
Master of Science Thesis 

KTH School of Industrial Engineering and Management 

Energy Technology EGI-2016-074 MSC 

Division of Applied Thermodynamics and Refrigeration 

SE-100 44 STOCKHOLM 

 

 

 

 

 

 

 

Värdet av spillvärme levererad via fjärrkylnätet – med 

värmepumpanläggningen på Solnaverket och med ny värmepump  

 

Måns Böving 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



-2- 
 

 

 

 

 Examensarbete EGI 2016:074 MSC 

 

Värdet av spillvärme levererad via 

fjärrkylnätet – med 

värmepumpanläggningen på Solnaverket och 

med ny värmepump 

   

  Måns Böving 

Godkänt 

 

Examinator 

Björn Palm 

Handledare 

Björn Palm 

 Uppdragsgivare 

Norrenergi AB 

Kontaktperson 

Staffan Stymne 

Sammanfattning 

Genom användning av fjärrkyla kyls värme bort från konsumenten och transporteras via ett fjärrkylnät till 

en eller flera centrala kylanläggningar. Norrenergi AB använder värmepumpar på Solnaverket för 

produktion av fjärrvärme och fjärrkyla, med renat avloppsvatten från Bromma reningsverk som huvudsaklig 

värmekälla. En liten mängd värme hämtas emellertid även från fjärrkylnätet när värmepumparna används 

till fjärrkylproduktion. Detta medför att konsumenter av fjärrkyla skulle kunna betraktas som 

spillvärmeleverantörer. I denna studie görs en analys av systemet för att erhålla en uppskattning av vad 

värmen som levereras in på fjärrkylnätet, det vill säga användningen av fjärrkyla, har för värde för 

Norrenergis fjärrvärmeproduktion. Resultaten används dels för att ställas mot produktionskostnaderna för 

fjärrkylproduktion och dels som ett referensalternativ i en utredning av en investering i en ny värmepump. 

Resultaten visar att värdet av värmen levererad via fjärrkylnätet under den kallare delen av året i genomsnitt 

är större än produktionskostnaden för fjärrkyla. Värmen har dock inte något värde alls under den varmare 

delen av året. Ju kallare det är ute desto dyrare är värmeproduktionen som kan ersättas av värmen från 

fjärrkylan. Till följd av att värmen från fjärrkylnätet blandas med värmen som finns att tillgå från spillvattnet 

från Bromma reningsverk kan inte all värme levererad via fjärrkylnätet tillgodogöras till värmeproduktionen. 

En annan nackdel med den nuvarande produktionslösningen är att värmepumparna inte kan användas till 

produktion av fjärrkyla sommartid utan relativt stora merkostnader i värmeproduktionen. 

För att möta framtidens efterfrågan på fjärrkyla behöver produktionskapaciteten utökas. Ett alternativ till 

en investering i mer spetskapacitet i form av kylmaskiner skulle kunna vara en värmepump för samtidig 

ytterligare basproduktion av fjärrvärme och fjärrkyla. En investering i en ny värmepump, med fjärrkylnätet 

som enda värmekälla, visar sig enligt denna studie vara en fördelaktig lösning eftersom det skulle medföra 

besparingar i både fjärrvärmeproduktionen och fjärrkylproduktionen, med god lönsamhet. Den till synes 

lämpligaste platsen för den nya värmepumpen skulle vara vid Sundbybergsverket. 



-3-

Abstract 

By using district cooling, heat is removed from the consumer and transported in a district cooling network 

to one or several central cooling plants. Norrenergi AB uses heat pumps at Solnaverket for production of 

district heating and cooling, with treated wastewater from Bromma wastewater treatment plant as main heat 

source. However, a small amount of heat is also taken from the district cooling network when the heat 

pumps are used for district cooling production. As a result, the district cooling consumers may be considered 

as suppliers of waste heat. In this study, an analysis of the system is made in order to obtain an estimate of 

the value of the heat supplied to the district cooling network, i.e. the use of district cooling, with respect to 

Norrenergi’s heat production. The results are used partly to be compared to the production costs for district 

cooling and partly as a reference alternative in an evaluation of an investment in a new heat pump. 

The results show that the value of the heat supplied through the district cooling network during the cooler 

part of the year is, on average, larger than the production cost for district cooling. However, during the 

warmer part of the year, the heat has no value at all. The colder it is outside, the more expensive is the heat 

production that can be replaced by the heat from district cooling. As a result of the fact that the heat from 

the district cooling is mixed with the heat available from the treated wastewater, all the heat delivered 

through the district cooling network cannot be used. Another disadvantage of the current production 

solution is that heat pumps cannot be used for production of district cooling in summer without relatively 

large additional costs in the production of heat.  

In order to meet future demand for district cooling, additional production capacity is required. An alternative 

to an investment of more chillers for peak load supply could be a heat pump for simultaneous additional 

base load supply of district heating and cooling. An investment in a new heat pump, with the district cooling 

network as sole source of heat, turns out to be a favorable solution as it would lead to savings in the 

production of both district heating and district cooling, with good profitability. The most appropriate 

location for the new heat pump seems to be at Sundbybergsverket. 

Value of waste heat delivered through the district cooling system - 
with the heat pump at the Solna Plant and with a new heat pump
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Nomenklatur 

Beteckningar 

𝐶𝑂𝑃1   Värmefaktor 

𝐶𝑂𝑃2   Köldfaktor 

�̇�   Effekt (eleffekt) 

𝑝   Tryck 

�̇�   Värmeeffekt 

𝑇   Temperatur 

�̇�   Volymflöde 

𝑐𝑝   Specifik värmekapacitet 

𝜂   Verkningsgrad 

𝜌   Densitet 

Förkortningar och index 

CK   Cirkulationskrets 

Fjk   Fjärrkyla 

Fjv   Fjärrvärme 

Spk   Spillkyla 

Spv   Spillvatten 

VP   Värmepump 

1   Index: Värme el. kondensor 

2   Index: Kyla el. förångare 
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1 Inledning 

Den växande fjärrvärme- och fjärrkylmarknaden i Stockholmsområdet samt den ökande satsningen på 

effektivt utnyttjande av primärenergi frambringar förändringar i branschen. En trend är ett mer omfattande 

utnyttjande av spillvärme, vilket är ett sätt att ta till vara på värme som annars skulle gå förlorad (Svensk 

Fjärrvärme, 2011). Större mängder spillvärme existerar naturligtvis i energiintensiva industrier, vilken då ofta 

redan är förhållandevis väl kartlagd och utnyttjad (Lindqvist Land, et al., 2002). Det finns emellertid 

spillvärme i många andra branscher som exempelvis livsmedelsbutiker och datahallar. Fördelar med sådana 

branscher är att de ofta ligger nära fjärrvärmenäten, vilket förenklar transporten av värmen till konsumenter. 

Spillvärme finns vid olika temperaturnivåer, vilket är det som bestämmer energikvaliteten på värmen. Om 

temperaturen är tillräckligt hög kan den levereras in direkt på fjärrvärmenätets framledning och kallas då för 

prima spillvärme. Ofta är dock temperaturen lägre än framledningstemperaturen i fjärrvärmenätet, vilket 

kan lösas genom användandet av en värmepump som höjer temperaturen. En annan lösning är att tillföra 

spillvärme vid en annan temperaturnivå, som i fjärrvärmesystem betyder leverans in på returledningen. Fler 

leveransalternativ för spillvärme uppstår om det finns ett nät för fjärrkyla i anslutning till spillvärmekällan. I 

sådana fall ses emellertid spillvärmeleverantören som konsument av kyla, och kan endast betraktas som 

värmeproducent om den värme som tillförs fjärrkylnätet kan tillgodogöras som nyttig värme.  

Norrenergi är ett kommunalägt bolag som levererar fjärrvärme och fjärrkyla till konsumenter i norra 

Stockholm. Fjärrvärmen försörjer de flesta fastigheterna i Solna och Sundbyberg samt en del kunder i 

Bromma och Danderyd. Fjärrkylnätet är mindre omfattande men växer i takt med att efterfrågan ökar 

(Norrenergi, 2016a). Under vinterhalvåret sker fjärrkylproduktionen med värmepumpar på Solnaverket 

genom att fjärrkylans returvatten avger sin värme till värmepumparnas förångare (den kalla sidan), medan 

kondensorerna (den varma sidan) avger värmen till fjärrvärmevattnet. Detta betyder att kunder anslutna till 

fjärrkylnätet, förutom fjärrkylkonsumenter, även skulle kunna betraktas som spillvärmeleverantörer som 

bidrar till fjärrvärmeproduktionen under en stor del av året. 

I dagsläget betalar Norrenergis fjärrkylkunder för kylan under hela året, även om den rörliga energiavgiften 

är lägre under vinterhalvåret än under sommarhalvåret (145 kr/MWh respektive 316 kr/MWh år 2016) 

(Norrenergi, 2016b). Om priset inte motsvarar kostnaden för kylning med den samtidigt genererade värmen 

i beaktande, riskerar Norrenergi att förlora kunder som installerar egen lokal kylproduktion med 

värmeåtervinning. Detta är en anledning att sätta ett värde på den värme som kan återvinnas från 

fjärrkylproduktionen. 

Det finns flera grundprinciper för värdering av spillvärme bland fjärrvärmeföretag och valet av princip är 

inte självklar. En viktig funktion som en värderingsmodell bör ha är att den ska ge ett rimligt pris. Den 

modell som kanske är mest lämplig ur denna synpunkt, och som dessutom är den mest använda är en 
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värdering i förhållande till kostnaden för den värme som skulle ha producerats om inte spillvärmen hade 

använts (Svensk Fjärrvärme, 2005). 

Spillvärmen som levereras via fjärrkylnätet har i praktiken inget värde om värmen likaväl skulle kunna 

tillföras på annat sätt. Värmepumparna på Solnaverket har i dagsläget spillvatten från Bromma reningsverk 

som huvudsaklig värmekälla. Den maximala värmeeffekten som produceras medelst värmepumparna 

bestäms av dels den totala fjärrvärmelasten, dels värmepumparnas kapacitet och dels tillgången på spillvatten 

eller annan värmekälla. Endast om tillgången på spillvatten är den begränsande faktorn har värmen från 

fjärrkylan ett värde. För att kunna ta tillvara på en större mängd spillvärme skulle värmepumpkapaciteten 

emellertid kunna utökas. 

I dagsläget medför de rådande förhållandena med spillvattenflöde och kylproduktion att värmen från 

fjärrkylan inte kan återvinnas under den varmare delen av året utan stora merkostnader i 

värmeproduktionen.  Ett sätt att undvika det skulle vara att värmepumpkapacitet installerades fristående 

från den befintliga värmepumpanläggningen och spillvattenflödet och istället enbart hämtade värme från 

fjärrkylnätet. Detta skulle potentiellt kunna minska produktionskostnaderna både för värme och för kyla. 

Samtidigt skulle det innebära ökad fjärrkylkapacitet, vilket Norrenergi är i behov av inom de närmaste åren 

i takt med att behovet ökar (Stymne, 2016). 

Det finns flera exempel på där värmepumpar används till storskalig produktion av fjärrvärme och fjärrkyla 

samtidigt. Fortum Värme använder värmepumpar för att leverera fjärrvärme och fjärrkyla till Kista/Akalla-

området. Två av dessa är enbart designade för att för att leverera fjärrvärme och fjärrkyla samtidigt och har 

var och en värmekapacitet och kylkapacitet på 8,8 MW respektive 6,0 MW och arbetar med en 

förångningstemperatur på 3 °C och kondensortemperatur på 82 °C (Friotherm, 2013). I Helsingfors 

används fem värmepumpar av Helsinki Energy som under sommaren vardera kan producera 12 MW 

fjärrkyla och 18,113 MW fjärrvärme. Temperaturen in och ut på fjärrvärmesidan är då 45 °C respektive 88 

°C medan temperaturen in och ut på fjärrkylasidan är 20 °C respektive 4 °C (Friotherm, 2013). Samtidig 

fjärrvärmeproduktion och fjärrkylproduktion med värmepumpar tillämpas även vid Värtaverket i 

Stockholm och i Ångkraftverket i Lund.  

1.1 Syfte och mål 

Syftet med denna studie är att uppskatta värdet av den värme som levereras via Norrenergis fjärrkylnät, samt 

utreda nyttan av en investering i en ny värmepump. Eftersom värdet varierar med olika förhållanden ska det 

uppskattas utifrån relevanta parametrar, vilka sedan ska analyseras och diskuteras. Resultatet av detta ska 

sedan användas i utredningen av nyttan av en ny värmepump, vars egenskaper ska diskuteras. Syftet med en 

värdering av värmen är såldes dels att skapa underlag för en ny prismodell för fjärrkyla och dels att erhålla 

ett nollalternativ till en investering av en ny värmepump. 

1.2 Teoretisk bakgrund 

En stor del av denna studie behandlar värmepumpar och energiinnehåll i vattenflöden. Därför ges därför 

här en kortare genomgång av viktig teori och ekvationer som använts. 

1.2.1 Värmepumpar 

Principen för vad en värmepump gör är att den överför värme från ett medium med en förhållandevis låg 

temperatur till ett medium med högre temperatur. Detta sker enligt termodynamikens andra huvudsats inte 

av sig självt, varför arbete måste tillföras. Överföringen av värme sker via ett köldmedium som är valt bland 

annat för att passa de temperaturnivåer som värmepumpen ska användas till. I Figur 1 illustreras principen 

för en värmepump. Värmen överförs i en förångare till köldmediet som helt övergår till gasform. I 

kompressorn höjs trycket vilket resulterar i en temperaturhöjning. Tack vare att köldmediets temperatur nu 

är hög kan köldmediets kondenseringsvärme överföras via kondensorn där köldmediet återgår till flytande 
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form. Cykeln sluts genom en trycksänkning i strypanordningen som sänker köldmediets temperatur så att 

den kan tillföras värme i förångaren. 

