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Sammanfattning
Energianvändningen ökar i både Sverige och i världen och därför är ett arbete mot en hållbar
utveckling essentiellt. För att framtida generationer ska kunna få samma möjligheter som
dagens befolkning är ett viktigt steg att analysera vilka energieffektiviseringar som kan göras
fram till att nästa generations teknik lanseras. På så sätt kan jordens energiresurser sparas och
det leder till kostnadsbesparingar, eftersom driftkostnader sjunker med en minskad
energianvändning. En lägre efterfrågan på energi leder till minskad energiproduktion, vilket
medför mindre utsläpp av ämnen som i sin tur medför mindre miljöpåverkan. Västerviks
kommun har länge lagt vikt vid hållbar utveckling och månar därmed om att
energieffektiviseringar i den offentliga sektorn kan genomföras.
Med en litteraturstudie samt beräkningar har en analys utförts i syfte att studera om ett byte av
kylmaskin till utomhusbandybanan i Gamleby, Västerviks kommun, skulle medföra
energieffektivisering och därmed kostnadsbesparingar. Studien syftar till att dels analysera
den befintliga maskinen, en kompressorkylmaskin, dels en alternativ absorptionskylmaskin
som kan sammankopplas med fjärrvärme från ett lokalt fjärrvärmeverk. För att driva
kylprocessen skulle överskottsvärme från fjärrvärmeverket vara en potentiell värmekälla och
på så sätt skulle detta främja miljön och hållbar utveckling.
Genom beräkningar av kylbehov, ekonomisk hållbarhet samt CO2-utsläpp har slutsatser om
vad bytet innebär kunnat dras. Då köldfaktorn för en absorptionskylmaskin är lägre än
köldfaktorn för en kompressorkylmaskin och totala energimängden (el och fjärrvärme) som
behöver tillföras i en absorptionskylmaskin är större, skulle den alternativa tekniken medföra
ökade CO2-utsläpp och minskad resurseffektivitet.
Investeringskostnaden för en absorptionskylmaskin är dubbelt så stor jämfört med kostnaden
för en kommersiell kompressorkylmaskin och beräkningar visar att det skulle dröja över 18 år
för att ett byte av kylsystem ska kunna ses som ekonomiskt lönsamt. Detta gäller vid optimala
värden på köldfaktorn samt då gratis överskottsvärme kan erhållas, dock visar beräkningarna
på att om fjärrvärmen kostar kommer ett byte av kylsystem inte att löna sig. Antagandena för
det optimala alternativet är inte bekräftade och då en kylmaskins tekniska livslängd beräknas
till 25 år anser författarna till denna rapport att en rekommendation om ett byte av kylmetod
till absorptionskyla inte kan lämnas baserat på denna studie. Istället skulle en analys av det
befintliga systemet kunna göras för att identifiera vilka effektiviseringsmöjligheter som finns,
vad gäller till exempel optimering av styrsystem samt effektivisering av bandyisens kylbehov
genom minskad värmeöverföring från omgivningen.
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Abstract
Today, the energy consumption in the world is increasing and Sweden is not an exception.
Therefore, the continued work towards a sustainable development is essential in order for
future generations to have the same opportunities as the people today. An important step
towards this goal is to improve the energy efficiency until the next generations technology has
been developed. As a result of this the energy resources of the earth could be saved which
would lead to cost savings, due to the fact that operating costs would decrease with reduced
energy consumption. A reduced electrical power generation would lead to reduced emissions
of substances that affect the environment as well. The municipality of Västervik has worked
towards a sustainable development for a long time; therefore energy efficiency in the public
sector has been implemented.
An analysis is done, based on a literature study and calculations, in purpose to decide if a
change of the cooling system used for the outdoor ice rink in Gamleby would lead to reduced
energy consumption and cost savings. The two different machines analysed are the existing
compressor cooling machine and an alternative absorption cooling machine in combination
with district heat from a local source. If excess of distinct heat could be used as heat source it
would be positive for the environment and for sustainable development.
Through calculations of the cooling demand, the sustainable economy and the CO2-emissions
the following conclusions have been made. Since the coefficient of cooling performance is
lower for the absorption cooling machine a switch of cooling system would result in a higher
demand of energy (heat and power). Due to the different CO2-emission coefficients of the two
energy sources a switch would lead to increase of CO2-emissions as well as reduce the
efficiency of the resources of the earth.
The investment cost for an absorption cooling machine is double the investment cost for a
commercial compressor cooling machine. Therefore, calculations have shown that it would
take 18 years until a change of the cooling system can be seen as cost-effective. This
calculation is based on the most optimal conditions such as free district heating and a high
value on the coefficient of performance. As well if the district heat would cost, a change
would never be cost-effective. The life span of a cooling machine is approximately 25 years
and due to the fact that the calculations for the optimal case are based on assumptions that are
not confirmed, for instance the energy from the district heat would be free of charge, the
authors of this study cannot recommend the change of cooling method for the ice rink seen
through an economical perspective. To sum up, the conclusion is that a switch to absorption
cooling will not result in an improvement in terms of energy efficiency, cost benefits or
emission reduction. Instead, an analysis of the existing system should be made in order to
identify efficiency improvement opportunities in areas such as optimization of the control
system and reducing the cooling demand of the bandy ice by reducing heat transfer from the
environment.
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g/kWh
J
kWh
kWh
kWh
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
J
J
J
K
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g
år
kWh
kWh

Begreppsförklaring
Utsläppsfaktor för CO2-utsläpp från förnyelsebar el
Utsläppsfaktor för CO2-utsläpp från fjärrvärme av träflis
Arbete
Arbete, elektrisk energi, absorptionskylpump
Arbete, elektrisk energi, kompressorkylmaskiner
Arbete, elektrisk energi, för en säsong
Pris för fjärrvärme
Pris för el
Driftkostnader för el
Driftkostnader för fjärrvärme och el
Inköpskostnad för kompressorkylmaskin
Inköpskostnad för absorptionskylmaskin
Underhållskostnad för ett kylsystem
Ackumulerad kostnad vid investering av
absorptionskylmaskin
Ackumulerad kostnad vid investering av
kompressorkylmaskin
Värme som bortförs från kondensor
Värme, kylbehov för bandyis
Värme som tillförs absorptionskylmaskin
Kondenseringstemperatur
Förångningstemperatur
Temperatur för värmekälla
Mängd CO2-utsläpp
Antal år för ekonomisk hållbarhet
Mängd använd elenergi för olika säsonger
Mängd använd värmeenergi för olika säsonger
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Förkortningar och begrepp
Banrör
Brine
Bärlager
CaCl2
CFC
COPvärme
COPel
Fluid
Framledningstemperatur
Frikyla
GWP
HCFC
HFC
Värmeledning
Konvektion
Kritisk temperatur
Kritiskt tryck
Kylmedium
Köldbärare

Köldmedium
ODP
Returtemperatur
Reversibel process
Strålning

Begreppsförklaring
Rören under bandybanan där köldbärare flödar.
Saltlösning, kalciumklorid
Lager av grus mellan isolering och banrör.
Kalciumklorid
Klorfluorkarboner
Köldfaktor för absorptionskylmaskiner.
Köldfaktor (Coefficient Of Performance)
Medium i vätskefas eller gasfas.
Temperaturen på vattnet från fjärrvärmeverket.
När kylning åstadkoms på naturlig väg.
Global Warming Potential
Klorfluorkolväten
Fluorkolväten
Värmeöverföring genom ledning genom ett fast
material.
Värmeöverföring mellan en fluid i rörelse och ett fast
material.
Temperatur då vätska och gas har samma densitet.
De tryck då gasen kan kondensera vid och då kritisk
temperatur råder.
Det ämne, gas eller vätska, som används för att kyla
komponenter i en kylanläggning som avger värme.
Vätska eller gas som upptar värme från det som ska
kylas i en kylprocess och avger värme till köldmediet i
processen.
Det cirkulerande mediet i en förångningskylprocess.
Ozone Depletion Potential
Temperaturen på vattnet tillbaka till fjärrvärmeverket.
Process som kan gå åt båda håll vid en mycket liten
förändring.
Värmeöverföring som sker via strålning mellan olika
material.
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1 Inledning
Detta avsnitt ger en bakgrund till projektet, vilket problem som ska lösas samt projektets syfte
och mål.
Jordens energiresurser är ändliga och därför tilltar kraven på att arbeta mot en hållbar
utveckling. Hållbar utveckling definieras av Brundtland som: "En hållbar utveckling är en
utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers
möjligheter att tillfredsställa sina behov" och är vad som också avses med begreppet i denna
rapport (FN, 2012). Definitionen av hållbar utveckling kräver att jorden betraktas som ett
system (International Institute for Sustainable Development, 2013). Vanligen anses att
ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet är tre dimensioner i detta system, som bör
samverka för att begreppet hållbar utveckling ska kunna eftersträvas i sin helhet. Arbeten mot
hållbar utveckling kan då göras genom att arbeta mot separata mål inom de olika
dimensionerna, men samtidigt kan välplanerade projekt ofta medföra en synergieffekt som
främjar två eller alla tre dimensionerna. Energisektorns arbete med energieffektivisering
exemplifierar detta, då minskad energianvändning både kan leda till reducerat
resursutnyttjande och kostnadsbesparingar.
Förutom att energiresurser kan sparas kan energieffektivisering även bidra till minskade CO2utsläpp. I figur 1 visas hur koldioxidutsläppen har varierat i Sverige och världen sedan år
1900 fram till 2011. I figuren syns ett trendbrott i utvecklingen av koldioxidutsläpp för
Sverige med minskade utsläpp i början av 1970-talet då beroendet av fossila bränslen
minskade. Förklaringen till detta är oljekriser, som drev upp världsmarknadspriset på olja,
ökad användning av biobränslen samt utbyggnad av kärnkraft. För att utvecklingen ska
fortsätta med minskade utsläpp krävs fortsatta arbeten med att reducera koldioxidutsläppen,
till exempel genom energieffektiviseringar. (Andersson & Lindmark, 2013)

Figur 1 Koldioxidutsläpp uttryckt med index från år 1900, Sverige och världen (Andersson & Lindmark, 2013)

Trots att Sveriges trend av CO2-utsläpp visar på en utveckling mot minskade utsläpp, ökar
energianvändningen (Energimyndigheten, 2014). Detta gör att ökad energiproduktion krävs
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och det ger ytterligare en anledning till att arbeta med energieffektiviseringar. Idag är
energianvändningen kopplad till politiska beslut och för Sverige har EU stor inverkan på hur
energieffektivisering mot minskad miljöpåverkan görs. Sveriges regering har sammanställt en
nationell handlingsplan för energieffektivisering utifrån det så kallade EG-direktivet
(2006/32/EG). EG-direktivet är en bindande överenskommelse inom EU med avseende på de
resultat som ska uppnås, men överlåter samtidigt till de nationella myndigheterna att
bestämma tillvägagångssättet för detta. Det avser bl.a. effektiv energianvändning och
energitjänster och är därför en viktig överenskommelse i Europa för att kunna öka
energieffektiviseringen. Konkret säger EG-direktivet bland annat att en 9 procentig
energieffektivisering ska genomföras i Europa innan år 2016 med referensåren 2001-2005.
Sverige uppnådde en primär energieffektivisering år 2005 motsvarande cirka 21 TWh
(ungefär 6 %) jämfört med basårens energianvändning. (Bruce, 2008)
Sverige har en fortsatt stor effektiviseringspotential, även om många effektiviseringsåtgärder
redan har genomförts (Bruce, 2008). I takt med den pågående teknikutvecklingen är det
framförallt energieffektiviseringar som kan bli lönsamma av intresse att genomföra, då dessa
energieffektiviseringar kan leda till önskvärda samhällsekonomiska effekter (Bruce, 2008).
Den nationella handlingsplanen understryker att den offentliga sektorn har ett extra stort
ansvar för att se till att en energieffektivisering sker (Bruce, 2008). Andra mål som Sverige
har satt upp är de 16 miljömålen och generationsmålet som även bidrar till att
energieffektiviseringar kan ses som ett aktuellt område. Begränsad klimatpåverkan, är ett mål
som syftar till reducerad växthusgaspåverkan och innefattas av effektiv och hållbar
energianvändning. Ett annat mål som berör energieffektiviseringar är God bebyggd Miljö,
som ska leda till minskat utnyttjande av naturens resurser. (Naturvårdsverket, 2013)
I kommunerna i Sverige är det många platser som kan ses över frågan om
energieffektivisering samtidigt som en del arbete har redan gjorts. En av dessa är Västerviks
kommun, där utveckling inom energiomvandling och distribution länge har varit centralt då
en drivkraft mot ett hållbart samhälle och ett energisystem i balans med naturen eftersträvas.
Arbetet med detta finns indelat i fem nyckelområden; energiförsörjning, energieffektivisering,
transporter, konsumtion och avfall-kretslopp. Med energieffektivisering menas att onödig
energianvändning ska minskas genom ändrade vanor och nya tekniska installationer samtidigt
som nyttan bevaras eller ökas. Då 20 % av all konsumtion kommer från den offentliga sektorn
finns det anledning att se över tekniken och effektivisera energianvändningen inom denna
sektor (Ahl & Wester, 2009). År 2007 gjordes arbete med att energieffektivisera kommunens
sporthall. Detta genom att installera högeffektiva aggregat för värmeåtervinning, avfuktning
och värmeväxling i simhallen och bowlinghallen. Effektiviseringen har lett till att Västerviks
kommun har sparat både energi (i form av el och fjärrvärme) och pengar genom lägre
driftskostnader. (Naturvårdsverket, 2008)

1.1 Problembeskrivning
I dagsläget finns det flera platser i Västerviks kommun, som är intressanta att studera i syfte
med energieffektivisering och som också tillhör kommunens rekreationsvärden. Ett exempel
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är den utomhusbandybana som finns i Gamleby på Tjustvallen (Cullberg, 2014). Denna
rapport avser en studie för att avgöra om bandybanan skulle kunna energieffektiviseras genom
att ersätta den befintliga kompressordrivna kylmetoden med fjärrvärmedriven
absorptionskyla.
Bandybanan kyls idag med hjälp av två kompressorkylmaskiner, med en märkeffekt på 168,8
kW vardera, som installerades 2006 (tekniska sammanställningen finns i avsnitt 9.3)
(Winther, 2015). Samma år som kompressorkylmaskinerna installerades drogs rören i marken
om under isbanan och de banrör som då installerades är av plast och används än idag.
Säsongen då bandybanan används sträcker sig från 1 november till och med vecka 9 (runt den
1 mars) efterföljande år. Detta är ofta precis på gränsen till vad som är nödvändigt för att
bandylaget, som utnyttjar banan, ska ha möjlighet att spela klart serien. En normal säsong
använder hela anläggningen, inkluderat energi till belysning, omklädningsrum, kontor samt
kylningen av bandybanan, cirka 700 000 kWh. Detta innebär att kostnaderna för att driva
bandybanan är stora. (Bech, 2015)
I detta projekt studeras hur kylningen kan göras med absorptionskylteknik, så kallad
värmedriven kyla. Värmen, som absorptionskylmaskinen kräver, skulle kunna hämtas från ett
fjärrvärmeverk på orten. På så sätt skulle de två kompressorkylmaskinerna som idag används
för kylning av bandybanan kunna ersättas med denna alternativa teknik. Anledningen till
denna analys är att kostnaderna för att kyla bandybanan idag är stora och en analys av
alternativa kylmetoder är av intresse att studera i syfte att minska dessa kostnader. Minskade
kostnader skulle kunna innebära en minskad energianvändning och således en
energieffektivisering vilket är i linje med en hållbar utveckling. Med en effektivare kylmetod
skulle säsongen kunna förlängas. Bandybanan kan då hållas öppen längre, vilket bl.a. gynnar
Gamlebys bandylag. Att fjärrvärmedriven absorptionskyla är av intresse beror på att
bandybanans kylbehov och hushålls värmebehov kompletterar varandra, då kylbehovet är som
störst är värmebehovet som lägst. Detta kan resultera i en jämnare värmeproduktion under
vinterhalvåret vilket skulle vara skonsamt för fjärrvärmeverket. (Bech, 2015) Parallellt med
detta arbete görs en studie som syftar till att utreda vilka övriga energieffektiviseringar som
kan genomföras på Tjustvallens bandybana (Fröström & Hedberg Lundblad, 2015)
Initiativtagare för projektet är Innovationsverket, en intresseförening för innovatörer i
Gamleby. Innovationsverket har gett författarna i uppdrag att utreda hur energieffektivisering
och kostnadsbesparingar kan göras utifrån de nämnda förutsättningarna. Om projektet
resulterar i energieffektivisering, som medför reducerade kostnader vill Innovationsverket
föreslå lösningen till Västerviks kommun. (Bech, 2015)

1.2 Syfte
Detta projekt syftar till att jämföra det kompressorkylsystem, som idag används för kylning av
den konstfrusna isen på bandybanan i Gamleby, med en alternativ kylmetod, så kallad
fjärrvärmedriven absorptionskyla. Jämförelsen ska leda fram till att kunna avgöra om en
energibesparing med en samtidig kostnadsbesparing är möjlig.
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1.3 Mål
1.3.1

Huvudsakliga mål

De mål som projektet avser att uppnå är:
1. Att beräkna energianvändningen för kylning av bandybanan.
2. Att genomföra en energi- och kostnadsanalys för byte till ett nytt fjärrvärmedrivet
kylsystem.
3. Att genomföra en hållbarhetsanalys av vad ett byte av kylsystem innebär.
1.3.2

Delmål

I följande avsnitt sammanställs en uppdelning av vilka huvudsakliga arbetssteg respektive
projektmål innefattar.
För delmål 1:
a) Beräkna det aktuella kylbehovet för bandybanan under säsongen.
b) Beräkna det teoretiska energibehovet från fjärrvärme för att hålla isen med
värmedriven kyla.
c) Jämföra energin som krävs för de två kylmetoderna för att se om en
energieffektivisering är möjlig.
För delmål 2:
d) Samla information om vad ett absorptionsdrivet kylsystem och kompressordrivet
kylsystem kostar.
e) Jämföra kostnader från d).
För delmål 3:
f) Beräkna och analysera den miljöpåverkan som ett byte av kylmetod skulle medföra
och dra slutsatser om den ekologiska hållbarheten.
g) Analysera delmål 2 för att kunna dra slutsatser om den ekonomiska hållbarheten.
h) Ta reda på hur bandybanan utnyttjas per säsong (föreningar, matcher etc.) för att på så
sätt kunna avgöra den sociala nyttan för bandybanan och hur den kan förbättras.

