 166 kW.  
 

5. Om utomhustemperaturen är under 16°C och kompressoreffekten är över 258 kW 
används följande villkor för VKA1 tillsammans med VKA3, 

𝑖𝑓 𝑎𝑛𝑑 𝑇 ≤ 16;𝐸 > 258 ; 2 −0,035 ∙ 𝐸!"#!!!! + 6,2485 ∙ 𝐸!"#! − 29,815 −

0,0064 ∙ 𝐸 − 258 ! + 4,1819 ∙ 𝐸 − 258 + 23,406; 0 , 

 
där E är kompressoreffekten som överstiger 258 kW och Emax1-2 är den maximala 
kompressoreffekten för VKA1 och VKA2. VKA3 täcker det resterande behovet när 
kompressoreffekten överstiger 258 kW. 
 

6. Under vinterperioden står VKA3 för hela försörjningen och följande villkor används för 
VKA3,  

𝑖𝑓 𝑇 < 16 ; 0,0064 ∙ 𝐸! + 4,1819 ∙ 𝐸 + 23,406 . 
 

där E är kompressoreffekten för den specifika timmen.  

4.4 Prioritering vid redundans 
Processkylan håller inomhustemperaturen på SÖS på rimliga nivåer över hela året med hänsyn till 
medicinsk utrustning som inte arbetar optimalt vid för varma inomhustemperaturer. På grund av 
att den kalla utomhustemperaturen kan utnyttjas för frikylning är behovet av komfortkyla litet 
eller inget alls för utomhustemperaturer som understiger 16°C. Detta innebär att behovet för 
komfortkyla tillkommer under sommarperioden då utomhustemperaturen överstiger 16°C. Med 
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hänsyn till denna temperaturbegränsning har kylbehovet för process-och komfortkyla 
identifierats vid beräkning.  
 
Det är viktigt att SÖS förses med kyla året om, även vid störningar och/eller avbrott i fjärrkyla 
nätet. Detta innebär att sjukhuset måste ha VKA i redundans för att kylbehovet skall förses även 
vid inkoppling av fjärrkyla. Med hänsyn till valet mellan komfortabelt klimat för människor att 
vistas i eller välfungerande medicinsk utrustning på sjukhuset anses välfungerande medicinsk 
utrustning vara prioriterat på sjukhuset. Vid prioritering av välfungerande medicinsk utrustning 
antas redundans av processkyla vara mest nödvändig på sjukhuset.  

4.5 Kondensorkylning via luft 
För luftkyld kondensor installeras KMK utomhus. För att identifiera hur många KMK som krävs 
för att hantera avgiven kondensorvärme kontaktades Aircoil AB (Lindskog, 2015). Detta är vad 
Lindskog baserade beräkningar på, 
 

• Total kapacitet i kW 
• Dimensionerande utomhustemperatur 
• Kondenseringstemperatur 
• Max tryckfall 
• Kylmedie 
• Ljudkrav 
• Flöde.  

 
På grund av att information om tryckfall saknades beräknade Lindskog utifrån approximativ 
standard värden på tryckfall. Utifrån erhållen information från Lindskog beräknades 
elförbrukningen för KMK baserat på 3000 drifttimmar för sommarperioden då KMK körs på full 
effekt enligt 

𝑊 = 𝑃!"ä!! ∙ 𝑡  ,             (5) 
  
där W är elförbrukningen som är beroende av fläkteffekten PFläkt och antalet drifttimmar t. 
Elförbrukningen för KMK under vinterperioden baseras på 5760 drifttimmar och arbetar på 
cirka 30 % av sin kapacitet som framgår i Appendix D. Enligt information från Locum (Hansen, 
2015) uppgår elpriset per kWh till 1 kr, vilket utnyttjats i beräkningarna för driftkostnaden. I och 
med att rörledningar för KMK redan är framdragna på plats innebär det en installationsbesparing 
på mellan 0,8-1,2 Mkr enligt Locum (Hansen, 2015).   