 

Figur 1. Simpel kompressorcykel 

Värmefaktorn, eller COP1 (Coefficient Of Performance), kan definieras enligt ekvation (1). 

𝐶𝑂𝑃1 =
�̇�1

�̇�
      (1) 

Värmefaktorn är alltså ett mått på hur mycket värme som genereras från en viss tillförd kompressorenergi 

och kan ses som en skenbar verkningsgrad. Köldfaktorn (COP2) kan definieras på motsvarande sätt enligt 

ekvation (2). 

𝐶𝑂𝑃2 =
�̇�2

�̇�
      (2) 

För att få en så hög värmefaktor som möjligt ska skillnaden mellan kondenseringstemperaturen och 

förångningstemperaturen, det så kallade temperaturlyftet, vara så litet som möjligt då det kräver lägst 

kompressorenergi. Den teoretiskt högsta möjliga värmefaktorn vid en given förångningstemperatur och 

kondensortemperatur kallas för Carnot-värmefaktorn och beräknas genom ekvation (3). 

𝐶𝑂𝑃1,𝐶𝑎𝑟𝑛𝑜𝑡 =
𝑇1

𝑇1−𝑇2
     (3) 

där 

𝑇1 är kondensortemperaturen i Kelvin 

𝑇2 är förångningstemperaturen i Kelvin 

Kompressorn drivs vanligtvis med elektricitet vilket också är fallet för värmepumparna på Solnaverket. I 

denna rapport används begreppen värmefaktor, köldfaktor och COP ofta för att relatera den nyttig värme 

eller kyla genereras till den totala elenergin som använts i värmepumpanläggningen. För att inte blanda ihop 

begreppen används här ibland formuleringen ”total värmefaktor” för att klargöra att det är relationen mellan 

nyttig värmeenergi och tillförd elenergi som menas. Den totala värmefaktorn är alltid lägre än den ”verkliga” 

värmefaktorn på grund av förluster.  

I fallet då både värmeeffekten och kyleffekten betraktas som nyttig effekt är det användbart att enkelt kunna 

relatera dessa till varandra. En viss genererad värmeeffekt motsvarar en viss kyleffekt. Enligt 

termodynamikens första huvudsats konserveras alltid energin. Relationen mellan värmeeffekt, kyleffekt och 

kompressoreffekt kan därför representeras enligt ekvation (4). 

�̇�1 = �̇�2 + �̇�      (4) 
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Kombineras ekvation (4) med ekvationerna (1) och (2) erhålls följande relationer mellan värmefaktor och 

köldfaktor samt mellan värmeeffekt, kyleffekt och värmefaktor: 

𝐶𝑂𝑃1 = 𝐶𝑂𝑃2 + 1     (5) 

�̇�1 = �̇�2 (1 +
1

𝐶𝑂𝑃1−1
)     (6) 

I denna rapport görs ofta approximationen att ekvation (5) och (6) även gäller för relationen mellan nyttig 

värme- och kyleffekt och total värmefaktor. 

Vid användning av en värmepump för fjärrvärmeproduktion kan en del av fjärrvärmevattnet från 

returledningen ledas till värmepumpens kondensor och tillföras värme för att sedan blandas med 

fjärrvärmevattnet i framledningen. Motsvarande gäller vid anslutning till ett fjärrkylnät, men då med 

värmeöverföring till värmepumpens förångare. 

1.2.2 Energiinnehåll i spillvattenflöde 

Värmen som kan genereras av värmepumparna beror på hur mycket energi som potentiellt kan utnyttjas i 

flödet av spillvattnet. Värmeeffekten som bortförs från spillvattnet kan beräknas genom ekvation (7). 

�̇� = 𝜌�̇�𝑐𝑝(𝑇𝑖𝑛 − 𝑇𝑢𝑡)     (7) 

Temperaturdifferensen mellan inkommande och utgående spillvatten är relativt liten (omkring 10 °C), varför 

densiteten och den specifika värmekapaciteten kan antas vara konstanta. 

2 Norrenergis värme- och kylsystem 

Norrenergi har omkring 1700 kunder och säljer årligen cirka 1000 GWh värme och cirka 70 GWh kyla 

(Norrenergi, 2015). Den största delen av fjärrvärmelasten försörjs av Solnaverket medan en del av 

spetskapaciteten finns på det mindre Sundbybergsverket. Därtill finns även värmekapacitet att tillgå via 

Hagastationen som är samägd med Fortum Värme. Fjärrkylan produceras på Solnaverket, 

Sundbybergsverket och Frösundastationen. 

2.1 Fjärrvärmeproduktionen 

Basproduktionen av värme utgörs av Solnaverkets fyra värmepumpar som hämtar det mesta av värmen från 

spillvatten från Bromma reningsverk. Dessa drivs med el producerad med vattenkraft vilket beror på att 

Norrenergi har ett särskilt avtal med sitt elbolag. All el är märkt med Naturskyddsföreningens miljömärkning 

Bra Miljöval. Värmepumparna är i stort sett seriekopplade, med omvänd ordning på spillvattensidan jämfört 

med fjärrvärmesidan på så sätt att den värmepump som tillför värme till det varmaste fjärrvärmevattnet 

också hämtar värme från det varmaste spillvattnet. I Figur 2 visas värmepumpsystemet på Solnaverket. 

Längst ner i figuren illustreras det hur spillvattnet pumpas in från höger och rinner ut till vänster i figuren. 
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Figur 2. Översiktsschema över värmepumpdelen av fjärrvärmesystemet på Solnaverket. Källa: Norrenergi. 

Under den varmare delen av året täcker värmepumparna hela värmebehovet och levererar fjärrvärme med 

en framledningstemperatur på cirka 72 °C. När det är så kallt ute att värmepumparna inte räcker till, vilket 

i regel är fallet under vinterhalvåret, används hetvattenpannor och även, i enstaka fall, en liten del elpannor 

som spetslast. Temperaturen på fjärrvärmevattnet från returledningen höjs då med värmepumparna till 

omkring 60 °C varefter hetvattenpannorna höjer temperaturen till erforderlig framledningstemperatur. 

Framledningstemperaturen regleras efter utetemperatur enligt temperaturkurvan i Figur 3. 

 

Figur 3. Reglering av framledningstemperaturen i fjärrvärmenätet efter utetemperaturen 

I de olika hetvattenpannorna eldas träpulver, tallbeckolja, bioolja och fossil eldningsolja. Träpulverpannorna 

är det billigaste produktionsslaget näst efter värmepumparna medan eldningsolja endast används vid de allra 
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kallaste timmarna. I Figur 4 visas den totala fjärrvärmeproduktionen ihop med produktionen medelst 

värmepumpar. 

 

Figur 4. Norrenergis totala fjärrvärmeproduktion och produktion medelst värmepumpar under år 2015 

Förutom Norrenergis egen produktion importeras även en del fjärrvärme via Hagastationen, som utgör en 

förbindelse av Norrenergis fjärrvärmenät och Fortum Värmes fjärrvärmenät. Fortum Värme har åtagit sig 

att från 2016 leverera 75 MW värme. Överenskommelsen har som syfte att fjärrvärmebolagen tillsammans 

ska optimera sin fjärrvärmeproduktion för att minska kostnader och miljöpåverkan (Insulander, 2015). 

Stockholm Vatten har beslutat att Bromma reningsverk ska läggas ner för att centralisera avloppsreningen 

till Henriksdal. Norrenergi har genomfört studier kring möjligheten att genom återledning av avloppsvattnet 

från Henriksdals reningsverk fortsatta återvinna värme genom värmepumpanläggningen, vilket förefaller 

vara en tekniskt och ekonomiskt intressant lösning (Norrenergi, 2016c). 

2.2 Fjärrkylproduktionen 

Under vinterhalvåret går värmepumparna normalt på maximal effekt, vilket medför en utgående 

spillvattentemperatur på omkring två grader. Detta vatten används då till fjärrkylproduktion genom att det 

växlas mot fjärrkylnätet som avger värme till spillvattnet. Spillvattnet, vars temperatur nu har höjts, återförs 

därefter till spillvatteninloppet så att värmen kan tillgodogöras som fjärrvärme. Principen för systemet 

illustreras i Figur 5.  
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Figur 5. Principen för hur värmepumparna på Solnaverket producerar värme och kyla samtidigt. Källa: Norrenergi 

Eftersom spillvattnet kyls ner till en tillräckligt kall temperatur oavsett om det finns ett behov av fjärrkyla 

eller inte (förutsatt att värmepumparnas kapacitet utnyttjas fullständigt) kan kylan betraktas som en 

biprodukt till värmeproduktionen och benämns därför spillkyla. Den enda rörliga produktionskostnaden 

för denna kyla är kostnaden för elen som används till att cirkulera spillvattnet så att värme kan överföras 

från fjärrkylnätet, vilket medför låga produktionskostnader under vinterhalvåret. 

Under den varmare delen av året är fjärrvärmelasten lägre än värmepumparnas kapacitet, vilket antyds i 

Figur 4. Om inga särskilda regleringar görs är då spillvattentemperaturen efter värmepumparna för hög för 

att användas till fjärrkylproduktion. Om värmepumparna ska användas till kylproduktion måste regleringar 

göras som sänker spillvattentemperaturen vilket i slutändan medför att den totala värmefaktorn för 

värmepumpanläggningen försämras. Detta åstadkommer i sin tur, i förhållande till producerad mängd kyla, 

en stor merkostnad eftersom elanvändningen ökar i värmeproduktionen. Av denna anledning produceras 

kylan vanligtvis på annat sätt under sommarhalvåret.  

Det billigaste produktionsslaget under sommaren är frikyla med en kapacitet på upp emot 15 MW. 

Kylningen sker då genom att kallt bottenvatten hämtas från Lilla Värtan, utanför Brunnsviken, och pumpas 

till Norrenergis fjärrkylstation i Frösunda. Kostnaden och kapaciteten ökar dock ju varmare bottenvattnet 

är vilket medför att den varierar under året. Kostnaden för frikyla under slutet av sommaren är mycket 

beroende av hur mycket frikyla som använts tidigare under sommaren eftersom drift av frikyla höjer 

bottentemperaturen.  
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På Frösundastationen finns det även två kylmaskiner1 à cirka 6 MW. På Solnaverket finns det cirka 10 MW 

kylmaskiner samt en ackumulator som kan leverera cirka 5 MW när den är laddad. Kyla från 

värmepumpanläggningen på Solnaverket används normalt sett endast som spetslast under sommaren. 

I Figur 6 och Figur 7 visas den distribuerade fjärrkyleffekten under 2014 respektive 2015. Behovet är relativt 

konstant under vinterhalvåret medan sommaren präglas av kraftiga variationer. Detta till följd av det större 

behovet av komfortkyla under sommaren, vilken varierar starkt med utetemperatur och tid på dygnet. På 

grund av detta används en stor andel spetskapacitet under sommaren vilket är en av anledningarna till att 

produktionskostnaden är förhållandevis hög. 

 

Figur 6. Distribuerad fjärrkyleffekt under år 2014 

                                                      
1  Kylmaskiner definieras här som värmepumpar vars syfte är att generera kyla. Dessa har en förhållandevis låg 
kondensortemperatur, till skillnad från värmepumpar som här definieras genom att deras huvudsyfte är att generera 
värme. Värmepumparna används dock även till samtidig kylproduktion. 
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Figur 7. Distribuerad fjärrkyleffekt under år 2015 

2.3 Fjärrkylnäten 

Den allra största fjärrkyllasten försörjs via Solnaverket och Frösundastationen, som levererar kyla via Solnas 

norra och södra nät samt Frösundanätet. Dessa nät är ihopkopplade och kan därför under lägre laster ses 

som ett enda nät, medan det finns begränsningar i överföring mellan näten vid högre laster. Det finns även 

ett mindre nät – Sundbybergsnätet – som försörjs med kylmaskiner och frikyla på Sundbybergsverket. En 

karta över det befintliga fjärrkylnätet visas i Figur 8.  

 

Figur 8. Norrenergis fjärrkylnät 
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För närvarande håller Sundbybergsnätet på att kopplas ihop med de större näten genom en ny 

fjärrkylledning mellan Sundbybergsverket och Hagalundsområdet (Norrenergi, 2016c). Denna studie tar viss 

hänsyn till detta vid resonemang och beräkningar genom att fjärrkylan i Sundbyberg inkluderas i den totala 

volymen fjärrkyla medan fördelningen mellan olika produktionsslag antas vara densamma som i dagsläget 

råder i Solna och Frösunda. 

3 Metod 

För att analysera värdet av värmen som kan produceras till följd av kylproduktionen behövdes först viktiga 

grundläggande samband ställas upp. Dessa användes sedan till beräkningen genom att använda 

månadsmedelvärden för respektive parameter. Anledningen till att beräkningen gjordes på månadsbasis var 

att budgetberäkningar på Norrenergi görs utefter månadsmedelvärden. Principen är dock densamma om 

beräkningarna skulle göras med ett annat tidssteg, vilket därför skulle kunna göras relativt enkelt i ett senare 

skede. I denna studie ligger den största fokusen på beräkningssteg och resonemang kring parametrarna 

snarare än att hitta exakta värden på dessa. 