2 Litteraturstudie
Denna litteraturstudie ger en beskrivning av konstfrusna isbanor, bandy och en förklaring till
hur termodynamik och värmeöverföring kan användas för att beskrivna energianvändningen
för isbanor. Därefter beskrivs de två kylmetoderna för bandybanor, som är aktuella för
jämförelse i detta arbete. Med detta ges även en beskrivning av olika köldmedium och
köldbärare vid dessa kylprocesser, som till sist leder till en beskrivning av de två energisorter
som används vid kompressorkylning respektive absorptionskylning.

2.1 Isbanor
Utomhusbandy spelas på en plan av is och är en sport som länge har funnits i Sverige. Bandy
är en lagsport med elva spelare i varje lag och idag finns det 75 bandybanor i Sverige
(Svenska Bandyförbundet, 2008), där den första byggdes i Västerås år 1956 (Svenska
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Bandyförbundet, 2012). Då bandybanor byggs idag ska de ha en spelyta med dimensionerna
105x65 meter. Därtill ska det finnas fyra meter is på kortsidan och en meter is på långsidan.
De befintliga bandybanorna får dock ha kvar sina mått (Svenska Bandyförbundet, 2010). För
att bandybanans kvalitet ska hållas så bra som möjligt finns en del riktlinjer över hur en
optimal isbana erhålls.
2.1.1

Isuppbyggnad och iskvalitet

Vatten kan dels frysa till is på naturlig väg, men processen kan även påtvingas av människan
och då bildas så kallad konstfrusen is. Generellt görs konstfrysning med hjälp av ett
värmeöverföringsmedium, en så kallad köldbärare, som cirkulerar under isytan. Konstfrusna
isbanor används till olika typer av sporter till exempel ishockey, konståkning eller bandy. För
de olika aktiviteterna krävs olika förhållanden för isen. För konståkning bör isytan vara mjuk
(varmare), medan isen bör vara hårdare (kallare) för exempelvis ishockey och bandy.
Anpassningar görs därför i ishallar och på konstfrusna utomhusbanor så att förhållanden blir
optimala för den aktivitet som bedrivs på isen. Den vanligaste kylmetoden för bandybanor är
kompressorkyla, se avsnitt 2.4.1. En alternativ kylmetod är värmedriven absorptionskyla, se
2.4.4. (ASHRAE, 2010)
Den optimala temperaturen på isytan lämpad för bandyspel är -2 °C. Temperaturer under detta
är inte nödvändigt för isens ändamål (Svenska Bandyförbundets Plan- och miljökommitté,
2010). För att kunna upprätthålla den optimala temperaturen finns det flera tillvägagångssätt.
Ett sätt för att upprätthålla optimal istemperatur är att använda en temperaturmätare inbäddad
i isen eller i underlaget under isen. Ett annat sätt är att mäta returtemperaturen på köldbäraren.
Utifrån dessa temperaturer kan sedan kylmaskinen regleras så att den optimala yttemperaturen
kan bibehållas. (ASHRAE, 2010)
Regleringen av kylsystemet kan ske per automatik eller manuellt. Med ett automatiskt
styrsystem kan en optimal kylnivå programmeras in, vilket gör att energi kan användas
sparsamt och kylmaskinen arbetar stabilt. Detta leder till minskade kostnader och minskat
slitage på kylmaskinen. Det kan dock vara svårt att få automatiska system att fungera som de
ska och därför kan manuell reglering i vissa fall ge en säkrare och mer pålitlig styrmetod.
ClimaCheck är ett företag som tillverkar mätutrustning för bland annat kylsystem för
bandyisar. Deras erfarenhet är att styrsystemet ofta är felinställt på kylmaskinen. Exempelvis
arbetar kompressorn med alldeles för många starter och stopp under ett tidsintervall mot vad
som skulle effektivisera kylningen och förbättra maskinens hållbarhet. För att stabilisera
kompressorns arbete kan tidsfördröjningen utökas. När detta är åtgärdat och kompressorns
arbete är stabilt, kan de andra komponenterna i systemet kontrolleras så att de arbetar vid
optimala tryck- och temperaturförhållanden. (Månberg, 2015)
Förutom regleringen av kylmaskinen spelar även vattenkvaliteten stor roll för isens kvalitet.
Om vattnet som isen spolas med innehåller mycket mineraler, oupplöst luft och andra
föroreningar, försämras isens kvalitet och påverkar både frystemperatur och den istjocklek,
som behövs för isens syfte. Allra bäst är helt renat vatten vid isläggningen för att uppnå en
optimal kvalitet (ASHRAE, 2010). För att isen ska hålla hög kvalitet finns även riktlinjer för
hur uppbyggnaden av isen ska genomföras. Isen ska byggas upp i tunna lager genom att
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spraya kallt vatten på underlaget. När sedan grundisen (iskakan) finns på plats ska isen
skrapas och spolas vid behov för att jämnas ut. Detta spolvatten ska vara så varmt som möjligt
för att skapa en hård is (ASHRAE, 2010). Att vattnet ska vara varmt beror på att det i hett
vatten finns mindre oupplöst luft. Detta gör att kvaliteten förbättras samt att mindre energi
krävs för att hålla isytan i den hårdhet som önskas (ASHRAE, 2010). Ett hetare vattenlager
binder även bättre till den befintliga isytan och fryser fortare enligt Mpembaeffekten. För att
även minska solens påverkan på isens kvalitet och för att ha en spelplan målas bandyisen
under uppbyggnadsfasen. (Weber, 2012)
2.1.2

Energianvändning för isbanor

Då konstfrysning av is kräver stora mängder energi, är det ur effektiviseringspunkt intressant
att veta hur energianvändningen ser ut för en isbana. Energianvändningen är olika för
inomhus- respektive utomhusisbanor i Sverige. En medelisbana belägen inomhus beräknas
kräva 2,2 kWh/m2 energi per dag i bruk (Hjert & Rogstam, 2010), medan en utomhusisbana
beräknas kräva 0,168 kW/m2, vilket blir 4,032 kWh/m2 per dag i bruk (för en is på 7150 m2
med en möjlig kyleffekt på 1200 kW) (Weber, 2012). Att kylbehovet varierar beroende på om
isbanan är belägen inomhus eller utomhus beror på att det finns många parametrar som skiljer
dessa två typer av isbanor åt. (Khalid & Rogstam, 2013)
De parametrar som är avgörande för energianvändningen är säsongens längd, antalet timmar
med aktivitet på isen, byggnadskonstruktion och framförallt klimatet. För inomhusbanor kan
en jämn inomhustemperatur hållas i hallen, vilket gör isförhållandena lättare att reglera och
minskar energianvändningen totalt sett. För utomhusbanor har klimatet en stor betydelse för
energianvändningen, då utomhustemperaturen och vindförhållanden har avgörande betydelse
för hur mycket isen behöver kylas. Med utvecklingen för klimatet, den globala
uppvärmningen, finns förutsättningar för utveckling mot inomhusbanor framför
utomhusbanor. (Khalid & Rogstam, 2013)
På utomhusbanor inverkar värmeöverföring genom strålning, konvektion, värmeledning och
diffusion. Under nätter ger strålningen omvända förhållanden till isen jämfört med på dagen
(från isen till himlen) då isytan är varmare än luften, vilket reducerar den strålning som
sammantaget förekommer under ett dygn. Även utomhustemperaturen reduceras på nätterna,
vilket minskar den totala tillförda värmemängden till isytan under ett dygn. I mätningar av
energianvändningen med en sensorteknik från ClimaCheck på Norrtälje utomhusbana
säsongen 2010-2011 uppskattas att fördelningen mellan tillförd energi till isen är 75 %
konvektion och kondensation, 18 % strålning, 4 % ny isytabeläggning och 3 %
markuppvärmning. Detta baseras på en termodynamisk modell där data från SMHI har
använts. (Khalid & Rogstam, 2013)

2.2 Termodynamik
Termodynamik innebär ”Läran om värmets natur och dess omvandling till andra
energiformer” (Beckman, 2015) och kan beskrivas med fyra huvudsatser, där den första och
den andra huvudsatsen beskriver hur energi flödar, vilket påverkar de processer som sker vid
en konstfrusen bandybana. Första huvudsatsen, även kallad energiekvationen, anger att
”Energi kan inte förintas eller nyskapas; den kan endast omvandlas mellan olika
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energiformer” (Beckman, 2015). Andra huvudsatsen säger att ”Det finns ingen process vars
enda resultat är att värme överförs från en kallare till en varmare kropp” (Beckman, 2015).
Med andra ord kan denna sats beskrivas som att värme överförs spontant från en varm kropp
till en kallare. För att den omvända reaktionen ska ske krävs att energi tillförs, vilket är fallet
för bandybanans kylprocess. (Beckman, 2015)
Vanligast till kylprocesser för bandybanor är att den energi, som används utgörs av
elektricitet. Den elektriska energin övergår till värmeenergi då den omvandlas i processen.
Det alternativ som finns till att endast använda el är tillförsel av värmeenergi. Denna
värmeenergi kan exempelvis komma från fjärrvärmeverk. (Beckman, et al., 2005)
För att kunna utföra beräkningar för en process används begreppet system. De systemtyper,
som finns är slutna system och öppna system. Dessa begrepp och deras innebörd hjälper till
att avgränsa processen. I ett slutet system kan ingen materia passera genom systemets
avgränsningar, det vill säga att systemet inte påverkas av de processer, som sker i
omgivningen. I ett öppet system, vilket är vanligast i praktiken, flödar materia genom
systemets gränser, t.ex. då en gas strömmar genom en ångturbin. (Beckman, et al., 2005)

2.3 Värmeöverföring
En bandybanas kylbehov beror av hur mycket värme som överförs från omgivningen till isen.
Värmeöverföring drivs av temperaturskillnader och orsakar en övergång av energi från ett
system till ett annat (Beckman, et al., 2005). Utan temperaturdifferens mellan de två
intilliggande medierna kan ingen värmeöverföring ske. I spontana processer övergår värme
från ett varmare medium till ett kallare, enligt termodynamikens andra huvudsats, i detta fall
från den varma omgivningen till den kalla isen. För att kunna hålla isen vid en konstant
optimal temperatur gäller det att leda bort denna värme från omgivningen, vilket görs med
hjälp av en kylmaskin. Värmeöverföring har alltid en storlek och riktning och kan ske på tre
olika sätt via värmeledning, konvektion eller strålning. (Cengel & Ghajar, 2011)
2.3.1

Värmeledning

Värmeöverföring som sker då två intilliggande mediums partiklar interagerar kallas
värmeledning. Värmen går från de partiklar med högst energiinnehåll till det medium vars
partiklar har det lägre energiinnehållet, med andra ord från en högre temperatur till en lägre.
Värmeledning kan ske mellan fasta, flytande eller gasformiga medium. Vid fallet då ett fast
medium är inblandat sker överföringen av värme via vibrationerna i ämnets molekyler samt
vid flödet av de fria elektronerna som finns i materialet. Detta är fallet vid en bandybana där
värmeledningen sker genom isen. Då värmeledning sker vid flytande eller gasformiga
medium är det molekylernas kollisioner vid rörelse som orsakar värmeöverföringen.
Värmeledningstakten beror på ett antal faktorer; geometri, tjocklek, mediets material samt
temperaturdifferensen. (Cengel & Ghajar, 2011)
2.3.1.1 Värmeledningsförmåga

En låg värmeledningsförmåga indikerar att materialet är en god isolator, var på det används då
värmeförlusterna i en process vill minimeras. En hög värmeledningsförmåga, visar på att
materialet leder värme bra. Exempel på material med högvärmeledningsförmåga är koppar
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och aluminium. Vid en bandybana ska värmen lätt kunna ledas bort från isen. Därför är det
flera komponenter som behöver ha en god värmeledningsförmåga, som exempelvis de
värmeväxlare som finns i systemet. (Cengel & Ghajar, 2011)
2.3.2

Konvektion

Konvektion kallas den värmeöverföring som sker mellan en fast materia och en intilliggande
fluid i rörelse, exempelvis då vinden blåser över isen vid en bandybana belägen utomhus. Ju
högre hastighet fluiden har, desto större blir konvektionen mellan medierna. Förutom fluidens
hastighet är konvektionen även proportionell mot temperaturdifferensen mellan de två
medierna. Det finns två olika typer av konvektion, påtvingad konvektion och naturlig
konvektion. Naturlig konvektion skapas utan yttre påverkan genom skillnad i densitet i
fluiden, som i sin tur har sin orsak i temperaturskillnader i mediet. Påtvingad konvektion
inträffar då fluiden sätts i rörelse av exempelvis en pump, vinden eller en fläkt.
Utomhusbandybanor påverkas därför av påtvingad konvektion då vinden (fluiden i rörelse)
blåser över isen (fast materia). (Cengel & Ghajar, 2011)
2.3.3

Strålning

Den energi som materia emitterar i form av elektromagnetiska vågor, till följd av ändringar i
elektronkonfigurationen hos partiklarna i materian, kallas strålning. Termisk strålning
emitteras av olika kroppar på grund av dess temperaturer och det är denna typ av strålning
som förekommer på en utomhusbandybana. All materia som har en temperatur över absoluta
nollpunkten emitterar, absorberar eller transmitterar strålning. Strålning sker alltid i samband
med andra typer av värmeöverföring (värmeledning eller konvektion). (Cengel & Ghajar,
2011)

2.4 Kylmetoder
För att kyla en konstfrusen bandybana används en kylmaskin. Detta möjliggör att isen kan
behållas även då omgivningens temperatur överstiger isens smältpunkt. Kylmaskinen upptar
värme från isen, som sedan avges via en värmeväxlare till ett kylmedel som leder bort värmen
från systemet ut i luften eller till ett värmeåtervinnande system. I de följande två avsnitten
beskrivs de två alternativa kylmaskinstyper som studeras i detta projekt samt köldmedium,
köldbärare och köldfaktor. (Alvarez, 2006)
2.4.1

Kompressordriven förångningsprocess

Kompressorkylmaskiner kan användas för att skapa och upprätthålla temperaturer, som är
lägre än omgivningens kyla. Denna metod för produktion av kyla är den vanligaste
förekommande och används inom i princip alla områden där kylteknik tillämpas. Se figur 2
för översiktlig modell över en kompressorkylmaskin. Exempel på användningsområden är
små kyl- och frysskåp, stora kyl- och fryshus, vid transporter, inom mekanisk-, kemisk- och
livsmedelsindustri, vid väg- och vattenbyggnad för stabilisering av jordmassor och till
idrottsanläggningar. Kompressorkylmaskiner kan användas vid två typer av system, så kallade
direkta och indirekta system. Numera används indirekta system för kylning av bandybanor, då
mindre kylmedium krävs, vilket reducerar miljö- och klimatpåverkan (Roos, 2014). (Alvarez,
2006) Detta system beskrivs nedan.
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Figur 2 Modell över ett kompressorkylsystem inklusive tillförd och bortförd energi (Havtun, 2013)

