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ABSTRACT  

The study compared four different cooling systems and analyzed the competitiveness in those 
systems regarding electricity consumption, environmental impact and life cycle cost analysis. 
The assignment was given from the consultant company Ramböll who believed in these 
systems design as a solution to minimize the energy consumption in cooling systems. The 
purpose of the study was to facilitate the selection of cooling system by finding a key ratio for 
profitability in terms of energy consumption. This makes it easier to select one of these 
systems in project planning. A representative building model was built in the energy 
simulation program IDA ICE. From these result an energy profile was achieved. 
 
The energy profile was then used in another simulation program called Polysun were detailed 
system regulations could be made. By programing the controllers to regulate the distribution 
in an efficient way the energy consumption was minimized and matches the building cooling 
demand. The simulation was done for one full year and the obtained total energy 
consumption for each system, it was then used to calculate the operational cost. The life cycle 
cost analysis is a tool that compare each system costs during its lifetime. A depth analysis was 
also done regarding the sensitivity of changes in the profitability for the systems, by applying 
different electrical price and cost of capital.  
 
The study shows that the systems with different borehole storage solutions proves to be 
effective systems for covering the building cooling demand with a significant lower electricity 
consumption, compared to the system with a chiller. The different borehole storage systems 
also contribute to cover some parts of the heat demand, since the stored heat needs to be 
used in order to make the borehole storage functional. By analyzing the cooling systems in a 
comparative perspective, the most effective solution is identified from an economic and 
environmental point of view. The cooling system that only contained a borehole storage was 
the solution that distinguished the most regarding total electricity consumption and 
environmental impact. This system resulted in being the most profitable cooling system 
between the compared systems. The combined system with a borehole storage system and a 
heat pump solution was also proven to be an effective cooling system, additionally with an 
advantage of providing parts of the hot water demand in the building.  
 

Keywords: Borehole thermal storage, chiller, cooling system, environmental impact, 
evaporative cooling, free cooling, heat pump, IDA ICE, key figures, LCC, 
Polysun, Ramböll  
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SAMMANFATTNING  

Det blir allt mer viktigt att minska energi- och elförbrukningen för bostads- och 
servicesektorn. Denna sektor står för nära 40 % av den totala energianvändningen, varav 
kontorsfastigheter och hushåll står för 90 % av denna andel i sektorn. I följd av att bygga 
välisolerade byggnader parallellt med ett attraktivt utseende, har således andelarna av 
glasfasad på byggnader ökat. Detta har inneburit en ökning av interna värmelaster från bland 
annat elektronik och solinstrålning. Vilket har medfört en ökning av energi- och 
elanvändning i byggnader på grund av den ökade komfortkylan, för att bevara ett behagligt 
inomhusklimat. 
 
I denna studie jämfördes fyra olika kylsystem med syfte att undersöka deras potential att 
tillgodose en fastighets kylbehov. Systemen bestod av 1: kylmaskin, 2: borrhålslager, 3: 
borrhålslager i kombination med ett indirekt evaporativt system, 4: borrhålslager med ett 
värmepumpsystem. En komparativ analys av kylsystemen gjordes i avseendena: köpt energi, 
energianvändning, miljöpåverkan och lönsamhet. Känslighetsanalyser granskade systemen 
ytterligare med syfte att få en djupare inblick på hur sensibla systemens ekonomiska resultat 
var mot förändringar, i avseende på kalkylränta och elprisökningar.  
 
Genomförandet av studien påbörjades genom att efterlikna en befintlig kontorsfastighet i 
byggnadssimuleringsprogrammet IDA ICE. Byggnaden ansågs vara en allmänt representativ 
kontorsfastighet i det svenska fastighetsbeståndet, med typiska värme- och kylbehov. 
Byggnadsmodellen i IDA ICE verifierades gentemot den befintliga byggnadens energilaster, 
med likställda krav på ett behagligt inomhusklimat. Byggnadsmodellens resultat gällande 
dess specifika kyllaster, blev underlag för kylsystemens dimensionering och utformning i 
systemregleringsprogrammet Polysun. Kylsystemen reglerades olika beroende på hur 
utomhustemperaturen varierade och utifrån systemens köldbärartemperaturer, valdes 
lämpliga andelar av luft- och vattenburenkyla. Detta utgjorde ett ytterligare underlag för 
dimensionering av respektive systemenheter. 
 
Simuleringsresultatet från systemregleringarna av kylsystemen visade på att systemen med 
borrhålslager kunde tillgodose en kontorsbyggnads kylbehov med en betydligt lägre 
elförbrukning än systemet med kylmaskin. Innebärande en tydlig sänkning av kylsystemens 
driftkostnader. Ur ett miljöperspektiv har systemen med lägre elförbrukning mindre 
miljöpåverkan än de system som har högre elförbrukning. Resultatet påvisade följande; 
system 1 visade sig vara mest kostsamt på sikt trots dess låga investeringskostnader, detta 
grundade sig på systemets höga driftkostnader. System 2 som hade lägst elförbrukning hade 
därmed minst miljöpåverkan. De ekonomiska jämförelserna visade att trots de höga 
investeringskostnader är system 2 det effektivaste systemet utifrån en tydlig lägre 
driftkostnad och vilket innebar en ekonomisk lönsamhet på sikt. Resultatet visade även att 
system 4 hade en likartad ekonomisk lönsamhet gentemot systems 2. Samtliga kylsystem har 
utvärderats gentemot ekonomisk lönsamhet i en livscykelkostnadsanalys där de totala 
investerings-, underhålls- och driftkostnader sammanställts under kalkylperioden. Resultatet 
från respektive kylsystem resulterade i olika nyckeltal, vilket ska underlätta valet av 
kylsystem vid förstudier och projektering för liknande kontorsfastigheter.  
 
Nyckelord: Borrhålslager, evaporativ kyla, frikyla, IDA ICE, kylmaskin, kylsystem, LCC, 
miljöpåverkan, nyckeltal, Polysun, Ramböll, värmepump 
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1 INLEDNING 

Denna studie kommer att utvärdera energianvändningen, köpt energi, den ekonomiska 
lönsamheten och miljöpåverkan för fyra olika typer av kylsystem för en stor 
kontorsfastighet. Bakgrundsteorin för respektive kylsystem och dess ingående 
komponenter beskrivs i ett systemperspektiv ur teori, teknik och drift. Resultatet kommer 
att granskas utifrån simuleringsresultat, LCC-kalkyler, miljöpåverkan och 
känslighetsanalyser. 

1.1 Bakgrund 
För EU blir det allt viktigare att minska energianvändningen och ödslandet av energi, varje 
land jobbar på sitt håll för att nå detta. Trots det finns det varierad ambitionsnivå att minska 
växthusgaserna. I Sverige står Bostads- och servicesektorn för nära 40 procent av den totala 
energianvändningen. Lokalbyggnaderna och hushållen svarar för cirka 90 procent av den 
totala energianvändningen i sektorn, där största delen är att förse byggnaders värme- och 
kylbehov. Till följd av den globala uppvärmningen har utomhustemperaturen ökat under de 
senaste åren. Samtidigt har allt högre krav ställs på inomhusklimatet och kylbehoven i 
lokalbyggnader har ökat på grund av allt fler värmeavgivandeapparater och att byggnader har 
fler solinstrålningsytor. (Energimyndigheten, 2015) 
 
Regeringen har beslutat samt kommit med förslag utifrån EU:s energitjänstedirektiv 
2012/27/EU om hur besparingar ska göras för att uppnå energieffektivitetsmålet. Målet är 
att energiintensiteten ska minska med 20 % till året 2020 samt med ytligare 30 % till år 2050 
för ett utsläppssnålt samhälle (Europeiska unionens, 2012). Samt att upprätthålla planer för 
hur implementering av förnybara energikällor ska ökas till 20 procent fram till år 2020 (EU. 
Directive 2009/28 EC, 2009). 
 
Ett sätt att tillhandahålla energi till hushålls- och lokalbyggnader kan vara att utnyttja den 
värme eller kyla som finns tillgänglig i berg, sjö och mark. Geoenergi är samlingsnamn för 
den typ av källa som utgörs merpart av solenergi i marken. Årstidstemperaturväxlingarna 
varierar under året både ovanför och under marken, men på ett större djup är temperaturen 
konstant oavsett årstid och brukar normalt vara likvärdig till årsmedeltemperaturen för den 
platsen (SP Sveriges tekniska Forskningsinstitut, 2012).  
 
Geosystem särskiljs i två olika typer, passiva- och aktiva system. I passiva system återladdas 
marktemperaturen av omgivningens påverkan där jämvikt nås genom en korrekt 
systemutformning. I aktiva system utformas systemen utav korttidslagring eller 
säsongslagring av energi där en balans råder mellan uttag och tillförsel (Geotec & Svensk 
Geoenergi, 2012).  
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Dessa system används i huvudsak för att tillgodose industriers eller fastigheters värme- och 
kylbehov genom exempelvis luftburen- eller vattenburen kyla; där värmning eller kylning av 
uteluften sker i luftbehandlingsaggregatet eller vattenburen kyla till baffelsystem. 
Andra alternativa lösningar för att tillgodose byggnaders kylbehov är att utnyttja den 
evaporativa metoden. Genom att öka luftens relativa fuktighet så sjunker temperaturen. Det 
som sker när luften befuktas är att vattnet förångas genom att ta energi från luften, denna 
process medför att temperaturen sjunker. Tillämpningen av process kan göras på två 
alternativa sätt, med den direkta metoden och den indirekta metoden. Den direkta processen 
placeras befuktaren på tilluftsidan, då sjunker temperaturen och luften blir fuktigare. Den 
indirekta metoden har befuktaren placerad på frånluftsidan så att den blir kallare än 
uteluften. I ett FTX system kan sedan frånluften kyla ner tilluften via en värmeväxlare, 
tillufttemperaturen sänks utan att öka dess luftfuktighet. Kombinerande system med 
geoenergi och evaporativa processer är förekommande och gynnande för att uppfylla kraven 
på inomhusklimatet (Warfvinge & Dahlblom, 2010). 
 
Fördelar med geoenergi förutom dess låga energianvändning under drift är dess 
miljöpåverkan och lönsamhet. Kraven från EU-direktiven sätter de förnybara energikällorna i 
fokus, vilket är till en fördel för geoenergin eftersom denna energikälla klassas som förnybar 
av både Energimyndigheten och EU. (SP Sveriges tekniska Forskningsinstitut, 2012)  
Vid drift är geoenergin fri från växthusgaser och har i överlag en låg miljöpåverkan (Geotec & 
Svensk Geoenergi, 2012). 
 
För att värdera geoenergins verkliga miljöpåverkan under drift måste den energi som driver 
processen utvärderas. Geoenergins miljövärdering är känslig för hur elen värderas och det 
kan diskuteras hur detta bör göras. Olika branschorganisationer använder olika synsätt att 
värdera elen och som resulterar fördelaktigt för ens egna syften. Trots att det är samma el 
som används kan den miljöbelastning som den utgör, det vill säga koldioxidutsläppen, 
variera från 0 – 1000 g CO2/kWh. (Sveriges allmännyttiga bostadsföretag, 2013) 
Miljöaspekterna är en omfattande del och kommer därför beskrivas senare i del 3.3. 

1.2 Beskrivning och utvärdering av kylsystemen 
Det intressanta och relevanta när man tittar på alternativa kylsystem för tillgodoseende av 
kylbehovet i byggnader är dess funktion, kostnad och miljöpåverkan. Eftersom de 
konventionella jämförande alternativen är energikrävande och har en varierande 
miljöpåverkan. Den ökade trenden av användningen av komfortkyla för en mer behaglig 
inomhusmiljö ökar energianvändningen om energisystemet inte förändras. Såväl kraven och 
direktiven från EU blir allt strängare för att upprätthålla en hållbar utveckling. (Bergsten & 
Aronsson, 2001) 
 
Således undersöks mer effektivare och miljövänligare kylsystemsalternativ med vanliga 
konventionella systemlösningar för kontorsfastigheter och kommersiella byggnader. Att 
tillämpa ett säsongslager för aktiv energilagring mellan sommar och vinter i ett så kallat 
borrhålslager för att användas som frikyla i syfte att täcka en byggnads kylbehov har därför 
undersökts. 
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Olika typer av systemutformningar finns med borrhålslager som bas men denna studie är 
avgränsad till att undersöka endast tre alternativa systemutformningar och ett 
referenssystem. Dessa system är intressanta för Ramböll och har även tidigare i andra 
referensprojekt visat en god potential att vara systemeffektiva, detta beskriv mer i del 3.5.1.1. 
Dessa systemutformningar har därför valts att undersökas mer ingående i detta uppdrag. 
 
Systemutformningarna ska i huvudsak tillgodose en kontorsfastighets kylbehov genom att 
förvärma, förkyla eller efterkyla tilluften i ventilationsaggregatet samt förse anslutna 
baffelsystem med vattenburen kyla. Kontorsfastighetens utformning kommer utgå från en 
befintlig fastighet som anses vara generellt allmän i det svenska fastighetsbeståndet. 
Utformningen kommer därför vara generellt applicerbar.  
Kylsystemen består av fyra system med olika kylproducenter och har följande utformning, 

§ System 1. Referensalternativ bestående av lågtempererad kyla ca 8˚C från en kylmaskin 
med kylmedelkylare.  

§ System 2. Borrhålslager med högtempererad kyla 17˚C.  
§ System 3. Indirekt evaporativ kyla från ventilationsaggregatet med ett borrhålslager.  
§ System 4. Borrhålslager med mellan-hög-tempererad kyla 16˚C med en värmepump som 

huvudsakligen tillgodoser varmvattenbehovet.  
 