4.6 Kondensorkylning via vatten från Årstaviken  
För kondensorkylning med vatten från Årstaviken bör den ingående kylmedeltemperaturen inte 
understiga 20°C (Appendix F). En för låg ingående kylmedeltemperatur innebär att det inte kan 
upprätthållas en bra kondenserings- och förångningstemperatur vilket medför att VKA inte 
fungerar bra och inte kyler som den skall. För att undgå detta med för låg ingående 
kylmedeltemperatur kan dysan i strypventilen på kondensorn bytas ut eller ökas, alternativt kan 
en del av kylvattnet återcirkuleras för att hålla temperaturen på den nivå som VKA klarar av.  
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I Figur 13 visas temperaturer på vattnet från Årstaviken under de gångna åren och i Figur 12 visas 
vikens bakteriehalt. Vattnets temperatur under sommarperioden hålls på cirka 20°C, vilket 
underlättar för nedkylning av kondensorn. Sjövatten är generellt kallare än luft vilket gör att 
åtgärden kan användas längre än luftkylning. Bakteriehalterna i viken har under perioder uppmäts 
vara höga, men vattenkvalitén påverkar inte nedkylningen av sjukhuset och vattnet kan därför 
användas.   
 
Processor AB som levererar bland annat värmeväxlare kontaktades för att identifiera vilken 
värmeväxlare som är bäst i detta system. Processor AB (Westermark, 2015) förespråkade 
plattvärmeväxlare på grund av att de kan göras mindre i och med en bättre överföringsförmåga. 
En annan fördel med plattvärmeväxlare är att de är lätta att rengöra men kräver filtrering av 
sjövatten för att inte sätta igen. För val av material för värmeväxlare kan det syrafasta stålet AISI 
316 som är korrosionsbeständigt väljas då den är tillräcklig för vatten från Årstaviken.  
 
Locum har gjort en uppskattning av installation- och driftkostnader för vattenkylning och menar 
att installationskostnaden uppgår till cirka 10-12 Mkr. För drift- och underhållskostnader 
uppskattar Locum ett påslag på 15-20 % jämfört med kondensorkylning via luft. Dessa 
uppskattningar utnyttjas i beräkningarna för kondensorkylning via vatten från Årstaviken och 
driftkostnader baseras på ett påslag på 20 %.  

5. Resultat 

Simuleringen av VKA1-4 i ECAT presenteras i Figur 15-22. 

 
Figur 15: Kyleffekten som funktion av kompressoreffekten för VKA1 under vinterperioden.  
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Figur 16: Kyleffekten som funktion av kompressoreffekten för VKA1 och VKA2 under sommarperioden. 

 
Figur 17: Kyleffekten som funktion av kompressoreffekten för VKA3 under vinterperioden.  
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Figur 18: Kyleffekten som funktion av kompressoreffekten för VKA3 under sommarperioden. 

 
Figur 19: Kyleffekten som funktion av kompressoreffekten för VKA4 under sommarperioden.  

Figur 20 illustrerar hur COP2 beror av VBT för VKA1-2 och värdena har erhållits från 
programmet ECAT. VKA1-2 har en begränsning på minsta ingående VBT på 20°C respektive 
maximal ingående VBT på 42°C för KBT 13°C/7°C.  
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Figur 20: Kylfaktorn som funktion av ingående värmebärartemperatur för VKA1-2.  

På samma sätt har Figur 21 och Figur 22 framtagits för VKA3 respektive VKA4, där COP2 beror 
av ingående VBT. För VKA3 är begränsningen för minsta ingående VBT 20°C och maximal 
ingående VBT på 59°C. KBT hålls som tidigare nämnts på 13°C/7°C.  

 
Figur 21: Kylfaktorn som funktion av ingående värmebärartemperatur för VKA3. 
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Figur 22: Kylfaktorn som funktion av ingående värmebärartemperatur för VKA4. 

För VKA4 är minsta ingående VBT 20°C respektive maximal ingående VBT på 42°C för en 
KBT 13°C/7°C. 
 
Tabell 4 visar en sammanställning av den maximala kyleffekten på VKA som kan läsas av från 
Appendix B. Den maximala kyleffekten för VKA erhålls vid simulering i ECAT baserat på 
styrning av VKA som återfinns i kapitel 4.3.  
 
Tabell 4: Samanställning av nuvarande VKA för centralkylproduktionen med erhållna kyleffekter genom simulering 
i ECAT. 

Vätskekylaggregat (VKA) Modell Kyleffekt (kW) 

VKA1 Carrier 30HXC200 665/744 (Sommar/Vinter) 
VKA2 Carrier 30HXC200 665 (Sommar) 
VKA3 Carrier 30HXC260 834/706 (Sommar/Vinter)) 
VKA4 Carrier 30HXC140 484 (Sommar) 
 
Uppmätt data av elförbrukningen från VKA presenteras i Figur 23. På temperaturer över 25°C 
uppstår ingen större tillökning av elförbrukning. Detta betyder att de befintliga VKA körs med 
full kapacitet när temperaturen överstiger 25°C. 
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Figur 23: Eget diagram över uppmätt elförbrukning för centralkyla under perioden september 2013 – augusti 2014. 