2.4.1.1 Indirekt system

Den vanligaste förekommande kylmetoden för bandybanor i Sverige idag är ett indirekt
system med en kompressorkylmaskin. I en kompressorkylmaskin sker kylprocessen i en
sluten cykel. Cykeln består av fem olika komponenter; en kondensor (a), en expansionsventil
(b), en förångare (c), en kompressor (d) och ett köldmedium, se figur 3. För att kyla
kondensorn och därmed leda bort värme från systemet används en slinga med kylmedel. En
köldbärare används för att leda bort värme från det område som ska kylas, exempelvis
bandyisen, till kompressorkylsystemet. Kylmedelslingan och köldbärarslingan deltar i
systemet utan direkt kontakt med köldmediet i den innersta kretsen. Utbyte mellan dessa
slingor sker genom värmeväxlare. I Gamleby används idag ett sådant system till bandybanan
med två parallella kompressorer och kretsar (Lindén, 2015b). (Bergström, 2009)
I kondensorn ändras köldmediets fas från gas till vätska, vilket frigör energi i form av värme.
Genom denna tillståndsförändring av köldmediet sänks dess entalpi. Den värme som bildas i
kondensorn förs bort, ofta av ett kylmedel. Det vanligaste kylmedlet är vatten. För att
möjliggöra värmeöverföringen från köldmediet till kylmediet måste
kondenseringstemperaturen, T1, vara högre än kylmediets temperatur. I en så kallad
ångtryckskurva för olika kölmedium kan det tryck som ska råda i kondensorn avläsas.
(Alvarez, 2006)
Köldmedievätskan förflyttas från kondensorn, via expansionsventilen, till förångaren.
Expansionsventilens funktion är att reglera köldmediets massflöde och upprätthålla den
avsedda tryckdifferensen mellan kondensorn och förångaren. För stort köldmedieflöde genom
expansionsventilen gör att icke-kondenserad ånga lämnar kondensorn. Det leder även till att
vätskefyllningen i förångaren ökar, med risk för vätsketransport till kompressorn. Om flödet
istället blir för litet genom expansionsventilen ökar vätskemängden i kondensorn och
kondenseringstemperaturen ökar. För litet flöde leder också till att vätskenivån i förångaren
sjunker, vilket ger en för liten värmeöverförande yta. (Alvarez, 2006)
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I förångaren kokas köldmediet, som övergår från vätska till gas. Detta sker vid processens
lägre temperatur T2 i figur 2 och upprätthålls genom att kompressorn suger bort den bildade
ångan. Genom att välja en lämplig inställning av expansionsventilen kan rätt tryckdifferens
upprätthållas och samtidigt även temperaturdifferensen T1-T2. Förångningstemperaturen är
lägre än den omgivande temperaturen och möjliggör på så sätt att fasändringen ska kunna ske.
Sambandet mellan förångningstryck och förångningstemperatur beskrivs för ett givet
köldmedium, som att förångningstemperaturen blir lägre med ett lägre förångningstryck.
Under förångningsprocessen tar köldmediet upp energi, som erhålls via en värmeväxlare från
köldbäraren. (Alvarez, 2006)
Köldbäraren cirkulerar i en slinga vid det som ska kylas. Köldbäraren hämtar på så sätt energi
från det område som systemet ämnar kyla, för att sedan föra över energin till köldmediet i
förångaren. Vid en bandybana ligger slingan av köldbärare i banrör under isen där
köldbäraren hämtar energi från isen och överför sedan energin till köldmediet i
kompressorkretsen. Detta gör att isen hålls vid en låg temperatur, då det minskade
energiinnehållet i isen gör att dess temperatur sjunker. (Kifle & Tekleab, 2011)
Efter förångningen förs köldmediet vidare till kompressorn. Kompressorns uppgift är att driva
runt köldmediet i kretsen och samtidigt öka dess tryck och temperatur. För att kompressorn
ska kunna driva runt köldmediets massflöde i kylsystemet tillförs el. Genom tillförseln av el i
kompressorn komprimeras det förångade köldmediet, vilket i sin tur gör att dess tryck och
temperatur höjs, samtidigt som dess entalpi ökar (Kifle & Tekleab, 2011). Kompressorn
upprätthåller även ett högt tryck i kondensorn, vilket behövs för att kondensationen ska kunna
ske vid en temperatur T1, som är högre än förångningstemperaturen T2. Det är denna
tryckförändring som gör det möjligt att alstra kyla vid en högre omgivningstemperatur.
(Alvarez, 2006)
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Figur 3 Modell över ett indirekt kompressorkylsystem där köldmediet flödar i den slutna kompressorkretsen (Havtun,
2013) (Lindén, 2015b)

Figur 3 visar en modell över hur ett kompressorkylsystem ser ut i ett indirekt system med
köldmedium, kylmedel och köldbärare för bandybanan i Gamleby. Vid kondensorn (a) visas
hur värme avges från processen i en kylmedelslinga och vid förångaren (c) visas hur banrör är
dragna där köldbäraren cirkulerar i systemet. Denna figur visar en förenklad modell av
bandybanan i Gamleby, då endast en inre krets med kompressor, kondensor, förångare och
expansionsventil har ritats ut istället för två.
För bästa systemfunktion ska kondensorn innehålla minsta möjliga mängd köldmedievätska,
men samtidigt så mycket som behövs för att förhindra att köldmedieånga går vidare till
förångaren. På så sätt erhålls lägsta möjliga kondenseringstemperatur T1. Detta beror på att
lägsta möjliga vätskenivå i kondensorn ger största möjliga värmeöverförande yta. Då
vätskenivån höjs i kondensorn behöver detta kompenseras av en större skillnad mellan
kondenseringstemperatur och kylmedeltemperatur om samma köldmedieflöde ska kunna
kondensera. Om icke-kondenserad köldmedieånga når förångaren minskar kyleffekten,
eftersom värmeupptagningen i förångaren sker genom kokning. (Alvarez, 2006)
För förångaren gäller motsatta förhållanden för bästa systemfunktion. Förångaren fungerar
bäst med största möjliga mängd köldmedievätska, men ändå inte så mycket att det går vidare
till kompressorn. På så sätt erhålls högsta möjliga förångningstemperatur. Förklaringen till
detta är att högsta möjliga vätskenivå i förångaren ger största värmeöverförande yta. En
sänkning av köldmedienivån i förångaren behöver därför kompenseras av en större skillnad
mellan kylrummets temperatur och förångningstemperaturen om samma köldmedieflöde ska
kunna förångas. (Alvarez, 2006)
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I tabell 1 har en sammanställning gjorts av olika kompressorkylmaskiner. De modeller som
beskrivs i tabellen är dels den befintliga modell som används till bandybanan i Gamleby och
dels två alternativa modeller som idag finns att beställa av samma tillverkare. Alternativ 1 och
2 har variabel hastighet i motorn, vilket gör att kompressorn kan styras till att arbeta vid en
jämnare effekt och antalet start och stopp minskas under drift. Då effektuttaget varierar med
utomhustemperaturen för kylning av en bandybana kan detta leda till en stabilare drift av
kompressorkylmaskinen, som leder till minskad energianvändning. Minskat antal start och
stopp för kompressorn är också som tidigare nämnts mer skonsamt för kompressorn och gör
att slitaget blir mindre (Aircenter AB, 2015).
Tabell 1 Olika modeller av kompressorkylmaskiner (Winther, 2015)

Kompressorkylmaskiner
Tillverkare
Modell
Kompressor
Modell
Köldmedium
Kapacitet
Effekt
COPkompressor
Hastighet
Förångare
Förångningstemperatur
Förångningstryck
Kondensor
Kondensationstemperatur
Kondensationstryck
Expansionsventil
Massflöde
Volymflöde
2.4.2

Befintlig modell Alternativ 1
Alternativ 2
GEA
GEA
GEA
SP1 Model S #1 SP1 Model NM #1 Model V 1800 #1
SR-S30S-28
Ammoniak
751,5
168,8
4,45
2950

NMR-N30S-28
Ammoniak
760,4
174,1
4,37
4500

V 1800
Ammoniak
745,3
164,4
4,53
1100

°C
Bar(a)
Bar

-14,5
2,41

-14,5
2,41

-14,5

°C
Bar(a)
Bar

25
10,02

kg/h
m3/h

2398
1222,9

kW
kW
RPM

2,42
25
10,02

25
10,4

2426,3
1237,3

2380,9
1201

Köldmedium

Köldmedium är benämningen på den fluid som cirkulerar i en förångningskylprocess och dess
uppgift är att transportera runt värme eller kyla i en process (Nilsson, 2002).
Köldmedier bör ha följande termodynamiska egenskaper:
1. Lägre fryspunkt än lägsta avsedda förångningstemperatur.
2. Kritiska punkten över högsta avsedda kondenseringstemperatur.
3. Inte för lågt ångtryck vid avsedda temperaturer, vilket undviker alltför stora
volymflöden. Dock bör ångtrycket inte vara för högt, för att underlätta
konstruktionsarbetet. (Alvarez, 2006)
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Förutom dessa egenskaper ska köldmediet vara stabilt, säkert och inte brandfarligt eller
giftigt. Det är också viktigt att köldmediets egenskaper fungerar tillsammans med de
komponenter, som finns i systemet. Köldmedier betecknas vanligen med bokstaven R, som
står för “refrigerant”, följt av en sifferkombination. Sifferkombinationen i beteckningen är
uppbyggd av köldmediets kemiska sammansättning och anger antalet fluor-, klor-, väte- och
kolatomer. (Nilsson, 2002) Exempel på köldmedier och dess egenskaper finns i tabell 2.
Det finns två olika grupper av köldmedium. Dels finns det naturliga köldmedium, som
ammoniak och koldioxid, och dels syntetiskt framställda köldmedium som innefattar
grupperna CFC (klorfluorkarboner), HCFC (klorfluorkolväten) eller HFC (fluorkolväten) som
innehåller olika sammansättningar av fluor, klor, väte och kol. De syntetiska köldmedierna är
framställda för att ha mycket bra egenskaper för kylprocessen. (Danfoss, 2011)
Med åren har successivt mer kunskap erhållits om hur olika köldmedium skadar miljön. År
1987 undertecknades Montrealprotokollet av medlemsländerna inom FN och är ett tillägg i
FN:s konvention om skyddande av ozonlagret (Svenska FN-förbundet , 2015).
Undertecknandet av protokollet innebär att medlemsländerna förpliktas att gradvis reducera
utsläppen av gaser som ödelägger ozonlagret (Svenska FN-förbundet , 2015). Detta har bl.a.
lett till att det i Sverige år 2000 blev förbjudet att använda CFC som köldmedium. CFC,
tillhör gruppen halogenköldmedier (benämns även som freon) och förstör i ozonskiktet i
stratosfären. Minskad mängd ozon i stratosfären medför en ökning av ultraviolett strålning till
jorden. Av denna anledning togs beslutet att CFC inte längre får användas, trots att de har rätt
egenskaper som köldmedium. Ett köldmediums ozonpåverkan betecknas med ODP (Ozone
depletion potential) (Nilsson, 2002). Då utfasningen av CFC-ämnena pågick övergick
köldmediumsanvändningen till HCFC, vilka sedan har ersattas av HFC- ämnen som inte
påverkar ozonlagret alls. (Danfoss, 2011)
På senare år har även köldmediers påverkan på växthuseffekten börjat tas i beaktning. Den
beteckning som används för detta är GWP (Global Warming Potential) och beskriver
köldmediets växthusgaspåverkan med koldioxid (Nilsson, 2002). Då HFC- ämnen har relativt
högt GWP-värde görs numera väl övervägda beslut om ett sådant köldmedium ska användas
då dessa helst ska fasas ut. Detta innebär dock att köldmedierna som används idag eventuellt
är mindre effektiva än de tidiga syntetiskt framställda ämnena, då miljöpåverkan prioriteras
framför dess egenskaper. (Danfoss, 2011)
I tabell 2 visas egenskaper för olika köldmedium som är aktuella idag. Gemensamt för dessa
är att ODP-värdet är noll för alla listade medium. Det innebär att dessa köldmedium inte
påverkar ozonlagret enligt riktlinjer som idag används. I tabellen visas även mediernas GWPvärde. Ur tabellen kan R134a och R407c urskiljas att ha stor inverkan på växthuseffekten.
R134a och R407c är några av de vanligaste köldmedierna som används idag (Thorén, 2013).
Dessa medier är syntetiskt framställda medan några av de så kallade naturliga köldmedierna
(ammoniak, vatten och koldioxid) som visas i tabellen har ingen eller näst intill ingen
påverkan på växthuseffekten. Ur miljösynpunkt är därmed de naturliga köldmedierna att
rekommendera.
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Tabell 2 Köldmedium; namn, kemisk beteckning, GWP (Global-Warming Potential), ODP (Ozone Depletion Potential),
kokpunkt samt kritiskt tryck och temperatur (Linde AG, 2015)

Köldmedium

Kemisk formel 1

R134a
R407C

C2H2F4
Blandning R32, R125
och R134a
NH3

0
0
0

0

-33

113

132

H2O
CO2

0
0

0
1

100
-57

221
74

647
31

R717
(Ammoniak)
R718 (Vatten)
R744
(Koldioxid)

ODP

GWP

Kokpunkt
Kritiskt tryck Kritisk
vid 1 atm
[bar]
temperatur
[°C]
[°C]
1430
-26
41
101
1774
-44
46
86

För kylning där temperaturen behöver komma ner under vattens fryspunkt krävs att
köldmediets kokpunkt är lägre än detta. I tabell 2 kan även kokpunkten för olika köldmedium
avläsas. Det vanligaste naturliga köldmedium för detta ändamål är ammoniak. Ammoniak är
ett av de först använda köldmedierna och tillhör som ovan nämnts ett av de naturliga
köldmedierna (Runesson, 2003). Ammoniak används med fördel i stora industriella kyl- och
värmepumpsanläggningar. Det är ett billigt och energieffektivt ämne, som kan användas som
både köldmedium och köldbärare, men är samtidigt giftigt och har en kraftig lukt. Då
ammoniak blandas med luft är blandningen även explosiv och en explosion skulle kunna ske
vid exempelvis en läcka i systemet. Därför krävs flera säkerhetsåtgärder för minimering av
explosionsrisken vid användning av ammoniak och detta kan vara kostsamt (Kifle & Tekleab,
2011). En annan nackdel med att använda ammoniak är att det inte är kompatibelt med alla
material, exempelvis koppar, vilket kan leda till begränsningar i konstruktionen. Detta leder
även till att kostnaden för maskinen blir betydligt högre än nödvändigt, då det finns krav på
komponenter och säkerhetsanordningar. (Danfoss, 2011)
Ett annat naturligt köldmedium är koldioxid. Koldioxid ses som ett säkert köldmedium då det
inte är giftigt, brandfarlig eller explosivt (Arias, et al., 2004). Trots detta och dess goda
termodynamiska egenskaper har koldioxidens genomslag ännu inte inträffat i Sverige. Idag är
det enbart tre isbanor i Sverige som använder koldioxid i kylprocessen. (Åslund, 2012)
2.4.3

Köldbärare

Köldbärare är den vätska som i ett system överför lågvärdig värme till systemets förångare.
Önskvärda egenskaper för en köldbärare är om den är lättflytande, alltså har en låg viskositet,
en hög densitet, en hög specifik värme samt en hög värmeledningsförmåga. Oftast används
vatten utblandat med annat medium i en sammansättning som köldbärare. Det andra mediet är
antigen ett salt eller en organisk vätska t.ex. alkoholer. Även ammoniak kan tillsättas i vattnet
för att fungera som köldbärare (Kifle & Tekleab, 2011). Rent vatten är en väl fungerande
köldbärare ned till omkring dess fryspunkt men förlorar därefter viktiga egenskaper som krävs
för att kyla ett område (Andersson, 2008). Det är för att få en bra effekt vid lägre temperaturer

1

(Naturvårdsverket , 2002)
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som tillsatser i vattnet används i köldbäraren (Andersson, 2008). Ett exempel på en köldbärare
som används för isbanor är kalciumklorid, CaCl2 (brine) (Andersson, 2008). (SVEP, 2004)
2.4.4

Värmedriven absorptionsprocess

Ett alternativ till att använda en kompressorkylmaskin för att producera kyla är att använda en
så kallad absorptionskylmaskin. Redan på mitten av 1800-talet presenterade Ferdinand Carré
principer för absorptionskyla (Foley, et al., 2000). Denna kylmetod drivs i huvudsak med
värme istället för elektricitet. Fjärrvärme kan användas som värmekälla för
absorptionskylmaskinen, då den värme som driver processen kräver en temperatur på mellan
80 °C och 120 °C (Johansson & Olsson, 2012).
Kylprocessen fungerar på liknande sätt som för en kompressorkylmaskin, då flera av de
huvudsakliga komponenterna som används i en kompressorkylmaskin återfinns i en
absorptionskylmaskin, se figur 4. Kondensorn (a), expansionsventilen (b) och förångaren (c)
används även i en kompressorkylmaskin. Det som skiljer de två kylmaskinerna åt är att
kompressorn som finns i kompressorkylmaskinen ersätts med en generator (g), en
värmeväxlare (f), en absorbator (d), och en pump (e), som även framgår av figur 4. I figur 4
visas även kondenseringstrycket p1 och kondenseringstemperaturen T1, samt
förångningstrycket p2 och förångningstemperaturen T2. Motsvarande högtryckssida (vid
kondensorn) och lågtrycksida (vid förångaren) förekommer även i en kompressorkylmaskin.
Värme avges,
Qbortförd