 

De olika kylsystemen har utvärderats utifrån köldbärartemperaturerna och dess påverkan på 
systemutformningen. Genom att simulera de olika modellerna i 
energisimuleringsprogrammet IDA ICE och Polysun kan systemen potential verifieras mot 
den valda kontorsfastigheten, gällande energianvändning, inomhusklimat och systemdrift. 
Studien kommer att till sist mynna ut i en rimlighetsbedömning huruvida systemeffektiva de 
olika kylsystemen är, dess tillämpning i praktiken samt systembegränsningar. 
Kylsystemen granskas därefter mer specifikt med avseende på aspekterna: 

§ Energianvändning och byggnadens specifika energianvändning 
§ Mängden köpt energi 
§ Köldbärartemperaturens inverkan på installationen och systemutformningen. 
§ Ekonomisk lönsamhet i form av livscykelkostnads kalkyler 
§ Miljöpåverkan 
§ Känslighetsanalys & rimlighetsbedömning 

 
Genom att ta fram verktyg och underlag för att underlätta val mellan dessa olika kylsystem 
kan det främja framtida utbyggnad av energismarta och miljövänliga system. 

1.3 Syfte 
Syftet med denna studie var att ta fram nyckeltal för att underlätta val mellan fyra olika 
kylsystem, genom att undersöka deras potential för att tillgodose en allmän kontorsfastighets 
kylbehov. Potentialen värderas i form av dess energianvändning, köpt energi, ekonomisk 
lönsamhet och miljöpåverkan. Även köldbärartemperaturernas inverkan på installationens 
utformning och inomhusklimatet undersöks. 
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1.4 Frågeställningar 
I studien analyseras den ekonomiska lönsamheten för de fyra olika kylsystemen ur ett energi- 
och miljöperspektiv. Systemen implementeras på en allmänt vanlig kontorsfastighet och 
utvärderas efter dess drift, miljöpåverkan och ekonomisk lönsamhet samt deras känslighet 
mot oförväntade förändringar. För att kunna granska dessa lösningar måste följande frågor 
undersökas. 

§ Vilket kylsystem är mest lönsamt när både energianvändning och köpt energi beaktas? 
§ Vilka är kylsystemens ekonomiska fördelar i avseende på investering, installation och 

underhåll? 
§ Hur stora miljöbelastningar kylsystemen kan utgöra? 
§ Hur påverkas kylsystemens installationsutformning av de olika verkande 

köldbärartemperaturerna samt medföljande konsekvenser? 

1.5 Avgränsning 
Systemgränsen för denna studie är att behandla de fyra beskrivna kylsystemen för att 
tillgodose fastighetens kylbehov. Kylsystemen kommer att utformas systemeffektivt gällande 
deras energi- och elanvändning. Endast själva dimensioneringen av borrhålslagret kommer 
att förenklas och utgå från underlag och nyckelvärden från Ramböll. 
 
Kylsystemen kommer att verifieras mot den valda kontorsfastighetens kylbehov i 
energisimuleringsprogrammet IDA ICE och Polysun. Systemen kommer att tillgodose 
byggnadens kylbehov och upprätthålla ett behagligt inomhusklimat. Systemens ekonomiska 
lönsamhet kommer att utvärderas utifrån en livscykelkostnad där främst investerings-, drift- 
och underhållskostnader inkluderas. Tanken är därpå att ställa dessa alternativ mot varandra 
i ekonomisk känslighetsanalys, för att sedan kunna se vilka alternativ som är mest lönsamma 
och robusta vid förändringar. Systemens miljöpåverkan kommer utvärderas utifrån 
koldioxidekvivalenter och kommer att utgöra den miljöbelastning som respektive system kan 
utgöra. 

1.6 Disposition 
Här följer beskrivningar om vad varje kapitel omfattar. Kapitel 2 beskriver de metoder som 
har gjort för att genomföra studien. Bland annat tas det upp allmänt om studien, 
simuleringsprogrammet samt de ekonomiska metoder som tillämpades. Kapitel 3 beskriver 
den teoretiska referensramen och syftar till den tekniska översikt samt bakgrundsfakta som 
behövs för att förstå principerna i de olika systemutformningarna. Även miljöpåverkningar 
och tidigare studier/forskning tas upp för att hitta likheter samt skillnader i liknande 
systemutformningar. Kapitel 4 beskriver den aktuella studien och tar upp de olika 
kylsystemsystemutformningarna, byggnaden, byggnadsmodellen samt de antaganden som 
gjorts för studien. Kapitel 5 beskriver resultatet och presenterar allt resultat som har erhållits 
från respektive simuleringsdel samt kostnaderna för varje system. Här tas det även upp 
känslighetsanalys och de miljöbelastningar som utgörs. Kapitel 6 och 7 utgörs av 
diskussioner och slutsatser av arbetet samt kapitel 8 där förslag ges för fortsatt arbete.  
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2 METOD 

Studien inriktning är att utvärdera de olika kylsystemlösningarna för byggnaden för att 
tillgodose dess kylbehov och är en fallstudie för lönsamhet utifrån energi, kostnad och 
miljö. För att kunna uppfylla syftet och nå de förväntade resultaten bör en genomgripande 
teknisk analys göras för de ingående systemen, för att kunna analysera och jämföra de 
olika systemutformningarna.  

2.1 Allmänt 
En litteraturstudie påbörjades gällande de olika teknikerna och relevant information omkring 
implementeringen av dessa system. Sedan gjordes en analys av hur effektiva och hållbara 
systemen var på sikt i förhållande till ekonomi och miljöpåverkan. Den ekonomiska kalkylen 
består av en omfattande och ingående livscykelkostnadsanalys som i huvudsak behandlar 
investerings-, installations-, drift- och underhållskostnader. Investeringskostnaderna 
bestämdes genom direktkontakt med Ramböll, tillverkare och leverantörer. 
Installationskostnaderna bestämdes främst från underlag av Wikells sektionsfaktabok för 
VVS installationskostnader (Wikells byggberäkningar AB, 2008). Systemsimuleringarna 
fastställde de slutliga driftkostnaderna gällande dess elförbrukning. Underhållskostnaderna 
kom från underlag av REPABs faktabok för underhåll av ombyggnationer och reparationer 
inom bygg och VVS (REPAB AB, 2015). 
 
De olika områden och förutsättningar som kylsystemen omfattade, var det underlag som 
undersöktes innan den aktuella studien påbörjades. Dessa huvudområden bestod av: 

§ Geoenergisystem  
§ Kyltekniker 
§ Distributionssystem av luft och kyla 
§ Förutsättningar av teknik 
§ Ekonomisk kalkyl 
§ Miljöpåverkan 

 
Kontorsfastighetens utformning, energianvändning och effektsignatur har tidigare 
specificerats av Ramböll. Syftet är att den modellerade byggnadsmodellen skall efterlikna den 
befintliga kontorsfastigheten, gällande dess energianvändning och elförbrukning. 
Kontorsfastigheten är allmänt representativ där dess energiprofil är vanlig bland det svenska 
fastighetsbeståndet. För att kunna validera kylsystemen mot byggnadens kylbehov behövdes 
dessa systemmodeller simuleras i ett energisimuleringsprogram. Byggnadsmodellens 
luftbehandlingssystem och intern distribution av vattenburen kyla specificeras med 
respektive förutsättningar som den befintliga kontorsfastigheten har angående regleringar 
och driftkrav.  
 
En viktig del som genomfördes innan modelleringen av kontorsfastigheten var att 
normalårskorrigera byggnadens energianvändning. Detta görs för att justera eventuella 
avvikelser på energiförbrukningen som påverkas av utomhustemperaturen. Genom en analys 
i ett energisimuleringsprogram kunde utomhusklimatets påverkan på kylsystemens drift och 
effektivitet fastställas. Med syfte att tillgodose kontorsfastighetens specifika kylbehov. 
Analysen av byggnadsmodellen gjordes i energisimuleringsprogrammet IDA - Indoor Climate 
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and Energy. Utvärderingen av kylsystemen, gällande systemdrift och regleringar gjordes i 
simuleringsprogrammet Polysun.  
 
En intervju genomfördes med projektledaren Jonas Gräslund från Skanska AB, som har 
erfarenhet av liknande system av de som undersökts i denna studie. Jonas Gräslund står 
ansvarig för Skanskas patent ”Skanska Deep Green Cooling”, vilket är ett kylsystem likt 
denna studies system 2. Frågor ställdes kring förstudier, planering och projektering av 
byggnaden Skanska Lindhagen och dess kylsystem. Frågor kring kylsystemet kretsade kring 
dimensionering, systemdrift och förutsättningar. Vilka antaganden som gjort och hur de har 
valt att modellera systemet.  

2.2 IDA – Indoor Climate and Energy 
Det svenska företaget EQUA Simulations AB har utvecklat simuleringsprogrammet IDA – 
Indoor Climate and Energy. Programmet är ett dynamiskt energi- och 
klimatsimuleringsprogram för byggnader som kan detaljsimulera på rumsnivå.  
I programmet kan byggnader modelleras eller importeras från andra modelleringsprogram 
som IFC samt ritningsunderlag från AutoCAD. Vid simuleringar beräknar programmet de 
pågående värme- och masstransporter för klimatskal, rum och energisystem med en 
påverkan av utomhusklimatet (EQUA Simulations AB, 2013). Programmet hanterar 
beräkningsmodeller för konvektion, konduktion, strålning och luftflöden som involveras i 
den värmeöverföring som sker i byggnaden när simuleringar utförs.  
 
Faktorer som påverkar simuleringarna är byggnadens klimatskal, energibehov, effektbehov, 
geografisk plats med respektive utomhusklimat med ingående parametrar som solvärmelast 
och relativ fuktighet. IDA bygger upp ett ekvationssystem av ordinära differentialekvationer 
med olika inbyggda tidssteg när en modell skapas. Beroende på hur modellerna i IDA ICE är 
utformade och specificerade påverkas programmets simuleringstid avsevärt. De numeriska 
beräkningarna som görs för respektive system anpassar tidssteg med korttidssteg och 
högfrekventa funktioner vilket kan resultera i långa simuleringstider.  

2.3 Polysun 
Det schweiziska företaget Velasolaris står bakomutvecklingen för simuleringsprogrammet 
Polysun. Simuleringsprogrammet är ett systemdesignverktyg med möjligheten att skapa 
komplexa energisystem för olika förbrukare. Programmet stödjer utformningar av system 
som solvärme, värmepump, solceller, geotermiska samt kombinerande system.  
 
I programmet startas ett projekt med att definiera lokalisation för väderdata och sedan 
konstrueras det önskvärda systemet med respektive systemkomponenter. Konventionella 
systemmallar i Polysun är gjorda för värmesystem och kylsystem för tillgodoseende av 
byggnadens värme- och kylbehov. Varje komponent i Polysun är anpassade för småskaliga 
system men användaren har möjligheten att designa egna komponenter samt programmera 
om funktion och sedan införa det i produktkatalogerna (Vela Solaris, 2016). 
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Simuleringarna påverkas främst av byggnadens specifikationer och hur systemet väljs att 
regleras. Färdiga regleringar finns tillgängliga som flödes-, temperatur-, kraft samt 
pumpkontroll. Möjligheten att programmera egna kontroller finns för att kunna reglera 
systemet på ett mer önskvärt sätt. Byggnaden kan definieras på olika sätt beroende på hur 
användaren vill att systemet ska anpassas gentemot byggnadens laster. Simuleringsresultatet 
påverkas av förbrukarens energibehov, värme-och kyllaster samt hur de väljs att specificeras i 
systemen. 

2.4 Ekonomisk utvärdering – livscykelkostnad 
Den ekonomiska lönsamheten hos studerade kylsystem avgjordes utav en 
livscykelkostnadsanalys. Denna kalkylteknik granskar totalkostnaden för installationerna 
under hela dess livslängd. Resultatet från en livscykelkostnad räknar om 
investeringskostnaden, framtida intäkter och kostnader till en nuvärdeskostnad. En LCC tar 
hänsyn till viktiga parametrar som kalkylränta, inflation, energiprisökning samt 
kostnadsökningar för underhåll. Den innefattar bl.a.: 

§ Totala investeringskostnaden för köp av utrustningen 
§ Kostnaden för energianvändningen, det vill säga summan av alla energikostnader bestående 

av el, värme och kyla, som tar hänsyn till eventuella energiprisökningar med hänsyn till 
inflationen 

§ Kostnaden för underhåll tar hänsyn till eventuella underhållskostnadsökningar 
§ Restvärdet av utrustningen i nuvärdesform 

 
Att tillämpa en LCC är enbart intressant om olika alternativ ställs mot varandra och 
resultatet av en beräkning översätter allt till ett nuvärde. Nuvärdet av ett alternativ ska inte 
förväxlas med den slutgiltiga totalkostnaden som valet medför. LCC kalkylens resultat 
bevisar endast vilken kylsystemslösning som är mest lönsam (Ramböll, 2013). 

2.5 Källkritik 
Information om samtliga områden har tagits från kurslitteratur, rapporter och utredningar 
som haft ursprung från statliga myndigheter, branschorganisationer, forskningsinstitut, 
föreningar och akademier. Böcker som ”Projektering av VVS-installationer” (Warfvinge & 
Dahlblom, 2010) användes för att beskriva grundprinciper om kyl- och ventilationssystem 
samt få kunskap kring systemens dimensionerande aspekter.  
Det vetenskapliga arkivet (DiVA) användes för undersökning av tidigare studier inom 
relevant område, där studentuppsatser eller forsknings publikationer var av intresse. 
Databaserna Science Direct och Discovery som innefattar högskolans tryckta böcker, e-
böcker och vetenskapliga tidskrifter har använts för att få fram nödvändiga tidskrifter. 
Relevanta sökord som användes var; geoenergi, borehole thermal energy storage (BTES), 
evaporativ kyla, indirekt evaporativ kyla, heat pump.  
 