3.1 Beräkning av värdet 

Värdet av den genererade värmen kan uppskattas utifrån tre grundläggande parametrar: 

- Kostnaden för att omvandla värmen i fjärrkylnätet till en användbar energikvalitet och överföra den 

till fjärrvärmenätet (omvandlingskostnaden) 

- Kostnaden för värmen som skulle ha producerats om inte värmen från fjärrkylan skulle ha använts 

(alternativkostnaden) 

- Andelen värme från kylproduktionen som kan tillgodogöras (användningsandel) 

Värdet, per MWh genererad värme, kan genom dessa tre parametrar uppskattas genom ekvation (8). Om 

omvandlingskostnaden är lägre än alternativkostnaden kan potentiellt en besparing göras. 

𝑉ä𝑟𝑑𝑒𝑣  (
𝑘𝑟

𝑀𝑊ℎ𝑣
) = (𝐴𝑙𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑡𝑖𝑣𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 − 𝑂𝑚𝑣𝑎𝑛𝑑𝑙𝑖𝑛𝑔𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑) × 𝐴𝑛𝑣ä𝑛𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑎𝑛𝑑𝑒𝑙 (8) 

Värdet i ekvation (8) motsvarar dock inget värde som kan ställas i direkt relation till priset på fjärrkyla. För 

att kunna göra det måste värdet beräknas per MWh värme genererad från kund, det vill säga per MWh 

distribuerad kyla. När temperaturnivån höjs medelst värmepumpar tillförs el, vilket gör att värmen som 

bortförs från fjärrkylnätet är mindre än den som tillförs fjärrvärmenätet (se ekvation 5). Värdet per MWh 

kyla blir därför större än det värde som beräknas enligt ekvation (8) och kan istället beräknas enligt ekvation 

(9). 

𝑉ä𝑟𝑑𝑒𝑘  (
𝑘𝑟

𝑀𝑊ℎ𝑘
) = 𝑉ä𝑟𝑑𝑒𝑣  (

𝑘𝑟

𝑀𝑊ℎ𝑣
) ×

𝑄1 (𝑀𝑊ℎ𝑣)

𝑄2(𝑀𝑊ℎ𝑘)
   (9) 

Kvoten mellan 𝑄1 och 𝑄2 representerar således en omvandlingsfaktor, vilken också kan utryckas som en 

funktion av värmefaktorn. Genom att kombinera ekvation (9) med ekvation (6) erhålls ekvation (10). 

𝑉ä𝑟𝑑𝑒𝑘  (
𝑘𝑟

𝑀𝑊ℎ𝑘
) = 𝑉ä𝑟𝑑𝑒𝑣 (

𝑘𝑟

𝑀𝑊ℎ𝑣
) × (1 +

1

𝐶𝑂𝑃1−1
) (

𝑀𝑊ℎ𝑣

𝑀𝑊ℎ𝑘
)  (10) 

Om de grundläggande parametrarna som listades ovan är kända kan värdet således uppskattas genom att 

kombinera ekvationerna (8) och (10). 

3.1.1 Omvandlingskostnaden 

För att kunna använda värmen i fjärrkylnätet höjs temperaturnivån medelst de eldrivna värmepumparna på 

Solnaverket, vilket beskrivs mer i detalj i avsnitt 2. Kostnaden för att höja temperaturnivån bestäms därför 

av värmepumpanläggningens totala värmefaktor samt elkostnaden enligt ekvation (11).  



-16- 
 

𝑂𝑚𝑣𝑎𝑛𝑑𝑙𝑖𝑛𝑔𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 (
𝑘𝑟

𝑀𝑊ℎ𝑣
) =

𝐸𝑙𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 (
𝑘𝑟

𝑀𝑊ℎ𝑒𝑙
)

𝐶𝑂𝑃1 (
𝑀𝑊ℎ𝑣
𝑀𝑊ℎ𝑒𝑙

)
   (11) 

Den totala värmefaktorn bestäms genom förhållandet mellan värmeproduktionen från värmepumparna och 

elen som används av värmepumpanläggningen, vilken kan identifieras som användningen av el vid 

spänningen 70 kilovolt.  

3.1.2 Alternativkostnaden 

Den värme som genereras till följd av kylproduktion ersätter annan värmeproduktion eftersom 

värmebehovet är oförändrat. Resultatet av en ökad produktion med värmepumpar blir att fjärrvärmevattnet 

som leds till resten av anläggningen får en något högre temperatur (förutsatt att flödet är oförändrat). I detta 

fall leds fjärrvärmevattnet från värmepumparna vidare till hetvattenpannor. Vid värmeproduktion med 

hetvattenpannor är energikvalitet inte särskilt betydelsefullt för verkningsgraden. Verkningsgradens 

beroende av temperaturnivån är svagt eftersom förbränningstemperaturen är förhållandevis hög oavsett 

vilken vattentemperatur som erfordras. Detta kan jämföras med kraftvärme där verkningsgraden är relativt 

starkt beroende av vilken energikvalitet som ska levereras. I detta fall ersätter därför den genererade värmen 

det för tillfället dyraste produktionsslaget. Således blir den alternativa produktionskostnaden helt enkelt den 

rådande marginalproduktionskostnaden. 

Marginalproduktionskostnaden beror på fjärrvärmelasten – ju högre last desto dyrare produktionsslag är det 

som används. I Norrenergis fall bestäms emellertid inte marginalproduktionskostnaden direkt av den egna 

produktionen. På grund av att fjärrvärme importeras blir kostnadsbilden komplex, framförallt eftersom 

importen delvis styrs av leveransavtalet med Fortum Värme. I denna studie används därför bara givna 

månadsmedelvärden som indata för marginalproduktionskostnad. En följd av importen är att 

marginalproduktionskostnaden kan bli mindre än produktionskostnaden för värmepumparna, vilket enligt 

ekvation (6) skulle betyda att värdet av värmen är negativt. I detta fall är det dock irrelevant att använda 

negativa värden, varför värdet då istället satts till noll. 

3.2 Datainsamling 

Som beräkningsår användes 2014 och 2015. Anledningen till detta är att dessa år representerar de mest 

relevanta förhållanden i avseende på marknadsförhållanden och produktionsstrategi samt att driftdata för 

åren var lättillgänglig. 

Driftdata importerades till Microsoft Excel från databasen PGIM, med tidssteget en timme. För elkostnader 

och marginalkostnader för värmeproduktion användes givna månadsmedelvärden för 2014 och 2015. 

Månadsmedelvärden användes även för värmepumpanläggningens värmefaktorer, vilka visas i Tabell 1. 

Tabell 1. Värmepumpanläggningens totala värmefaktor, månadsmedelvärden 

  Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 

2014 3,02 3,04 3,14 2,76 2,96 3,01 2,63 2,83 3,07 3,09 3,06 3,06 

2015 3,05 3,09 3,06 3,03 3,06 3,09 2,91 2,91 3,10 3,09 3,09 3,07 

 

3.3 Parametern ”användningsandel”: analys och resonemang 

För att erhålla ett värde på parametern ”användningsandel”, det vill säga andelen värme från 

fjärrkylproduktionen som kan tillgodogöras till värmeproduktionen, behövde driftdata analyseras. 

Timvärden från år 2014 och 2015 användes i analysen tillsammans med resonemang baserat på 

grundläggande teori beskriven i avsnitt 1.2. 
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3.3.1 Spillvatten 

För att undersöka hur stor del av tiden som värmen återvunnen från fjärrkylan faktiskt ger något tillskott 

analyserades data för spillvattnets volymflöde samt temperatur före och efter det passerat 

värmepumpanläggningen. Dessutom användes data för värmeeffekten från värmepumparna och den totala 

producerade fjärrvärmeeffekten. Först sorterades de timmar där värmepumparna utnyttjades fullständigt ut 

genom att välja de timmar som den totala värmeeffekten översteg ett lämpligt värde. Det generella värdet 

som användes var 90 MW, vilket i viss mån kunde utläsas ur Figur 4. Den totala värmeeffekten jämfördes 

dock med värmepumpeffekten innan respektive timme sorterades ut. En liten skillnad mellan de två 

effekterna tolkades som ett tecken på att värmepumparna inte utnyttjats fullständigt. 

Den maximala kyleffekten som värmepumparna kan generera kan genom en omskrivning av ekvation (6) 

uttryckas enligt ekvation (12). 

�̇�2,𝑉𝑃,𝑚𝑎𝑥 =
�̇�1,𝑉𝑃,𝑚𝑎𝑥

(1+
1

𝐶𝑂𝑃1−1
)
      (12) 

Kyleffekten som genereras av värmepumparna motsvarar den värmeeffekt som används som värmekälla. I 

detta falla motsvarar därför kyleffekten summan av spillvatteneffekten (se ekvation 7) och spillkylaeffekten2. 

Summan av spillvatteneffekten och spillkylaeffekten bör därför teoretiskt inte kunna överstiga det värde 

som erhålls genom ekvation (12). 

Från Figur 4 kan det utläsas att den maximala värmepumpeffekten under 2015 var ungefär 90 MW. Gällande 

värmefaktorn kan det konstateras att den varierar, men har ett värde på omkring 3. Med dessa värden kan 

den maximala kyleffekten uppskattas genom ekvation (12) enligt beräkningen nedan. 

�̇�2,𝑉𝑃,𝑚𝑎𝑥 =
90

(1 +
1

3 − 1
)

=
90

1,5
= 60 𝑀𝑊 

För att verifiera resonemanget jämfördes den producerade värmepumpeffekten med summan av 

spillvatteneffekten och den producerade spillkylaeffekten, vilket visas i Figur 9 och Figur 10. 

                                                      
2 Se avsnitt 2.2 
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Figur 9. Producerad värmeeffekt av värmepumpar som funktion av summan av spillvatteneffekt och producerad spillkylaeffekt 
samt en linjär anpassning genom origo, år 2015. 

 

 

Figur 10. Producerad värmeeffekt av värmepumpar som funktion av summan av spillvatteneffekt och producerad spillkylaeffekt 
samt en linjär anpassning genom origo, år 2014. 
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Från ovanstående figurer kan det konstateras att en maximal värmeeffekt på 90 MW till synes är ett rimligt 

antagande för år 2015, medan det för år 2014 är mindre självklart. De linjära anpassningarna genom origo 

antyder att en värmeeffekt på 90 MW motsvarar en spillvatteneffekt på cirka 60 MW. Generellt sett är 

spridningen av data tämligen stor vilket indikerar stor osäkerhet. 

För att vidare analysera relationen mellan värmepumpeffekt och spillvatteneffekt definierades parametern 

”inkommande spillvatteneffekt” enligt ekvation (13). 

�̇�ink.Spv = 𝜌�̇�𝑐𝑝(𝑇𝑖𝑛,𝑆𝑝𝑣 − 2)    (13) 

Den inkommande spillvatteneffekten motsvarar således energiinnehållet i spillvattenflödet med antagande 

att det kyls ned till 2 °C, vilket är omkring den temperatur som spillvattnet kyls ner till i verkligheten. Syftet 

med införandet av denna parameter var att erhålla ett mått på inkommande effekt spillvatten oberoende av 

hur mycket spillvattnet sedan kyls ner. I Figur 11 och Figur 12 visas en jämförelse mellan värmepumparnas 

producerade värmeeffekt och inkommande spillvatteneffekt adderat med den producerade spillkylaeffekten. 

 

Figur 11. Producerad värmeeffekt av värmepumpar som funktion av producerad spillkylaeffekt adderat med inkommande 
spillvatteneffekt med antagandet om en utgående spillvattentemperatur på 2 °C, inklusive glidande medelvärden för 150 punkter, 
år 2015 
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Figur 12. Producerad värmeeffekt av värmepumpar som funktion av producerad spillkylaeffekt adderat med inkommande 
spillvatteneffekt med antagandet om en utgående spillvattentemperatur på 2 °C, inklusive glidande medelvärden för 150 punkter, 
år 2014 

Även om spridningen är tämligen stor ger figurerna ovan en viss antydan om att värmepumparnas 

värmeeffekt ökar med ökande inkommande spillvatteneffekt så länge den inkommande spillvatteneffekten 

är lägre än omkring 60 MW, för att sedan kulminera och bli mindre beroende av den inkommande 

spillvatteneffekten när denna är över 60 MW.  

I ovanstående resonemang har värmen från fjärrkylan och värmen från spillvattnet från Bromma 

reningsverk setts som flöden av energi utan hänsyn till temperaturnivåer. Temperaturen på spillvattnet kan 

dock ha inverkan på värmepumparnas värmefaktorer beroende på om förångningstemperaturerna ändras. I 

Figur 13 visas spillvattentemperaturen innan värmepumpanläggningen och i cirkulationskretsen efter det att 

spillvattnet pumpats upp medelst spillvattenpumpar och värmts efter att ha värmeväxlats mot fjärrkylnätet. 
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Figur 13. Temperatur på inkommande spillvatten innan värmepumpanläggningen och efter det värmeväxlats mot fjärrkylnätet, år 
2015 

Från Figur 13 kan det konstateras att temperaturen på spillvattnet som cirkulerats och värmeväxlats mot 

fjärrkylnätet nästan alltid har en lägre temperatur än spillvattnet innan värmepumpanläggningen. De två 

spillvattenflödena blandas innan de leds in och värmeväxlas mot värmepumparnas förångare. Även om 

energiinnehållet ökar, minskar alltså temperaturen på spillvattnet som kommer in till 

värmepumpanläggningen. I Figur 14 visas volymflödet av de två spillvattenflödena3. 