T1, p1
T2, p2
Köldmedium

a
Kondensor
g
b

Expansionsventil
Elektricitet tillförs,
Eabs
c

Fjärrvärme
tillförs, Qgen

Generator
f

Värmeväxlare
e
Absorbator

d

Förångare
Värme avges,
Qabs

Värme tillförs, Qis

Figur 4 Modell över absorptionskylmaskin

För att absorptionskylprocessen ska fungera krävs ett sekundärt köldmedium. Det är med
detta som den tryck- och temperaturskillnaden som kylmaskinen kräver kan uppnås med
värme istället för elektricitet. (Johansson & Olsson, 2012)
Absorptionskylmaskinen utformas specifikt utifrån vilka köldmedier som ska användas för att
kylfunktionen ska bli så bra som möjligt. Det vanligaste alternativet är att använda vatten som
primärt köldmedium och en saltlösning som sekundärt köldmedium. Saltlösningen utgörs ofta
av litiumbromid (LiBr) (Johansson & Olsson, 2012). Problemet med denna kombination av
köldmedier när det gäller kylning av en bandybana är att området som ska kylas endast kan
kylas ned till några plusgrader. Detta är inte tillräckligt för en bandybana och för att kunna
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komma ned till lägre temperaturer kan istället ammoniak och vatten användas som ett
köldmediepar. Ammoniak används då som primärt köldmedium medan vatten används som
sekundärt medium. (Wiberg, 2006)
Till skillnad från i kompressorkylning, där köldmediet cirkulerar genom en kompressor efter
förångningsprocessen, absorberar det sekundära köldmediet det primära köldmediet i den så
kallade absorbatorn. Då det primära köldmediet absorberas, upprätthålls ett lågt tryck i
förångaren. Absorbatorn behöver kylas för att kunna bortföra den värme som frigörs vid den
primära köldmedieångans kondensation samt av lösningsvärmen. Detta då absorbtionen sker
bäst vid låg temperatur och denna kylning görs ofta med hjälp av vatten. Efter att det primära
köldmediet har absorberats, pumpas köldmedielösningen av de två medierna, via en
värmeväxlare, till en generator. Pumpen, som används för detta är den enda komponent i
processen som kräver tillförsel av elektricitet. Denna energi motsvarar ca 5 % av den
värmeenergi som tillförs i generatorn (Ohlsson, 2015). Genom värmen som tillförs i
generatorn kan det primära köldmediet drivas av som ånga och vidare till kondensorn. Denna
del av processen sker bäst vid hög temperatur. Det sekundära köldmediet leds tillbaka till
absorbatorn från generatorn, via värmeväxlaren och en strypventil, där dess cykel påbörjas på
nytt. Samtidigt förs det primära köldmediet till kondensorn, där köldmedieångan kondenseras,
för att sedan ledas tillbaka till förångaren via en expansionsventil. (Alvarez, 2006)
För att erhålla så bra kyleffekt som möjligt är det önskvärt att differens mellan
framledningstemperaturen och returtemperaturen till och från generatorn är så stor som
möjligt, det vill säga temperaturerna på vattnet till och från fjärrvärmeverket då fjärrvärme
används som värmekälla. Returtemperaturen från absorptionskylmaskinen kan önskvärt
motsvara den returtemperatur som finns i hela fjärrvärmesystemet för att även
fjärrvärmeverket ska vara i balans. Ju lägre drivtemperatur kylmaskinen har, desto större
behöver generatorn och kondensorn vara på grund av att temperaturskillnaderna i dessa
komponenter minskar. (Settervall, et al., 2003)
Några fördelar med absorptionstekniken är dels att spillvärme, värme som inte har ett
användningsområde, kan tillvaratas och dels skulle det kunna vara möjligt att spara pengar på
denna metod, vilket kan möjliggöras om kostnadsfri värme kan utnyttjas (Johansson &
Olsson, 2012). Anledningen till detta är att absorptionskyla kräver att en stor mängd energi
tillförs systemet till följd av låga COP-värden (Coefficient of performance, se avsnitt 2.4.5).
COP för en absorptionskylmaskin varierar under ideala förhållanden mellan 0,4-0,7 (Alvarez,
2006), medan en kompressorkylmaskin kan ha ett COP flera gånger större än 1. (Settervall, et
al., 2003)
I tabell 3 har en sammanställning gjorts av de två absorptionskylmaskiner som används i
Sverige för kylning av konstfrusna isbanor. Det är dels en maskin som är installerad på
Gotland och dels en maskin som används på Halmstad Arena (Colibri BV, 2015). Maskinerna
är unikt utformade för att passa respektive anläggning. Data om kylmaskinernas COP har
dock inte kunnat tillhandahållas från tillverkaren och därför utelämnas denna uppgift i tabell
3. Genom kontakt med Peter Ohlsson, som arbetar på Halmstad kylteknik AB, har dock
uppgift tillhandahållits om genomsnittligt COP på 0,4 för modellen i Halmstad Arena
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(Ohlsson, 2015). I tabell 3 framkommer att kylkapaciteten för de två modellerna är lägre än
kylkapaciteten som finns och som utnyttjas på den befintliga kompressorkylmaskinen i
Gamleby. Detta gör att om en likvärdig absorptionskylmaskin till de modeller som redovisas i
tabell 3 skulle installeras i Gamleby skulle det krävas att den befintliga
kompressorkylmaskinen behålls och kan användas då kylbehovet är som störst.
Tabell 3 Absorptionskylmaskiner för kylning av is (Colibri BV, 2015)

Absorptionskylmaskiner
Tillverkare

Colibri BV

Colibri BV

Modell

ARP (Halmstad)

Kylkapacitet [kW]

ARP (Gotland)

150

250

Temperatur fjärrvärme framledning/retur [°C]

98/88

90/80

Temperatur Brine in/ut [°C]

-9/-12

-7,5/-10

Elkonsumtion [kW]

8

15
Gratis vatten från
250
Slite cementfabrik2

Drivenergi [kW]
2.4.5

Köldfaktor

Köldfaktorn, benämns även som 𝐶𝑂𝑃 (coefficient of performance), är förhållandet som anger
kvaliteten för kylmaskiner. (Alvarez, 2006)
Köldfaktorn definieras för kylmaskiner och anger hur mycket värmeenergi som kan föras bort
i förhållande till det arbete som tillförs. Definitionen ger ett teoretiskt värde som gäller för en
ideal process. (Alvarez, 2006)
𝐶𝑂𝑃𝑒𝑙 =

𝑄𝑖𝑠
|𝐸|

=

𝑄𝑖𝑠

(1)

(|𝑄𝑏𝑜𝑟𝑡𝑓ö𝑟𝑑 |− 𝑄𝑖𝑠 )

där 𝑄𝑖𝑠 är den värmeenergi som tillförs kylsystemet från isen, 𝑄𝑏𝑜𝑟𝑡𝑓ö𝑟𝑑 är den värmeenergi
som bortförs från kylmaskinen vid kondensorn och 𝐸 är den el som tillförs processen för
kompressorarbetet. Av (1) framgår att ju större köldfaktor desto mindre arbete behöver
tillföras för ett givet kylbehov. För bandybanor utomhus varierar COP med klimatet, då 𝑄𝑖𝑠
beror på värmeöverföring mellan omgivningen och isen (Cengel & Boles, 2006). Ekvation (1)
används för beräkningar av COP där drivkraften är el som exempelvis för
kompressorkylmaskiner och eldrivna pumpar. (Alvarez, 2006)
Specifikt för absorptionskylmaskiner där värme är drivkraften definieras köldfaktorn som
𝐶𝑂𝑃𝑣ä𝑟𝑚𝑒 =

𝑄𝑖𝑠
𝑄𝑔𝑒𝑛

=

𝑇𝐿
)
𝑇0 −𝑇𝐿
𝑇𝑠
(
)
𝑇𝑠 −𝑇0

(

𝑇

𝑇

𝐿
= (1 − 𝑇0 ) (𝑇 −𝑇
)
𝑠

0

𝐿

(2)

där 𝑇0 kondensationstemperaturen, 𝑇𝐿 är förångningstemperaturen, 𝑇𝑠 är värmekällans
temperatur, 𝑄𝑖𝑠 är den värmeenergi som tillförs kylsystemet från isen och 𝑄𝑔𝑒𝑛 är den

2

(Karlsson, 2007)
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värmeenergi som tillförs systemet, från till exempel fjärrvärmeverket. Även denna definition
ger ett teoretiskt värde som gäller under ideala förhållanden. (Cengel & Boles, 2006)

2.5 Energi för kompressorkyla och absorptionskyla
Utifrån de alternativa kylmetoder, som studeras i projektet är el och fjärrvärme de olika
sorters energi som är aktuella för att driva kylprocesserna. I detta avsnitt ges därför en
beskrivning av de två energislagen.
2.5.1

El

Kompressorkylningsprocesser förutsätter tillförsel av el i kompressorn. För en bandybana
krävs även tillförsel av el i de pumpar som pumpar runt köldbäraren i banrören. Kostnaderna
för att lägga isen och hålla isen under säsongen är därför direkt kopplade till användningen av
el och elpriset. Idag finns stor valfrihet för elkonsumenter att välja elleverantör och detta är en
följd av elavregleringen i Sverige år 1996 och införandet av nya regler. Ett avgörande steg i
avregleringen för elkunderna är att kravet på timvis mätning avskaffades år 1999. Detta gör
att det är ett fritt val för konsumenten att välja vilket elhandelsföretag de vill köpa sin el från,
men det är däremot inte möjligt att fritt påverka vilket elnätsföretag de vill använda. Att valet
inte är fritt att välja elnätsföretag beror på att eldistributionen sker i lokala monopol och
elkunden därför är hänvisad till det elnätsföretag som äger det lokala elnätet. (Thorstensson,
2015)
Priset som råder på elmarknaden avgörs av flera faktorer, där utbud och efterfrågan är
avgörande och faktorer som i sin tur påverkas av bland annat förhållanden i vattenmagasin,
temperatur samt världspriser på energiråvaror. Konsumentpriset består av tre delar och dessa
är elhandel, elnät samt skatter och avgifter. Efter avregleringen var förväntningarna stora på
att den fria konkurrensen skulle innebära sänkta kostnader för kunderna. Vad som istället blev
ett faktum är ganska stora variationer i prisläget. Nästan hälften av konsumentpriset är en
effekt av politiska beslut och exempel på detta är att skattenivån nästan har tredubblats sedan
elmarknaden avreglerades 1996. EU:s införande av handel med utsläppsrätter är något annat
som har påverkat elpriset. Den fossilfria elproduktionen räcker inte alltid till för att möta
efterfrågan och därför har kostnaderna för utsläppsrätter en direkt koppling till priset på el.
Från 2011 är Sverige indelat i fyra elområden, vilket kan leda till olika elhandelspriser i olika
dela delar av landet. Detta beror på att det finns begränsningar i stamnätet, som hanteras av
Svenska Kraftnät. Den fortsatta utvecklingen av elmarknaden förutsätter att det finns
tillräcklig överföringskapacitet inom och mellan länder. (Thorstensson, 2015)
Elavtal kan tecknas med fast eller rörligt elpris per kWh. I Gamleby har kommunen tecknat
ett rörligt avtal med Telge Energi. Genom uppgifter från Telge Energi har en sammanställning
gjorts av variationen för elpriser för åren 2012 till april 2015 (Telge Energi, 2015), denna
visas i figur 5.
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Figur 5 Variation av rörliga elpriser 2012 till april 2015 (Telge Energi, 2015)

2.5.2

Fjärrvärme

Fjärrvärme är energi som används för uppvärmning och är det vanligaste sättet för
uppvärmning i Sverige. Mer än hälften av alla bostäder och lokaler i Sverige värms på så sätt.
I Europa använder knappt 10 % i genomsnitt fjärrvärme som uppvärmningsmetod. Idén med
fjärrvärme är att uppvärmning kan ske från en central anläggning istället för att varje hus har
en egen värmekälla. Fjärrvärmeanläggningen kan drivas med många olika bränslen och har på
senare tid övergått till allt mer miljövänliga alternativ, vilket är till fördel för att minska
utsläpp. Enligt Naturvårdsverket är fjärrvärmebranschens omställning till förnybar energi den
största förklaringen till att Sverige har lyckats nå de klimatmål som satts upp enligt Kyotoavtalet. (Svensk Fjärrvärme, 2009)
Fjärrvärmesystemet fungerar genom att vatten levereras till en fjärrvärmecentral i en fastighet
eller anläggning genom en framledning från det centrala fjärrvärmeverket. Framledningen
utgörs av välisolerade rör och vattnet transporteras under högt tryck genom dessa. Beroende
på årstiden och vädret varieras temperaturen på vattnet mellan 70-120 °C. I fastighetens eller
anläggningens fjärrvärmecentral finns en värmeväxlare som utnyttjar vattnets temperatur och
värmer upp det som ska värmas. Till fjärrvärmecentralen finns också en returledning, där det
avkylda vattnet leds tillbaka till fjärrvärmeverket och sedan recirkuleras vattnet i systemet. På
vägen tillbaka till fjärrvärmeverket kan värmen från det nedkylda vattnet användas för att
värma trottoarer och fotbollsplaner och göra dem isfria. (Svensk Fjärrvärme, 2009)
Priset för fjärrvärme varierar mycket mellan olika orter eftersom fjärrvärmepriset sätts utifrån
lokala förutsättningar. Bränslepriserna är den faktor som har störst påverkan på
prisutvecklingen. Hur näten ser ut påverkar även priset då mindre nät och nät med stora
avstånd mellan husen i allmänhet har högre priser än större nät och nät med kraftvärme
(samtidig produktion av el och kraftvärme). (Sjöström, 2015)
Stegeholmsverket i Västervik är det fjärrvärmeverk som ligger i närområdet till bandybanan i
Gamleby och tillhör Västervik Miljö och Energi. Västervik Miljö och Energi delar upp priset
på fjärrvärmen i fast avgift, flödesavgift, avgift för abonnerad effekt och energipris. Under
den varma delen av året är bränslekostnaderna lägre än under den kalla delen av året, därför är
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energipriset olika för olika årstider. (Ankarvall, 2015) I figur 6 har en sammanställning gjorts
som visar hur det rörliga energipriset för tillverkande industri varierade under 2014 och hur
det varierar under 2015.

Figur 6 Variation för rörlig energiavgift för fjärrvärme 2014-2015 Västervik Miljö och Energi (Västervik Miljö & Energi,
2014) (Västervik Miljö & Energi, 2015)

2.5.3

CO2-påverkan från el och fjärrvärme

Klimatpåverkan från el och fjärrvärme påverkas av vilka energiråvaror som används för att
producera elen respektive fjärrvärmen. Lägst påverkan vid elproduktion sker vid användning
av förnyelsebara energiråvaror. Telge Energi, som levererar el till bandybanan i Gamleby
idag, distribuerar endast ren el från de förnyelsebara energikällorna solkraft, vindkraft och
vattenkraft (Telge Energi, 2015). För fjärrvärme gäller motsvarande att användning av
förnyelsebara energiråvaror vid produktionen leder till mindre påverkan på miljön. I
Stegeholmsverket används biobränsle i form av träflis, som eldas i pannor. Träfliset hämtas
från sågverk och andra träindustrier. (Ankarvall, 2015). Då toppeldning krävs används olja.
Detta sker under kalla vinterdagar, som kräver mycket energi för uppvärmning och vid dessa
tillfällen behöver inte bandybanan kylas utan kan hållas med frikyla. (Andesson, 2015)
Enligt data från Mölndal Energi 2013 ger förnybar el upphov till utsläpp med 6 g CO2/kWh,
vilket inkluderar utsläpp från hela livscykeln, till exempel transporter m.m. På den nordiska
elmarknaden uppgår utsläppen till 483,4 g CO2/kWh under produktionsfasen. Den nordiska
elen har även fossila bränslen som energikälla. Fjärrvärme, där biobränsle används som
energiråvara, kan med data från Mölndal Energi 2014 beräknas ge utsläpp på 12,01 g
CO2/kWh. I dessa 12,01 g CO2/kWh utgör 7,87 g CO2/kWh av utsläpp vid själva
förbränningen och ytterligare 4,23 g CO2/kWh tillkommer från transporter. Sett till
växthuspåverkan kan det därför ses som mindre skadligt att använda förnyelsebar el än
fjärrvärme. Samtidigt som CO2-påverkan är mindre från el som producerats med
förnyelsebara energiråvaror, är det för jordens energiresurser viktigare att spara el än
fjärrvärme, eftersom fjärrvärme kräver mindre primärenergianvändning.
(Mölndal Energi AB, 2015)
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3 Fallstudier
I detta avsnitt beskrivs de fallstudier som genomförts i projektet. Det är dels en fallstudie av
en bandybana i Stockholm, Spånga IP, dels en ishockeybana i Halmstad Arena samt
Gamlebys bandybana som projektet huvudsakligen studerar. Spånga IP studeras dels
beroende på anläggningens närhet för författarna, dels för att kylmetoden, som används är
liknande den som används i Gamleby i dagsläget samt att det är liknande klimat på de två
orterna. I avsnittet beskrivs bandybanans historik, kylmetod samt den konstfrusna isen och
ismaskinerna som används. Halmstad Arena är en av två anläggningar i Sverige, som idag
använder absorptionsdriven kylteknik för att kyla en isbana och därför har en fallstudie
utförts av denna anläggning. Fallstudien av Halmstad Arena har genomförts genom att
kontakt tagits med Peter Ohlsson på Halmstad kylteknik, som har besvarat frågor om
kylsystemet. Övriga fallstudier har genomförts vid besök på respektive anläggning.