Sammanställning och utformning av bakgrundsinformation, dimensioneringsunderlag och 
beräkningar för respektive kylsystemlösning gjordes med hjälp av 
ordbehandlingsprogrammet Microsoft Word och kalkylprogrammet Microsoft Excel. 
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3 TEORETISK REFERENSRAM 

Studien i detta kapitel är relevant för beskrivning, design och beräkningsmetod i den 
aktuella studien. Centrala aspekter tas upp för förståelse kring varje teknik som respektive 
systemutformning grundlägger samt vilka aspekter som är betydelsefulla för deras 
installation och drift.  

3.1 Energianvändningen i Sverige 
Det globala samhället har utvecklat ett starkt beroende av energi i och med att det används 
till diverse ändamål. Sveriges energianvändning är uppdelat i Energimyndighetens statistik 
för slutlig användning och består av följande tre sektorer: 

• Industrisektorn. Här används energin främst för att driva processer som exempelvis pappers- 
och stålindustrier. 

• Transportsektorn. Omfattar alla transporter så som varor eller oss själva inom landet. Energin 
förbrukas i form av olika bränslen eller elektricitet.   

• Bostads- och servicesektorn. Energianvändningen utnyttjas främst för uppvärmning med el, 
olja, biobränsle eller fjärrvärme.  

 
Under de senaste åren har energianvändningen i bostads- och servicesektorn minskat och år 
2013 var den totala energianvändningen 147 TWh för sektorn. Värmepumpar har spelat en 
viktig roll i landets minskning av den uppmätta energianvändningen. Värmepumpen 
levererar avsevärt mycket mer energi gentemot den energi som tillförs för driften. Likväl 
varierar uppvärmningsbehovet beroende på utomhustemperaturen, vilket kan åstadkomma 
förändringar i energianvändningen under åren. Inom bostads- och servicesektorn används 
55 % av den totala energianvändningen till uppvärmning av varmvatten, motsvarande 80 
TWh år 2013 (Energimyndigheten, 2015). 

3.1.1 Kylbehov 

Det är ett faktum att klimatförändringar håller på att ske men hur detta kommer att påverka 
energi- och elanvändningen specifikt är svårare att förutse. Det finns emellertid diverse 
rapporter som bekräftar att klimatförändringar kommer att påverka innemiljön. 
Innebärande att kylbehoven kommer att öka för lokal- och kontorsfastigheter samt bostäder 
(Energimyndigheten, 2015). 
 
I en studie gjord av Euroheat & Power (2006) uppskattas kylbehovet för olika länder med 
hänsyn till förändringar i utomhustemperaturen. För att uppskatta kylbehovet har 
antaganden gjorts kring Sveriges klimatförändring där årsmedeltemperaturen ökar under 
åren fram tills år 2100 antas klimatet motsvara klimatförhållandet mellan Frankrike och 
Spanien. Kylbehovet har räknats som elbehov och kan ses i följande figur (SOU 2007:60, 
u.d.). 
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Figur 1 Estimerat kylbehov i kontorsbyggnader fram till år 2100 räknat som elbehov. (SOU 2007:60, 

u.d.) 

Kylbehovet kommer fram till år 2100 att eskalera kraftigt i kontorsbyggnader utifrån 
uppskattningen som redovisas ovan. Kylbehovet skulle ytterligare kunna öka om trenden 
med glasade ytor fortsätter då det ger fler instrålningsytor (SOU 2007:60, u.d.). 
Värmetillförseln sker inte endast via solinstrålning utan även andra faktorer beroende på 
aktiviteten som lokalerna utnyttjas för. Typiska värmegivande ting i lokaler kan vara 
belysning, kontorsapparater samt personer (Warfvinge & Dahlblom, 2010). 
 
Med vetskap om hur klimatförhållandet påverkar inomhustemperaturen ska byggnader 
utformas på så sätt att ett tillfredställande termiskt klimat kan erhållas.  
De krav som ställs på termiskt klimat gäller för hela byggnaden medan kraven på termisk 
komfort ställs på de lokaler där människor vistas (Boverkets byggregler, 2015). Det existerar 
inga standardmetoder för hur ett kylsystem för komfortkyla ska dimensioneras utifrån 
temperaturer för val av inneklimat, däremot har myndigheterna satt gränser för tillåtna 
temperaturer (Warfvinge & Dahlblom, 2010).  
 
Numera är det vanligt att vid nybyggnationer liksom ombyggnationer och renoveringar av 
kommersiella byggnader välja att installera ett komfortkylsystem. På grund av 
medvetenheten hos hyresgästerna beträffande de krav som ställs på inomhusmiljön har 
dagens hyresvärdar lagt mer vikt på att kunna erbjuda en termisk komfort (Bergsten & 
Aronsson, 2001). 
 
Sommar är perioden när utomhustemperaturerna är som högst och påverkar 
inomhustemperaturerna mycket. Om inomhustemperaturen är över 26°C bör det termiska 
klimatet undersökas enligt arbetsmiljöverket. Inomhustemperaturen får överstiga 25°C 
under maximalt 10 % av arbetstiden under sommaren. Detta, som också kallas P25-kravet, är 
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ett alternativ för att kunna bestämma inneklimatet (Warfvinge & Dahlblom, 2010). Det finns 
även P24- och P26-krav, som har temperaturen som maxgräns. Vanligtvis tillämpas detta 
krav under hela året.  
 
Utifrån detta krav och att det omformuleras till att gälla hela året kan den accepterade 
varaktigheten för en viss temperatur uppskattas. På så sätt kan komfortkylsystemet 
dimensioneras för att täcka den totala varaktigheten då temperaturen är som högst. Följande 
diagram beskriver varaktigheten för accepterade inomhustemperaturer (Ibid). 
 

 
Figur 2 Varaktighetskurva för accepterande temperaturnivåer i byggnader. (Warfvinge & 

Dahlblom, 2010) 

3.2 Teknisk översikt 
I denna del kommer de olika teknikerna bakom systemen presenteras och relevant 
information omkring implementeringen av dessa system kommer att beskrivas. 

3.2.1 Geoenergi 

Geoenergin innefattas huvudsakligen av markbundna system som mark-, berg- och 
grundvattenkällor, där den naturliga värme och kyla som har ackumulerats nyttjas som 
energikälla för exempelvis värme och kyländamål.  
 
Den geografiska platsen där geoenergisystemet ska konstrueras avgör årsmedeltemperaturen 
och energiutbytet mellan mark och omgivning samt de termiska egenskaperna hos marken 
avgör marktemperaturen. Dessa variationer förändras i delar av världen där ett 
säsongsliknande klimat råder. Med djupet så avtar temperaturvariationerna normalt 
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exponentiellt och till skillnad från marken så fasförskjuts och dämpas 
temperatursvängningarna i berget. Avgörande för förskjutningens och dämpningens 
magnitud bestäms av de värmeledande samt värmelagrande egenskaperna hos marken 
(Rosén, et al., 2001). På större djup ökar temperaturen på grund av den geotermiska energi 
som finns i jordens mantel. Samspelet mellan den utsläppta energin från jordens inre och 
berggrundens värmeledningsförmåga kallas geotermisk gradient, som resulterar en ökning i 
temperatur med ökat djup (Henkel, 2006). 
 
Berggrundstyp och dess värmeledningsförmåga samt värmekapacitet är en viktig aspekt vid 
systemutformning av mark-geoenergisystem. På grund av en hög värmetröghet hos berg 
utjämnas temperaturvariationerna snabbt mot djupet och hastiga temperaturväxlingar 
dämpas, vilket geoenergisystemen utnyttjar. Den svenska berggrunden i allmänhet är ett bra 
värmelager för både energiutvinning och energilagring (Björk, et al., 2013). 
 
Vid utformning av dessa system krävs att det föreligger en balans mellan det energiuttag som 
sker och omgivningens passiva återladdning. Detta begränsar energiuttaget som kan tas ur 
systemet. I de fall uttaget av energi är större än den passiva återladdningen, kan systemen 
konstrueras så att det återladdas via en extern förbrukare. Exempelvis fastigheter eller 
industrier som både har kyl- och värmebehov. Dessa olika system kan därmed skiljas på 
passiva respektive aktiva geoenergi system. Jordvärme, bergvärme och grundvattensystem 
benämns passiva system medan borrhålslager, bergrumlager och akvifärlager är exempel på 
aktiva system (Geotec & Svensk Geoenergi, 2012). I denna studie behandlas endast aktiva 
säsongslagringsystem i kombination med andra system, bestående av de nämnda 
kylsystemutformningarna. Passiva system kommer därför bortses ifrån i denna studie. 

3.2.1.1.  Aktiv säsongslagring 

Det finns många olika typer av energilagring men dem skiljs åt utifrån deras lagringsperiod 
där lagringen kan vara i timmar, dagar, veckor eller mellan säsonger. Säsongslagring 
hanterar oftast stora volymer av energi under en längre period och därför är en minimering 
av förlusterna en viktig aspekt att ta hänsyn till vid system design. Säsongslagring är med 
detta skäl oftast belägen undermarken på grund av markens relativa låga värmeförluster 
gällande en hög värmeledningsförmåga och specifik värmekapacitet (Nordell, 1994). 
 
Det som definierar aktiva geoenergisystem är att värmen som tas ut återladdas via samma 
system genom att skapa förutsättningar för lagring av både kyla- och värme mellan säsonger. 
Energin är aktivt lagrad i systemet som tas ut succesivt mellan säsonger eller vid ett senare 
tillfälle.  

3.2.1.2.  Borrhålslager 

Ett borrhålslager har syftet att säsongslagra energi och består av tätsittande borrhål som 
tillsammans omsluter en större bergrundsvolym. Genom att bergsvolymen värms eller kyls 
skapas förutsättningar för aktiv säsongslagring. Borrhålslagret kan under sommaren lagra 
värme genom solenergin eller genom aktiv kylning av exempelvis en byggnad, vid uttaget av 
kyla återvärms berget. Under vintern hämtas värme för uppvärmningsändamål och 
resulterar i en kylning av berget. På detta sätt kan borrhålslagret både värma upp och kyla 
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stora system genom återanvändning av värmen och kylan som ackumulerats (Hallström, 
2011). 
 

 
Figur 3 Borrhålslager (Nordell, 2012) 

Det finns både slutna och öppna systemvarianter på borrhålslager och de slutna systemen är 
vanligare än de öppna. I de slutna systemen överförs värmen och kylan som lagrats i berget 
via kollektorer placerade i borrhålen. I kollektorerna cirkulerar en köldbärarvätska som 
antingen avger eller hämtar energi från berget. I de öppna systemen överförs värmen eller 
kylan via direktkontakt med exempelvis grundvattnet som sjövärme utnyttjar (Rosén, et al., 
2001). Värmetransporten utanför i berggrunden är tidsberoende och bestäms av bergets 
termiska egenskaper. Systemutformning av borrhålslager gällande antal borrhål, djup och 
avstånd sinsemellan bestäms av energi-, effektbehovet, geologisk plats samt bergets termiska 
egenskaper (Hallström, 2011). 
 
Systemet kräver heller inga rörliga delar och därmed ett minimum av tillsyn och underhåll. 
Borrhålslager har en lång livstid förutsatt att de har dimensionerats korrekt och kan i princip 
avskrivas i takt med de fastigheter de betjänar (Geotec & Svensk Geoenergi, 2012). 
 

3.2.2 Kylmetoder 

Olika metoder finns för att utnyttja frikylan för komfortkyla och processkylebehov. Vid höga 
behov behövs en alternativ kylproducent som kan komplettera systemet med dess kylbehov. 
 
Kylmaskiner är idag det mest förekommande alternativet för att producera kyla, men allt fler 
alternativ visar sig vara mer kostnadseffektiva. Tekniker som evaporativ och sorptiv kyla är 
alternativa systemlösningar som används vid luftburen kyla. I större städer är det även allt 
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mer vanligt att fjärrkylnätet är utbyggt och är en alternativ kylproducent. Dess teknik är 
likadan som för ett fjärrvärmesystem men istället för att distribuera värme är det kyla 
(Bergsten & Aronsson, 2001). 
 
Den totala kyleffekten summa av sensibel och latent kyla, den totala kyleffekten används 
bland annat för att bestämma lämplig utformning av luftburen- och vattenburen kyla eller 
dimensionera en kylmaskin. Mer om luftburen- och vattenburen kyla finns i del 3.2.6 och 
3.2.7. Den sensibla kylan är den kännbara kylan och den kylan som kan mätas med en 
termometer vid temperaturförändring. Den dolda kylan som innefattats i 
tillståndsförändringar är den latenta kylan (Karlsson, 2005). 
Totala kyleffekten beräknas enligt följande: 
 

𝑃' = 𝑞 ∙ ∆𝑖 ∙ 𝐶𝑝 ∙ 𝜌				[𝑘𝑊] 
 

Ekvation 1  kyleffekt för luft. 

3.2.2.1.  Frikyla - uteluft 

Dagens byggnader är allt mer välisolerade och värmebehovet är inte lika stort, däremot har 
det visat sig att med välisolerade väggar behövs det medföras mer kyla för ett behagligt 
rumsklimat. En vanlig uppfattning är att vid ett kylbehov så tillgodoses detta behov 
följaktligen av kompressorkyla s.k. kylmaskin. Fallet är egentligen annorlunda och det finns 
möjligheter att utnyttja frikylan i utomhusluften. Begreppet frikyla har ingen allmänt 
godtagen definition men en vanlig tolkning är att frikylan ger möjligheten att förse kyla utan 
att tillföra någon extern energi (Nilsson, 2001). 
 
Frikylan är oftast förekommande i luftburna kylsystem och avser att kylbehovet kan 
tillgodoses med delvis med uteluften. Ett ventilationsaggregat tillgodoser en byggnad med en 
tilluftstemperatur vanligtvis mellan 16 - 21°C, detta är de ungefärliga temperaturgränser för 
ett behagligt inomhusklimat. Under detta temperaturintervall kan frikylan från 
utomhusluften tillgodose stora delar av byggnadens kylbehov naturligt.  
 