Elförbrukningen konstaterar att kylbehovet för komfortkyla kan förses till en utomhustemperatur 
på 25°C. Detta innebär att kylbehovet som baserats på timvis elförbrukning inte varierar avsevärt 
efter 25°C, vilket visas i Figur 24. Den stora variationen i kylbehov mellan 0-16°C beror på 
annorlunda VBT som har beskrivits i 4.3.  
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Figur 24: Eget diagram över centralkylproduktionen från september 2013 till augusti 2014 baserat på uppmätt 
elförbrukning och en varierande kylfaktor. 

En sammanställning av effektbehovet för centralkyla fördelat på process- och komfortkyla 
presenteras i Tabell 5. Det nuvarande processkylbehovet är 550 kW och ökar med 350 kW till år 
2018, samtidigt som nuvarande komfortkylbehovet under sommarperioden på 2200 kW ökar 
med 1 900 kW till år 2018. För scenariot efter år 2018 bedöms ingen tillökning av 
processkylbehovet men komfortkylbehovet ökar med ytterligare 2 200 kW.  
 
Tabell 5: Centralkylbehov för utvärderade kylscenarion. 

 Centralkylbehov - 
Nuvarande 

Centralkylbehov - 
2018 

Centralkylbehov – 
Efter år 2018 

Processkyla (kW) 550 900 900 
Komfortkyla (kW) 2 200 4 100 6 300 
Totalt (kW) 2 750 5 000 7 200 
 
 
I Figur 25 presenteras fördelningen av kylbehovet mellan process- och komfortkyla för scenariot 
efter år 2018 där processkyla täcker 12 % och komfortkyla täcker 88 %. 
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Figur 25: Fördelning av process- och komfortkylbehovet för scenariot efter år 2018.  

Figur 26 visar prognosen över centralkylbehovet på SÖS i form av ett varaktighetsdiagram. Den 
hastiga förändringen i kylbehov visar på att utomhustemperaturen har överstigit 16°C vilket 
innebär att större delen av centralkylbehovet utgörs av processkyla, både i nuvarande samt 
framtida kylscenarion (efter år 2018).     

 
Figur 26: Varaktighetsdiagram över centralkylbehov för utvärderade kylscenarion. 
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Centralkylenergibehovet presenteras i Tabell 6. Energibehovet utgörs till största delen av 
processkyla, samtidigt som kylenergibehovet uppskattas att öka från 6 400 MWh/år till 12 500 
MWh/år. Den procentuella fördelningen av nuvarande kylenergibehov presenteras i Figur 27. 
 
Tabell 6: Centralkylenergibehov för utvärderade kylscenarion. 

 Centralkylenergibehov 
- Nuvarande 

Centralkylenergibehov 
- 2018 

Centralkylenergibehov 
– Efter år 2018 

Processkyla 
(MWh/år) 

4 800  7 600 7 600 

Komfortkyla 
(MWh/år) 

1 600 3 500 4 900 

Totalt 
(MWh/år) 

6 400 11 100 12 500 

 

 
Figur 27: Fördelning av nuvarande centralkylenergibehov där processkyla utgör den största delen. 

Nyckeltal för total energianvändning och kyleffekt presenteras i Tabell 7. Ett ökat 
komfortkylbehov inom SÖS leder således till att nyckeltal för kyl- och kylenergibehovet ökar 
markant.  
 
Tabell 7: Nyckeltal för energi och effekt baserade på tillkommande ytor samt kylscenarion för år 2018 och efter år 
2018. Dessa nyckeltal är vanliga för att se om åtgärder och verksamhet går åt rätt håll. 

 Sjukhusets yta 
(m2) 

Nyckeltal energi 
(kWh/m2) 

Nyckeltal effekt 
(W/m2) 

Nuvarande 211 606 30,2 13 
2018 245 602 45,2 20,4 
Efter år 2018 265 901 47 27,1 
 
  

Processkyla 
75% 

Komfortkyla 
25% 
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Priotering av redundans 
Prioritering av kylbehov för redundans har beskrivits i kapitel 4.4, resultatet kan ses i Tabell 5. 
Processkylbehovet uppgår till 12 % av det totala kylbehovet vilket visas i Figur 25 och motsvarar 
900 kW. Därmed behövs en installerad effekt på 900 kW i redundans efter år 2018.  
 