                                                      
3 Till följd av att mätdata inte fanns tillgängligt för volymflödet av inkommande spillvatten har istället volymflödet av 
utgående spillvatten använts. Dessa kan under det använda tidssteget (en timme) antas vara lika. 
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Figur 14. Volymflöde av spillvatten efter värmepumpanläggningen och i cirkulationskretsen som används för att överföra värmen 
från fjärrkylnätet till värmepumparna, inklusive glidande medelvärden för 24 punkter (ett dygn), år 2015 

Från Figur 14 kan det konstateras att volymflödet i cirkulationskretsen endast är en bråkdel av volymflödet 

av det utgående spillvattenflödet, vilket antas vara detsamma som flödet av inkommande spillvatten. 

Minskningen av vattentemperaturen efter att det inkommande spillvattenflödet blandats med flödet i 

cirkulationskretsen bör därför vara relativt liten. Temperaturen efter att blandningen skett kan beräknas 

genom en energibalans med grund i ekvation (7). Om temperaturen 0 °C väljs som referens kan en 

energibalans ställas upp enligt ekvation (14). 

𝜌�̇�𝑆𝑝𝑣𝑐𝑝𝑇𝑖𝑛,𝑆𝑝𝑣 + 𝜌�̇�𝐶𝐾𝑐𝑝𝑇𝑢𝑡,𝐶𝐾 = 𝜌(�̇�𝑆𝑝𝑣 + �̇�𝐶𝐾)𝑐𝑝𝑇𝑚𝑖𝑥   (14) 

Om densiteten och den specifika värmekapaciteten antas vara konstanta kan den sökta temperaturen således 

beräknas enligt ekvation (15). 

𝑇𝑚𝑖𝑥 =  
�̇�𝑆𝑝𝑣𝑇𝑖𝑛,𝑆𝑝𝑣+�̇�𝐶𝐾𝑇𝑢𝑡,𝐶𝐾

�̇�𝑆𝑝𝑣+�̇�𝐶𝐾
     (15) 

Temperaturen kan alltså räknas ut som ett medelvärde av de ingående temperaturerna viktat med 

volymflödena. I Figur 15 visas skillnaden mellan temperaturen på spillvattnet innan 

värmepumpanläggningen (𝑇𝑖𝑛,𝑆𝑝𝑣) och temperaturen på spillvattnet efter att det blandats med vattnet i 

cirkulationskretsen som värmeväxlats mot fjärrkylnätet (𝑇𝑚𝑖𝑥), beräknat för varje timme under år 2015. 
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Figur 15. Temperaturskillnad mellan spillvattnet innan det nått värmepumpanläggningen och efter det blandats med vattnet som 
värmts upp av fjärrkylnätet, år 2015 

Det kan konstateras att temperaturminskningen är relativt liten under stora delar av året. 

3.3.2 Fjärrvärmebehov 

Förutom resonemanget kring tillgången på spillvatten är ett kriterium för att värmen från kylproduktionen 

ska har något värde att det finns ett tillräckligt behov av fjärrvärme. Om fjärrvärmebehovet är lägre än vad 

värmepumparna maximalt kan producera för stunden medför ett tillskott av effekt på spillvattensidan i 

princip ingen vinst. Genom inspektion av Figur 4 kan det konstateras att när den totala 

fjärrvärmeproduktionen understiger cirka 85 MW tvingas till synes produktionen från värmepumparna ned, 

vilket betyder att det då inte innebär någon vinst att tillföra energi från fjärrkylnätet. 

Att fjärrvärmebehovet går ner under värmepumparnas kapacitet betyder emellertid att 

marginalproduktionskostnaden som högst blir kostnaden för produktion med värmepumpar. Värdet av 

värmen från fjärrkylproduktionen blir således enligt ekvation (8) lika med noll eftersom 

omvandlingskostnaden blir densamma som alternativkostnaden. Vid uppskattning av parametern 

”användningsandel” behöver alltså ingen hänsyn tas till fjärrvärmebehovet. 

3.3.3 Andel spillkyla 

För att fjärrkylakunderna ska kunna bidra till värmeproduktionen måste kylan produceras med 

värmepumparna, det vill säga det måste vara spillkyla. Vid de tillfällen då andra produktionsslag (frikyla och 

kylmaskiner) används är det bara en del av den försålda kylan som potentiellt kan bidra till 

värmeproduktionen. Om värdet av värmen från fjärrkylan ska användas för prissättning av fjärrkyla måste 

detta tas i beaktande. 

3.3.4 Beräkning av parametern ”användningsandel” 

Analyserna och resonemangen användes som villkor som måste vara uppfyllda för att värme levererad via 

fjärrkylnätet under en viss timme ska ha något värde. Om villkoren sätts till att den inkommande 

spillvatteneffekten måste vara mindre än 60 MW betyder det att om villkoret precis uppfylls så är det bara 

en liten del av värmen från kylproduktionen som har ett värde. Om den inkommande spillvatteneffekten 

minskar kommer en allt större del av värmen från kylproduktionen att ge ett tillskott till 

fjärrvärmeproduktionen. 
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Gränsen för när den inkommande spillvatteneffekten inte antogs begränsa tillgodogörandet av värme från 

kylproduktionen sattes till 60 MW subtraherat med den under vinterhalvåret genomsnittliga producerade 

spillkylaeffekten, som hade ett värde på cirka 4,5 MW. Från detta beräknades för varje timme en faktor som 

antog värdet 1 om den inkommande spillvatteneffekten var mindre än 55,5 MW, 0 om den var större än 60 

MW och ett värde linjärt interpolerat mellan 0 och 1 om spillvatteneffekten var mellan 55,5 MW och 60 

MW enligt ekvationerna nedan. Därefter beräknades för varje månad medelvärdet av denna faktor för att 

erhålla månadsvärden av parametern ”användningsandel” i ekvation (8). 

𝐹𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 = {

0,                                                   �̇�ink.Spv > �̇�ink.Spv,gräns                                         

𝑎 × �̇�ink.Spv + 𝑏,                        �̇�ink.Spv,gräns − �̇�𝑆𝑝𝑘 <  �̇�ink.Spv < �̇�𝑆𝑝𝑘,𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙

1,                                                  �̇�ink.Spv < �̇�ink.Spv,gräns−�̇�𝑆𝑝𝑘,𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙                   

         

där 

𝑎 =
1

�̇�𝑆𝑝𝑘,𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙

 

𝑏 =
�̇�ink.Spv,gräns

�̇�𝑆𝑝𝑘,𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙

 

 

Vid beräkning av värdet av värmen från fjärrkylan som underlag för prissättning av fjärrkyla behövde 

resonemanget i avsnitt 3.3.3 tas i beaktande. För varje timme beräknades andelen spillkyla i 

fjärrkylproduktionen, vilket sedan multiplicerades med faktorn beskriven ovan.  

3.4 Ny värmepump 

Resultatet från beräkningarna av hur stor andel av värmen levererad från fjärrkylnätet användes som del av 

ett nollalternativ till en investering av en ny värmepump. Denna skulle ha fjärrkylnätet som enda värmekälla 

vilket skulle innebära att all kyla som den producerade skulle ge upphov till en ökad produktion av värme. 

Kapaciteten på den nya värmepumpen skulle förmodligen vara så stor att den klarade att försörja den större 

delen av fjärrkylbehovet under vintern. I Figur 16 visas varaktighetskurvor för den distribuerade 

fjärrkyleffekten under 2014 och 2015. I Figur 17 visas dygnsmedel av producerad spillkylaeffekt med 

undantag för spillkylaproduktion under sommaren, vilket kan ses som basproduktion. Dygnsmedel är av 

intresse eftersom dygnsvariationer till stor del kan jämnas ut medelst användning av kylackumulatorn. 

Genom en inspektion av Figur 7, Figur 16 och Figur 17 kan det konstateras att den nya värmepumpen 

lämpligtvis skulle ha en kylkapacitet på mellan 4 och 6 MW. 
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Figur 16. Varaktighetskurvor för distribuerad fjärrkyleffekt under 2014 och 2015 

 

 

Figur 17. Dygnsmedel av producerad spillkylaeffekt med undantag för spillkylaproduktion under sommaren 

Den nu existerande värmepumpanläggningen kyler tämligen stora mängder spillvatten med en 

förhållandevis liten fjärrkylproduktion som resultat. Förhållandet mellan fjärrvärmeproduktion och 

fjärrkylproduktion blir därför litet, vilket medför att det blir dyrt att använda värmepumpanläggningen för 

kylproduktion om det inte finns underlag för värmeproduktionen. En värmepump direktkopplad till 

fjärrkylnätet, utan användning av spillvatten, skulle i princip få ett förhållande mellan fjärrvärmeproduktion 

och fjärrkylproduktion enligt ekvation (6). En kylproduktion på 4-6 MW skulle således, med en värmefaktor 

3, medföra en värmeproduktion på 6-9 MW, vilket är mycket mindre än fjärrvärmebehovet året om (se Figur 
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4). Därmed skulle den nya värmepumpen kunna användas till sin fulla kapacitet under hela sommaren. Kylan 

skulle då kunna ses som en biprodukt till värmeproduktionen på samma sätt som för fjärrkylan från den 

nuvarande värmepumpanläggningen under vintern, vilket skulle innebära låga kylkostnader året om. 

Fjärrkylan från värmepumpen skulle kunna ersätta dyrare fjärrkylproduktion under sommaren. Således 

skulle besparingar kunna göras både i fjärrvärmeproduktionen (mestadels under vinterhalvåret) och i 

fjärrkylproduktionen (mestadels under sommarhalvåret). Besparingen under respektive månad skulle då 

kunna bestämmas genom ekvation (16). 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑏𝑒𝑠𝑝𝑎𝑟𝑖𝑛𝑔 = 𝐵𝑒𝑠𝑝𝑎𝑟𝑖𝑛𝑔𝑣ä𝑟𝑚𝑒𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛 + 𝐵𝑒𝑠𝑝𝑎𝑟𝑖𝑛𝑔𝑘𝑦𝑙𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛 (16) 

3.4.1 Besparing i fjärrvärmeproduktionen 

För att beräkna besparingen som skulle kunna göras i värmeproduktion genom en investering i en ny 

värmepump gjordes för varje månad en jämförelse av värdet av värmen levererad via fjärrkylnätet för två 

fall. Det första fallet representerade nollalternativet där den nuvarande värmepumpanläggningen på 

Solnaverket används för fjärrkylproduktion. Värdet beräknades därför genom att kombinera ekvationerna 

(8) och (10). I det andra fallet används den nya värmepumpen och värdet beräknades då genom ekvation 

(17) alltså som tidigare men med annan värmefaktor och parametern ”användningsandel” satt till värdet 1. 

𝑉ä𝑟𝑑𝑒𝑘,𝑢𝑡𝑎𝑛 𝑛𝑦 𝑉𝑃 = (𝐴𝑙𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑡𝑖𝑣𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 − 𝑂𝑚𝑣𝑎𝑛𝑑𝑙𝑖𝑛𝑔𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑) ×  (1 +
1

𝐶𝑂𝑃1,ny VP−1
) (17) 

Den besparing i värmeproduktionen som skulle kunna göras i varje månad kunde sedan beräknas enligt 

ekvation (18). 

𝐵𝑒𝑠𝑝𝑎𝑟𝑖𝑛𝑔𝑣ä𝑟𝑚𝑒𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛 = (𝑉ä𝑟𝑑𝑒𝑘,𝑚𝑒𝑑 𝑛𝑦 𝑉𝑃 − 𝑉ä𝑟𝑑𝑒𝑘,𝑢𝑡𝑎𝑛 𝑛𝑦 𝑉𝑃) × 𝑄2,𝑛𝑦 𝑉𝑃 (18) 

Där 𝑄2,𝑛𝑦 𝑉𝑃 är den kyla som skulle kunna produceras av den nya värmepumpen under respektive månad 

vid en given kylkapacitet. 

3.4.2 Besparing i fjärrkylproduktionen 

För att beräkna besparingen som skulle kunna göras i fjärrkylproduktionen genom en investering i en ny 

värmepump beräknades för varje timme skillnaden i kostnad mellan fallet med den nuvarande 

produktionsmixen och fallet då den nya värmepumpen används som basproduktion. Kostnaden för 

fjärrkylproduktion med värmepumparna, vilkas huvudsakliga syfte är att producera fjärrvärme, beräknades 

genom att använda en köldfaktor för hjälpkraften, som i denna studie benämner den ytterligare energi som 

behövs för att driva kylproduktionen förutom den som behövs för värmeproduktionen. Hjälpkraften utgörs 

av elen som används för att driva vattenpumpar. På värmepumpanläggningen i Solna används hjälpkraften 

till stor del spillvattenpumparna som används för att cirkulera spillvattnet så att det kan tillföras värme från 

fjärrkylnätet. Hjälpkraft används även för att övervinna differenstrycket mellan fram- och returledning samt 

tryckfall i värmeväxlare. 

Köldfaktorn för hjälpkraften för kyla från Solnaverket fanns given i form av månadsmedelvärden. För den 

nya värmepumpen behövdes en uppskattning av köldfaktorn för hjälpkraften för att kunna beräkna vilken 

besparing som skulle kunna göras i kylproduktionen. Den nya värmepumpens förångare skulle kunna vara 

direktkopplad via en värmeväxlare till fjärrkylnätet utan någon sekundärkrets, till skillnad mot fallet i 

värmepumpanläggningen i Solna. Hjälpkraften bör därför vara relativt liten, men inte obefintlig. Pumpenergi 

skulle behövas för att övervinna tryckdifferensen mellan fjärrkylnätets fram- och returledning samt 

tryckfallet i värmeväxlingen där värmen överförs till värmepumpens förångare. 