När uteluften överstiger ca 16°C kan systemet behövas kompletteras med en annan 
kylproducent för att tillföra tillräckligt med kyla i luften. Om temperaturgränsen är satt till 
16°C, kan det under ett år uppskattas hur många timmar utetemperaturen överstiger 16°C, 
här följer en tabell på några orter i Sverige samt hur många timmar under ett typiskt år 
temperaturen överstiger 16°C (ibid). 
 

Tabell 1 Antal timmar under året temperaturen överstiger 16°C. (Nilsson, 2001) 

Ort	 Timmar/år	
Luleå	 246	

Östersund	 365	
Sundsvall	 685	
Stockholm	 1038	
Göteborg	 895	
Växjö	 1055	
Malmö	 1045	
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Stockholm som exempel behöver aktivkyla tillföras under 1038 timmar om året eftersom 
utetemperaturen överstiger 16°C. Det vill säga om ventilationsaggregatet alltid är i drift, i 
vanliga fall som i kontorsbyggnader har man tidsreglerade ventilationssystem. Dessa är bara i 
drift under kontorstider, vilket minskar antalet drifttimmar (ibid). 
 
Utöver uteluften finns det andra alternativa sätt att utvinna frikyla, som bland annat kan 
utvinnas från borrhålslager, grundvatten eller sjövatten. Detta försöks utnyttjas så långt som 
möjligt för att undvika eventuellt nyttjande av exempelvis en kylmaskin (Nilsson, 2001). 

3.2.2.2.  Evaporativ kyla 

I kontrast till nyttjandet av en kylmaskin eller fjärrkyla är evaporativ kyla ett alternativ för att 
tillgodose ett behagligt inomhusklimat. Under denna process befuktas luften med vatten 
vilket gör att lufttemperaturen sjunker. Det som sker är att det tillförda vattnet förångas och 
tar åt sig energi från luften, så kallad ångbildningsvärme. Denna process är ett effektivt 
alternativ för att kyla uteluften (Warfvinge & Dahlblom, 2010). 
 
Vid befuktning av luften är det viktigt att luften inte är mättad på vattenånga, vilket kan 
begränsa den aktuella evaporativa kylningen. Den maximala kylningen begränsas således av 
uteluftens vatteninnehåll och därmed av det rådande utomhusklimatet. Kylningsprocessen 
kan ske på två olika sätt, via direkt eller indirekt kylning. Den direkta metoden har en 
befuktare placerats på tilluften som både sänker temperaturen och ökar luftfuktigheten. Med 
ökat luftfuktighet i tilluften kan det öka risken för legionella och mögelproblem. Den 
indirekta metoden befuktas däremot frånluften och via en värmeväxlare kyls tilluften, under 
temperaturväxlingen sker det inge fuktöverförande vilket minskar luftfuktigheten i tilluften. 
Följande figur visar hur ett sådant system kan se ut (Bergsten & Aronsson, 2001). 
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Figur 4 Direkt- och indirekt evaporativ kylning  
 (Bergsten & Aronsson, 2001) 

3.2.2.3.  Värmepump 

Värmepumpen ger möjligheten att överföra värme från olika energikällor, innebärande att 
den kan lyfta en låg temperatur från en källa till en högre. Exempel på dessa energikällor kan 
vara uteluft, mark, berg, grundvatten eller vattendrag. Värmepumpen nyttjas dessa källor för 
att exempelvis värma byggnader (Areskoug & Eliasson, 2007).  
 
Ett principiellt värmepumpsystem har fyra huvudkomponenter och ett köldmedium som 
cirkulerar i kretsen. Förångaren är delen av värmepumpen som tar upp värmeenergi och där 
förångas köldmediet under lågt tryck. Därefter komprimeras köldmediet i kompressorn 
(tryckökning) och flödar vidare till kondensorn. I kondensorn kommer köldmediet att ge 
ifrån sig all värmeenergi som upptogs i förångaren och tillföra det till ett annat medium som 
till exempel luft eller vatten. Köldmediet passerar sedan ett strypdon där trycket sänks och 
flödes regleras för att sedan återinföras i förångaren. Kretsen är sluten och kan iakttas i 
följande figur (Nydal, 2007). 
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Figur 5 Principkrets för en värmepump. (Björk, et al., 2013) 

En kylmaskin fungerar i princip på samma sätt som en värmepump, skillnaden är att kylan 
(nyttig energi) tas från den kalla sidan det vill säga förångarsidan. Kompressordrivna 
kylmaskiner är det vanligaste alternativet för produktion av kyla och effektiviteten beräknas 
på samma sätt som för värmepumpen men med kyleffekten som nyttig energi. Ett 
kompressorarbete åtgår för att producera den levererande kyla vilket ger förhållandet mellan 
kylan som maskinen producerar och den tillförda energin, vilket benämns köldfaktorn  
(Bergsten & Aronsson, 2001). 
 
För att en fungerande kylprocess ska uppnås måste kondensorsidan på kylmaskinen kylas 
ner. Detta brukar vanligtvis göras med uteluft, vatten eller en köldmedelkylare. Kylmaskinen 
kan kopplas på två olika sätt antingen via indirekt kylning eller direkt kylning. Den indirekta 
kylningen sker utan någon direkt kontakt med den fluid som skall kylas eller värmas. 
Systemet arbetar i två steg som således överför kylan till ett annat medium som i sin tur för 
över kylan till aktuell köldbärare. I kontrast till den indirekta kylningen har således den 
direkta kylningen en direkt kontakt med respektive köldbärare och kylmedel (Warfvinge & 
Dahlblom, 2010). 
 

3.2.3 Ventilationssystem 

Ventilationssystemet i en byggnad har som huvudsyfte är tillföra frisk luft och samtidigt föra 
bort dålig luft, förhindra spridningar av förorenad luft och i vissa fall värma eller kyla luften i 
byggnaden. Det existerar olika sätt att ventilera fastigheten och metoderna skiljer sig 
beroende på vad för typ av verksamhet som bedrivs i fastigheten. Bostäder och kontor har 
olika värme- och kylbehov vilket formar det passande ventilationssystemet. De olika 
systemen definieras av hur och på vilket sätt systemet ventilerar fastigheten. De mest 
generella benämns på följande sätt: 

• Självdragsventilation, S-system 
• Frånluftsventilation, F-system 
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• Till- och frånluftventilation, FT-system 
• Till- och frånluft med värmeåtervinning, FTX-system 

 
De vanligaste systemen för kontor- och lokalfastigheter är till- och frånluftsventilation med 
värmeåtervinning. Dessa är utformade genom ett ventilationsaggregat med två separata 
fläktdrivna kanalsystem som är för luftintag samt frånluftsuttag.  
 
I FTX aggregat finns en värmeåtervinning som utnyttjar den uppvärmda frånluften genom 
att värmeväxlas med tilluften. På så sätt kan den energin i den uppvärmda luften nyttjas 
under kallar årstider, vilket minskar avsevärt systemets energianvändning. Systemets 
tilluftsflöde och tilluftstemperatur varierar beroende den interna lasten, utomhusklimatet 
samt systemets inställda börvärden. Dessa kan benämnas efter typ av system; CAV-system 
(Constant Air Volume), VAV-system (Variable Air Volume) samt DCV-system (Demand 
Controlled Ventilation). Mer om dessa längre fram. (Warfvinge & Dahlblom, 2010) (Olander, 
1982) 

3.2.4 Ventilationsaggregatets komponenter 

Luftbehandlingsaggregat av typ FTX består av ett flertal ingående komponenter som 
tillsammans ventilerar fastigheten. Tillsammans uppfylls de krav och normer som ställs för 
ljud, temperaturer och komfort. Det existerar även olika utformningar för FTX aggregat med 
syfte att förbättra kyleffekten i luften, som exempelvis evaporativ kylning.  
Följande komponenter är vanliga i ett luftbehandlingssystem och dessa visas i figuren nedan  
 
 

 
 

Figur 6 Exempel på ingående komponenter i ett luftbehandlingssystem med evaporativ kylning. 
(Ramböll, 2013) 

De komponenter som är mer relevanta vid systemutformning och dimensionering är 
värmebatteri, kylbatteri, fläkt och värmeväxlaren för återvinning. Dessa komponenter 
kommer att förklaras mer ingående. 
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3.2.4.1.  Värmeväxlare för återvinning 

I FTX-aggregat finns en värmeväxlare vars syfte är att värma tilluften med frånluften, genom 
att värmeväxling sker emellan flödena. Olika varianter av värmeväxlare existerar, där de 
vanligaste är: 

§ Roterande värmeväxlare 
§ Plattvärmeväxlare 
§ Vätskekopplade batterier 
§ Kammarväxlare 

 
Temperaturverkningsgrad 
Definitionen av värmeväxlarens förmåga att överföra värme kan beskrivas med en 
temperaturverkningsgrad. Den kan beskrivas som förhållandet mellan den aktuella 
temperaturändringen och den största möjliga temperaturskillnaden. Följande uttryck 
definierar temperaturverkningsgraden.  
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Ekvation 2 Temperaturverkningsgrad för värmeåtervinning mellan till- och frånluft. (Warfvinge & 

Dahlblom, 2010) 

Verkningsgraden är beroende av utomhustemperaturen, storleken på den värmeväxlande 
ytan samt värmeövergångstalet mellan sidorna. Definitionen för temperaturverkningsgraden 
skiljer sig lite när det gäller kylåtervinning samt evaporativ kyla. Temperaturverkningsgraden 
ska inte förväxlas med energiverkningsgraden. Energiverkningsgraden är det mått på den 
årliga mängden återvunnen energi i förhållande till den energimängd som skulle behövts 
tillföras i ett värmebatteri om återvinningen ej hade funnits (Warfvinge & Dahlblom, 2010). 
 
En roterande värmeväxlare har en temperaturverkningsgrad ofta mellan 75 - 85 % och ett 
tryckfall från ca 100 Pa, dess varvtal kan regleras beroende på årstid eftersom 
utomhustemperaturen varierar och därmed dess verkningsgrad. En plattvärmeväxlare har 
inte lika effektiv verkningsgrad som en roterande och rör sig ofta mellan 50 – 60 %, med ett 
tryckfall från ca 150 Pa. Den vätskekopplade värmeväxlaren har en relativt låg verkningsgrad 
på ca 50 % tillsammans med ett högre tryckfall än de två andra systemen från ca 200 Pa 
(Warfvinge & Dahlblom, 2010) (Svennberg, 1983). 

3.2.4.2.  Värmebatteri 

Under större delen av året i Sverige så är utomhustemperaturen relativt låg samtidigt är 
gränsen för den önskade tilluftstemperaturen på 16 – 21 °C. Innebärande att en uppvärmning 
av uteluften kommer att vara nödvändig. Uppvärmningen sker från ett luftvärmebatteri 
placerat innan fläkten vid tilluften, de är oftast vattenburna system med s.k. 
lamellrörsbatterier, elvärmebatterier existerar även och består av elslingor. Lamellrör består 
av rör med tät fästa flänsar (plåtar) parallellt med luftströmmen, detta med syfte att öka 
värmeöverföringen mellan det varma vattnet och den kalla genomströmmande luften. 
Eftersom flänsarna är tätt placerade bredvid varandra kan de lätt täppas igen av smuts och 
damm, därför är luftfilter viktigt vid intag av uteluft (Solbräcke & Sone, 1987). 
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Dimensioneringen av ett luftvärmebatteris storlek beror till stor del av storleken på det 
ventilationsflöde som är nödvändigt samt ingående och utgående lufttemperatur från 
batteriet. För stora luftflöden eller större temperaturdifferens mellan utomhustemperatur 
och önskad tilluftstemperatur resulterar i fler rörrader och därav större batteri (Warfvinge & 
Dahlblom, 2010). Effektbehovet för att värma luftflödet kan bestämmas av följande uttryck 
 

𝑃 = 	𝜌 ∙ 𝐶, ∙ 𝑞 𝑇2 − 𝑇1 						[𝑊] 
 

Ekvation 3 Effektbehov för uppvärmning av luftflöde 

 
Det finns olika riktlinjer att följa när ett luftvärmebatteri ska dimensioneras, antingen ska 
den klara av att värma luft som har den dimensionerande vinter-utetemperaturen (DVUT) 
eller luftens temperatur efter värmeåtervinningen. Om värmebatteriet dimensioneras med 
värmeåtervinning så måste dess temperaturverkningsgrad räknas med i ovanstående uttryck. 
På vätskesidan i värmebatteriet måste det nödvändiga vattenflödet och temperaturfallet 
bestämmas, vilket görs utifrån effektbehovet. Med en värmebalans mellan luft och 
vätskesidan kan därmed vattenflödet och temperaturfallet bestämmas (Warfvinge & 
Dahlblom, 2010). 

3.2.4.3.  Kylbatteri 

Under de varmare tiderna på året när således temperaturen överstiger den önskvärda 
tilluftstemperaturen behöver luften kylas. Detta görs med samma princip som för ett 
värmebatteri. Värmeöverföringen mellan kylvattnet och luften är begränsad på grund av den 
lägre temperaturdifferensen under varmare tider (Warfvinge & Dahlblom, 2010). Detta 
måste kompenseras genom att öka värmeöverföringsytan i kylbatteriet delvis blir batteriet 
djupare. Framledningstemperaturen till batteriet är ca +5 °C vilket är ofta under 
daggpunkten och den kondensutfällning som därmed medföljer behöver ett eget avlopp 
(Solbräcke & Sone, 1987). 
 