3.1 Spånga IP
I Västerort i Stockholm ligger Spånga IP, som är en av Stockholms Stads idrottsanläggningar.
På Spånga IP finns en bandybana på 9000 m2, som sattes i bruk år 1977. Bandybanan har
sedan dess hållits igång med hjälp av stöd från Stockholms Stad. En normal säsong för
bandybanan är mellan första november och första söndagen i mars, men grundarbetet med att
lägga isen brukar påbörjas runt 15 oktober eller någon vecka senare. På bandybanan tränar
olika lag t.ex. DIF och SBBK, matcher arrangeras och även olika skolor och allmänheten har
möjlighet att utnyttja isen under vissa tider. (Nystedt, 2015)
3.1.1

Kylmetod

Bandybanan på Spånga IP kyls med hjälp av tre kompressorkylmaskiner. År 1998 byttes
kylsystemet till det nuvarande systemet med två stora skruvkompressorer samt en mindre
skruvkompressor. Allt byttes ut utom kylsystemet för kondensorn, som idag finns kvar. Detta
system utgörs av kylmedelslinga med glykol. Orsaken till bytet av det övriga systemet var att
det köldmedium som tidigare användes, R22, förbjöds på grund av dess ozonpåverkan.
(Lezdins, 2015)
Det köldmedium som ersatte det gamla var ammoniak och är cirka 10 % energieffektivare för
kyla än R22. Köldbäraren består av brine (35 % saltlösning av CaCl2 och vatten) och pumpas
ut i tre slingor under bandybanan i banrör som består av plast. Slingorna går i tre kretslopp
under bandybanan och cirkuleras av de tre pumparna. Banrören är dragna fram och tillbaka
över bandyplanens kortsidor och ligger med ca 10 cm mellanrum mellan varandra. (Nystedt,
2015)
De två stora kompressorerna avger buller upp mot 100 dB då de är i drift. Detta gör att
arbetsmiljön med att kontrollera maskinerna upplevs som påfrestande av de som sköter
driften. Detta är en aspekt att undersöka vidare. För att ytterligare säkerställa att
kompressorerna arbetar vid rätt nivå används ClimaChecks mätutrustning på de två stora
kompressorerna. Detta ger möjlighet att logga data för olika parametrar som COP,
förångningstemperatur, kondensationstemperatur etc. vid drift. (Lezdins, 2015)
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Andra bandybanor belägna i Stockholmsområdet finns på Zinkensdamms- och Gubbängens
IP. Dessa bandybanor kyls med liknande kylmetod som bandybanan på Spånga IP. (Nystedt,
2015)
3.1.2

Is och ismaskiner

Isläggning på bandybanan görs med vanligt kranvatten, som spolas ut för hand innan
säsongen har startat. Iskvaliteten, som uppnås är tillräckligt god för de aktiviteter som den
används för. Under säsongen underhålls isen med två ismaskiner, som skrapar isen och lägger
på ett nytt lager med vatten. Ismaskinernas arbete gör att iskvaliteten kan upprätthållas, då
ytan kan hållas utan ojämnheter, som uppstår av skridskoåkningen. De två ismaskinerna drivs
med diesel. Den ena maskinen är av årsmodell 2006 och den andra är av en äldre modell och
ska bytas ut 2017. (Nystedt, 2015)
Bandybanans yttemperatur ska vara -1 till -5 °C, medan det tjockare undre lagret ska ligga på
ca -8 °C, detta för att en optimal hårdhet på isen ska erhållas. Istemperaturen regleras genom
mätning av yttemperaturen och med hjälp av IR-givare. IR- kan ge felaktiga utslag vid
nederbörd. Bandybanans istjocklek hålls vid cirka 7 cm, som är något tjockare än vad som
används på Spånga IP:s inomhusishockeybana och för vad som är optimalt. För att isen ska
hålla hela säsongen är det viktigt att den förberedande grunden, iskakan, kan frysa till
ordentligt. Detta har varit ett problem de senaste åren, då det varit milda höstar, vilket har
gjort det betydligt svårare och mer energikrävande att lägga iskakan. För att kunna hålla isen i
skick under säsongen krävs dygnsmedeltemperatur på max 5 °C. (Nystedt, 2015)

3.2 Halmstad Arena
Halmstad Arena är en stor anläggning där många olika sporter utövas i olika hallar, bland
annat har de en inomhusisbana som drivs året runt. Det aktuella kylsystemet för denna
inomhusisbana togs i drift år 2009. Systemet, som ersattes bestod av två
kompressorkylmaskiner med ammoniak som köldmedium och magnesiumklorid som
köldbärare. Det gamla systemet var installerat år 1974 och byttes på grund av ålder och
slitage. Bytet gjordes till ett fjärrvärmedrivet absorptionskylsystem. Anläggningen designades
av ett konsultföretag på uppdrag av Halmstad Energi och Miljö. Därefter skedde upphandling,
där företaget som erbjöd lägsta pris för anläggningen valdes. Tillverkare för aggregatet är
Colibri B.V. Kostnaden för projektet uppskattas till mellan 7-8 miljoner kronor, vilket
motsvarar den dubbla kostnaden för vad ett kompressorkylsystem skulle ha kostat. (Ohlsson,
2015)
Absorptionskylmaskinen är till för lågtemperaturkyldrift och av typen ammoniak-vatten.
Detta gör att isen kan kylas ned till -15 grader och har tidigare beskrivits i tabell 3. Det
sekundära kylmedium som används är kommunalt kranvatten som har renats i en
reningsanläggning, vilket har minskat den elektriska konduktiviteten till under 5  siemens.
(Ohlsson, 2015)
Köldmediet består av ca 60 % ammoniak och 40 % vatten, men koncentrationen varierar vid
olika driftlägen och detta reglerar kyleffekten. Den köldbärare, som används och som
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cirkulerar i banrör under isen är kalciumklorid (brine). Köldbärartemperaturen ut från
kylmaskinen hålls vid -12C och köldbärartemperaturen tillbaka till kylmaskinen hålls vid 9C. Kylaggregatet arbetar vid 150 KW vid dessa driftvärden. En effektmätare finns
installerad, som visar hur mycket effekt som tas ut i kylaggregatet och även koncentrationen
på ammoniak-vatten går att avläsa. (Ohlsson, 2015)
För att behålla en exakt reglering av köldmediet i systemet används fem stycken
reglerventiler, som finns placerade på olika ställen i systemet. En givare används också för att
mäta nivån i de olika behållarna med ammoniak-vatten i processen och på så sätt kan balansen
upprätthållas i kylsystemet. Mätningen möjliggörs då konduktiviteten, det vill säga den
elektriska ledningsförmågan, för blandningen är känd. (Ohlsson, 2015)
Fjärrvärmen som tillförs i kokaren har framledningstemperaturen 96C medan
returtemperaturen ligger på 86C. Fjärrvärmen förs in till kylmaskinen genom en
värmeväxlare och värmer upp ammoniakvattenlösningen. Vid framledningen finns en
fjärrvärmeventil, som används för att styra kyleffekten. Den enda elenergin som tillförs
processen är till pumpen, som pumpar köldmediet från absorbatorn till kokaren. Den effekt
som pumpen kräver motsvarar ca 5 % av processens avgivna kyleffekt. Absorbatorn kyls med
vatten från ett kyltorn för att bortföra den värme som frigörs vid köldmedieångans
kondensation samt lösningsvärmen. Detta görs eftersom absorptionen gynnas av låg
temperatur. Även kondensorn kyls med vatten från kyltornet. (Ohlsson, 2015)
Fördelen med systemet i dagsläget är att det kan drivas med två energislag: el och värme.
Detta eftersom den gamla kompressorkylmaskinen finns kvar, då absorptionskylmaskinen är
underdimensionerad och kräver att kompressorkylmaskinen används vid maximalt kylbehov.
En jämförelse med tidigare energianvändning visar dock att det går åt mycket mer energi med
absorptionskylmaskinen. Detta beror på att verkningsgraden för det gamla systemet
genomsnittligen gav cirka fyra delar kyla med en del energi instoppat. Det nya systemet med
absorptionskyla har en genomsnittlig verkningsgrad på 0,4 vilket gör att en del instoppad
energi ger cirka 0,4 delar kyla. Då installationen gjordes var förväntningen att energi från
fjärrvärmenätet skulle vara gratis eftersom fjärrvärmeverket hade överskott på värme från
sopförbränningen på sommaren då mest is behöver produceras. Därför skulle det inte spela
någon roll att verkningsgraden är betydligt lägre för det nya systemet. Det visade sig dock att
energiinnehållet i soporna inte räcker till både stödeldning av olja och import av sopor från
Irland behövs för att kunna producera tillräckligt med kyla. Detta gör att kostnaderna idag är
stora då kostnadsfri värmeenergi inte kan levereras i tillräcklig utsträckning. (Ohlsson, 2015)

3.3 Gamleby
Bandybanan i Gamleby ligger på Tjustvallen där det även finns exempelvis en dansbana
(Cullberg, 2014). Bandyisen används varje dag under säsongen. Skolor har möjlighet att boka
bandybanan under dagen och avlöses ofta av bandyträningar vissa kvällar samt av
allmänhetens åkning andra kvällar. Mellan klockan 9:00 och 20:30, i undantagsfall fram till
22:00 finns möjlighet för de olika målgrupperna att använda bandybanan. (Lindén, 2015a) För
bilder från bandybanan och dess kylsystem se avsnitt 9.1.
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3.3.1

Klimat

I figur 7 visas hur temperaturen har varierat under bandysäsongen 2014-2015. Klimatdata
gällande Gamlebys temperaturförhållanden erhölls från SMHIs databas. Den mätstation som
användes var Gladhammar A, beläget knappt tre mil från Gamleby (SMHI Öppen databas,
2015).

Temperaturvariationen för varje timme i Gamleby
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Figur 7 Temperaturen i Gamleby vintersäsongen 2014-2015 (SMHI Öppen databas, 2015)

3.3.1.1 Kylmetod

Bandybanans kylsystem med kompressorer, köldbärare, pumpar etc. byttes ut år 2006. I
samband med detta gjordes ett byte av köldbärare från ammoniak till brine. Det tidigare
kylsystemet hade ammoniak som både köldmedium och köldbärare. Detta byttes ut på grund
av miljö- och hälsoriskerna med så stora mängder ammoniak. I dagsläget kyls bandybanan
med hjälp av två kompressorkylmaskiner med en märkeffekt på 168,8 kW vardera. En
sammanställning av tekniska egenskaper för kompressorkylmaskinerna finns i tabell 1 i
avsnitt 2. Med hjälp av pumpar pumpas köldbäraren ut till bandybanan där den kyler
bandybanan i tre sektioner. Rören under bandybanan har en diameter på ca 2 centimeter och
ligger med sju centimeters avstånd från mitt till mitt. (Lindén, 2015a)
Det köldmedium som används är ammoniak och köldbäraren är brine (22 % CaCl2). Då
utomhustemperaturen sjunker ner till -4/-5 °C behöver inte kompressorkylmaskinerna
användas, utan det räcker med frikyla för att hålla bandybanan i brukligt skick. Detta
inträffade enbart ett fåtal dagar under den senaste säsongen, se figur 7. Kompressorerna klarar
att leverera kyla ned till -15°C på köldbäraren. Vid ett kylbehov större än detta klarar inte
kompressorerna av att kyla bandybanan. Vilken temperatur köldbäraren behöver ha för att
behålla en acceptabel temperatur bestäms genom mätning av returtemperaturen på
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köldbäraren. För att köldbäraren ska uppta värme från isen krävs att den har en lägre
temperatur än isen. På grund av att köldbäraren är i rörelse, blir värmeöverföringen till denna
inte optimal och den temperatur som försöker hållas är därför -6 °C till -8 °C. Regleringen av
köldbärartemperaturen sker i dags läget manuellt av kyloperatören som jobbar med
bandybanan. En önskan finns dock att regleringen skulle kunna automatiseras genom en
temperaturmätning på isytan. (Lindén, 2015a)
De kondensorer som finns i Gamleby kyls med hjälp av fria luften, alltså tas inte denna värme
tillvara (Lindén, 2015a). I figur 8 hittas en modell över det befintliga kylsystemet i Gamleby.
Modellen är förenklad då endast en inre krets med kompressor, kondensor, expansionsventil
och förångare har ritats ut och de två inre kretsar som finns i verkligheten.
Värme avges,
Qbortförd

Kylmedel, H2O
Värmeväxlare
Kondensor

T1, p1
T2, p2
---- Systemgräns
Bandybanan

Köldmedium,
Ammoniak

Expansionsventil

Köldbärare, CaCl2

Kompressor

Elektricitet tillförs, E

Förångare
Värmeväxlare

Värme tillförs, Qis

Figur 8 Modell över befintligt kylsystem för Gamlebys bandybana inklusive systemgräns (Havtun, 2013) (Lindén, 2015)

3.3.1.2 Is

Bandybanan är ca 115 meter lång och 65 meter bred, vilket motsvarar 7475 m2 med en
spelplan med måtten 105x62 meter. Optimala tjockleken för isen anses vara fyra centimeter,
först två centimeter tjock is, innan målningen av isen sker, och sedan två centimeter is ovanpå
färgen. För att ha marginaler för plötsliga ändringar i väderleken görs isen ofta tjockare.
(Lindén, 2015a)
34

Under isen finns flera lager av olika material för att kylningen av bandybanan ska fungera.
Underst finns två lager frigolit ca 5 till 10 centimeter tjocka vardera för isolering mot marken.
Därefter finns bärlagret på ca 10 centimeter, som sedan övergår i ett lager sand, där även
banrören återfinns. Runt banrören ligger en duk för att skydda slingorna (Lindén, 2015a). Se
figur 9 för illustration av bandybanans uppbyggnad.

Strålning

Luft

1. Is
2. Banrör
3. Bärlager
4. Frigolit

4 cm
2 cm
10 cm
20 cm

Konvektion

Konduktion

1
2
3

4

Figur 9 Modell av hur bandybanan i Gamleby är uppbyggd samt hur energi tillförs isen (Lindén, 2015)

Vid läggning av isen, som sker under oktober månad, används 35C vatten som sprids ut över
gruset, se avsnitt 2.1.1 för förklaring till vattentemperaturen som används. När detta sedan
fryser skapas en grundis med tillräckligt god kvalitet, som därefter kan underhållas med
ismaskinen. Ismaskinen som används är dieseldriven och skrapar och spolar isen varje
morgon samt inför bandymatcher. Genom att skrapa och spola isen erhålls en fin och slät yta.
Denna process uppfattas inte ha någon betydande påverkan på isen. (Lindén, 2015a)

4 Metod
I detta avsnitt beskrivs den metod som använts till detta arbete, vilka avgränsningar och
antaganden för beräkningsmodeller som har gjorts samt de beräkningsmodeller som har
använts.
Metoden för arbetsprocessen har skapats utifrån projektets mål. För att kunna uppnå de
huvudsakliga målen har olika delmål använts. Delmålen är konkret formulerade och har
underlättat för att tydliggöra de huvudsakliga målen, se avsnitt 1.3.2. Arbetsprocessen har
skett i olika steg och dessa illustreras i figur 10.
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Litteraturstudie
Termodynamik och kylteknik för isbanor

Datainsamling och Fallstudie
Intervjuer, mailkontakt och studiebesök

Beräkningsmodell
Tillämpning av litteraturstudie, data och
införande av antaganden

Tolkning av resultat
Kontrollräkning och bedömning av resultatens
rimlighet

Känslighetsanalys och Diskussion
Variation av parametrar i beräkningsdata och
slutsatser

Figur 10 Modell över metod

I första steget genomfördes en litteraturstudie där bakgrund till rapporten samlades in med
hjälp av litteratur från böcker och elektroniska databaser. I nästa steg samlades data in genom
besök på företag, intervjuer via telefon och mail samt personliga möten. Parallellt med detta
genomfördes även fallstudier för bandybanor med olika typer av kylsystem. Med den
inhämtade kunskapen kunde en beräkningsmodell för energianvändning, kostnader och CO2påverkan ställas upp och utifrån dessa kunde beräkningar genomföras. Då beräkningarna var
gjorda kunde resultaten tolkas och en känslighetsanalys genomföras. I ett slutligt skede kunde
en diskussion föras utifrån de erhållna resultaten och de uppställda målen. Detta ledde fram
till de slutsatser och förslag till framtida studier som återfinns i rapporten.