Volymflödet av fjärrkylvatten som behöver pumpas via värmepumpen kan räknas ut genom ekvation (19) 

vilket är ett resultat av en omskrivning av ekvation (7). 
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�̇� =
�̇�2

𝜌𝑐𝑝∆𝑇𝑓𝑗𝑘
      (19) 

där: 

�̇�2 är värmepumpens kyleffekt 

∆𝑇𝑓𝑗𝑘 är temperaturdifferensen mellan fjärrkylnätets fram- och returledning 

Enligt Norrenergis avtal med kund ska dess kylanläggning frambringa en temperaturdifferens på minst 10 

°C. I praktiken är temperaturdifferensen oftast lägre än detta. Under månaderna maj till september var den 

under 2014 och 2015 i genomsnitt 5,6 °C och under resterande månader i genomsnitt 7,1 °C. 

Effekten som erfordras av en pump för att åstadkomma en viss tryckökning kan beräknas genom ekvation 

(20). 

�̇�𝑝𝑢𝑚𝑝 =
�̇�×∆𝑝

𝜂𝑡
      (20) 

där: 

𝜂𝑡 är pumpens totala verkningsgrad 

∆𝑝 är tryckökningen  

Kombineras ekvationerna (2), (19) och (20) erhålls ekvation (21) som kan användas för att räkna ut en 

köldfaktor för hjälpkraften till kylproduktion från den nya värmepumpen. 

𝐶𝑂𝑃2,ℎ𝑗ä𝑙𝑝𝑘𝑟𝑎𝑓𝑡,𝑛𝑦 𝑉𝑃 =
𝜂𝑡𝜌𝑐𝑝∆𝑇𝑓𝑗𝑘

∆𝑝
    (21) 

Som en uppskattning kan i detta fall en pumpverkningsgrad och motorverkningsgrad på 80 % respektive 

93 % användas, vilket ger en total verkningsgrad på cirka 74 % (Swedblom, 2016). Tryckdifferensen 

mellan fram- och returledning i fjärrkylnätet vid Sundbybergsverket kan antas vara cirka 2 bar under låglast 

och cirka 4 bar under höglast (Edén, 2016). Tryckfallet i värmeväxlare antas vara detsamma som det i 

förångarna i kylmaskinerna i Frösunda. Detta tryckfall är cirka 0,8 bar i testförhållanden (York, 2010). 

Ekvation (21) användes för att beräkna en köldfaktor för nya värmepumpens hjälpkraft under perioden 

oktober till april, med en temperaturdifferens och tryckdifferens mellan fjärrkylnätets fram- och 

returledning på 5,6 °C respektive 2,8 bar som indata, och en köldfaktor för hjälpkraften under maj till 

september, med en temperaturdifferens och tryckdifferens på 7,1 °C respektive 4,8 bar som indata. 

Den kyla som skulle kunna ersättas med den nya värmepumpen antogs vara den med den dyraste 

produktionskostnaden, alltså den med lägst köldfaktor. Mängden kyla som skulle kunna ersättas under den 

aktuella timmen bestämdes som den totala mängden distribuerad fjärrkyla men dock inte mer än vad den 

nya värmepumpen maximalt skulle kunna producera, vilket bestämdes av värmepumpens kylkapacitet. För 

varje timme beräknades en genomsnittlig köldfaktor för den dyraste kylproduktionen. Denna köldfaktor 

bestämdes som förhållandet mellan kylan som skulle kunna produceras med den nya värmepumpen och 

den el som i verkligheten förbrukades av den dyraste produktionen för att producera denna mängd kyla. 

Besparingen av el under varje timme kunde sedan beräknas genom att använda köldfaktorerna för den 

ersatta kylan och för hjälpkraften till den nya värmepumpen och mängd producerad kyla med den nya 

värmepumpen enligt ekvation (22). 

𝐸𝑙𝑏𝑒𝑠𝑝𝑎𝑟𝑖𝑛𝑔𝑘𝑦𝑙𝑝𝑟𝑜𝑑.,𝑡𝑖𝑚𝑚𝑒 = (
1

𝐶𝑂𝑃2,𝑒𝑟𝑠𝑎𝑡𝑡
−

1

𝐶𝑂𝑃2,ℎ𝑗ä𝑙𝑝𝑘𝑟𝑎𝑓𝑡,𝑛𝑦 𝑉𝑃
) × 𝑄2,𝑛𝑦 𝑉𝑃,𝑡𝑖𝑚𝑚𝑒   (22) 

Därefter kunde elbesparingarna under respektive timmar summeras för varje månad, varefter den månatliga 

besparingen i kronor kunde beräknas genom att använda den totala elkostnaden för respektive månad. 

Köldfaktorerna för kylmaskinerna antogs vara konstanta, vilket i detta fall visade sig vara ett tämligen rimligt 

antagande för ändamålet. Ju större kyleffekt desto högre kondensortemperatur krävs för att kyla bort 



-28- 
 

värmen, vilket leder till försämrad Carnot-köldfaktor. Detta motverkas dock av att kylmaskinernas prestanda 

i förhållande till Carnot-köldfaktorn förbättras med stigande last. Köldfaktorn för kylmaskinerna i Frösunda 

under 2014 visas i Figur 18. Kraftigt avvikande värden har tagits bort. 

 

Figur 18. Köldfaktorn som funktion av kyleffekten för kylmaskinerna i Frösunda 

Genomsnittliga köldfaktorer för frikyla i Frösunda beräknades månadsvis för 2014 och 2015 genom att för 

varje månad relatera producerad frikyla till använd el.  

För att beräkna kostnaden för att använda spillkyla från värmepumpanläggningen i Solna under sommaren 

behövde hänsyn tas till merkostnaderna i värmeproduktionen. Eftersom merkostnaderna sker i 

värmeproduktionen men måste relateras till kylproduktionen är dessa beroende av förhållandet mellan 

producerad värme och producerad kyla. Merkostnaderna uppstår till följd av försämrad värmefaktor, vilket 

antyds i Tabell 1 genom att värmefaktorerna i juli och augusti år 2014 är förhållandevis låga. 

Värmepumpanläggningen i Solna användes till kylproduktion under delar av denna period på grund av ett 

stort behov av fjärrkyla. 

För att merkostnaden skulle passa in i beräkningsmetoden bestämdes en representativ köldfaktor. Att 

använda värmepumparna i Solna för kylproduktion under sommaren resulterar i en ökning av elanvändning 

jämfört med om driften optimeras för värmeproduktion. Ökningen kan beräknas genom ekvation (23). 

𝐸ökning = (
1

COP1,𝑉𝑃,𝑚𝑒𝑑 𝑘𝑦𝑙𝑎
−

1

COP1,𝑉𝑃,𝑢𝑡𝑎𝑛 𝑘𝑦𝑙𝑎
) × Q1,𝑉𝑃   (23) 

Köldfaktorn för kylproduktion med värmepumparna under sommaren med hänsyn till försämrad 

värmefaktor beräknades således enligt ekvation (24). 

𝐶𝑂𝑃2,𝑆𝑝𝑘,𝑠𝑜𝑚𝑚𝑎𝑟 =
𝑄2,𝑆𝑝𝑘

(
1

COP1,𝑉𝑃,𝑚𝑒𝑑 𝑘𝑦𝑙𝑎
 − 

1

COP1,𝑉𝑃,𝑢𝑡𝑎𝑛 𝑘𝑦𝑙𝑎
) × Q1,𝑉𝑃

  (24) 

3.4.3 Geografisk placering 

Eftersom den nya värmepumpen skulle producera både fjärrkyla och fjärrvärme erfordras det att den 

placeras i anslutning till både fjärrvärmenätet och fjärrkylnätet. Fjärrkylnätet (se Figur 8) är litet relativt 

fjärrvärmenätet som breder ut sig över de flesta områden där fjärrkylnätet finns. Det är således framförallt 

fjärrkylnätets utbredning som begränsar möjliga anslutningspunkter i detta avseende. 

Den nya värmepumpen bör för största nytta placeras så att den kan göra nytta både som baskapacitet för 

att göra produktionen billigare under hela året och som ett tillskott i den totala fjärrkylkapaciteten som kan 

användas vid maximal last. Något som kan begränsa vilken effekt som kan levereras av den nya 

värmepumpen är nätkapaciteten. Idealt bör hela fjärrkylnätet kunna försörjas av enbart den nya 
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värmepumpen vid laster upp till värmepumpens maximala kylkapacitet. Likväl bör nätkapaciteten räcka till 

för att kylan vid maximal fjärrkyllast ska kunna distribueras från området där värmepumpen är placerad till 

områden med hög kylanvändning utan oacceptabelt stora distributionsförluster. Nätkapaciteten i 

fjärrvärmenätet är mycket högre än i fjärrkylnätet, varför nätkapaciteten i fjärrvärmenätet inte är av lika stor 

betydelse. 

Värmepumpen placeras med fördel vid någon av de befintliga produktionsanläggningarna eftersom befintlig 

infrastruktur då kan utnyttjas. De platser som med hänsyn till detta finns att tillgå är därför vid Solnaverket, 

vid Sundbybergsverket och vid Frösundastationen. Det är från Solna som vinterlasten av fjärrkyla för 

närvarande försörjs ifrån, så om den nya värmepumpen skulle placeras där skulle inga förändringar av 

distribution av fjärrkyla under vintern ske. En fördel med en placering vid Solnaverket är att det där används 

hetvattenpannor i hög grad, då det ideala är att värmepumpen står för en del av temperaturhöjningen av 

fjärrvärmevattnet medan hetvattenpannorna, om de används, står för resterande temperaturhöjning till 

erforderlig framledningstemperatur. En nackdel med att installera mer kylkapacitet i Solna är att det där är 

nätkapaciteten som begränsar hur mycket kyla som kan levereras därifrån vid höga fjärrkyllaster (Edén, 

2016). Detta kan förklaras med den stora fjärrkylkapaciteten som finns där, vilken utgörs av 

värmepumpanläggningen, kylmaskiner och ackumulatorn. Distributionsbegränsningen gör att en installation 

av ytterligare kylkapacitet i princip inte skulle ge något tillskott av total tillgänglig effekt.  

Vad gäller Frösundastationen finns där en viss distributionsbegränsning på omkring 5 MW i möjligheten att 

försörja hela nätet därifrån. Att installera mer kylkapacitet vid Frösundastationen innebär tillståndsproblem 

vilket gör denna plats tämligen olämplig. 

I och med att Sundbybergsnätet kopplas ihop med resten av fjärrkylnätet kommer det finnas möjlighet att 

leverera fjärrkyla från Sundbyberg till fjärrkylkonsumenter i övriga områden. Vid Sundbybergsverket finns 

idag tillstånd att installera fler kylmaskiner, vilket i detta avseende gör det till en lämplig plats. Plan finns 

från Norrenergi att installera kylkapacitet i Sundbyberg för att möta den ökande efterfrågan på fjärrkyla. En 

installation av en värmepump som förutom kyla skulle producera värme skulle vara ett alternativ till detta. 

Tack vare god nätkapacitet som uppkommer vid Sundbyberg skulle det både vara möjligt att försörja hela 

nätet därifrån vid vinterlast och att distribuera fjärrkyla därifrån vid maximal last (Edén, 2016). På 

Sundbybergsverket finns det biooljeeldade hetvattenpannor som skulle kunna seriekopplas med den nya 

värmepumpen för att optimera driften. 

Den lämpligaste platsen för den nya värmepumpen är, utifrån resonemanget ovan, vid Sundbybergsverket.  

3.4.4 Temperaturnivåer 

Eftersom den nya värmepumpen skulle vara ansluten med kondensorn till fjärrvärmenätet och förångaren 

till fjärrkylnätet skulle kondensortemperaturen och förångningstemperaturen behöva anpassas efter 

temperaturnivåerna i respektive nät. Fjärrvärmenätets framledningstemperatur regleras utefter 

utetemperaturen – ju kallare det är ute desto högre framledningstemperatur 4. Vid cirka 11 °C utetemperatur 

och uppåt är dock framledningstemperaturen konstant omkring 72 °C. Framledningstemperaturen i 

fjärrkylnätet regleras framförallt utefter säsong och är omkring 6,5 °C under vinterhalvåret och omkring 4,2 

°C under sommarhalvåret.  

Värmepumpen skulle stå för en relativt stor del av kylproduktionen, varför förångningstemperaturen skulle 

behöva regleras tämligen strikt för att uppnå rätt framledningstemperatur för fjärrkylan. 

Förångningstemperaturen beror således på fjärrkylnätets framledningstemperatur, temperaturskillnad i 

värmeväxlaren och huruvida förångaren är direktkopplad till fjärrkylledningen eller via en sekundärkrets. En 

                                                      
4 Se framledningstemperaturkurva i Figur 3 
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direktkoppling skulle innebära att en högre förångningstemperatur skulle kunna användas jämfört med om 

en sekundärkrets skulle användas, med förbättrat COP som följd.  

I förhållande till den totala fjärrvärmelasten skulle emellertid värmepumpen leverera en liten effekt. Om 

flödet i fjärrvärmenätets framledning vid anslutningspunkten skulle vara stort är det möjligt att 

värmepumpen skulle kunna leverera en temperatur lägre än framledningstemperaturen utan att försämra 

leveranskvaliteten nämnvärt. Detta skulle ur termodynamisk synpunkt vara fördelaktigt eftersom det skulle 

innebära högre värmefaktor.  