Dimensioneringen av kylbatteriet har likvärdigt samband för att beräknas som för 
värmebatteriet. Under varmare perioder varierar densiteten för luften och behöver därmed 
bestämmas för den dimensionerande utetemperaturen (DUT). Luftens värmekapacitet 
varierar väldigt lite mellan -50 till +50 °C och kan överslagsmässigt räknas som 1,2 kg/m3 
(Warfvinge & Dahlblom, 2010). 

3.2.4.4.  Fläkt 

I den ovannämnda beskrivningen av ventilationssystemet behövs fläktar för både till- och 
frånluft. De kompenserar för tryckmotstånden för respektive förbi passerande komponent 
som spjäll, kanaler, filter, värmeåtervinning, kyl- och värmebatterier samt don, 
fortsättningsvis för att det önskade flödet i donen ska tillhandahållas. Om fläkten är placerad 
i luftkanalen kommer luftflödet som passerar fläkten att öka i temperatur på grund av 
värmealstringen som sker i motorn. Detta tas ofta hänsyn till vid dimensionering av 
ventilationssystemet för önskad tilluftstemperatur. Det existerar ett flertal fläkt typer och 
beroende på deras arbetsprincip delas de in i radialfläktar och axialfläktar. 
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Fläktars elbehov 
En viktig aspekt att ta hänsyn vid systemutformning är fläktarnas elbehov för bidragande 
elkostnader under drift. Många olika faktorer påverkar elbehovet och kan sammanfattas till 
det följande: 

§ Luftflöde 
§ Tryckmotstånd 
§ Fläktverkningsgrad 
§ Transmissionsförluster mellan motor och fläkt 
§ Motorverkningsgraden 

 
Den nyttiga teoretiska effekten för luftflödets tryckökning definieras av produkten av 
tryckökningen och luftflödet, samtidigt som fläktmotorns effektbehov visar den totala 
tillförda effekten i systemet. Skillnaden mellan den teoretiska och tillförda effekten är att den 
tillförda (verkliga) effekten tar hänsyn till fläktverkningsgraden, motorverkningsgraden och 
transmissionsförluster (Warfvinge & Dahlblom, 2010).  
 
Specifik fläkteleffekt 
Ventilationssystemets eleffektivitet definieras av nyckeltalet specifik fläkteleffekt, SFP 
(Specific Fan Power) och bygger på hur mycket elenergi fläktarna drar. Ett lägre SFP-tal 
betyder att desto mindre elenergi drar fläktarna. SFP beskrivs av summan av till- och 
frånluftsfläktarnas eleffekter genom det maximala dimensionerande luftflödet och beskrivs 
följande: 

𝑆𝐹𝑃 = 	
𝑃'5--./' + 𝑃/4å)-./'
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Ekvation 4 fläktens specifika eleffekt 

 
Genom att endast välja eleffektiva fläktar utgör ingen större påverkan på systemets 
eleffektivitet utan genom ett helhetsperspektiv vid systemutformning av ventilationssystem 
kan låga SFP-tal uppnås (AIVC, 2009). 

3.2.5 Luftburenkyla 

Vidare kan även ventilationssystemet också användas för värmning respektive kylning 
beroende verksamhetens behov och utomhusklimatet. Distribution av kyla kan ske på två 
olika sätt, antingen via ett luftburet system via ventilationsaggregatet eller ett vattenburet 
system i rumsapparater. Det vattenburna systemet för rumsapparater beskrivs i nästa 
sektion. 
 
I luftburna system bestäms det dimensionerande luftflödet samt kanaldimensionerna utifrån 
kylbehovet. Det är de termiska kraven som är övervägande under dimensioneringen och inte 
kraven på luftkvaliteten. Systemet ska vara dimensionerat för att klara av variationer av 
kylbehov under dygnet och året. Därför finns det tre grundsystem med luftburen kyla, 
konstantflödessystem, variabelt flödes system och behovsstyrd ventilation (Nilsson, 2001). 
CAV-system (Constant Air Volume) är konstantflödes system där till- och frånluften är 
konstanta flöden under den inställda drifttiden trots eventuella värmealstringar eller om 
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rummet befinner sig tomt. Luftflödet bestäms utifrån interna värmeöverskott så som 
personvärme, belysning och elapparater (Nilsson, 2001). 
 
VAV-system (Variable Air Volume) är variabelflödesystem där luftflödet regleras via olika 
typer av givare. Bland annat används sensorer för personnärvaro så att om rummet är tomt 
kan minsta mängd luft tillföras. Men även temperaturgivare samt koldioxidmätare andra 
reglerings alternativ, men oftast användas en kombination av dessa regleringar. Luftflödet 
regleras med hjälp av luftspjäll som är motordrivna eller av motordrivna tilluftsdon. Vid ett 
variabelt flöde är det viktigt att trycket i systemet hålls, därför är tryckgivare och tryckhållare 
utrustning att föredra i dessa system. VAV-system är vanliga i kontorslokaler, skolor och 
hotell. Det maximala luftflödet som fläktar, kanaler och aggregat dimensioneras efter de 
kylbehov som erfordras (ibid). 
  
DCV-system (Demand Controlled Ventilation) är behovsstyrd ventilation där 
ventilationsflödet regleras automatisk efter hur rummet används eller manuellt efter önskad 
ventilation, som i kontorsrum eller samlingssalar. Vid automatisk reglering är rummet 
utrustat med koldioxid- och temperaturgivare (Warfvinge & Dahlblom, 2010). 

3.2.6 Vattenburenkyla 

Skulle kylbehovet vara större än vad det installerande ventilationssystemet klarar är det 
fördelaktigt att installera ett vattenburet kylsystem. Att konstruera om ventilationssystemet 
och byta kanalsystem skulle vara ytters kostsamt därför byggs det ut med vattenburenkyla 
(Nilsson, 2001). 
 
Det finns ett fler tal olika vattenburna rumskylare som ser till att kylan tillförs i rummet, 
nedan följer olika typer av rumskylare: 

• Bafflar 
• Kylpaneler 
• Fläktkylkonvektor 
• Vattenkylda bjälklag 

 
Beroende på utformningen samt tekniken på hur kylan ska distribueras i rummet används 
och placeras en specifik rumskylare. En baffel placeras i taknivå och oftast i mitten utav 
lokalen för en jämn spridning utav kylan. Bafflarna består flera tunna plåtmetaller som är 
parallell placerade och fungerar som kylflänsar till de två kopplade kopparrör som 
distribuerar kylvattnet. Ett plåthölje är placerad runt kylflänsen men öppen upptill samt med 
ett galler nertill. Baffeln är lik en belysningsarmatur och den varma luften kommer då att 
kylas genom att passera baffeln uppifrån ner, i ett så kallad egenkonvektionsbaffel 
(Warfvinge & Dahlblom, 2010). 
 
Kylpaneler är också ett vattenbaserat kylande element som placeras i taknivå. Den kylande 
vätskan cirkulerar i rör som kyler en slät aluminiumplåt. Kylningsprocessen är baserad på att 
värme strålas mot den kylande ytan men även av luftens cirkulerande självkonvektion. 
Framledningstemperaturen på de olika rumskylare brukar vara runt 14°C, med en ungefärlig 
returtemperatur på 18°C (ibid). Vid dessa temperaturer ökar risken för underkylning och vid 
eventuell högre fukthalt kommer en högre torrare kyltemperatur vara nödvändig. 
Temperaturen på köldbäraren är en viktig faktor att tänka på vid dimensionering av 
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exempelvis bafflarna. Det går att antingen kyla med våt (latent) respektive torr (sensibel) 
kyla, vilket innebär att om köldbäraren är lägre än rumsluftens daggpunkt handlar det om våt 
kyla. Skulle köldbärartemperaturen istället vara över rumsluftens daggpunkt, handlar det om 
torrkyla (ibid). 
 

3.3 Miljöpåverkan 
Den aktuella studiens miljöpåverkan i aspekter av växthusgaser värderas. Tidigare 
underlag kring dess värderingar i ett systemperspektiv analyseras och beskrivs. 
 
En viktig aspekt att ta hänsyn till när det gäller geoenergin är dess bidragande miljöpåverkan. 
Som handlar främst om hur systemens använda el miljövärderas och beroende på vilket 
miljöutslag som fastställs kan resultatet på deras utsläpp variera med en faktor av hundra 
(Gode, et al., 2009).  

3.3.1 Miljöpåverkan vid förändrad elkonsumtion 

Ett borrhålslager kan påverka miljön negativt men med ett korrekt utfört borrningsarbete, 
god kvalité på utrustningen och korrekt dimensionerad kan dessa minimeras eller uteslutas 
helt (Rosén, et al., 2001). I kontrast till ett kylsystem med endast kompressorkyla som 
kylproducent så ersätter ett borrhålslager en stor mängd av den andel köpt energi med 
frikyla. Detta sker under sommarperioden och resultatet blir en minskning av 
elförbrukningen, vilket är gynnsamt ur ett miljöperspektiv.  
 
Något som därför är ofta är missförstått är således att tillämpningen av ett borrhålslager 
beroende på systemgränser, resulterar inte att systemet minskar energianvändningen genom 
att bli mer energieffektivare utan påverkar bara den inköpta energin delvis elförbrukningen.  
Geoenergins miljönytta är även beroende på vad för typ av energislag den ersätter samt hur 
den miljövärderas. Beroende på värdering kan detta utslag variera oerhört. Därför är 
geoenergins miljönytta känslig för hur den elen miljövärderas. Detta ställningstagande är 
mer en politisk diskussion och är inte det relevantaste i denna studie. Dock eftersom det är 
en viktig beståndsdel för den verkliga miljönyttan, presenteras de vanligaste angreppsätten 
för miljövärdering av el (ibid). 

3.3.1.1.  Miljövärdering av el 

Det finns olika orsaker och intressen att värdera miljöeffekterna av den el som konsumeras, 
vilket även gäller förändringar i elanvändningen eller förändringar av elproduktionen 
(Sköldberg, et al., 2006). Att miljövärdera utsläppen av olja eller bensin är relativt lätt men 
att göra detsamma för elanvändningen blir det hela mycket mer komplext. Det hela grundar 
sig på att den el som har producerats härstammar från en stor mängd olika 
produktionskällor. Källornas tillämpning styrs av bränslepriser, styrmedel, klimat samt flera 
olika faktorer (Elforsk, u.d.). 
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Det finns olika sätt att hantera miljövärderingen av elanvändningen och beroende på 
beräkningsmetod blir utfallet mycket olika. Några vanliga angreppssätt är: 

• Marginalelproduktion 
• Medelproduktionsmix  
• Produktionsspecifik el 

 
Mellan dessa angreppssätt kan emissionsfaktorerna skilja sig med en faktor av hundra och 
som följaktligen inkluderar samtliga emissioner från energikällan ur ett livscykelperspektiv. 
Dessa stora skillnader gör betraktelsesättet ytterst avgörande för vilka miljöeffekter ens 
handling har medfört och som därför medför att många väljer en metod som gynnar dem 
själva bäst (Gode, et al., 2009). 
 
Marginalelproduktion 
Marginalelen beskrivs som den el som produceras i ett kraftverk som vid varje tillfälle är 
dyrast att bruka (Elforsk, u.d.). En minskning av elanvändningen leder till att 
elproducenterna för tillfället väljer bort den el som är dyrast att producera. Därmed är elen 
som är på marginalen beroende av den totala elanvändningen i varje ögonblick (SABO, 
2013). Marginalelens påverkan kan antingen analyseras på kort- och långt sikt som 
följaktligen tar upp; störningens effekt på det existerande elproduktionssystemet som avgör 
marginalelproduktionens sammansättning eller att störningen påverkar endast driften av det 
i framtiden existerande elproduktionssystemet (Sköldberg, et al., 2006). 
 
Det är vanligt att marginalel begreppet jämställs med den el som produceras i fossileldade 
kondenskraftverk. Dock är elanvändningen kraftigt varierad som parallellt med utbudet av 
energikällor under året påverkar således vilka kraftslag som utnyttjas. Att fastställa 
marginalelens utsläpp är komplext men som kan göras med olika modelleringsverktyg med 
god precision (Elforsk, u.d.). Den geografiska systemgränsen är väldigt avgörande 
marginalelens sammansättning. Med en sammanhängande marknad för Norden sker en 
kontinuerlig överföring mellan länderna, medan överföringen till Europa är i ett jämförande 
perspektiv relativt liten (Sköldberg, et al., 2006).  
 
Medelelproduktionsmix 
En välanvänd metod är att analysera elanvändningens miljöpåverkan i ett tillbakablickande 
perspektiv. Metoden genom statistik beräknar det genomsnittliga utsläppet från elsystemet. 
Den beskriver de faktiska utsläppen men visar inte hur den förändrade elanvändningen 
påverkar framtida elsystemet och dess utsläpp. Detta är ett enkelt betraktelsesätt vilket bara 
bygger på känd fakta och metoden kräver därmed inga modelleringsverktyg. Systemgränsen 
är ytterst avgörande för denna metod och slutresultatet varierar starkt beroende om den 
utgås från elproduktionen i Sverige, Norden eller hela Europa. Eftersom elsystemen mellan 
länderna är sammankopplade sker handel sinsemellan (Elforsk, u.d.).  
 
Svensk medelelproduktionsmix har tidigare använts men har dock således inte tagit hänsyn 
till import eller export av el till andra länder och har därför ersatts med nordisk 
elproduktionsmix på senaste tid. Den nordiska elproduktionsmixen reglerar import och 
export av el till nordiska länder och som därmed bäst återspeglar elsystemets fysiska handel 
utseende. Överföringskapacitet mellan länderna är i princip obegränsad medans till 
resterande Europa är den begränsad (SABO, 2013). 
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Att detta betraktelsesätt bör tillämpas på grund av att det inte är rimligt att åsätta den sista 
tillkommande elanvändningen marginalegenskaper och att all elanvändning skall ha lika 
stor ”skuld” till marginalelproduktionen. Marginalelen är svår att fastställa och som en bättre 
värderingsgrund är medelelproduktionsmix att föredra (Sköldberg, et al., 2006). 
  