Kondensorkylning via luft 
Den totala elförbrukningen för KMK år 2018 uppgår till 634 MWh/år och presenteras i Tabell 8. 
402 MWh förbrukas under sommarperioden respektive 232 MWh under vinterperioden, vilket 
leder till att elkostnaden uppgår till 634 00 kr/år. Inköpspriset inkl. frakt för KMK ligger på 
380 000 kr/styck vilket skulle motsvara 1,9 Mkr för de fem KMK som krävs för att täcka 
kylbehovet år 2018 (Lindskog, 2015).  
 
För det scenariot efter år 2018 uppgår den totala elförbrukningen för KMK till 876 MWh/år där 
527 MWh förbrukas under sommarperioden respektive 304 MWh under vinterperioden. För att 
täcka kylbehovet som uppstår efter år 2018 krävs sju KMK av annan modell med inköpspris inkl. 
frakt på 462 000 kr/styck (Lindskog, 2015). För dessa skulle totalpriset vid inköp uppgå till cirka 
3,2 Mkr med en årlig elkostnad på 876 350 kr.  
 
Tabell 8: Elförbrukningen för KMK år 2018 och efter år 2018 där kostnaden har baserats på ett elpris på 1 kr/kWh. 

Period År 2018 Efter år 2018 

Elförbrukning (kWh) Pris (Kr) Elförbrukning (kWh) Pris (Kr) 
Sommar 402 000 402 000 527 500 527 500 
Vinter 232 000 232 000 303 850 303 850 
Totalt 634 000 634 000 876 350 876 350 
 
Kondensorkylning via vatten från Årstaviken 
Baserat på ett driftpålägg på 20 % i jämförelse med kondensorkylning via luft, uppgår den totala 
elförbrukningen för kondensorkylning med vatten från Årstaviken år 2018 till 760 MWh/år. 
Detta kan ses i Tabell 9 som visar att förbrukningen under sommarperioden uppgår till 482 
MWh, respektive 278 MWh under vinterperioden.  
 
För det scenariot efter år 2018 uppgår den totala elförbrukningen till 998 MWh/år, där 633 MWh 
förbrukas under sommarperioden respektive 365 MWh under vinterperioden.  
 
Tabell 9: Driftkostnader för utrustningen som krävs för att ha en vattenkyld kondensor år 2018 och efter år 2018. 

Period År 2018 Efter år 2018 

Elförbrukning (kWh) Pris (Kr) Elförbrukning (kWh) Pris (Kr) 
Sommar 482 000 482 000 633 000 633 000 
Vinter 278 400 278 400 364 600 364 600 
Totalt 760 400 760 400 997 600 997 600 
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6. Känslighetsanalys 

Då temperaturen stiger över 16°C hålls VBT fast på 34°C/40°C för samtliga VKA under 
sommaren. Om en sänkning av VBT görs med 10°C skulle det innebära en positiv inverkan på 
elförbrukningen från VKA. Detta genomförs för de timmar där temperaturen är över 16°C. 
 
Med en VBT på 24°C/30°C kommer det givetvis innebära en lägre elförbrukning då kylbehovet 
fortfarande är densamma, vilket visas i Tabell 10. Detta medförde en minskning av 
elförbrukningen på 27 % i jämförelse med resultatet för en VBT på 34°C/40°C. För de timmar 
under året där temperaturen överstiger 16°C betyder det att elförbrukningen varierar markant 
beroende på VBT.  
 
Tabell 10: Elförbrukningen för VKA när temperaturen överstiger 16°C. Detta har utvärderats för nuvarande 
scenario med en VBT på 34°C/40°C i förhållande till en VBT på 24°C/30°C. 

 Elförbrukning för VKA (MWh) 

Nuvarande 620 
Scenario med lägre VBT 450 

 
En ökad utomhustemperatur medför ökat kylbehov vilket inte kan förses med befintliga VKA. 
Vid temperaturer över 25°C ändras kylbehovet inte avsevärt, därmed krävs en analys över 
kylbehovet vid högre utomhustemperaturer. I Tabell 11 presenteras kylbehovet för DSUT 25°C, 
samt kylbehovet för DSUT (dimensionerande sommarutomhustemperatur) 27°C, vilket ger en 
ökning på 400 kW motsvarande 15 %.  