Idealt för värmepumpen skulle dock vara om den arbetade med en relativt låg kondensortemperatur medan 

Sundbybergsverkets hetvattenpannor stod för resterande temperaturhöjning på samma sätt som i den 

befintliga produktionen på Solnaverket. Hetvattenpannorna på Sundbybergsverket är dock biooljeeldade 

vilket medför förhållandevis hög produktionskostnad. Driftsättande av dessa hetvattenpannor sker 

vanligtvis vid en utetemperatur på två till tre minusgrader, även om det i grunden är fjärrvärmelasten och 

aktuella produktionskostnader som avgör (Gilbe, 2016). Eftersom framledningstemperaturen i 

fjärrvärmenätet regleras efter utetemperaturen kan det därför till viss del förutsägas vid vilken 

framledningstemperatur som hetvattenpannorna i Sundbyberg driftsätts. En utetemperatur på två till tre 

minusgrader medför enligt Figur 3 en framledningstemperatur på cirka 88 °C. Det är således upp till denna 

temperatur som den nya värmepumpen skulle behöva leverera fjärrvärmevatten för att aldrig påverka 

leveranskvaliteten, förutsatt att driften av Sundbybergsverkets hetvattenpannor skulle ske på samma sätt 

som i dagsläget. Om förändringar skulle göras av driften av hetvattenpannorna enbart för att optimera 

driften av den nya värmepumpen, med ökade produktionskostnader som följd, bör dessa kostnader 

betraktas som merkostnader allokerade till den nya värmepumpen. 

Om den nya värmepumpen skulle användas utan samtidig drift av hetvattenpannor skulle 

inblandningseffekten göra att värmepumpen förmodligen ändå inte skulle behöva leverera samma 

temperatur som den i fjärrvärmenätets framledning. Ju större temperaturskillnad mellan fjärrvärmenätets 

framledningstemperatur och den av värmepumpen levererade temperaturen desto mer försämras 

leveranskvaliteten, vid givna flöden. När utetemperaturen är låg är framledningstemperaturen hög, varför 

det då kan finnas större risk för att leveranskvaliteten försämras för mycket i områden nära den nya 

värmepumpen. När utetemperaturen är låg råder vanligtvis höglast, vilket resulterar i ett relativt högt flöde. 

Under höglast är det totala fjärrvärmevattenflödet omkring 4000 m3/h, varav cirka en fjärdedel flödar förbi 

Sundbybergsverket (Edén, 2016). En energibalans motsvarande den i ekvation (14) kan användas för att 

beräkna temperaturen av fjärrvärmevattnet i framledningen efter inblandning av vatten uppvärmt av 

värmepumpen, enligt ekvation (25).  

𝑇𝑚𝑖𝑥 =
�̇�𝑓𝑗𝑣,𝑓𝑟𝑎𝑚𝑇𝑓𝑗𝑣,𝑓𝑟𝑎𝑚+�̇�𝑠ℎ𝑢𝑛𝑡,𝑉𝑃𝑇𝑒𝑓𝑡𝑒𝑟 𝑉𝑃

�̇�𝑓𝑗𝑣,𝑓𝑟𝑎𝑚+�̇�𝑠ℎ𝑢𝑛𝑡,𝑉𝑃
    (25) 

där 

𝑉𝑓𝑗𝑣,𝑓𝑟𝑎𝑚 är volymflödet av fjärrvärmevattnet i framledningen 

𝑉𝑠ℎ𝑢𝑛𝑡,𝑉𝑃 är volymflödet av fjärrvärmevatten som shuntats till värmepumpen från returledningen 

𝑇𝑓𝑗𝑣,𝑓𝑟𝑎𝑚 är framledningstemperaturen i fjärrvärmeledningen 

𝑇𝑒𝑓𝑡𝑒𝑟 𝑉𝑃 är temperaturen efter värmepumpen innan inblandning 

Volymflödet av fjärrvärmevatten som shuntas till värmepumpen kan beräknas enligt ekvation (26). 

𝑉𝑠ℎ𝑢𝑛𝑡,𝑉𝑃 =
�̇�1,𝑉𝑃

𝜌𝑐𝑝(𝑇𝑒𝑓𝑡𝑒𝑟 𝑉𝑃−𝑇𝑓𝑗𝑣,𝑟𝑒𝑡𝑢𝑟)
    (26) 
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Den högsta framledningstemperatur som skulle vara aktuell att använda i ekvation (25) är enligt 

resonemanget ovan omkring 88 °C. Från Figur 19 kan det konstateras att detta medför en 

returledningstemperatur på omkring 45 °C.  

 

Figur 19. Fjärrvärmenätets returledningstemperatur som funktion av framledningstemperaturen, efter Solnaverket. Data från 2014 
och 2015. 

Under stora delar av året är framledningstemperaturen emellertid lägre än 88 °C. I Figur 20 visas ett 

varaktighetsdiagram över fjärrvärmenätets framledningstemperatur under 2014 och 2015.  

 

Figur 20. Varaktighetsdiagram över fjärrvärmenätets framledningstemperatur från Solnaverket 

Under omkring tre fjärdedelar av året är framledningstemperaturen lägre än 80 °C. Under omkring en 

femtedel av året är framledningstemperaturen mellan 80 °C och 88 °C. Det är alltså en tämligen liten del av 

året som den nya värmepumpen skulle behöva leverera en temperatur över 80 °C även om leveranskvaliteten 

inte får försämras alls efter värmepumpen. Om en viss försämring tillåts är det en ännu mindre del av året. 
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3.4.5 Investeringskalkyl 

Den nya värmepumpen skulle medföra minskade produktionskostnader som kan betraktas som årliga 

besparingar. Dessa årliga besparingar måste ställas mot investeringskostnaden. Den nya värmepumpen 

skulle också ha ett effektvärde eftersom Norrenergi skulle få en utökad maximal kylkapacitet. Detta 

behandlas i denna studie genom att om inte en investering skulle ske i en värmepump så skulle istället en 

investering göras i en kylmaskin med samma kylkapacitet. Merinvesteringskostnaden blir således skillnaden 

mellan kostnaden för en värmepump och för en kylmaskin. 

Investeringskostnaden för en kylmaskin antas, med tidigare investeringar som grund, vara 2500 kr/kW. 

Investeringskostnaden för en värmepump antas vara 5000 kr/kW värme, vilket måste omräknas med 

värmefaktor enligt ekvation (6). Med en värmefaktor 3 motsvarar då investeringskostnaden för en 

värmepump per kilowatt kylkapacitet 7500 kr/kW. Merinvesteringskostnaden blir därför i detta fall 7500 

kr/kW subtraherat med 2500 kr/kW, det vill säga 5000 kr/kW. Den ekonomiska livslängden sattes till 20 

år, med grund i Norrenergis rutiner för investeringar. 

Utifrån årlig besparing, merinvesteringskostnad och ekonomisk livslängd, kunde lönsamheten beräknas i 

form av en internränta, med antagandet att förhållandena under den ekonomiska livslängden kommer att 

vara desamma som under beräkningsåret.  

Nettonuvärden beräknades även för en investering av olika kylkapaciteter med en kalkylränta baserat på 

Norrenergis krav på lägsta avkastning. Detta för att erhålla en optimal kylkapacitet om hänsyn enbart tas till 

investeringskalkylen. 

4 Resultat 

Nedan presenteras inledningsvis resultatet av analysen av energiinnehållet av spillvattnet från Bromma 

reningsverk och därefter värdet av den värme som levereras via fjärrkylnätet. Detta är viktiga resultat i sig 

med hänsyn till syftet med denna studie, men utgör också indata i form av ett nollalternativ till en investering 

i en ny värmepump. Resultaten från beräkningarna kring investeringen presenteras i den senare delen av 

detta avsnitt. 

4.1 Parametern ”användningsandel” 5 

Resultatet av analysen av spillvattnet och värmepumpanläggningens effekt presenteras i Tabell 2, som visar 

hur stor andel av timmarna som spillvattnen från Bromma reningsverk inte finns i överskott enligt 

resonemanget i avsnitt 3.3.4. Värdena i tabellen representerar parametern ”användningsandel” i ekvation (8) 

som i sin tur representerar hur stor del av kylproduktionen medelst värmepumparna som ger ett tillskott till 

värmeproduktionen. I den övre halvan av tabellen visas de värden som används för utredning av 

nollalternativet till en investering i en ny värmepump. I den nedre halvan visas motsvarande värden men 

med hänsyn till att endast fjärrkyla producerad med värmepumpanläggningen på Solnaverket potentiellt kan 

bidra till värmeproduktionen. Det är således dessa värden som används för beräkning av värdet av värme 

från fjärrkylan relaterad till försåld kyla och kan användas vid prissättning av fjärrkyla. 

 

 

 

                                                      
5 Se avsnitt 3.1 för förklaring av parametern 
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Tabell 2. Andelen timmar då spillvatten inte finns i överskott.  
*Hänsyn till andel spillkyla enligt resonemanget i avsnitt 3.3.3. 

 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 

2014 68 % 71 % 70 % 71 % 60 % 20 % 74 % 35 % 12 % 47 % 65 % 59 % 

2015 93 % 84 % 61 % 68 % 72 % 2 % 0 % 0 % 9 % 61 % 65 % 74 % 

2014* 68 % 71 % 70 % 61 % 35 % 3 % 23 % 13 % 2 % 43 % 65 % 59 % 

2015* 93 % 84 % 61 % 68 % 34 % 0 % 0 % 0 % 0 % 55 % 64 % 74 % 

 

Från Tabell 2 kan det konstateras att det under vinterhalvåret är en stor del av tiden som värmen från 

fjärrkylan har ett bidrag till värmeproduktionen. Under perioden oktober till och med april är andelen i 

genomsnitt 67 % (med nedre halvan av tabellen som grund). Det är emellertid även en stor del av tiden som 

värmen inte har något bidrag, vilket är det som bestämmer potentialen till besparing i värmeproduktionen 

genom en investering i en ny värmepump fristående från spillvattenflödet.  

I Figur 21 visas dygnsvariationen av parametern ”användningsandel”. Värdet av parametern är som högst 

under morgontimmarna för att sedan succesivt minska under dagen.  

 

Figur 21. Medelvärdet av parametern "användningsandel" under respektive timme på dygnet i förhållandet till totala medelvärdet. 
Baserat på data från 1 oktober till 30 april, år 2014 och 2015 

4.2 Värdet av värme från försåld fjärrkyla 

I Figur 22 presenteras resultatet från utredningen av värdet av värmen från fjärrkylproduktionen. Värdena 

är relaterade till den totala distribuerade fjärrkylan och kan därför direkt jämföras med 

produktionskostnaderna för fjärrkylan. Genom att subtrahera produktionskostnaden från respektive värde 

i Figur 22 skulle en nettokostnad för fjärrkylan kunna beräknas, vilket skulle vara den kostnad som bör 

användas vid prissättningen av fjärrkylan.  
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Figur 22. Värdet av värmen från fjärrkylan per MWh total distribuerad kyla. Hänsyn har alltså tagits till att inte all fjärrkyla produceras 
med värmepumpanläggningen på Solnaverket. I figuren visas även den genomsnittliga produktionskostnaden för fjärrkyla. 

Resultatet tyder på att värmeleveranser via fjärrkylnätet har ett värde under hela perioden oktober till april. 

För närvarande är det under denna period som den rörliga energiavgiften på fjärrkyla från Norrenergi har 

ett lägre pris, medan priset i maj till och med september är högre. Värdet är till synes högst i januari för att 

sedan minska mer och mer ju närmare sommaren kommer. Det sammanlagda årliga värdet av värmen från 

fjärrkylan motsvarar omkring en tredjedel av den årliga totala kylproduktionskostnaden. Under perioden 

oktober till april är värdet i genomsnitt större än produktionskostnaden. 

4.3 Investering i ny värmepump 

Den nya värmepumpen skulle påverka produktionskostnaderna både för fjärrvärme och för fjärrkyla. I 

avsnitt 4.3.1 och 4.3.2 presenteras viktiga förändringar i fjärrkylproduktionen respektive värmeproduktionen 

till följd av ett införande av den nya värmepumpen. Själva besparingen presenteras i avsnitt 4.3.3. 

4.3.1 Följder i fjärrkylproduktionen 

I Figur 23 och Figur 24 presenteras den beräknade kylproduktionen som skulle kunna åstadkommas av den 

nya värmepumpen vid olika kylkapaciteter, omräknat till genomsnittlig effekt per månad, för 2014 respektive 

2015. 
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Figur 23. Månadsmedel av beräknad kyleffekt från ny VP vid olika valda kylkapaciteter, 2014 

 

 

Figur 24. Månadsmedel av beräknad kyleffekt från ny VP vid olika valda kylkapaciteter, 2015 

Värmepumpen genererar under en timme aldrig mer kyla än vad som distribueras under den timmen 

eftersom det måste finnas ett behovsunderlag. Under de månader där kylbehovet i högre grad underskrider 

värmepumpens kapacitet är den genomsnittliga kyleffekten lägre. Under sommarhalvåret medför en högre 

kapacitet en i stort sett proportionell ökning av produktion, medan det under de kallare månaderna gäller 

att en ökning av kapacitet kan leda till en relativt liten ökning av produktion. Till exempel medför en ökning 

från 5 MW till 6 MW kylkapacitet knappt till någon ökning av produktion under januari till mars år 2015. 
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Beräknade och givna värden för köldfaktorer för de olika produktionsslagen presenteras i Tabell 3. Dessa 

används som indata till vidare beräkningar. Köldfaktorn för hjälpkraften till nya värmepumpen motsvarar 

pumpkraften som krävs för att använda kyla från värmepumpen. 

Tabell 3. Beräknade och givna köldfaktorer för fjärrkylproduktion med den nya värmepumpen och alternativa kylproduktionsslag. 
För köldfaktorerna för frikyla i Frösunda används olika värden för 2014 och 2015 medan samma värden används för 2014 och 2015 
för övriga produktionsslag. 