Produktionsspecifik el 
Ett förekommande synsätt för miljövärderande av el är ett utgående från det elavtal som 
finns med elleverantören, som specificerar elens ursprung. Genom att elleverantören anger 
för sina kunder hur den el som man säljer är producerad ökar kundens kunskap kring 
ursprung och därefter kunna göra ett aktivt val efter dess miljöprestanda, så kallade ”bra 
miljöval”. Handeln med miljömärkt el tillhör en mindre del och utgör ingen avsevärd 
påverkan på elproduktionsmixen i Sverige (Sköldberg, et al., 2006). Att kunna jämföra 
miljöprestanda är ännu inte självklart eftersom dessa fastställs på en rad olika sätt (Elforsk, 
u.d.). 
 

3.4 Ekonomi 
I detta kapitel beskrivs de ekonomiska metoder som finns när lönsamhetsbedömningar 
skall göras vid investeringar, dessa metoder är några av de mest förekommande sätten. 
 
En viktig del när nya installationer ska göras är att kunna bevisa lönsamheten hos 
investeringen. Allt mer klimat- och energidiskussioner görs gällande kontorsfastigheters 
långsiktiga miljöbelastning, där det till störstadels orsakas av fastighetens energianvändning 
samt värme- och kylbehoven. Det förekommer en mängd olika räntor för att beräkna fram 
lönsamheten i olika investeringar, vilket kan ses i följande figur 12. 
 

 
 

Figur 7 Räntebegrepp (Belok, 2014) 

Hänsyn kan tas för inflationen i dessa nominella räntor eller inte i de reala räntorna. 
Inflationen definieras som ökningen i penningmängden vilket medför en minskning i dess 
penningvärde samt en allmän ökning för prisnivån i samhället (Ramböll, 2013). 
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Två av dessa begrepp om räntor är den så kallade reala räntan och den nominella räntan. 
Realräntan tillämpas för fasta belopp men tar ej hänsyn till inflationen medans den 
nominella räntan tillämpas för löpande priser med hänsyn till inflation. En korrigerad 
realränta tar även hänsyn till den årliga energiprisökningen eller 
underhållskostnadsökningen. Kalkylräntor innefattas av samma begrepp som räntor men här 
tas även hänsyn till investerarens påslag. För lönsamhetsberäkningar beaktas endast real 
kalkylränta samt korrigerad real kalkylränta (Belok, 2014). 
Det förekommer olika beräkningsmetodiker för att beräkna fram lönsamheten hos 
investeringar, några vanliga förklaras nedan. 

3.4.1 Nuvärdesmetoden 

Denna metod jämför investeringskostnaden med samtliga besparingar som görs under 
kalkylperioden, allt beräknas om till ett nuvärde som gäller vid investeringstillfället. Detta 
fastställs med en nuvärdesfaktor som tar hänsyn till kalkylränta och kalkylperiod, se  
ekvation 1. Vid löpande och lika stora årliga kostnader eller intäkter kan en nusummefaktor 
användas och som summerar samtliga års nuvärdesfaktorer, se ekvation 15. Faktorn 
multipliceras med kostnaden eller intäkten för att få värdet till ett nuvärde (Belok, 2014). 
Uttrycken nedan beskriver nuvärdesfaktorn och nusummefaktorn, där r är real kalkylränta 
samt n är kalkylperioden. 

𝑁𝑢𝑣ä𝑟𝑑𝑒𝑠𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 =
1

(1 + 𝑟))
 

 
Ekvation 5 Nuvärdesfaktor 

 

𝑁𝑢𝑠𝑢𝑚𝑚𝑒𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 = 	
1 − (1 + 𝑟)X)

𝑟
 

 
Ekvation 6 Nusummefaktor 

 
Nusummefaktorn kan även justeras mot en framtida prisökning och därutav finns det olika 
metoder. En approximativ nusummefaktor där prisökningen dras bort från kalkylräntan 
direkt i formeln. Dock är en approximativ metod inte alltid helt korrekt och denna kan bidra 
med ett fel på lite mindre än 3 % enheter (Belok, 2014). Den korrekta korrigerad 
nusummefaktor med avseende på energiprisökningen visas nedan, där q är prisökningen. 
 

𝐴𝑝𝑝𝑟𝑜𝑥𝑖𝑚𝑎𝑡𝑖𝑣	𝑘𝑜𝑟𝑟𝑖𝑔𝑒𝑟𝑎𝑑	𝑛𝑢𝑠𝑢𝑚𝑚𝑒𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 = 	
1 − (1 + 𝑟 − 𝑞 )X)

(𝑟 − 𝑞)
 

 
Ekvation 7 Approximativ korrigerad nusummefaktor. (Belok, 2014)  

 



26 

𝐾𝑜𝑟𝑟𝑒𝑘𝑡	𝑘𝑜𝑟𝑟𝑖𝑔𝑒𝑟𝑎𝑑	𝑛𝑢𝑠𝑢𝑚𝑚𝑒𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 = 	
1 − 1 + 𝑞

1 + 𝑟
)

1 + 𝑟
1 + 𝑞 − 1

 

 
Ekvation 8 Korrekt korrigerad nusummefaktor. (Belok, 2014) 

3.4.2 Livscykelkostnad 

LCC står för Life Cycle Cost (livscykelkostnad) och är en kalkylmetod som avgör lönsamheten 
i en investering. Förutom investeringskostnaden tas även hänsyn till framtida drift- och 
underhållskostnader, miljökostnader om sådan påverkan finns samt eventuella restvärden. 
Olika LCC-modeller existerar men har generellt sett en rad gemensamma drag utifrån 
grundvillkor och mål. De kan skilja sig åt beroende på var modellen tillämpas på och dess 
huvudsyfte. En mer generell LCC modell delar upp kostnaderna i två huvudområden, 
engångskostnader och periodiska kostnader. Alla dessa delar tas med och räknas under hela 
investeringens livslängd. LCC-kalkyler som beslutsunderlag för lönsamhetsberäkningar 
mellan olika alternativ har visats vara effektiva (Levin, et al., 2008). 
Under genomförandet av en LCC-kalkyl tas främst dessa aspekter upp: 

• Energikostnaderna 
• Investeringskostnader 
• Drift- och underhållskostnader 
• Restvärde 

 
Utifrån dessa aspekter är det investering och energikostnaderna som är kostsamt när det 
talas om energi krävande produkter. För ett pumpsystem kan livscykelkostnaderna se ut 
enligt följande figur. 
 

 
 

Figur 8 Livscykelkostnaderna för ett pumpsystem. (ibid) 

Alla kostnader som förekommer under olika år kan inte bara summeras, därför räknas allt 
om till en nuvärdesbasis med nuvärdesmetoden. Förhållandet för LCC definieras enligt 
följande (Bångens, 2010): 
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𝐿𝐶𝐶 = 𝐺𝑟𝑢𝑛𝑑𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔 + 𝐿𝐶𝐶`a)(4b5 + 𝐿𝐶𝐶`c)d(4eå-- + 𝐿𝐶𝐶f5-gö − 𝑅𝑒𝑠𝑡𝑣ä𝑟𝑑𝑒 
 

Ekvation 9 Livscykelkostnad 

 
Faktor P0 

Används för att beräkna om kostnader till ett nuvärde. Faktorn är en funktion av 
kalkylräntan, underhållskostnadsökning, energiprisökning samt kalkylperioden. Den 
summerar kostnaderna till ett nuvärde beroende på om det är lika årliga kostnader eller 
varierande. Vid lika årliga kostnader tillämpas nusummefaktorn och vid varierande årliga 
kostnader tillämpas nuvärdesfaktorn.  
 

Grundinvestering 
Innefattar alla kostnader som infaller under investering skedet. Det vill säga installations-, 
material- och konstruktionskostnader eller alla likande kostnader som är sammankopplade 
med genomförandet (Bångens, 2010). 
 
Driftkostnader ∑Energi 

Innefattar alla kostnader kopplade till drift under brukningstiden, vilket är el, värme, gas, 
kyla m.m. Nuvärdet av energikostnaderna räknas fram med en nusummefaktor (Po). Den 
totala LCC kostnaden för drift bestäms utav energipriset samt årlig elanvändningen enligt 
följande ekvation (Ramböll, 2014). 

 
𝐿𝐶𝐶a)(4b5 = 𝑃j ∗ 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑝𝑟𝑖𝑠 ∗ å𝑟𝑙𝑖𝑔	𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎𝑛𝑣ä𝑛𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔 

 
Ekvation 10 Livscykelkostnad energi 

Underhållskostnader  
Alla underhållskostnader som medförs under brukningstiden räknas till ett nuvärde. 
Kostnaden beräknas med en nuvärdesfaktor och nusummefaktor enligt följande ekvation 
(Ibid). 
 

𝐿𝐶𝐶c)d(4eå-- = 𝑃j ∗ å𝑟𝑙𝑖𝑔	𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟ℎå𝑙𝑙𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 
 

Ekvation 11 Livscykelkostnad underhåll 

Miljökostnader 

Här kan övriga kostnader tas med som är relevanta för LCC kalkylen, miljökostnader är 
vanligt om sådan finns. Kostnaden om räknas till ett nuvärde med följande ekvation (Ibid). 
 

𝐿𝐶𝐶f5-gö = 𝑃j ∗ å𝑟𝑙𝑖𝑔	𝑀𝑖𝑙𝑗ö/ö𝑣𝑟𝑖𝑔𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 
 

Ekvation 12 Livscykelkostnad miljö 

Restvärde 
Restvärde är summan som installationen bedöms ha efter kalkyltiden och reducerar därmed 
livscykelkostnaden. Men det gäller inte alla fall då restvärdet kan vara noll eller till och med 
negativ. Summan beräknas om till ett nuvärde enligt följande (Ibid). 
 



28 

𝑅𝑒𝑠𝑡𝑣ä𝑟𝑑𝑒 = 𝑃j ∗ 𝑟𝑒𝑠𝑡𝑣ä𝑟𝑑𝑒 
 

Ekvation 13 Restvärde  

Det finns flera anledningar till varför många investerare väljer att göra LCC-kalkylering. Det 
som oftast glöms är att det inte bara handlar om grundinvesteringen utan att de kostnader 
som betalas under investeringens livslängd har stor påverkan på slutskedets totala summa. 
Följande är några skäl till varför metoden är effektiv. 

• Projektets totala kostnader blir så låga genom lägre energikostnader och lägre 
underhållskostnader. 

• Med lägre totala kostnader menas lägre energiförbrukning vilket i sin tur leder till mindre 
miljöpåverkan. 

• Med lägre energiförbrukning minskar risken för eventuella energipris ökningspåverkan. 
 

3.5 Tekniska förutsättningar 
Studien i denna del tar upp tidigare kunskaper, arbeten och forskning relaterat till den 
aktuella studien. Systemens integrationsmöjligheter och utvecklingspotential analyseras, 
där tidigare erfarenheter inom området beskrivs i ett systemperspektiv. 
 
Den ökande fastighetsmarknaden med ökad efterfrågan på komfortkyla på både bostadshus, 
kontorsbyggnader som industriella processer innebär oftast en ökad elanvändning. 
Kontorsbyggnader som generellt har en intensiv värmeavgivande verksamhet från både 
belysning, datorer, annan elektronisk utrustning och personal resulterar i ett allt högre behov 
av komfortkyla. System som kan utnyttja frikyla från luft, vatten eller mark för att förse 
fastigheter med dess kylbehov är ett fördelaktigt alternativ i jämförelse med annan apparatur 
som använder elenergi för att kyla eller ventilera bort överskottsvärmen.  
 
Kombinationen av att tillämpa ett borrhålslager för uppvärmning och komfortkyla till 
fastighetsbyggnader eller industrier kan göra systemet mer effektivare än bara för 
uppvärmningssyfte. Utvinnandet av frikyla kan spara en stor mängd el som annars skulle 
använts för produktion av aktiv kyla alternativt inköp av fjärrkyla (Svensk Geoenergi, 2012). 
En tydlig och märkbar utveckling gällande lägre uppvärmningsbehov för fastighetsbyggnader 
kan ses på grund av allt mer effektivare renovationer, nybyggnationer samt hårdare krav från 
Boverkets byggregler. Detta har dock skett parallellt med ett ökat kylbehov (SOU 2007:60, 
u.d.). 
 
Det existerar en rad olika energisystem som kan tillgodose en kontorsfastighets kylbehov och 
beroende på dess utformning, behov, bränsle- och elpriser påverkar valet av 
energisystemkälla. Systemen består oftast av fjärrkyla, kylmaskin, absorptionsvärmepumpar 
samt frikyla. Konventionella system ställs mot potentiella alternativa system med avsikt att 
hitta en smartare och mer hållbar lösning både ekonomisk och effektiv.  
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3.5.1 Systemintegration i byggnader 

Byggnader som har både värme- och kylbehov men med ett annat uppvärmningssätt än 
elvärme och tillgodoser kylbehovet med eldriven kompressorkyla (kylmaskin), ska ta hänsyn 
till den elenergi som den förbrukar med en faktor av tre, vid fastställandet av den specifika 
energianvändningen för byggnaden. Detta infördes med en motivation att begränsa den 
elbaserade kylan. Dock den kylenergi som härstammar naturligt så kallat frikyla som 
exempelvis sjöar, luft eller liknande räknas inte med i kravet på specifik energianvändning 
(Boverket, 2014). 
 