4.1 Avgränsningar och antaganden
Under detta avsnitt återfinns de avgränsningar och antaganden som har gjorts för rapportens
omfattning och beräkningsmodeller.
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4.1.1

Avgränsningar med systemmodeller

För att kunna begränsa arbetet har två systemmodeller skapats. Dessa har används för att
beskriva energianvändningen i det aktuella kylsystemet och en teoretisk energianvändning vid
ett byte till ett fjärrvärmedrivet absorptionskylsystem. Figur 11 och 12 visar modeller över
dessa system. Systemgränserna i figur 11 och 12 visar vad som befinner sig innanför
respektive utanför energisystemet och utgör en viktig grund för antaganden om vilken energi
som tillförs och bortförs från systemet samt vad som tillhör systemet.
Värme avges,
Qbortförd

Kylmedel, H2O
Värmeväxlare
Kondensor

T1, p1
T2, p2
---- Systemgräns
Bandybanan

Köldmedium,
Ammoniak

Expansionsventil

Köldbärare, CaCl2

Kompressor

Elektricitet tillförs, E

Förångare
Värmeväxlare

Värme tillförs, Qis

Figur 11 Modell över Gamlebys befintliga kompressorkylsystem inklusive systemgräns (Havtun, 2013) (Lindén, 2015)
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Värme avges,
Qbortförd

Kylmedel, H2O
Värmeväxlare

T1, p1
T2, p2
---- Systemgräns
Bandybanan

Kondensor
Köldmedium,
Ammoniak

Generator

Expansionsventil

Fjärrvärme tillförs, Qgen

Värmeväxlare
Elektricitet tillförs,
Eabs
Absorbator

Förångare

Kylmedel, H2O

Värme bortförs, Qabs

Köldbärare, CaCl2

Värmeväxlare

Värme tillförs, Qis

Figur 12 Modell över alternativt kylsystem med en absorptionskylmaskin inklusive systemgräns (Cengel & Boles, 2006)
(Lindén, 2015)

4.1.2

Antaganden för beräkningsmodeller

Antaganden, som har använts för beräkningar av energiåtgång, kostnader samt CO2-påverkan
för investering av ett kompressorkylsystem alternativt ett absorptionskylsystem finns
sammanställda i detta avsnitt.
4.1.2.1 Antaganden för energiberäkningar






Ideala förhållanden antas för de två kylmetoderna. Detta innebär att processerna är
reversibla.
I båda modellerna studeras energianvändningen under tre säsonger, det vill säga från 1
oktober till sista mars. Detta görs eftersom kylbehovet varierar med
utomhustemperaturen, som beskrivits i avsnitt 2.3 om värmeöverföring.
Den tillförda energin till kompressorkylmaskinen antas vara den uppmätta
energianvändningen för kompressorkylmaskinen erhållet genom elräkningar (se
avsnitt 9.4) från Västervik kommun. Ingen hänsyn tas till att exempelvis belysning
eller uppvärmning av omklädningsrum inkluderas i dessa data, då uppgifter om hur
mycket energi detta innefattar inte kunnat tillhandahållas. Dessa poster antas motsvara
en mycket liten del av det totala energibehovet för anläggningen.
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𝐶𝑂𝑃𝑒𝑙 valdes utifrån teknisk specifikation från tre maskinmodeller (Winther, 2015).
𝐶𝑂𝑃𝑣ä𝑟𝑚𝑒 valdes med stöd från teoretiska värden (Alvarez, 2006) och från
erfarenheter vid Halmstad Arena om vilken köldfaktor för fjärrvärmen som erhålls i
deras absorptionskylmaskin (Ohlsson, 2015).
Kylbehovet för bandybanan med de olika kylsystemen antas vara oförändrad mellan
de olika fallen.
Energin som krävs för absorptionskylpumpen, 𝐸𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑝𝑡𝑖𝑜𝑛 , antas motsvara 5 % av
fjärrvärmebehovet för absorptionskylmaskinen (Ohlsson, 2015).

4.1.2.2 Antaganden för kostnadsberäkningar
















Anslutning till fjärrvärmeverket antas vara installerad och utgör ingen kostnad för
bytet av kylsystem.
Flödesavgift utelämnas i fjärrvärmepriset eftersom anslutning till fjärrvärmeverket
lämnas utanför systemet.
Vid ett byte till absorptionskyla antas att endast kylmaskinen behöver bytas och inte
delar av bandybanan som till exempel banrören.
Antagande görs att Västerviks kommun behåller sitt nuvarande elavtal med Telge
Energi oavsett val av investering för ny kylmaskin.
Elpriset antas vara det högsta rörliga värdet mellan 2012 - april 2015 inklusive fasta
avgifter erhållet från Telge Energi i beräkning för ackumulerad investeringskostnad.
Nätavgift för el antas vara gratis efter uppgift från Västerviks kommun.
Fjärrvärmen antas kunna erhållas gratis i beräkning för ackumulerad
investeringskostnad.
Underhållskostnaden för de båda systemen antas vara samma. Antagandet som görs i
beräkningen för ackumulerad investeringskostnad är att en köldbärarpump behöver
bytas samt att 10 % av bandyplanens banrör behöver repareras.
Investeringskostnaden för en kompressorkylmaskin antas vara samma som för den
befintliga maskinen och uppgifter om detta hämtas i erhållen data från Västerviks
kommun.
Investeringskostnaden för en absorptionskylmaskin antas motsvara det dubbla av vad
en kompressorkylmaskin kostar enligt uppgift från Peter Ohlsson Halmstad kylteknik.
(Ohlsson, 2015)
Energianvändningen för el respektive fjärrvärme antas motsvara säsongen 2014-2015
respektive scenario 1 i beräkningen för ackumulerad investeringskostnad.

4.1.2.3 Antaganden för beräkningar av CO2-påverkan






Utsläppsfaktorn för förnybar el respektive träflis antas vara samma som beräknade
värden för Mölndal Energi AB (Mölndal Energi AB, 2015).
I de fall då fjärrvärmeverket behöver spetselda med olja antas kylbehovet för
bandybanan vara obefintligt. Därmed antas kylningen av bandybanan endast medföra
utsläpp från förbränning av träflis.
Energimängden som används vid beräkning av CO2-utsläpp motsvarar bandybanans
kylbehov 2012-2013, 2013-2014 och 2014-2015 respektive scenario 1, scenario 2 och
scenario 3 uttryckt i omräknat behov av tillförd energi för en absorptionskylmaskin.
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4.2 Beräkningsmodeller
I detta avsnitt redovisas de beräkningsmodeller som används för att avgöra vilken energi,
kostnader och CO2-påverkan som kompressorkyl- och absorptionskylmaskiner kräver. En
indatatabell för samtliga beräkningsmodeller finns i avsnitt 9.2. I denna rapport undersöks tre
säsonger. Dessa säsonger benämns som scenarion när beräkningar för
absorptionskylmaskinen genomförs. Scenario 1 motsvaras av kylbehovet 2012-2013, scenario
2 motsvaras av kylbehovet 2013-2014 och scenario 3 motsvaras av kylbehovet 2014-2015.
4.2.1

Beräkningsmodell för energibehov

Kylbehovet för bandybanan under en säsong motsvarar den energi som tillförs isen genom
konvektion, strålning och värmeledning. För att beräkna kylbehovet för isläggning och
kylning under säsongen utgår beräkningsmodellen från data som tillhandahållits från
Västervik kommun med elförbrukning för de befintliga kompressorkylmaskinerna och med
teknisk data om kompressorkylmaskinernas genomsnittliga COP, som erhållits från GEA om
dessa maskiner (Winther, 2015). Med dessa data kan en modell för kylbehovet inklusive
isläggning för en säsong ställas upp med tidigare nämnd definition (1) för köldfaktorn.
𝑄𝑖𝑠 = 𝐸𝑠ä𝑠𝑜𝑛𝑔 ∗ 𝐶𝑂𝑃𝑒𝑙

(4)

Där 𝑄𝑖𝑠 är bandybanans kylbehov per säsong, 𝐸𝑠ä𝑠𝑜𝑛𝑔 är elförbrukningen per säsong baserat
på elräkningar (se appendix 9.4 figur 19) och 𝐶𝑂𝑃𝑒𝑙 är köldfaktorn för
kompressorkylmaskinen.
Då samma kylbehov föreligger oavsett val av kompressorkylmaskinsmodell eller vid ett byte
till absorptionskyla används det framräknade kylbehovet i (4) för att beräkna elförbrukningen
vid användning av alternativa modeller kylmaskiner med andra köldfaktorer.
𝑄

𝐸𝑏𝑒𝑟ä𝑘𝑛𝑎𝑑 = 𝐶𝑂𝑃𝑖𝑠

(5)

𝑒𝑙

På samma sätt ställs sambandet upp för den värme som behöver tillföras vid användning av en
absorptionskylmaskin. För detta används tidigare nämnd definition (2) av köldfaktorn för
absorptionskylmaskiner, som är baserad på absorptionskylmaskinens värmebehov.
𝑄𝑔𝑒𝑛 =

𝑄𝑖𝑠

(6)

𝐶𝑂𝑃𝑣ä𝑟𝑚𝑒

Där 𝑄𝑔𝑒𝑛 är den värmeenergi som tillförs systemet från fjärrvärmeverket per säsong, 𝑄𝑖𝑠 är
bandybanans kylbehov per säsong och 𝐶𝑂𝑃𝑣ä𝑟𝑚𝑒 är köldfaktorn för värme för
absorptionskylmaskinen.
𝐸𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑝𝑡𝑖𝑜𝑛 = 0,05 ∗ 𝑄𝑔𝑒𝑛
(7)
Där 𝐸𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑝𝑡𝑖𝑜𝑛 är den elenergi som behöver tillföras i absorptionskylmaskinens pump per
säsong och 0,05 ∗ 𝑄𝑔𝑒𝑛 är 5 % av den värmeenergi som tillförs systemet från
fjärrvärmeverket per säsong, baserat på tidigare nämnt antagande.
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4.2.2

Beräkningsmodell kostnader

Beräkningar för kostnader delas upp i fasta och rörliga kostnader. Till de fasta kostnaderna
hör investering och till de rörliga kostnaderna hör löpande energianvändning i form av el eller
värme samt underhåll.
4.2.2.1 Kompressorkylmaskin

Rörliga kostnader för en kompressorkylmaskin under en säsong beräknas som
𝐾𝑘𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑠𝑜𝑟𝑘𝑦𝑙𝑎 = 𝐸𝑏𝑒𝑟ä𝑘𝑛𝑎𝑑 ∗ 𝐸𝑙𝑝𝑟𝑖𝑠

(8)

Där 𝐾𝑘𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑠𝑜𝑟𝑘𝑦𝑙𝑎 är driftkostnader för el, 𝐸𝑏𝑒𝑟ä𝑘𝑛𝑎𝑑 är tillförd elenergi i
kompressorkylmaskinen och 𝐸𝑙𝑝𝑟𝑖𝑠 är det totala elpriset bestående av rörligt elpris,
prissäkring, arvode, elcertifikat, elcertifikatarvode samt elskatt baserat på underlag för
aktuella kostnader (se appendix 9.4 figur 19).
4.2.2.2 Absorptionskylmaskin

På motsvarande sätt som de rörliga kostnaderna beräknas för en kompressorkylmaskin
beräknas den rörliga kostnaden för en absorptionskylmaskin som
𝐾𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑝𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑘𝑦𝑙𝑎 = 𝑄𝑔𝑒𝑛 ∗ 𝐹𝑗ä𝑟𝑟𝑣ä𝑟𝑚𝑒𝑝𝑟𝑖𝑠 + 𝐸𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑝𝑡𝑖𝑜𝑛 ∗ 𝐸𝑙𝑝𝑟𝑖𝑠

(9)

Där 𝐾𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑝𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑘𝑦𝑙𝑎 är driftkostnaden för fjärrvärme, 𝑄𝑔𝑒𝑛 är värmen som tillförs i en
absorptionskylmaskin, 𝐹𝑗ä𝑟𝑟𝑣ä𝑟𝑚𝑒𝑝𝑟𝑖𝑠 är priset för fjärrvärme som innefattas av fast avgift,
avgift för abonnerad effekt samt rörlig energiavgift, 𝐸𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑝𝑡𝑖𝑜𝑛 är den energi som behöver
tillföras i absorptionskylmaskinens pump per säsong och 𝐸𝑙𝑝𝑟𝑖𝑠 är det totala elpriset
bestående av rörligt elpris, prissäkring, arvode, elcertifikat, elcertifikatarvode samt elskatt.
4.2.2.3 Jämförelse av ackumulerade kostnader efter investering

För att jämföra hur många år en investering ska hålla för, då ett val ska göras mellan att
investera i en ny kompressorkylmaskin eller i en absorptionskylmaskin formuleras ett
förenklat samband för respektive investering som inte tar hänsyn till kalkylränta. Detta kan
göras eftersom endast en jämförelse görs mellan teknikerna. För kompressorkylmaskinen kan
ett uttryck för investeringen ställas upp enligt
𝐼𝑘𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑠𝑜𝑟𝑘𝑦𝑙𝑚𝑎𝑠𝑘𝑖𝑛 = 𝐾𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔1 + (𝐾𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟ℎå𝑙𝑙 + 𝐾𝑒𝑙 )𝑥

(10)

där 𝐼𝑘𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑠𝑜𝑟𝑘𝑦𝑙𝑚𝑎𝑠𝑘𝑖𝑛 är den ackumulerade kostnaden vid investering av en
kompressorkylmaskin, 𝐾𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔1 är investeringskostnaden för en kompressorkylmaskin,
𝐾𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟ℎå𝑙𝑙 är underhållskostnaden per år, 𝐾𝑒𝑙 är driftkostnader för el och 𝑥 är antalet år som
investeringen ska hålla för. Detta samband är framtaget baserat på underlag om vilka
kostnader som idag finns för att kyla bandybanan (Lindén, 2015a).
För en absorptionskylmaskin kan investeringen uttryckas på motsvarande sätt som
𝐼𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑝𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑘𝑦𝑙𝑚𝑎𝑠𝑘𝑖𝑛 = 𝐾𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔2 + (𝐾𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟ℎå𝑙𝑙 + 𝐾𝑓𝑗ä𝑟𝑟𝑣ä𝑟𝑚𝑒 )𝑥
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(11)

där 𝐼𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑝𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑘𝑦𝑙𝑚𝑎𝑠𝑘𝑖𝑛 är den ackumulerade kostnaden vid investering av en
absorptionskylmaskin, 𝐾𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔2 är investeringskostanden för en absorptionskylmaskin,
𝐾𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟ℎå𝑙𝑙 är underhållskostnaden per år, 𝐾𝑓𝑗ä𝑟𝑟𝑣ä𝑟𝑚𝑒 är driftkostnaden för fjärrvärme och 𝑥 är
antalet år som investeringen ska hålla för.
Genom att sätta (10) och (11) lika med varandra kan antalet år som investeringen ska hålla för
sedan bestämmas. På så sätt kan de två olika kylmetoderna jämföras på ett överskådligt vis.
𝐾𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔1 + (𝐾𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟ℎå𝑙𝑙 + 𝐾𝑒𝑙 )𝑥 = 𝐾𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔2 + (𝐾𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟ℎå𝑙𝑙 + 𝐾𝑓𝑗ä𝑟𝑟𝑣ä𝑟𝑚𝑒 )𝑥 (12)
Vilket kan utvecklas till att 𝑥 ges av
𝑥=
4.2.3

𝐾𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔2 − 𝐾𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔1

(13)

𝐾𝑒𝑙 − 𝐾𝑓𝑗ä𝑟𝑟𝑣ä𝑟𝑚𝑒

Beräkningsmodell för CO2-påverkan

CO2-påverkan från förnyelsebar el respektive fjärrvärme av träflis beräknas med
utsläppsfaktorerna för dessa energislag. Mängden utsläpp beräknas enligt
𝑈𝑡𝑠𝑙ä𝑝𝑝 = 𝐶𝑂2,𝑒𝑙 ∗ 𝑦𝑒𝑙

(14)

Där 𝑈𝑡𝑠𝑙ä𝑝𝑝 är mängden CO2-utsläpp, 𝐶𝑂2,𝑒𝑙 är CO2-faktorn för utsläpp från förnyelsebar el
och 𝑦𝑒𝑙 är antalet kWh energi som används under en säsong.
På samma sätt beräknas CO2-utsläppen från fjärrvärme enligt
𝑈𝑡𝑠𝑙ä𝑝𝑝 = 𝐶𝑂2,𝑓𝑗ä𝑟𝑟𝑣ä𝑟𝑚𝑒 ∗ 𝑦𝑓𝑗ä𝑟𝑟𝑣ä𝑟𝑚𝑒 + 𝐶𝑂2,𝑒𝑙 ∗ 0,05 ∗ 𝑦𝑓𝑗ä𝑟𝑟𝑣ä𝑟𝑚𝑒

(15)

Där 𝑈𝑡𝑠𝑙ä𝑝𝑝 är mängden CO2-utsläpp från fjärrvärme och el från en absorptionskylmaskin.
𝐶𝑂2,𝑓𝑗ä𝑟𝑟𝑣ä𝑟𝑚𝑒 är CO2-faktorn för utsläpp från fjärrvärme av träflis, 𝐶𝑂2,𝑒𝑙 är CO2-faktorn för
utsläpp från förnyelsebar el och 𝑦𝑓𝑗ä𝑟𝑟𝑣ä𝑟𝑚𝑒 är antalet kWh energi som används för ett
scenario.