 Hjälpkraft ny VP Frikyla Frösunda 
2015 (2014) 

Spillkyla VP-anl Solna 6 KM Solna KM Frösunda 

Jan 62 14 (14) 16 4,5 6,5 

Feb 62 14 (14) 16 4,5 6,5 

Mar 62 14 (14) 16 4,5 6,5 

Apr 62 14 (14) 16 4,5 6,5 

Maj 46 14 (12) 16 4,5 6,5 

Jun 46 10 (12) 5 4,5 6,5 

Jul 46 10 (12) 5 4,5 6,5 

Aug 46 8 (8) 5 4,5 6,5 

Sep 46 5 (4) 16 4,5 6,5 

Okt 62 5 (4) 16 4,5 6,5 

Nov 62 10 (12) 16 4,5 6,5 

Dec 62 14 (14) 16 4,5 6,5 

 

Genom införandet av den nya värmepumpen ersätts varje timme den kyla som har högst köldfaktor. I Tabell 

4 och Tabell 5 presenteras månadsmedelvärden av den totala köldfaktorn med och utan införandet av en ny 

värmepump vid olika kylkapaciteter, beräknade utifrån köldfaktorerna i Tabell 3 samt driftdata från år 2014 

respektive 2015. Även om värdena nedan är presenterade som månadsmedelvärden har beräkningen av 

elbesparingen gjorts på timbasis. 

Tabell 4. Månadsmedelvärden av beräknad total köldfaktor, det vill säga producerad mängd fjärrkyla relativt mängd använd el, 2014 

2014 Utan ny VP Med ny VP 4 MW Med ny VP 5 MW Med ny VP 6 MW 

Jan 16,0 40,9 56,5 61,5 

Feb 16,0 39,2 56,1 61,8 

Mar 15,9 33,6 45,7 57,2 

Apr 12,3 25,2 32,2 43,0 

Maj 9,9 17,3 19,6 22,4 

Jun 7,7 13,5 15,2 17,0 

Jul 7,0 9,5 10,2 11,0 

Aug 6,3 8,8 9,6 10,5 

Sep 5,3 8,4 9,9 12,1 

Okt 7,8 17,3 25,3 40,7 

Nov 15,5 33,1 45,8 58,8 

Dec 16,0 41,9 57,8 62,0 

Hela året 7 8,4 14,1 16,4 18,9 

 

 

                                                      
6 Hjälpkraft och eventuell merkostnad i värmeproduktion 
7 Värdena är uträknade från årlig kylproduktion i förhållande till årlig elanvändning 
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Tabell 5. Månadsmedelvärden av beräknad total köldfaktor, det vill säga producerad mängd fjärrkyla relativt mängd använd el, 2015 

2015 Utan ny VP Med ny VP 4 MW Med ny VP 5 MW Med ny VP 6 MW 

Jan 16,0 51,2 61,9 62,0 

Feb 16,0 46,2 60,6 61,9 

Mar 16,0 47,1 59,0 61,6 

Apr 16,0 38,4 51,3 59,3 

Maj 12,0 26,2 32,4 39,2 

Jun 7,8 13,7 15,8 18,5 

Jul 7,3 12,0 13,5 15,2 

Aug 6,4 9,4 10,4 11,4 

Sep 5,5 10,0 12,4 16,3 

Okt 9,3 22,6 34,0 49,6 

Nov 15,4 31,8 42,7 55,8 

Dec 16,0 37,2 52,3 61,1 

Hela året 8 9,0 16,4 19,4 22,5 

 

Ett införande av en ny värmepump skulle enligt resultatet i hög grad förbättra den totala köldfaktorn. Det 

skulle därför leda till en relativt stor minskning av elanvändningen i fjärrkylproduktionen. Beroende på 

vilken kapacitet som skulle installeras och vilket år som används för beräkning skulle minskningen bli mellan 

40 och 60 procent.  

4.3.2 Följder i värmeproduktionen 

Värmeproduktionen från den nya värmepumpen är direkt beroende av värmepumpens kylproduktion och 

COP. Den har därför samma form som den i Figur 23 och Figur 24, men antar högre värden. Ett antagande 

om en värmefaktor 3 och en kylkapacitet på 4 MW, 5 MW och 6 MW medför en värmekapacitet på 6 MW, 

7,5 MW respektive 9 MW. Sett till hela Norrenergis produktionssystem sker dock inte en lika stor ökning 

av total värmeproduktion från värmepumpar. Detta eftersom den nya värmepumpen använder värme från 

fjärrkylnätet som annars delvis skulle ha använts av värmepumpanläggningen på Solnaverket. Ökningen av 

total värmeproduktion från värmepumpar sker till följd av ett större utnyttjande av värmen som levereras 

via fjärrkylnätet. Den beräknade ytterligare produktionen visas för 2014 och 2015 i Figur 25 respektive Figur 

26, i form av en genomsnittlig effekt för varje månad. 

                                                      
8 Värdena är uträknade från årlig kylproduktion i förhållande till årlig elanvändning 
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Figur 25. Beräknad ökning av Norrenergis totala genomsnittliga värmeeffekt från värmepumpar efter ett införande av den nya 
värmepumpen, vid olika värden på värmepumpens kylkapacitet och en antagen värmefakor 3, 2014 

 

 

Figur 26. Beräknad ökning av Norrenergis totala genomsnittliga värmeeffekt från värmepumpar efter ett införande av den nya 
värmepumpen, vid olika värden på värmepumpens kylkapacitet och en antagen värmefaktor 3, 2015 

Ökningen av total värmeeffekt från värmepumpar till följd av ett införande av den nya värmepumpen är 

tämligen liten jämfört med värmepumpens kapacitet. Med en värmepump med 5 MW kylkapacitet blir den 

totala ökningen av värmeproduktion från värmepumpar blir 13,0 GWh år 2014 och 8,4 GWh år 2015. Med 

en värmefaktor 3 betyder det en ökning av elanvändning i värmeproduktionen med 4,3 GWh år 2014 och 

2,8 GWh år 2015. 
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Om den nya värmepumpen är i drift utan produktion tillsammans med hetvattenpannorna på 

Sundbybergsverket kan, beroende på vilket temperatur som den nya värmepumpen levererar till 

fjärrvärmenätet, leveranskvaliteten försämras något, vilket beskrivs närmare i avsnitt 3.4.4. I Figur 27 visas 

det hur olika den nya värmepumpens leveranstemperatur påverkar framledningstemperaturen om denna 

innan inblandning är 88 °C, vilket är omkring den högsta temperatur som förekommer utan att 

hetvattenpannorna på Sundbybergsverket används. 

 

Figur 27. Beräknad framledningstemperatur efter inblandning av fjärrvärmevatten levererad från den nya värmepumpen, vid 
framledningstemperatur på 88 °C innan inblandning, en returledningstemperatur på 45 °C och ett fjärrvärmevattenflöde i 
framledningen på 1000 m3/h. De olika kurvorna representerar olika kylkapaciteter på värmepumpen. 

4.3.3 Besparing till följd av minskade produktionskostnader 

I Figur 28 presenteras resultatet av beräkningarna i form av årlig besparing, både i fjärrvärmeproduktionen 

och i fjärrkylproduktionen, till följd av ett införande av den nya värmepumpen vid olika kylkapaciteter. 

Resultatet presenteras både med 2014 och 2015 som beräkningsår, tillsammans med den genomsnittliga 

årliga produktionskostnaden för fjärrkyla som en referens. 
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Figur 28. Beräknad årlig besparing till följd av införandet av den nya värmepumpen samt genomsnittlig årlig produktionskostnad 
för fjärrkyla. En värmefaktor 3 har antagits. 

Den årliga besparingen ökar med ökad kylkapacitet. Ökningen av den årliga besparingen minskar dock vid 

högre kapaciteter vilket visar sig i figuren genom att kurvorna planar ut. För att illustrera fördelningen över 

året visas i Figur 29 och Figur 30 besparingen per månad till följd av ett införande av en värmepump med 5 

MW kylkapacitet, med 2014 respektive 2015 som beräkningsår. 
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Figur 29. De beräknade besparingarnas fördelning över året till följd av införandet av en ny värmepump med 5 MW kylkapacitet, 
med 2014 som beräkningsår 

 

 

Figur 30. De beräknade besparingarnas fördelning över året till följd av införandet av en ny värmepump med 5 MW kylkapacitet, 
med 2015 som beräkningsår 

Besparingen sker under sommaren till följd av minskade kylproduktionskostnader och under vintern till 

följd av både minskade kylproduktionskostnader och minskade värmeproduktionskostnader. Besparingen i 
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värmeproduktionen antar för enstaka månader ett negativt värde, vilket är en följd av antagna värmefaktorer 

för den nya värmepumpen jämfört med värmepumpanläggningen i Solna 9. 

4.3.4 Investeringskalkyl 

Enligt investeringskalkylen är den nya värmepumpen en investering med god lönsamhet. Resultatet skiljer 

sig tämligen mycket beroende på vilket beräkningsår som använts, vilket tyder på känslighet för klimat. I 

Figur 31 visas nettonuvärdet beräknat med en kalkylränta motsvararande minsta accepterad avkastning på 

en investering.  

 

Figur 31. Nettonuvärde av investering i en värmepump med olika kapacitet 

Om år 2014 används som beräkningsår är en värmepump med en kylkapacitet på omkring 5 MW den 

optimala investeringen med avseende på investeringskalkylen. Om år 2015 används som beräkningsår är 

den optimala kylkapaciteten mellan 2,5 MW och 4 MW. Den största kylkapaciteten med accepterad 

avkastning är då cirka 5,6 MW. 

4.4 Känslighetsanalys 

I Figur 32 visas variationen av värdet av värmen från fjärrkylproduktionen vid variation av de olika 

parametrarna. Tabell 6 visar hur parametrarna ”Värmefaktor” och ”Användningsandel” varieras i 

känslighetsanalysen. 

                                                      
9 Värmefaktorn för den nya värmepumpen beror bland annat på vilken teknik och vilka temperaturnivåer som väljs. 
Dessa val innefattas inte i denna studie. Istället har värmefaktorn för den nya värmepumpen satts till 3 för att visa hur 
resultatet kan se ut. Som redan nämnt ligger fokus i denna studie på metoder och resonemang snarare än att hitta rätt 
värden på indata. 
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Figur 32. Variation av värdet av värmen från fjärrkylproduktionen 

 

Tabell 6. Värdet av parametrarna "Värmefaktor" och "Användningsandel" vid variation 

Variation av parameter 80 % 100 % 120 % 

Värmefaktor VP 2,44 3,05 3,66 

Användningsandel (%) 54 67 80 

 

Marginalproduktionskostnaden i värmeproduktionen samt elkostnaden är de två parametrar som har störst 

inverkan på resultatet. Hänsyn måste dock tas till hur mycket respektive parameter tenderar att variera i 

verkligheten. 

I Figur 33 visas variationen av den årliga besparingen vid införandet av den nya värmepumpen efter variation 

av ett antal viktiga parametrar. 
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Figur 33. Årlig besparing till följd av ett införande av en ny värmepump efter variation av utvalda parametrar. Beräkningarna från 
2014 har använts. 

Den parameter som vid procentuell variation har störst inverkan på den årliga besparingen är den nya 

värmepumpens värmefaktor. Även marginalkostnaden för värmeproduktion och parametern 

”användningsandel” har tämligen stor inverkan på resultatet. Elkostnaden har mycket liten inverkan. 

Köldfaktorn för kylproduktion med den nya värmepumpen om kylan ses som biprodukt till 

värmeproduktionen har även den en relativt liten inverkan på besparingen vid en procentuell variation. 

5 Diskussion 

Analysen av värdet av värmen levererad via fjärrkylnätet med den nuvarande produktionslösningen utgör 

en första del av studien. Resultaten från detta diskuteras här dels med utgångspunkt i vad det betyder för 

fjärrkylan i dagsläget och dels med hänsyn till vilka förändringar som skulle ske om en investering skulle 

göras i en ny värmepump.  

5.1 Prissättning av fjärrkyla 

Enligt resultaten i denna studie är värdet av värmen från fjärrkylproduktionen relativt stort under stora delar 

av året. Under vintern tjänar Norrenergi på att kunderna använder fjärrkyla eftersom värdet är större än 

produktionskostnaden för spillkyla från värmepumpanläggningen. Den totala vinsten som görs består därför 

dels av vinsten som uppstår tack vare minskade produktionskostnader för fjärrvärme och dels av intäkterna 

från själva försäljningen av fjärrkyla. 

Parametern ”användningsandel” varierar med tid på dygnet enligt Figur 21 så att mer värme från 

fjärrkylproduktionen kan tillgodogöras under morgontimmarna. Parametern beror på hur mycket spillvatten 

som finns tillgängligt, varför parameterns ökning från och med omkring klockan tre på morgonen mest 

sannolikt beror på att Stockholms vattenanvändning är relativt liten under natten. Efterfrågan på fjärrvärme 

är som störst på morgonen och på kvällen då användningen av tappvarmvatten är hög, varför 
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produktionskostnaden då är högst. Eftersom både produktionskostnaden och parametern 

”användningsandel” antar höga värden under morgonen kommer därför värdet av värmen då vara 

förhållandevis högt.  

Till följd av att värdet av värmen är långt ifrån försumbart finns det i princip ett tämligen stort utrymme för 

minskning av fjärrkylpriset under vintern. Det skulle potentiellt kunna göra Norrenergis fjärrkyla till ett mer 

attraktivt alternativ, vilket skulle kunna leda till fler fjärrkylakunder med vinterbehov. Om kunderna skulle 

få betalt under delar av året för att använda fjärrkyla skulle det kunna signalera att Norrenergi utnyttjar 

spillvärme och har ett kretsloppsbaserat energisystem, vilket skulle kunna ha ett PR-värde som gynnar hela 

verksamheten. 