Säsongsenergilagringssystem är lämpade för byggnader med både uppvärmnings- och 
kylbehov eftersom kylbehovet kan eller delvis täckas av frikylan från borrhålslagret. 
Konventionella jämförbara alternativ för att tillfredsställa byggnaders kylbehov kommer 
antingen från fjärrkyla eller kylmaskiner. Skillnaden systemen emellan gäller därmed 
driftkostnaderna för respektive system. Kompressorn i kylmaskinen står för en högre 
energianvändning och än för cirkulationspumpen i borrhålslagret och det är detta utslag som 
värderas (Svensk Geoenergi, 2012). Boverkets byggregler ställer allt högre krav på specifik 
energianvändning gällande den uppvärmda arean (tempererad area, Atemp) och med ökat 
kylbehov för byggnader kan geoenergin ses som ett potentiellt alternativ. 
Kylsystem i ett integrerat systemperspektiv i byggnader kan värderas olika beroende på 
systemets effektivitet, kostnad och miljöpåverkan. Således uppvisas tidigare erfarenheter och 
utvecklingspotentialer för de undersökta systemen (ibid). 

3.5.1.1.  Borrhålslager för frikyla 

Det finns olika principer på hur berggrunden kan utnyttjas för att tillgodose 
komfortkylbehovet i byggnader. En möjlighet är att ta vara på frikylan från borrhålslagret för 
att kyla överskottsvärmen som uppkommer under sommarhalvåret. Denna bortförda värmen 
värmeväxlas med den kalla berggrunden som samtidigt värms upp. Detta utnyttjas under 
uppvärmningssäsongen som således kyler berggrunden. Det existerar fall när berggrunden 
har fryst eller att den har resulterat i en hög värmebalanstemperatur och därmed blivit 
obrukbar för värme- och kyluttag. Det är viktigt att erhålla en balans mellan det aktiva uttag 
och tillförsel av värme för att systemets ska vara effektivt på sikt (Rosén, et al., 2001). 
 
Direkt kylning av en byggnad är endast möjlig om berggrundstemperaturen är lägre än den 
önskade inomhustemperaturen och omvänt för direkt uppvärmning. Det avgörande är 
berggrundstemperaturen som approximerat har årsmedeltemperaturen för platsen, men som 
ökas med i snitt 3 grader per 100 meter (Rafferty, 2004).  
 
Forskning inom området säsongsenergilagringsystem för värme och kylning med syfte att 
ersätta den konventionella kylmaskinen har utförts under decennier. Det har hittills påvisats 
att dessa system för byggnader med både värme- och kylbehov behöver även en extern källa 
på grund av värmebehovet vintertid. Dock studierna och tekniken tyder på att frikylning med 
marken som värmesänka har visats sig vara effektiv och användbar (Kumar, et al., 2003). 
I en tidigare studie av Eicker & Vorschulze (2008) i Freiburg, Tyskland undersöktes under 
två årstid fem borrhålsvärmeväxlare av typ U-rör på ett djup av 80 meter. Dessa skulle förse 
både kyla och värme till ett ventilationsaggregat och termiskt aktiva betongplattor med 
inbyggda ledningar, placerade i kontorsmiljöer. Figuren nedan visar översiktligt 
flödesschemat för borrhålsvärmeväxlaren kopplat till byggnaden. 
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Figur 9 Flödesschemat över borrhålsvärmeväxlare kopplat till ventilationssystem och 
betongkonstruktion. (Eicker & Vorschulze, 2008) 

 
Resultatet av undersökningen visade på att den bortförda värmen från 
borrhålsvärmeväxlaren för konferensrummet under bruk lyckades hålla lufttemperaturen i 
komfortabla nivåer. Den lyckades hålla temperaturen under 26˚C samt ett COP-värde för 
kyla mellan 13 respektive 20 under den studerade två årstiden (Eicker & Vorschulze, 2008). 
Det visade sig dock att den bortförda värmen från borrhålsvärmeväxlaren var relativ låg i 
genomsnitt, både för ventilations- och golvsystemet. Detta låg till grund av de valda 
temperaturnivåer som verkade i systemet och den begränsade arean för markyta. 
Golvsystemet hade en hög-tempererad ingående kyla på 18 ˚C och på grund av risken för 
kondens var denna temperatur systemets minimum. Detta resulterade i en låg 
värmeupptagning i lobbyn, där temperaturskillnaden mellan ingående och utgående 
köldbärare endast blev 2 K. Pumpsystemet för golvet visade sig vara känslig för höga tryckfall 
och resulterade i att dess verkningsgrad sjönk under 40 % vid drift, detta missgynnade COP 
värdet (Eicker & Vorschulze, 2008).  
 
I en annan studie av Fadejev & Kurnitski (2015) modellerades ett borrhålslager med 196 
borrhål på en yta av 3422 m2 i simuleringsprogrammet IDA ICE. Med syfte att undersöka 
potentialen för säsongslagring av energi för att tillfredställa byggnads värme- och kylbehov 
via värmepump och frikyla. Simuleringsresultatet visade på att frikylan från borrhålslagret 
kunde möta byggnadens kylbehov mestadels av tiden och erhålla ett behagligt 
inomhusklimat. Dock visade sig på längre sikt ur simuleringar att borrhålslagret prestanda 
efter en 20 årsperiod försämrades. Detta orskades av att värmeuttaget till slut var större än 
tillförseln. Det visade och styrkte på hur väsentlig den balans mellan värmeuttag och 
värmetillförsel är för borrhålslagrets hållbarhet och livslängd (Fadejev & Kurnitski, 2015). 
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Kontorsfastigheten Entré Lindhagen färdigställdes år 2014 och är idag ett av Europas mest 
energieffektiva kontorsfastigheter. Byggnaden lokaliserat sig på Kungsholmen i Stockholm 
och är Skanskas nya huvudkontor som delas tillsammans med Nordea på en 55 000 
kvadratmetersyta. Det särskilda med kontorsfastigheten är hur energikraven har hamnat 
50 % under Boverkets krav. Skanska har fått två utmärkelser bland annat LEED som grundar 
sig på klassificering på resursanvändning, byggnadens läge, utformning och inomhusklimat 
samt minskad energianvändning och avfall. Entré Lindhagen är självförsörjande vad gäller 
kylbehov vilket gör det ypperst intressant för denna studie (Gräslund, 2016). 
 
Kylsystemslösningen som har gjorts i kontorsfastigheten består tillgrund av ett unikt system 
som är patenterad av Skanska. Patentet har valt att kallas Skanska Deep Green Cooling med 
grund idén att värmen från sommaren lagras till vintern och kylan från vinter utnyttjas under 
sommaren, en säsong borrhålslager som det kallas i tekniska sammanhang. Det intressanta 
med kylsystemet är dess enkelhet som har visat sig vara lösningen för ett effektivt samt 
lönsamt system.  
 
Dimensioneringen av ventilationssystemet hade nya innovativa lösningar som visade sig 
minimera elförbrukningen av fläktar och tryckfall över ventilationskanalerna. Skanska har 
valt att ha en dimension på ventilationskanalerna i kombination med konstant luftflöde. 
Tillufttemperaturen är även konstant med en temperatur på 20 - 21°C året om. Den tillförda 
kylan är till mestadels via vattenburenkyla eftersom det minskar bland annat drag. Den 
andelen luftburenkyla är enbart för att bibehålla tillufttemperaturen på 20°C under varma 
sommardagar. Kylsystemet består av ett borrhålslager med totalt 144 borrhål som är 
sammankopplad med en värmeväxlare som distribueras ut till batterier och kylbafflar. 
Systemet har även ett självverkande baffel-system som kan utnyttjas vintertid för frikyla från 
uteluften. Från kontinuerliga mätningar på systemet har det visat sig att kylsystemet är 
ypperst effektiv på grund av borrhålslagret och dess enkla reglering (Gräslund, 2016). 
 

3.5.1.2.  Evaporativ kylning 

Evaporativa system har på senaste år varit en intresseväckande lösning för att sänka höga 
inomhustemperaturer. Jämfört med andra konventionella kylmetoder har det evaporativa 
systemet visat sig vara energibesparande och därmed en alternativ effektiv lösning. Som 
konsekvens av höga kylbehov står byggnadssektorn framför en ny utmaning, att minska dess 
nuvarande energianvändning. Parallellt med att främja användandet av förnybara 
energikällor för att undvika höga inomhustemperaturer genom aktiv kylning. Tekniken är 
vanlig bland länder med höga utomhustemperaturer såsom USA, México och Iran, men de 
senaste åren har kylbehoven ökat generellt i europeiska länder. För sin låga 
energianvändning, låga investerings- och driftkostnader ses tekniken som en lönsam 
tekniklösning. Systemets potential har därför undersökts av (Pomianowski, et al., 2015), där 
olika systemutformningar har varit aktuella för tillgodoseende av byggnadens kylbehov.  
 
Det finns olika systemutformningar som kan tillämpas i ett ventilationsaggregat med 
evaporativ kyla. Dessa arbetar olika bra beroende på verksamhet och klimatförutsättningar.  
Fem olika evaporativa kylsystem (se figur 11 nedan) testades i Danmark för en 
kontorsfastighets kylbehov. Resultatet visade sig ha olika för- och nackdelar (ibid). 
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Figur 10 kretsschema för olika sätt att tillämpa evaporativ kylning. 

Resultatet av denna studie visade på att systemutformning två jämfört med system ett, 
skedde ingen fuktökning i tilluften. Detta påverkade systemets kyleffektskapacitet negativt. 
Den tredje systemutformningen visade ha en större kyleffekt än system ett och två, dess 
absoluta luftfuktighet var då lägre än de resterande systemens. Av samtliga undersökta 
system visade således system fem ha högst kyleffektspotential, vilket uppnåddes genom att 
förtorka tilluften.  
 
För ett hållbart inomhusklimat ska den relativa fuktigheten vara mellan 40–60 % inomhus, 
detta utesluter mögelskador och är därför mer hållbar på sikt. Indirekta system anses därför 
vara ett mer effektivare och lönsammare alternativ trots högre investeringskostnader (Ibid). 
 
I en studie av Porumb, et al., (2015) gjordes en utvärdering av ett indirekt evaporativt system 
för en analys av dess kyltekniska potential. Två principiella system användes för en 
jämförande analys av ventilationssystemets kyleffektspotential. Referenssystemet bestod av 
ett konventionellt luftbehandlingsaggregat med ett multibatteri som både kyler och värmer 
tilluften med en kylmaskin respektive värmepanna. Det evaporativa systemet har en indirekt 
verkan som utformning tillsammans med en värmeåtervinningsdel, ventilationsaggregatet 
kan ses i figur 12 nedan.   
 
Dessa system applicerades i ventilationen för en kontorsfastighet på 18 000 m2 och skulle 
främst tillgodose byggnadens kylbehov (Porumb, et al., 2015). 
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Figur 11 (Porumb, et al., 2015) 

Studien visade att stora energibesparingar för kontorsbyggnader kunde göras med ett 
indirekt evaporativt system till skillnad från det konventionella jämförande alternativet. 
Under uppvärmningen var värmeåtervinningen väldigt effektiv men inte lika verksam under 
kylningen med en reducerande effekt på kylbehovet på 1,5 %. Det indirekta evaporativa 
systemet kunde upprätthålla 83,7 % av den totala kyllasten, vilket medförde en minskad 
elförbrukning på 80 %. Med rätt driftförhållanden och systemreglering kunde det 
evaporativa ventilationssystemet köras effektivt. Dess förutsättningar baserades på 
klimatförhållanden i Rumänien, där utomhustemperaturens variationer har en stor påverkan 
på systemets reglering (ibid). 

3.5.1.3.  Borrhålslager med värmepump 

Det har konstaterats att markkopplade värmepumpar presterar bättre än den konventionella 
luftvärmepumpen på grund av mindre varierande temperaturer hos värmekällan genom året 
(Man, et al., 2010). Att nyttja en värmepump med marken som värmekälla kan värme 
utvinnas under värmepumpsdriften på vintern och sedan frikyla på sommaren. Under 
värmepumpsdriften kyler marken samtidigt som den levererar värme under vinterndriften 
som i kontrast till sommardriften utvinner frikyla och som därmed värmer marken. Systemet 
ska således vara balanserat i uttag- och tillförsel av värme, så att det långsiktigt ej sker något 
energiuttag ur marken (Rosén, et al., 2001).  
 
Eicker & Vorschulze (2008) föredras det att borrhålsvärmeväxlare under sommarperioden 
nyttjas för frikyla och under vinterperioden kompletteras med värmepump, för att möta 
byggnadens kyl- och värmebehov. Detta har visat sig resultera i lägre kostnader än att direkt 
utvinna värme och kyla ur borrhålsvärmeväxlaren. På grund av att kostnaden av direkt 
kylning är beroende av medeleffekten levererad av värmeväxlaren vilket sin tur påverkar 
temperaturskillnaden mellan berggrunden och inloppstemperaturen på köldbäraren. Dock är 
utnyttjandet av direkt kyl-och uppvärmning att föredras ur energisynpunkt gällande 
energianvändningen. 
 
En värmepump presterar optimalt vid små temperaturlyft mellan där värme avges och där 
värme upptas. Med borrhålslager som värmekälla, innefattas detta av temperaturen mellan 
berget och köldbäraren samt köldbäraren och värmepumpens köldmedium (Björk, et al., 
2013). 



34 

Att ha en hög utgående köldbärartemperatur från borrhålslagret minimerar temperaturlyftet 
hos värmepumpen som således ökar dess värmefaktor om kondenstemperaturen är låg 
(Björk, et al., 2013). En grads sänkning av köldbärartemperaturen minskar värmepumpens 
COP med omkring 2–3 %, vilket innebär att elförbrukningen ökar med ca 3 % per sänkt grad 
inkommande köldbärartemperatur vid värmeuttag. För att upprätthålla små temperaturlyft i 
värmepumpen krävs det således effektiva värmeväxlare med optimalt cirkulationssystem 
med små förluster.  
 