 
Tabell 11: Ökning av kylbehovet med avseende på DSUT. Detta har beräknats med ett pålägg baserat på den ökning 
i kylbehov som uppstår mellan 23°C-25°C. 

Kylbehov (DSUT 25°C) 2750 kW 

Kylbehov (DSUT 27°C) 3150 kW (+15%) 
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7. Diskussion 

I detta projekt har en utredning av befintligt centralkylbehov och två framtida kylscenarion 
utförts. Fokus har legat i att bedöma nuvarande och framtida kylbehov för att klarlägga 
förutsättningarna för en framtida inkoppling av fjärrkyla. Kylbehovet beräknades utifrån 
befintliga eldata. Ett antagande om styrningen av VKA implementerades, vilket har påverkat 
resultatet då VKA inte arbetar optimalt på detta sätt. Vanligtvis sker driften på kylanläggningar 
genom att samtliga kylaggregat är i drift under lika lång tid, sett till antalet timmar på året. I 
projektet har detta bortprioriterats och VKA3 arbetar i stort sett under hela året, vilket inte är 
gynnsamt i form av förslitning på aggregatet som kan försämra verkningsgraden tidigare än 
väntat.       
 
Under ogynnsamma förhållanden (utomhustemperatur över 25°C) arbetar samtliga VKA på full 
kapacitet, men det är på temperaturer mellan 0-16°C som kylbehovet varierar markant. Vilket 
beror på begränsningen av de olika årsperioderna och vilka VKA som har prioriterats. Ordningen 
varierar i vanliga fall men i detta antagande följs ett specifikt startschema. Att kylbehovet varierar 
markant vid identiska utomhustemperaturer beror på antaganden som gjorts för styrning av 
VKA. Detta kan identifieras i Figur 24 där kylbehovet vid utomhustemperaturer upp till 16°C 
varierar mellan 550 kW till 1600 kW, vilket är missvisande då det råder samma kylbehov vid 
identiska utomhustemperatur när det inte föreligger ett komfortkylbehov.  
 
Vid omprioriteringar samt sänkning av VBT med 10°C medförde det en minskning av 
elförbrukningen på ungefär 30 %. Detta var en liten förändring som gav en stor påverkan, vilket 
konstaterar att flytande kondensering i systemet hade påverkat resultatet i stora drag i jämförelse 
med fast kondensering som finns i det nuvarande systemet. I känslighetsanalysen presenterades 
även resultat för DSUT på 27°C. Det visades vara en ökning av kylbehov på 400 kW vilket 
motsvarar 15 %.  Denna ökning visar att kylbehovet möjligen har underskattats för de varmare 
dagarna, men samtidigt finns det inget större behov att se över detta då den omfattar få dagar på 
året.  
 
Huruvida vatten- eller luftkylda kondensorer skall användas beror av många faktorer. Där bland 
annat utrymmet spelar roll, finns det plats tillgängligt för KMK? Hur ser vattentillgängligheten ut? 
För kondensorkylning med vatten från Årstaviken krävs tillstånd enligt Miljöbalken (1998:808) 
kapitel 9. Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, samt kapitel 11. Vattenverksamhet (Skarstedt, 
2015)(Riksdagen, 1998). Detta tillstånd lämnas av mark- och miljödomstolen, vilket innebär att 
systemet i första hand är beroende av domslutet.  
 
Det är betydligt dyrare att installera ett system med vattenkylning mot Årstaviken i jämförelse 
med luftkylning med KMK, vilket påvisas i kaptiel 5. Ur ett ekonomiskt perspektiv är det därför 
lönsammare att avstå från vattenkylning mot Årstaviken. Men kylbehovet är som störst under 
sommarperioden och sjövatten är generellt kallare än luft, vilket innebär att åtgärden för 
vattenkylning kan användas längre än luftkylning. Vidare har vatten en bättre 
värmeövergångsförmåga gentemot luft, vilket innebär en investering för framtiden i och med 
energibesparingar som uppstår. Värmekapaciteten för vatten är cirka 4 gånger högre än för luft 
vid normala förhållanden. Det innebär att det krävs ett fyra gånger större massflöde för luften 
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med samma temperaturskillnad för att erhålla samma kyleffekt. Med dessa argument anses därför 
kondensorkylning mot Årstaviken vara mest lämpligt och det ekonomiska perspektivet bortses.  
  