4.3

Känslighetsanalys

Då energianvändning och kostnader beräknas finns det olika parametrar som varierar med
avseende på tiden. Både elpriser och fjärrvärmepriser kan gå upp eller ned på marknaden,
vilket gör att kostnaden för kunden varierar, som har beskrivits i avsnitt 2.5.1 och 2.5.2. Vid
användning av olika kylmaskiner varierar energiåtgången för kylprocessen, eftersom
maskinerna har olika köldfaktor. För att ta hänsyn till att både elpriser, värmepriser och olika
maskintyper påverkar energianvändning och kostnader görs beräkningar för variation av dessa
parametrar. Resultaten för dessa beräkningar sammanställs under avsnitt 5.2.
De ekvationer som används för känslighetsanalysen är (5), (6), (8), (9), (14) och (15). Dessa
finns sammanställda under avsnitt 4.2. I dessa ekvationer varieras olika parametrar, en i taget i
respektive aktuell ekvation. De parametrar som varieras finns presenterade i avsnitt 4.3.1.
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4.3.1

Val av parametrar

Valet av parametrar grundas på de olika faktorerna som beskrivits ovan och de parametrar
som används i känslighetsanalysen redovisas i tabell 4. De olika COP-värdena för
kompressorkylmaskiner utgår från data på den befintliga modell och två alternativa modeller
som redovisas i tabell 1. De olika COP-värdena för absorptionskylmaskiner har valts utifrån
information om det COP-värde som genomsnittligen erhålls i absorptionskylmaskinen på
Halmstad Arena samt från litteraturstudien. Elpriset för Gamleby bandybana varierar med ett
intervall utifrån det lägsta och högsta rörliga priset inklusive övriga avgifter under säsongerna
2012-2015. Fjärrvärmepriset varierar med ett intervall utifrån det högsta och lägsta priset på
rörlig energikostnad för fjärrvärme Västervik Miljö och Energi, samt ett nollalternativ där
fjärrvärmen antas vara gratis överskottsvärme. I denna beräkning antas att energipriset är
konstant under en säsong från oktober till mars påföljande år.
För att även få en överblick över hur energitillförseln till kompressorkylmaskin och till
absorptionskylmaskin skiljer sig åt ställs ett förhållande mellan dessa upp för olika COP för
kompressorn och olika COP för absorptionsprocessen. Detta görs för att kunna dra slutsatser
kring energieffektivitet för de olika systemen.
I känslighetsanalysen görs beräkningar för tre olika scenarion med olika kylbehov under
säsongen. Dessa kylbehov är framräknade från data som tillhandahållits från Västerviks
kommun med uppgifter om energiförbrukningen 2012-2015. Scenario 1 motsvaras av
kylbehovet 2012-2013, scenario 2 motsvaras av kylbehovet 2013-2014 och scenario 3
motsvaras av kylbehovet 2014-2015.
Tabell 4 Parametrar som varieras i en känslighetsanalys för resultaten

COPel

Elpris [kr/kWh]
COPvärme
Fjärrvärmepris [kr/kWh]
4,45
0,42
0,4
0,000
4,37
0,62
0,5
0,433
4,53
0,82
0,6
0,505
0,7
0,577

5 Resultat
I detta avsnitt redovisas resultat av de beräkningar som har gjorts för energianvändning och
kostnader samt resultat för den känslighetsanalys som har genomförts.

5.1 Resultat för beräkningar av energianvändning och kostnader
I figur 13 visas variationen för medeltemperaturen för varje månad i Gamleby för tre
vintersäsonger. Av sammanställningen framgår att det är lägst medeltemperaturer i december
och januari för de tre säsongerna. Samtidigt syns en variation av klimatet mellan de tre
säsongerna. Då bandybanans energibehov beror av temperaturen på omgivningen varierar
kylbehovet för bandybanan med det klimat, som råder varje säsong. I ett längre perspektiv
kommer variationerna att fortsätta och det är därför viktigt att studera förändringar i klimatet
vid implementering av ett nytt kylsystem.
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Variationen av medeltemperaturen för varje
månad
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Figur 13 Variationen för medeltemperaturen i Gamleby under oktober – mars 2012-2015

Hur kylbehovet för bandybanan varierar för varje månad under de tre säsonger som studerats
visas i figur 14. Resultatet visar att det största kylbehovet föreligger i november, vilket visar
på att isläggningen har startat senare än planerat, då det är under denna månad som det krävs
mest energi. Av sammanställningen kan det avläsas att kylbehovet går ned under december
och januari. Förklaringen till detta är en korrelation mellan medeltemperaturen, som visas i
figur 13 och kylbehovet. Eftersom kylbehovet varierar med temperaturen så är det ur
energibesparingssynpunkt fördelaktigt att isläggningen startar så sent som möjligt innan isen
behöver vara brukbar.

Kylbehovet för bandybanan i Gamleby
[MWh]

1200
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1000
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Februari
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Figur 14 Kylbehovet för bandybanan i Gamleby oktober-mars 2012-2015

Figur 15 visar en skattning om hur de ackumulerade investeringskostnaderna för en
investering av en absorptionskylmaskin skulle vara i jämförelse med en investering i en ny
kompressorkylmaskin. Denna beräkning gjordes på två scenarion för absorptionskylmaskinen
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där dels antagande om att gratis överskottsvärme kan utnyttjas för fjärrvärme gjordes, dels att
fjärrvärmen kostade 0,43 kr/kWh och ett scenario för kompressorkylmaskinen då elpriset var
0,82 kr/kWh. Utifrån uppgifter från Peter Ohlsson (2015) har antagandet gjorts att
investeringskostnaden för en absorptionskylmaskin är dubbelt så stor jämfört med vad en
investering i en kompressorkylmaskin skulle innebära. Ytterligare ett antagande, som har
använts är att underhållskostnaderna är lika stora för de båda kylsystemsalternativen.

Kostnad [Mkr]

Ackumulerad investeringskostnad för
alternativa kylsystem
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Kompressorkylsystem
Absorptionskylsystem,
gratis fjärrvärme
Absorptionskylsystem,
fjärrvärme 0,43 kr/kWh
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
Tid [År]

Figur 15 Skattning av ackumulerad investeringskostnad vid tre alternativa kalkyler för en kylmaskinsinvestering

Resultatet av samband 13 visar att de totala kostnaderna för en investering av en
kompressorkylmaskin alternativt en absorptionskylmaskin med gratis fjärrvärme blir lika
stora 18 år efter att investeringen görs. Då denna uppskattning innehåller flera osäkra
antaganden för investeringskostnader och underhållskostnader, bör resultatet revideras efter
djupare analys av de aktuella värdena. I det fall då fjärrvärmepriset ligger på 0,43 kr/kWh
kommer investeringen aldrig att löna sig med de antaganden som har gjorts, vilket kan avläsas
i figur 15. De samband som har använts för att uttrycka de totala kostnaderna för de olika
alternativen inkluderar även antaganden om el- och fjärrvärmepriser för beräkning av
driftkostnader per år. Då den tekniska livslängden för en absorptionskylmaskin är ca 25 år
(Ohlsson, 2015) och beräkningen grundas på ett antagande om att gratis fjärrvärme måste
utnyttjas om investering görs av en absorptionskylmaskin, kan resultatet tolkas som att detta
alternativ är mycket osäkert att välja att investera i.
Tabell 5 visar resultaten för hur stora CO2-utsläpp de olika kylmetoderna medför. Resultatet
visar att utsläppen blir större vid användning av fjärrvärme som bränsle, då mer energi
behöver tillföras i kylprocessen på grund av låg köldfaktor samt att utsläppsfaktorn för träflis
är större än utsläppsfaktorn för förnyelsebar el. Detta förutsätter att kommunen håller kvar vid
samma elavtal med enbart förnyelsebar el samt att fjärrvärmen produceras med träflis.
Resultaten medför att det inte är ett steg mot ökad ekologisk hållbarhet att byta till fjärrvärme
som energikälla.
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Tabell 5 CO2-utsläpp för två olika kylmaskinstyper

Säsong
2012-2013
2013-2014
2014-2015

Elförbrukning
kompressorkylmaskin COP 4,45[MWh]
694
820
692

Fjärrvärme och elförbrukning
Säsong
absorptionskylmaskin COP 0,7 [MWh]
Scenario 1
Scenario 2
Scenario 3

54235
64129
54145

CO2-utsläpp
[ton]
4,16
4,92
4,15
CO2-utsläpp
[ton]
54,3
64,2
54,2

5.2 Resultat för känslighetsanalys
I tabell 6 visas hur elanvändningen beror av kylbehovet under var och en av de säsonger som
studerats. Även en variation för kompressorkylmaskiner med olika COP visas i tabellen.
Resultatet visar att behovet för inmatad el beror av maskinens COP. I det fall då ett byte till
absorptionskyla inte är aktuellt, kan en alternativ energieffektivisering göras genom att byta
till en kompressorkylmaskin med bättre COP. Samma beräkning har genomförts med
varierande värden på COP för absorptionskylmaskinen och även här finns sambandet att ökat
COP medför ett lägre energibehov till kylprocessen. Absorptionskylmaskinen kräver även el
för att drivas. Denna beräknas med samband 7 och ingår i de sammanställda värdena i tabell
7. Det som även framgår av resultaten i tabell 6 och 7 är att det är mer relevant att öka värdet
på COP i absorptionskylmaskinen då det är en större energimängd som behöver tillföras
systemet.
Tabell 6 Resultat av beräkningar för inmatad elenergi i kompressorkylmaskiner med olika COP

Inmatad el
Inmatad el
Inmatad el
[MWh] 2012[MWh] 2013[MWh] 2014COPel
2013
2014
2015
4,37
706
835
705
(1)
4,45
694
820
692
4,53
681
806
680
(1) Köldfaktor för befintlig kompressorkylmaskin i Gamleby.
Tabell 7 Resultat av beräkningar för inmatad värme och el i absorptionskylmaskiner med olika COP

Inmatad värme
COPvärme [MWh]
Scenario 1
0,4
0,5
0,6
0,7

8102
6482
5401
4629

Inmatad värme Inmatad
[MWh]
värme [MWh]
Scenario 2
Scenario 2
9580
8089
6482
6471
6387
5393
5479
4622
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I tabell 8 visas förhållandena mellan den inmatade elenergin för kompressorkylmaskiner med
olika COP och den totala inmatade energin för absorptionskylmaskiner med olika värden på
COP. För de jämförda maskinerna krävs mellan 6,6 och 11,9 gånger mer energi för
absorptionskyla. Ett byte till absorptionskyla medför därför ingen energieffektivisering med
de värden på COP som finns idag. Undantag är i det fall överskottsvärme kan användas.
Tabell 8 Förhållande mellan inmatad elenergi i kompressorkylmaskiner och inmatad värmeenergi i
absorptionskylmaskiner

COPel

COPvärme

4,45

0,4
0,5
0,6
0,7
0,4
0,5
0,6
0,7
0,4
0,5
0,6
0,7

4,37

4,53

Förhållande Inmatad
energi
Kompressor :
Absorption
1:11,7
1:9,3
1:7,8
1:6,7
1:11,5
1:9,2
1:7,7
1:6,6
1:11,9
1:9,5
1:7,9
1:6,8

I tabell 9 visas känslighetsanalysen för hur varierande elpriser påverkar elkostnaden vid
användning av kompressorkylmaskiner med olika köldfaktorer. Resultatet visar att
elkostnaden för en säsong beror på marknadspriserna på elen. Med stigande elpriser kan en
investering av en ny kompressorkylmaskin medföra ökade driftkostnader. Eftersom
bandybanans kylbehov är stort medför en liten prisökning en stor skillnad i kostnad att driva
bandybanan under en hel säsong.
Tabell 9 Beräkning av kostnader för elförbrukning under tre säsonger med varierande rörliga elpriser

Elpris
[kr/kWh]

COPel
4,37

4,45

4,53

0,42
0,62
0,82
0,42
0,62
0,82
0,42
0,62
0,82

Elkostnad
Elkostnad
Elkostnad
[kkr] 2012-2013 [kkr] 2013-2014 [kkr] 2014-2015
297
351
296
438
518
437
579
685
578
291
344
291
430
508
429
569
673
568
286
338
286
422
500
422
559
661
558
47

I tabell 10 visas känslighetsanalysen för hur varierande elpriser påverkar driftkostnaden för
fjärrvärme vid användning av olika absorptionskylmaskiner i medeltal. På samma sätt som
elpriset påverkade kostnaden i tabell 9 kan stigande fjärrvärmepriser medföra ökade
driftkostnader för värme till en absorptionskylmaskin.
Tabell 10 Beräkning av kostnader för fjärrvärmen under tre säsonger med varierande pris på fjärrvärmen

Fjärrvärmepris Värmekostnad Värmekostnad Värmekostnad
COPvärme
[kr/kWh]
[kkr] Scenario 1 [kkr] Scenario 2 [kkr] Scenario 3
0,4
0,00
0
0
0
0,43
3341
3951
3336
0,51
3897
4608
3890
0,58
4452
5265
4445
0,5
0,00
0
0
0
0,43
2673
2673
2669
0,51
3117
3117
3112
0,58
3562
3562
3556
0,6
0,00
0
0
0
0,43
2227
2634
2224
0,51
2598
3072
2594
0,58
2968
3510
2963
0,7
0,00
0
0
0
0,43
1909
2258
1906
0,51
2227
2633
2223
0,58
2544
3008
2540

6 Diskussion
I detta avsnitt förs en diskussion om de erhållna resultaten kopplat till projektets mål, som
finns sammanställda i avsnitt 5.

6.1 Energieffektivisering
Av de redovisade resultaten framgår att temperaturen varierar från år till år. För att en korrekt
uppskattning av kylbehovet för bandybanan ska kunna beräknas krävs att klimatet från flera år
tas i beaktning. Då en teoretisk beräkning innefattar många komplexa parametrar som denna
studie saknar, bygger resultaten istället på underlag i form av elräkningar från kommunen.
Om en helt teoretisk beräkning skulle ha gjorts inom den tidsram som funnits för projektet
hade risken varit att kylbehovet underskattats. Många antaganden för de olika parametrarna
hade krävts för en teoretisk beräkning, vilket skulle kunna resultera i ett missvisande resultat.
I beräkningsmodellen som har använts har även förenklade antaganden gjorts för köldfaktorn,
som beror av utomhustemperaturen. Det värde som har använts gör att det framräknade
kylbehovet motsvarar ett maximalt kylbehov.
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För att kunna genomföra en korrekt analys av kylbehovet krävs att mätningar av det befintliga
systemet utförs. Idag är dessa mätmöjligheter begränsade i Gamleby och därför skulle ett
första steg mot en energieffektivisering vara att införskaffa mätutrustning för att kunna utföra
de nödvändiga mätningarna. Ett förslag för att skapa mätmöjligheter är att installera
mätutrustning från exempelvis ClimaCheck. Deras metod är att samla in data för bland annat
de olika tryck och temperaturer som kylsystemet arbetar med, se avsnitt 2.1.1. Utifrån dessa
data kan sedan en analys göras om hur systemet ska drivas optimalt. ClimaChecks erfarenhet
av mätningar på ett stort antal kylsystem är att energieffektivisering ofta i ett första steg kan
göras genom att stabilisera kompressorns arbete och därefter optimera övriga komponenter
vilket skulle leda till att en jämnare kylning kan hållas som kräver mindre energi samt ett
minskat slitage på systemet, vilket även kan leda till kostnadsbesparingar.
Förutom att en korrekt analys är utförd av hur stort kylbehovet är, finns det flera faktorer som
har betydelse då en analys av huruvida ett byte av kylmetod till absorptionskyla skulle
medföra en energieffektivisering. Ett krav för att ett byte till denna kylmetod skulle vara
möjligt är att det finns en stabil värmekälla som kan kopplas till systemet. Utifrån den
fallstudie som gjordes på Halmstad Arena har viktiga erfarenheter framkommit. Då
installationen på Halmstad Arena gjordes förutsattes att överskottsenergi från sopförbränning
skulle kunna vara gratis och i tillräckligt stor mängd för att driva den nya
absorptionskylmaskinen. I efterhand visade det sig att den tilltänkta energin inte räcker till
och för att kompensera det krävs inköp av sopor för förbränning från Irland.
Då kombinationen av att det är mycket energi som krävs för att kyla en bandybana och med
kunskap från litteraturstudien om att COP för absorptionskylmaskiner i dagsläget når upp till
värden mellan ca 0,4-0,7 behövs stora mängder överskottsvärme för att idén ska kunna
implementeras. Utifrån detta behöver en analys göras om Stegeholmsverket kan leverera
denna överskottsvärme. I dagsläget har en utredning av tillgången på överskottsvärme från
Stegeholmsverket i Västervik inte gjorts och därför finns det svagt stöd för att ett byte av
energikälla skulle medföra en energieffektivisering.