5.2 Osäkerheter kring resultatet 

Känslighetsanalysen visar hur mycket värdet av värmen från fjärrkylnätet varierar med de olika 

parametrarna. Det som dock måste beaktas är hur mycket respektive parameter tenderar att variera i 

verkligheten. Värmefaktorn har till synes en större influens på resultatet än vad parametern 

”användningsandel” har vid en procentuell variation. Vid en jämförelse av Tabell 1 och Tabell 2 med Tabell 

6 kan det konstateras att värmefaktorn i verkligheten knappast varierar så mycket som i känslighetsanalysen 

medan variationen av parametern ”användningsandel” i känslighetsanalysen speglar den verkliga variationen 

någorlunda väl. 

Den stora spridningen av data som används till analysen av spillvatten medför tämligen stora osäkerheter i 

antagandet att värmepumparna inte kan tillgodogöra mer än 60 MW spillvatteneffekt oberoende av 

uppdelningen mellan flöde och temperatur. Detta betyder att osäkerheten kring parametern 

”användningsandel” är större än vad som kan antydas från resultatet av analysen, från vilket det kan 

konstateras att parametern varierar mellan 2014 och 2015. Tillgången på spillvatten beror på yttre faktorer 

som kan förändras i framtiden. Den planerade nedläggningen av Bromma reningsverk är något som högst 

sannolikt kommer att påverka förhållandena, även om spillvatten istället skulle ledas från Henriksdals 

reningsverk.  

Beräkningarna av värdet av värmen från fjärrkyla gjordes månadsvis. Det ger en bra uppskattning om de 

olika parametrarna inte är allt för korrelerade med varandra. Under vintern är fjärrkylbehovet relativt 

konstant medan marginalkostnaden för värmeproduktion varierar mycket med utomhustemperatur. Under 

den varmare delen av året varierar fjärrkylbehovet mycket med utetemperaturen medan 

marginalproduktionskostnaden är relativt konstant eftersom inga hetvattenpannor då används. Det är 

möjligen endast under hösten och våren som periodvis både marginalkostnaden för värmeproduktion och 

fjärrkylbehovet varierar med utetemperatur. Det finns då risk att användningen av fjärrkyla är som högst då 

den potentiella besparingen i värmeproduktionen är som minst, vilket skulle leda till mindre besparingar än 

vad som kan förutsägas utifrån resultaten från denna studie. 

Även om de nuvarande värdena av marginalkostnaderna för värmeproduktion samt elkostnaden är kända 

så är de framtida förändringarna av dessa parametrar osäkra. Marginalproduktionskostnadens förändring 

beror på bränslepriser, investeringar i produktionsenheter samt framtida avtal och samarbeten med andra 

fjärrvärmebolag. Elkostnaden beror till stor del på elpriset, vilket är svårt att förutspå längre fram i tiden. 

Båda dessa parametrar har stor inverkan på resultatet, varför det framtida värdet av värme från fjärrkyla är 

svårt att förutspå. 

Gällande resultatet av införandet av den nya värmepumpen så finns det mycket osäkerheter kring 

värmepumpens värmefaktor. Denna beror mycket på hur den tekniska lösningen utformas, vilket även gäller 

för köldfaktorn för kylproduktion med den nya värmepumpen där kylan ses som biprodukt till 

värmeproduktionen. Den årliga besparingen är ytterst okänslig för elkostnaden vilket beror på att 

besparingarna i fjärrkylproduktionen blir större vid en hög elkostnad medan besparingarna i 
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fjärrvärmeproduktionen blir större vid en låg elkostnad. Detta är positivt eftersom det minimerar beroendet 

av framtida, i hög grad opåverkbara, förändringar.  

Resultaten beror naturligtvis även på hur stor användningen är av fjärrkyla och fjärrvärme, vilka båda är 

beroende av klimatvariationer och framtida expansioner av marknaderna. Eftersom efterfrågan på 

fjärrvärme och fjärrkyla förväntas öka säger det något om resultaten i framtiden. Det är emellertid osäkert 

hur stor ökningen kommer att vara. 

5.3 Nyttan av en ny värmepump 

En nackdel med det nuvarande produktionssystemet för fjärrkyla är att det saknas baskapacitet som räcker 

hela sommaren. Frikyla är förhållandevis billigt under den tidigare delen av sommaren men blir mindre 

effektiv i takt med att bottenvattentemperaturen i Lilla Värtan ökar under sommaren. Dessutom finns det 

begränsningar i vilken temperatur som frikylan kan leverera, varför kylmaskinerna ofta måste användas 

tillsammans med frikylan för att få ner framledningstemperaturen till erforderlig nivå. Spillkyla från 

värmepumpanläggningen på Solnaverket fungerar relativt effektivt så länge fjärrvärmebehovet är tillräckligt 

högt för att använda värmepumparnas kapacitet fullt ut, vilket i regel inte är fallet under den varmare delen 

av året. Den nya värmepumpen skulle kunna förse fjärrkyllasten med baskapacitet under hela året och skulle 

därför minska elanvändningen i fjärrkylproduktionen. Dessutom skulle den utöka den totala 

fjärrkylkapaciteten i Norrenergis produktionssystem. 

Något som inte har beaktats fullständigt i denna studie är att frikylan från Frösunda tappar i kapacitet och 

prestanda ju mer den används under sommaren eftersom bottenvattnet där kallvatten hämtas ifrån värms 

upp till följd av driften. De månadsmedelvärden som i analysen används för frikylans totala köldfaktor är 

baserade på de verkliga värdena under år 2014 och 2015. Om fjärrkyla skulle produceras med den nya 

värmepumpen skulle det minska användningen av frikyla, vilket potentiellt skulle förbättra frikylans 

köldfaktor under den senare delen av sommaren.  

Gällande värmeproduktionen skulle den nya värmepumpen bidra med utökad baskapacitet som skulle 

ersätta dyrare produktionsslag. Användningen av de bränslen som används i hetvattenpannorna skulle 

därför minska. Ökningen av baskapacitet sker till följd av att värmen levererad via fjärrkylnätet utnyttjas i 

högre grad. 

5.4 Val av kapacitet 

Ju större kylkapacitet som väljs desto mer basproduktion skulle uppstå både för fjärrkyla och för fjärrvärme, 

vilket skulle ersätta mer dyrare produktion. Dock medför större kapacitet inte en proportionell ökning av 

produktion. En stor kapacitet skulle därför inte utnyttjas lika väl som en liten kapacitet. Den relativa 

avkastningen på investeringen blir därför större ju mindre värmepumpkapacitet som väljs. 

Investeringskalkylen föreslår en investering i en värmepump med 5 MW kylkapacitet om år 2014 används 

som beräkningsår. Om det mildare året 2015 väljs blir den optimala kapaciteten mindre.  

Eftersom efterfrågan på fjärrkyla ökar finns det anledning att installera i större kapacitet än vad som är 

optimalt med nuvarande förhållanden. Om vinterlasten ökar betyder det att mer spillvärme finns att tillgå 

och att en värmepump med högre kapacitet. Dessutom har hänsyn inte tagits till investeringskostnad relativt 

kapaciteten. 

I denna studie har det antagits att samtliga produktionsenheters prestanda är oberoende av hur stor del av 

kapaciteten som utnyttjas. Eftersom den nya värmepumpen skulle fungera som baskapacitet skulle driften 

av många av de nuvarande produktionsenheterna påverkas i hög grad, vilket i verkligheten skulle kunna 

förändra prestandan. Ju större kapacitet som skulle införas desto mer skulle resten av produktionen 

påverkas. Den nya värmepumpen skulle i hög grad ersätta spillkylan från Solnaverkets 

värmepumpanläggning som försörjning av vinterlasten. Om spillkylan skulle användas på för liten dellast 
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finns det stor risk att prestandan försämras avsevärt. Det skulle därför vara viktigt att drift med den nya 

värmepumpen, spillkylan och kylackumulatorn kan ske på ett effektivt sätt. En fördel med att installera en 

värmepump med stor kapacitet är att den skulle kunna försörja vinterlasten själv under en stor del av tiden. 

Detta skulle göra det möjligt att undvika att produktion med spillkyla startas och stoppas allt för ofta. 

5.5 Spillvärme, fjärrvärme och fjärrkyla 

Denna studie handlar i grunden till stor del om att utnyttja spillvärme genom att via fjärrkylnätet transportera 

den till en central anläggning, höja temperaturen till en användbar nivå för att sedan transportera dit den 

behövs via fjärrvärmenätet. Denna typ av system kan vara lämpligt om kunden har ett behov av bortkylning 

av värme vid en relativt låg temperatur. En fördel är att det inte krävs någon komplicerad eller dyr utrustning 

hos vare sig spillvärmeleverantören (fjärrkylekunden) eller värmekonsumenten (fjärrvärmekunden). Detta 

gör det enkelt för alla parter och minimerar investeringskostnaden vid anslutning. 

Ett alternativ till att använda fjärrkylnätet för att transportera överskottsvärme är att använda en lokal 

lösning ute hos kund för att leverera värmen direkt till fjärrvärmenätet. Eftersom temperaturdifferensen 

mellan fram- och returledning i fjärrkylnätet är liten jämfört med temperaturdifferensen i fjärrvärmenätet 

krävs det stora volymflöden för att transportera energin vilket medför stora rördimensioner. Att använda 

fjärrkylnätet för att transportera överskottsvärme kan därför ses som ineffektivt jämfört med att leverera 

överskottsvärmen direkt till fjärrvärmenätet. Å andra sidan skulle det i så fall kunna argumenteras för att 

inte använda fjärrkyla överhuvudtaget. Det viktigaste vid utnyttjande av spillvärme är förmodligen att ta till 

vara på energikvalitet, varför valet av system för att utnyttja spillvärme bör bestämmas av vilken 

temperaturnivå som värmen finns vid. Om bortkylning av värme måste ske vid en låg temperatur bör 

fjärrkylnätets framledning användas. Om det finns spillvärme vid högre temperatur kan det vara lämpligt att 

leverera denna direkt till fjärrvärmenätet, eller till fjärrkylnätets returledning för att utnyttja nätkapaciteten 

och dessutom potentiellt få en effektivare fjärrkylproduktion. 

Ett införande av en den nya värmepumpen beskriven i denna studie skulle medföra att tillgodogörandet av 

spillvärme via fjärrkylnätet skulle ske mer effektivt och åskådlig. Det skulle såldes vara ett steg mot ett större 

utnyttjande av spillvärme och ett mer kretsloppsbaserat system. Den nya värmepumpen skulle göra det 

möjligt att undvika att värmen från fjärrkylnätet blandas med spillvattnet från Bromma reningsverk, vilket 

skulle göra det möjligt att mer konkret värdera en hög returtemperatur och därmed energikvalitet på 

spillvärmeleverans. 

6 Slutsatser 

Enligt resultaten från denna studie har värmen levererad via fjärrkylnätet ett värde under den kallare delen 

av året som är långt ifrån försumbart i förhållande till produktionskostnaderna för fjärrkyla. Under vintern 

är värdet så högt att fjärrkylekonsumenterna i princip skulle kunna få betalt för att använda fjärrkyla. Det 

faktum att värmen blandas med spillvattnen från Bromma reningsverk medför att det endast är omkring två 

tredjedelar av värmen som kan tillgodogöras.  Värdet är därför inte så högt som det skulle kunna vara om 

all värme från fjärrkylnätet skulle utnyttjas. Ju lägre tillgången är på spillvatten desto mer utnyttjas värmen 

levererad via fjärrkylnätet.   

Ett sätt att tillgodogöra mer värme från fjärrkylnätet och därmed utöka basproduktionen skulle vara att 

införa en ny värmepump fristående från värmepumpanläggningen på Solnaverket. Denna skulle hämta all 

sin värme från fjärrkylnätet och leverera in på fjärrvärmenätet. Värmepumpen skulle för största nytta vara i 

drift så mycket som möjligt under hela året och förse fjärrkyllasten med basproduktion, vilket skulle minska 

de totala produktionskostnaderna för fjärrkyla. Den skulle med fördel ha en kylkapacitet på cirka 5 MW och 

skulle då minska Norrenergis fjärrkylproduktionskostnader till omkring hälften. Den ekonomiska 
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lönsamheten skulle vara god om investeringskostnaden för värmepumpen ställs mot investeringskostnaden 

för kylmaskiner med lika stor kylkapacitet. 

Den lämpligaste platsen för den nya värmepumpen är till synes vid Sundbybergsverket. Nätförhållanden är 

där fördelaktiga och värmepumpen skulle delvis kunna användas tillsammans med hetvattenpannorna på 

Sundbybergsverket för optimerad produktion.  

Det finns dock relativt stora osäkerheter i resultaten, framförallt eftersom de framtida förändringarna av 

många av parametrarna är svåra att förutsäga samt på grund av osäkerheter i analysen av värmepumparnas 

egenskaper i förhållande till tillgången på spillvatten. Gällande utredningen av ett införande av den nya 

värmepumpen beror resultatet mycket på hur den tekniska lösningen utformas. 

I och med att värmepumpanläggningen i Solna använder värme från fjärrkylnätet tar Norrenergi vara på 

spillvärme från fjärrkylekonsumenterna. Ett införande av en ny värmepump skulle göra att mer spillvärme 

skulle kunna utnyttjas, vilket skulle kunna ses som ett steg i rätt riktning mot ett mer kretsloppsbaserat och 

hållbart energisystem. 
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