Med flytande kondensering i systemet är VBT direkt beroende av utomhustemperaturen. Om 
VKA i framtiden skall arbeta med en konstant VBT på 34°C/40°C finns en liten eller ingen vinst 
i att kyla mot Årstaviken. Detta beror på att köldfaktorn i stort sett kommer att vara oförändrad 
om VBT ständigt ligger på hög temperatur, vilket är en anledning till varför flytande 
kondensering i systemet skulle vara mer lönsam.  
 

8. Slutsats och framtida arbeten 

Kyl- och kylenergibehovet har beräknats utifrån uppmätt eldata och ger en god bild av 
kylbehovet på SÖS. En djupare utredning kan genomföras bland annat genom att se över hur 
VKA3 arbetar under vinterperioden och hur styrningen av VKA prioriteras. En stor vinst för lite 
pengar skulle vara att se över inkopplingen, den övergripande styrstrategin och möjligen 
expansionsventilerna i VKA. Detta för att se till att VKA belastas jämnt över hela året istället för 
nuvarande driftantaganden presenterade i kapitel 4.3. I detta projekt har kylbehovet beräknats 
med en varierande kylfaktor vilket ger bra uppskattade värden.  
 
Det nuvarande kylbehovet uppgår till 2 750 kW med ett kylenergibehov på 6 400 MWh/år. För 
2018 uppgår kylbehovet till 5 000 kW med ett kylenergibehov på 11 100 MWh/år, medan 
kylbehovet för kylscenariot efter år 2018 uppgår till 7 200 kW med ett kylenergibehov på 12 500 
MWh/år. Installerad effekt som skall finnas i redundans för att täcka det framtida 
processkylbehovet är 900 kW. 
 
Kondensorkylning via vatten från Årstaviken rekommenderas trots att kondensorkylning via luft 
är mer ekonomiskt lönsamt, detta eftersom att det största kylbehovet föreligger under 
sommarperioden. Vattnet kan utnyttjas i större utsträckning än luft då vattnet har mer 
gynnsamma temperaturer över året för kondensorkylning. Då det råder platsbrist på 
sjukhusområdet är det också mest lämpligt att kyla kondensorn mot Årstaviken, eftersom den 
enda möjliga placeringen för VKA i framtiden är i ett närliggande bergsutrymme. Detta innebär 
en installationskostnad på 10-12 Mkr och en driftkostnad på 760 400 kr/år för år 2018 respektive 
997 600 kr/år för scenariot efter år 2018.  
 
Kylsystemet kan modifieras för att tillåta flytande kondensering i systemet. Med flytande 
kondensering i systemet kommer VBT att variera direkt beroende av utomhustemperaturen. Det 
är en metod som har en god potential att sänka energikostnaderna vilket visades i 
känslighetsanalysen, där elförbrukningen minskade med 30 % för en temperatursänkning på 
10°C. Det innebär att en varierande utomhustemperaturen skulle ge olika energibesparingar för 
kompressorerna och är därför en viktig metod som kan vara bra att se över i framtida arbeten.  
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Appendix A – Riktlinjer inomhustemperatur 
(Hansen, m.fl., 2014) 

 



 



 

Appendix B – ECAT-simulering för VKA 

 

Figur A.B. 1: Simulering av VKA1-2 vid utomhustemperaturer lägre än 16 °C med VBT 22°C/28°C. 

 

Figur A.B. 2: Simulering av VKA1-2 under sommarperioden med VBT 34°C/40°C. 



 

 

Figur A.B. 3: Simulering av VKA3 under sommarperioden med VBT 34°C/40°C. 

 

Figur A.B. 4: Simulering av VKA3 under vinterperioden med VBT 49°C/55°C. 



 

 

Figur A.B. 5: Simulering av VKA4 under sommarperioden med VBT 34°C/40°C. 

 



 

Appendix C – Kylmedelkylare 
(Lindskog, 2015) 

 



 

 

 

Figur A.C. 1: Kylmedelkylare (kylkapacitet 5000 kW) för år 2018. 
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Figur A.C. 2: Kylmedelkylare (kylkapacitet 7000kW) för scenariot efter år 2018. 



 

Appendix D – Kylcentral vinterperiod 
(Svyrydonova, 2015) 

 

  



 

Appendix E – Processchema för parallellkopplade VKA 
(Svyrydonova, 2015) 

 

 



 

Appendix F – Driftgränser för VKA 
(Nilsson, 2015) 

 