6.2 Kostnader
Marknaden för absorptionskylmaskiner som kan leverera kyla för köldbärartemperaturer ned
till temperaturer runt -15° är idag begränsad. Studien har därför baserats på antagna värden
för kostnader. Kostnaden för ett byte till ett absorptionsdrivet kylsystem har uppskattats till att
vara dubbelt så stor, som kostnaden för ett byte till ett nytt kompressordrivet kylsystem utifrån
erfarenhet på Halmstad Arena. Underhållskostnader för kylsystemet är svåra att skatta och
därför har antagandet gjorts att dessa är lika för absorptionskylmaskiner och
kompressorkylmaskiner.
För att få en uppskattning om de ackumulerade investeringskostnaderna har ett ideal fall
studerats där driftkostnaden för fjärrvärme är gratis samt ett fall med låg fjärrvärmekostnad.
Resultaten visar att absorptionskylning är ekonomiskt hållbart om investeringen håller i minst
18 år. Detta förutsätter att kylmaskinen håller i minst 18 år och att inga större reparationer
behöver utföras. Att satsa på en investering, som är ekonomiskt lönsam först efter 18 år är en
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mycket osäker investering eftersom absorptionskylmaskinens tekniska livslängd är ca 25 år
samt att det förutsätter optimala förhållanden.
I känslighetsanalysen studeras hur olika parametrar som varierar med tiden påverkar
resultaten. En viktig parameter för driftkostnaden är energipriset. I dagsläget är energipriserna
för el- och fjärrvärme i närheten av varandra. Då absorptionskylmaskinen kräver mycket mer
energitillförsel blir driftkostnaden större än idag om gratis energi inte kan utnyttjas. Beroende
på prisutvecklingen för el- och fjärrvärmepriser kommer även den ekonomiska hållbarheten
att påverkas. Det kan därför vara bra att ta hänsyn till att en förändring av energipriserna kan
förändras i beräkningarna kring kostnader.

6.3 Miljöpåverkan
Resultaten visar att användning av fjärrvärme som drivkraft i kylsystemet skulle orsaka större
utsläpp av CO2 än vad användning av el redan ger. Detta beror dels på att faktorn för CO2utsläpp är större för energiråvaran i fjärrvärmeverket än för förnyelsebar el och dels på att
mängden energi som krävs för att driva systemet är mycket större vid absorptionskyla än vid
kompressorkyla. Att utsläppen av CO2 är låga för elen som används idag beror på att
kommunen har ett elavtal med enbart förnyelsebar el. Om detta inte skulle vara fallet, att elen
till kompressorn istället skulle härstamma från fossila bränslen, skulle det vara fördelaktigt
med ett byte till fjärrvärme sett till CO2-utsläpp.
Däremot sett till jordens resurser är det inte hållbart att använda fjärrvärme istället för el,
oavsett var elen kommer ifrån. Detta på grund av att den energimängd som krävs i samband
med absorptionskyla är så pass mycket större än den energimängd som krävs vid användning
av kompressorkyla. En resurseffektiv kylning kräver därför användning av kompressorkyla.
Att ett byte till fjärrvärme ändå skulle kunna ses som resurseffektivt sker i det fall att
överskottsvärme skulle användas, så att all energi från de råvaror som ändå utvinns kommer
till användning.

6.4 Hållbar utveckling
Då denna studie syftar till att avgöra om ett byte till absorptionsdriven kylning för en
bandybana kan leda till en energieffektivisering har de tre dimensionerna av hållbar
utveckling studerats. I de tre dimensionerna för hållbar utveckling läggs stor vikt vid den
ekologiska hållbarheten i denna studie. Energieffektivisering leder till att dagens behov av
energiförsörjning kan uppfyllas samtidigt som påverkan på kommande generationer blir
mindre av energiresurser. Sett till ekologisk hållbarhet har resultaten av studien visat att ett
utnyttjande av överskottsvärme skulle vara den enda möjligheten till att förbättra hållbarheten.
Samtidigt visar den ekonomiska analysen att endast om absorptionskylmaskinen har en lång
livslängd och kan köras under ideala förhållanden kan det vara ekonomiskt hållbart att
genomföra ett byte.
Den tredje dimensionen av hållbar utveckling med beaktande av social hållbarhet kan antas
vara oförändrad vid ett byte av kylsystem. Genom fallstudien på Spånga IP och i Gamleby har
det framkommit att det finns god efterfrågan av att utnyttja bandybanan. Detta visar på att det
finns en anledning med avseende på social hållbarhet att installera ett effektivt kylsystem,
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som dessutom i bästa fall kan förlänga bandysäsongen. Utifrån de resultat som erhållits
främjar dock inte ett byte till fjärrvärmedriven absorptionskylning att den sociala hållbarheten
ökar genom t.ex. förlängd bandysäsong.

6.5 Alternativa effektiviseringar
Att energieffektivisera behöver inte bara betyda att göra en så stor förändring som att byta ut
hela kylsystemet till bandybanan. Andra faktorer som är intressanta att diskutera är
exempelvis hur energibehovet från bandybanan kan minskas. Ett exempel är att systemets
komponenter kan optimeras för att uppnå en energieffektivisering, vilket framkommit genom
muntlig diskussion med ett företag som tillverkar mätutrustning för isbanor (Månberg, 2015).
Andra effektiviseringsåtgärder som kan göras är reducerad påverkan från klimatet för
bandybanans kylbehov. En del effektiviseringar göras för att minska den direkta utsattheten
för uppvärmning som sker vid temperaturer i omgivningen över noll grader och då vind
förekommer. I Khalid och Rogstams rapport (2013) framkommer att konvektionen mellan luft
och isyta har den allra största påverkan på energibehovet för isen. Genom att minska vinden,
som sveper över isen skulle mindre energi behövas tas från isen vilket i sin tur skulle leda till
ett minskat energibehov i kylmaskinerna. På så sätt skulle en energieffektivisering kunna ske.
Att minska vindens påverkan skulle därför kunna göras genom att sätta upp ett tält eller dylikt
över isytan. Detta är något som skulle vara värt att studera vidare med syfte att
energieffektivisera kylningen av bandybanor ytterligare.
Det som har näst störst påverkan på istemperaturen är strålningen. Idag arbetas det med att
minska strålningens påverkan på isen genom att exempelvis måla isen vit (Weber, 2012).
Genom att göra detta minskas den mängden värme, som tas upp av isen vilket gör att mindre
energi behövs föras bort av köldbäraren, vilket i sin tur minska energibehovet till
kylmaskinerna. Mer skulle kunna göras ifall ett tak fanns över bandybanan. Redan idag finns
det ishallar som arbetar med att minska strålningen på isen med hjälp av att sätta ett
skyddande lager i insidan av ishallens tak (Engel, 2012). Detta är något som även skulle vara
aktuellt för en bandybana ifall ovanstående metod mot konvektion skulle genomföras.
Även värmeledning har en inverkan på hur mycket värme som förs genom isen. Optimala
förhållanden skulle vara då helt renat vatten kunde användas för isläggningen. Då ofta vanligt
kranvatten används för isläggning är detta inte fallet. Vattnet innehåller mineraler och andra
föroreningar, vilket påverkar isens kvalitet och därmed värmeledningen genom den
(ASHRAE, 2010). Ett alternativ till energieffektivisering skulle därför vara att använda helt
renat vatten till bandyisen. Genom minskade kostnader och föreslagna alternativa
effektiviseringsåtgärder skulle säsongen kunna förlängas. Detta skulle bidra till en ökad social
nytta för Gamleby.
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7 Slutsatser och framtida arbete
I detta avslutande avsnitt redovisas de slutsatser som kan dras utifrån de erhållna resultaten i
projektet samt förslag till framtida arbete som kan göras efter detta projekt.

7.1 Slutsats
För att ett byte av kylsystem till absorptionskyla för bandybanan i Gamleby ska leda till
energieffektivisering krävs att gratis överskottsvärme från fjärrvärme kan utnyttjas som
värmekälla. I dagsläget finns ingen utredning gjord som garanterar detta, vilket gör att en
rekommendation av att byta kylsystem inte kan lämnas. Denna slutsats grundas även på
resultatet av den kostnadsanalys som har genomförts.
I dagsläget är påverkan med CO2-utsläpp större från fjärrvärme, då den produceras med
biobränsle än el som produceras med förnyelsebara energikällor, vilket gör att det inte är
ekologiskt hållbart att övergå till ett absorptionskylsystem.
Energieffektivisering kan göras genom att vidta åtgärder för det befintliga kylsystemet som
inte innefattar ett byte av hela kylsystemet. En viktig del i detta är att göra ordentliga
mätningar av kylsystemet, som sedan kan användas för att analysera kompressorarbetet.
Vidare kan åtgärder vidtas som minskar isens kylbehov genom reducerad värmeöverföring
samt optimera systemets komponenter för att nå en energieffektivisering.

7.2 Framtida arbete
Då absorptionskyla i dagsläget kräver att gratis överskottsvärme kan användas behöver
möjligheten att erhålla detta till Gamlebys bandybana analyseras. Även kostnader för
påkopplingen till fjärrvärmenätet behöver beräknas. Intressant för fortsatt arbete är att utreda
hur anslutningen av kylsystemet till fjärrvärmenätet skulle påverka fjärrvärmeverket.
En ordentlig mätning av de olika komponenternas arbetsvärden i kylsystemet skulle medföra
ett säkerställt kylbehov för bandyisen i Gamleby. Med uppmätta värden kan effektivisering av
arbetet för kylmaskinens komponenter göras. Detta kan leda till energieffektivisering och
därmed kostnadsbesparingar.
Då alternativa effektiviseringar skulle kunna medföra stora effektiviseringsmöjligheter, och
därmed kostnadsbesparingar, bör dessa analyseras utifrån kostnader samt påverkan på
kylbehov och miljö.
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9 Appendix
I detta avsnitt finns bilder och bilagor till arbetet.

9.1 Bilder

Figur 16 Befintliga kompressorkylmaskiner i Gamleby 2015

Figur 17 Gamlebys bandybana 20 mars 2015
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9.2 Indatatabell
Tabell 11 Tabell med de variabler som används i beräkningsmodellerna i detta arbete

Indatatabell
Energibehov

Kostnader

Ackumulerade kostnader

CO2-påverkan

El, säsong 2012-2013
säsong 2013-2014
säsong 2014-2015
Fjärrvärme, scenario 1
scenario 2
scenario 3

3
4

Variabel
Esäsong [kWh]
COPel
COPvärme
Variabel
Elpris [kr/kWh]
Esäsong [kWh]
Fjärrvärmepris [kr/kWh] 1
Fjärrvärmepris [kr/kWh] 2
Qgen [kWh]
Eabsorption [kWh]
Variabel
Kinvestering1 [kr]
Kinvestering2 [kr]
Kel [kkr]
Kunderhåll
Kfjärrvärme1
Kel,absorption
Kfjärrvärme2
Variabel
CO2,el [g CO2/kWh]
CO2,fjärrvärme [g CO2/kWh]
yel [MWh]
yel [MWh]
yel [MWh]
yfjärrvärme [MWh]
yfjärrvärme [MWh]
yfjärrvärme [MWh]

(Mölndal Energi AB, 2015)
(Mölndal Energi AB, 2015)
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Värde
692459
4,45
0,7
Värde
0,82
692459
0
0,43
4402061
220103,05
Värde
6967000
13934000
568
177667
0
180485
1892886
Värde
63
12,014
694
820
692
4409
5214
4402

9.3 Teknisk specifikation för befintlig kompressorkylmaskin i Gamleby

Befintlig modell

Figur 18 Teknisk specifikation för befintlig kompressorkylmaskin i Gamleby samt ytterligare två modeller från samma
leverantör (Winther, 2015)
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ElförbrukNätkostnad SamfaktureEnergiHandelsa
EffektBra
Elcertning
(kWh)
(SEK)
ringsarvode
kostnad
vgifter
Pris-säkring
Arvode
reserv
miljöval
Elcert
moms Moms
201203
24 958,00
0
0
6553,02
0
5619,37
146,55
43,37
0
682,67 arvode
18,94 Övrigt
0 Elskatt
7227,96 Ex. 20291,88
5072,96
201208
7 761,00
0
0
1788,14
0
1444,91
50,21
0
0
250,03
5,9
0
2250,4
5789,59
1447,4
201209
11 598,00
0
0
2982,42
0
1613,05
86,72
0
0
402,62
8,81
0
3361,97
8455,59
2113,9
201210
79 312,00
0
0
24244,41
0
12163,06
698,86
0
0 2864,46
60,29
0
23004,54
63035,62 15758,9
201211 225 561,00
0
0
66691,62
0
33870,24 1585,69 615,78
0
9004,4 171,43
0
65412,69 177351,85
44338
201212 104 729,00
0
0
41488,39
0
5273,11
719,49
443
0 3974,47
79,59
0
30371,41
82349,46 20587,4
201301 113 298,00
0
0
42287,35
0
5942,48
889,39 573,29
0 3823,81
64,58
0
33196,31
86777,21 21694,3
201302 118 432,00
0
0
40219,51
0
8400,38
996,01 599,27
0 3773,24
67,51
0
34700,58
88756,5 22189,1
201303
52 277,00
0
0
24244,41
0
2930,03
371,93 131,12
0 1678,41
29,78
2957,19
15305,73
43010,68 10752,7
201304
20 248,00
0
0
66691,62
0
1495,91
153,02
0
0
541,74
11,55
0
5938,23
15859,74 3964,93
201305
11 948,00
0
0
41488,39
0
1524,31
112,43
0
0
287,42
6,82
0
3504,57
9325,15 2331,28
201306
6 437,00
0
0
42287,35
0
1024,8
64,81
0
0
160,71
3,67
0
1885,75
5111,02 1277,75
201307
5 555,00
0
0
40219,51
0
841,07
42,06
0
0
139,51
3,17
0
1627,91
4318,35 1079,58
201308
7 648,00
0
0
19606,49
0
921,05
49,74
0
0
207,3
4,36
0
2238,81
6196,39
1549,1
201309
11 151,00
0
0
4589,19
0
859,29
82,61
0
0
304,01
6,35
0
3266,36
9107,81 2276,96
201310
1 749,00
0
0
669,99
0
114,3
11,71
0
0
45,77
1,01
-14,45
517,44
1345,77
336,44
201311 208 979,00
0
0
70710,13
0
17892,78 1335,38 384,52
0 5276,72 119,12
0
61230,85
156949,5 39237,4
201312 195 459,00
0
0
59132,21
0
22282,33 1164,94
637,2
0 4538,56 111,41
0
57269,49 145136,14
36284
201401 132 758,00
0
0
40051,76
0
19447,72
955,86 488,55
0 4034,52 4034,52
0
38898,09 107911,02 26977,8
201402 196 985,00
0
0
53416,42
0
34159,17 1605,43 754,45
0 5986,37 118,19
-5799,24
57716,61
147957,4 36989,4
201403
84 208,00
0
0
20054,8
0
20239,16
694,48 149,84
0
2558,2
50,51
-4,21
24664,45
68407,23 17101,8
201404
16 025,00
0
0
4054,26
0
3934,5
118,96
0
0
487,24
9,62
0
4697,67
13302,25 3325,56
201405
13 294,00
0
0
4414,4
0
2323,63
91,55
0
0
404,37
7,98
0
3898,66
11140,59 2785,15
201406
7 928,00
0
0
2419,77
0
1734,87
73,26
0
0
240,96
4,76
0
2323,2
6796,82 1699,21
201407
6 191,00
0
0
1729,52
0
1571,91
49,54
0
0
188,21
3,72
0
1814,55
5357,45 1339,36
201408
8 386,00
0
0
2716,52
0
1459,31
64,37
0
0
254,73
5,03
0
2455,93
6955,89 1738,98
201409
10 974,00
0
0
3747,98
0
1678,32
119,22
0
0
333,32
6,58
0
3213,62
9099,04 2274,76
201410
15 041,00
0
0
4438,95
0
2854,05
144,4
0
0
457,58
9,03
0
4411,7
12315,71 3078,92
201411 194 594,00
0
0
57179,5
0
33777,63 2189,18 303,57
0 5913,71 116,76
0
57016,04 156496,39 39124,1
201412 144 336,00
0
0
44218,78
0
19854,86 1166,23 408,47
0 4386,37
86,6
0
42290,45 112411,76
28103
201501 162 934,00
0
0
47474,08
0
13761,41 1270,89
461,1
0 4985,78
99,39
0
0
68052,65 17013,2
201502 150 951,00
0
0
43550,87
0
13851,26 1450,64 470,97
0 3989,63
92,08
0
0
63405,45 15851,4
201503
24 603,00
0
0
5985,26
0
3631,99
256,97
34,64
0
699,18
14,99
-169,76
0
10453,27 2613,32
423135,23

Tjustvallen 1

9.4 Elförbrukning för Tjustvallen
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Figur 19 Elräkning med avseende på Tjustvallen, Västerviks kommun (Johansson, 2015)