I studien av Zhai, et al. (2013) undersöktes ett system bestående av en värmepump, en 
avfuktare och ett borrhålslager som energikälla för en biblioteksbyggnad med högt kylbehov i 
Shanghai, Kina. Borrhålslagret hade 280 hål respektive 80 m djupa. Kylan och värmen 
försågs till ett kylbatteri respektive värmebatteri i ett ventilationsaggregat som totalt förser 
en yta på 8000 m2. Systemet reglerades med ventiler beroende på säsong eller behov. Under 
sommardriften när kyla produceras sjönk tillluftstemperaturen markant på grund av den 
avfuktning som sker i kylbatteriet. En återuppvärmning av luften var därför nödvändig för att 
hålla tillluftstemperaturen i de komfortabla nivåer och speciella krav som ställts för 
byggnaden. Genom att utnyttja en del av överskottsvärmen från värmepumpen som annars 
förs ner i borrhålslagret kan en uppvärmning av tilluften erhållas. Värmen förs till ett 
värmebatteri placerad efter kylbatteriet. Systemet sattes i bruk 2008 och resultatet baserades 
på samtliga års experiment data. Figuren nedan visar flödesschemat över borrhålslagret 
kopplat till byggnadens ventilationssystem. 
 
 

 
Figur 12 Flödesschema över borrhålslagret med värmepump kopplat till ventilationssystem. 

 (Zhai, et al., 2013) 

Studien visar på att de speciella krav för inomhusklimatet byggnaden kunde tillfredsställas av 
systemets utformning och drift. Resultatet visar även att den värmeåtervinning som sker från 
kondensorn för återuppvärmning av tilluften är mycket viktig för att upprätthålla en mer 
hållbar balans mellan det värmeuttag och värmetillförsel som sker under systemets drift 
genom året. Studien mynnar ut i problematiken att ifall värmeåtervinningen ej skulle 
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tillämpas, skulle aktiva värmeuttaget vara 44,5 % mindre än den aktiva värmetillförseln. 
Detta innebär att efter 15 års period i drift skulle marktemperaturen vara 26˚C i kontrast till 
21˚C med värmeåtervinning, med den initiala marktemperaturen på 18 ˚C som är för 
Shanghai. Detta skulle få seriösa konsekvenser på borrhålslagret termiska balans och 
prestanda på längre sikt än om värmeåtervinningen ej hade tillämpats (Zhai, et al., 2013). 
 
I en tidigare tidskrift av Hesaraki, et al. (2014) undersöktes och jämfördes tidigare studier om 
olika metoder för säsongslagring av energi med en värmepump för att möta byggnaders 
värme och kylbehov. Tekniken för borrhålslager med värmepump undersöktes för flera olika 
typer av driftfall med bland annat solfångare som komplement för tillgodoseende av 
byggandens värme- och kylbehov. Kylan som tillgodosåg kylbehovet var endast frikyla från 
borrhålslagret. Byggnader med både värme- och kylbehov har det visats att antingen akvifär- 
eller borrhålslagring har varit mest effektiva system (Hesaraki, et al., 2014). I en annan 
studie av (Williams, et al., 1979) kom det även fram till att säsongslagring av energi var mest 
kostnads-effektivt i hög-latitud länder, d.v.s. i länder belägna i de nordligare delarna av 
världen. 
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4 AKTUELL STUDIE 

I denna del presenteras de olika kylsystemlösningarna för den aktuella studien. Deras 
tekniska förutsättningar, integrering med kontorsfastigheten undersöks gentemot 
byggnadsmodellen. Ekonomiska förutsättningar och underlag för den aktuella 
miljöpåverkan beskrivs för varje systemlösning. 

4.1 Kylsystemen 
Den ökade trenden av komfortkyla och processkyla inom kontorsfastigheter för en mer 
behaglig inomhusmiljö sätter krav på kylsystemets prestanda och energianvändning. Till 
skillnad från det konventionella kylsystemsalternativet såsom kylmaskinen, finns 
möjligheten att till en stor del utnyttja frikylan från ett säsongsborrhålslager för 
tillgodoseende av byggnadens kylbehov. Att aktivt lagra energi under marken mellan 
säsonger är ingen ny teknologi men sättet att hantera systemet med samverkande 
temperaturer i själva integreringen i byggnaden har ej tidigare undersökts ingående.  
 
Ett säsongsborrhålslager är speciellt lämpade för verksamheter som har höga värme- och 
kylbehov eftersom det råder en balans mellan uttag och tillförsel. Kontorsfastighetens 
verksamhet är i huvudsak kontorslokaler med en del lokaler med högre kylbehov som 
exempelvis serverrum, datahallar och gym. Fastigheten har det generella effektbehovet som 
kommersiella byggnader har, med ett varierande behov beroende på årstid, veckodag och tid 
på dygnet. Genom året har fastigheten ett konstant kylbehov s.k. processkyla vilket utger 
själva baslasten för det specifika kylsystemet och under somrarna når den sitt max behov.  
 
Fastigheten har höga värmelaster under vinterperioden och små under sommarperioden, 
vilket kan ses längre ner i figur 16. Den andel processkyla från den luftburna kylan är ett 
självverkande- och behovsstyrt system som tillgodoser fastighetens kylbehov under 
verksamhetstider. Däremot utanför verksamhetstider så kommer kylan att hämtas direkt 
ifrån respektive kylproducent och distribueras som vattenburen kyla, för att tillgodose det 
resterande processkylebehov i byggnaden. Detta gäller under hela året. 
 
Ett borrhålslager och som i kombination med olika system, såsom evaporativ kylning och 
värmepump undersöks således. De olika systemutformningarna ska tillgodose 
kontorsfastighetens kylbehov genom förvärmning, förkylning eller efterkylning av tilluften i 
ventilationsaggregatet och förse anslutna baffelsystem med vattenburen kyla. Det existerar 
en rad olika systemutformningar och regleringar för hur den vattenburna kylan kan 
distribueras. En relevant angelägenhet i denna studie är att utnyttja frikylan i utomhusluften 
i den mån som kan. Principen för systemen utöver referenssystemet är att nyttja frikylan i 
luften för att kyla och återvinna energi. 
 
De olika kylsystemsutformningarna jämförs med referenssystemutformning bestående av en 
kylmaskin och kylmedelkylare. Detta för att kunna värdera och relatera de olika kylsystemens 
energianvändning, mängden köpt energi samt utgörande miljöpåverkan tillvarandra.  
Byggnaden ska modelleras och verifieras mot dess specifika utformning, energianvändning 
samt effektsignatur för att sedan kunna användas som grundmodell för applicering av 
respektive kylsystem. Systemen kommer att simuleras och verifieras i energi- och 
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systemsimuleringsprogrammen IDA ICE och Polysun. Utifrån deras resultat kan analyser och 
slutsatser dras över deras potential och lönsamhet. 

4.1.1 Referenssystem – Kylmaskin med kylmedelkylare 

En kylsystemutformning bestående av en kompressordriven kylmaskin tillsammans med en 
kylmedelkylare ska förse kontorsfastighetens kylbehov. Kylmaskinen består av fyra ingående 
huvudkomponenter med cirkulerande köldmedium. Systemet är utformat som ett indirekt 
system som arbetar i två steg. Innebärande att varken förångaren eller kondensorn är i direkt 
kontakt med den fluid som kyler respektive värmer, i vårt fall uteluften och rumsluften. 
Förångarkretsens köldbärare tar upp den värme som ska föras bort från ute- och rumsluften 
som sedan värmeväxlas i förångaren med köldmediet. 

 
 

Figur 13 Systemschema över en kylmaskin med kylmedelkylare 

För att ha potentialen till att kyla köldmediet i den mån som krävs i kondensorn så är en 
installerad kylmedelkylare för kylmedelskretsens nödvändig.  

4.1.1.1.  Driftsättning 

Under vinterdriften cirkulerar köldmediet genom förångaren och värmeväxlas med 
baffelkretsens köldbärare som förser först ventilationsaggregatets kylbatteri med en låg-
tempererad kyla på ca 8˚C. På grund av den låga köldbärartemperaturen behövs 
kondensskyddväxlare för baffelsystemet, detta för att undvika den kondensutfällning som 
kan ske då systemet arbetar våt kyla. Detta innebär att en justering av köldbärarens 
framledningstemperatur i baffelsystemet görs till en önskad temperaturgräns. För denna 
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systemutformning i studien bestämdes framlednings- och returledningstemperatur på 
baffelsystemet till 15˚C respektive 18˚C. 
 
Värmeväxlingen i rummet mellan köldbäraren och rumsluften resulterar i en uppvärmning 
av köldbäraren till 18˚C som innebär en nedkylning av rumsluften. Under vintern kommer 
värmeåtervinningen i ventilationsaggregatet sköta uppvärmningen av uteluften och i 
extremfallen vid låga temperaturer kommer ett eftervärmningsbatteri assistera till att nå 
börvärdet. Den önskvärda temperaturgränsen för tilluften under vintertid är något högre än 
för sommaren, där båda rör sig i ett temperaturintervall på 19 – 20˚C för denna 
systemutformning. 
 
Med den ökande utomhustemperaturen som sommaren innebär, resulterar i ett ökat 
kylbehov för fastigheten och således en konstant tillförsel av låg-tempererad kyla från 
kylmaskin till bafflar och kylbatteri i ventilationsaggregatet. Systemutformningen för 
baffelkretsen i denna drift kommer att konstant hämta kyla ur kylmaskinens förångarkrets. 
Köldbäraren fördelas därefter i en trevägsventil mellan kylbatteriet respektive baffelsystemet. 
Returen från kylbatteriet och baffelsystemet förs tillbaka till förångaren som således kyler ner 
köldmediet. Dess inloppstemperatur förs sedan tillbaka den till kylbatteri och baffelsystem. 
Kylmaskinen tillgodoser hela byggnadens effektbehov konstant under sommaren utan någon 
reglering.  

4.1.2 Borrhålslager med hög-tempererad kyla 

En systemutformning bestående av ett borrhålslager ska i huvudsak förse 
kontorsfastighetens kylbehov genom förvärmning- och kylning av tilluften i kylbatterier samt 
kyla till baffelsystemen. Borrhålslagret i denna systemutformning dimensioneras för att täcka 
det totala kyleffektsbehovet för fastigheten, vilket specifikt sker under sommarperioden. 
Under vinterfallet kyler köldbäraren borrhålslagret genom det värmeuttag som görs och 
under sommarfallet värms det upp genom det kyluttag som görs. Värmeväxlingen mellan 
borrhålet och byggnadens köldbärarsystem sker i dess undercentral som därefter förs vidare 
till kylbatterier och bafflar. Figuren nedan visar översiktligt hur kylsystemet är byggt 
komponent och reglermässigt. 



39 

 
 

Figur 14 Systemschema för borrhålslager  

 
I denna systemutformning undersöks kylsystemets potential till att förse byggnadens med en 
hög-tempererad kyla på 17˚C. Kylsystemets driftstyrning för vinter respektive 
sommarperioden ser olika ut. Regleringen beror främst av utomhustemperaturen och har 
därefter diverse regleringar för att kunna ta till vara på frikylan.  

4.1.2.1.  Vinterdriftsättning 

Under vinterdriften värmeväxlas baffelkretsens köldbärare med borrhålslagrets hög-
tempererade kyla i den mån som är nödvändig för att bibehålla framledningstemperatur på 
17 ˚C. När utomhustemperaturen är låg görs en omprioritering i systemet och tar tillvara på 
frikylan i luften för att tillgodose byggnadens processkylebehov. Systemet regleras därför om 
och sluter en krets med baffelsystemet och ventilationsaggregatets eftervärmningsbatteri. 
 
Värmeväxlingen mellan rumsluften och köldbäraren, resulterar i en uppvärmning av 
köldbäraren till ungefär 22˚C. Den uppvärmda returen från baffelsystemet har nu en 
temperatur som är tillräcklig hög för att kunna tillgodose en del av den nödvändiga 
uppvärmningen av utomhusluften. Baffelsystemets retur regleras därför om till 
ventilationaggregatets eftervärmningsbatteri som därmed kyler köldbäraren. Parallellt med 
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detta sker en uppvärmning av uteluften, som sedan blir tilluften. I denna systemutformning 
har en tilluftstemperatur mellan 19 – 20 ˚C valts. Värmeåtervinningen i aggregatet sköter 
den resterande nödvändiga temperaturökning som i återstår, i de fall således när det är 
riktigt kallt ute. Utgående köldbärartemperatur från eftervärmningsbatteriet sänks till ca 
17˚C och har därmed återgått till sin ursprungstemperatur. Köldbäraren förs därefter tillbaka 
till baffelsystemet och på så sätt kan den bortförda värmen ur köldbäraren utnyttjas.  
 
Denna systemutformning och reglering gör det möjligt att tillfredsställa kylbehovet i 
kontorslokalerna, förvärma uteluften en viss mån samt möjligheten att återvinna kylan för 
köldbäraren till baffelsystemet.  
 
Denna systemutformning skapar dock en viss obalans mellan det uttag och tillförsel av energi 
i borrhålslagret, systemet behöver därför kompletteras med en ytterligare systemlösning för 
att upprätthålla en energibalans. Grundsyftet med denna systemutformning är att utnyttja 
frikylan från uteluften så mycket som möjligt även om det kan skapa en viss obalans i 
borrhålslagret. Detta medför på så sätt ett självverkande baffelsystem som kan tillgodose 
byggnadens processkylebehov, genom att återvinna kylan i köldbäraren. Detta gör systemet 
mer effektivt genom att minska andelen köpt energi.  
 
Genom att använda det slutna baffelsystemet effektivt för värmning av uteluften kommer 
borrhålslagret inte utnyttjas fullt ut. Värmeväxlingen mellan borrhålslagret och baffelkretsen 
är beroende av den varierande utomhustemperaturen. Resultatet av denna reglering blir att 
nedkylningen av borrhålslagret blir otillräcklig och ett markvärmesystem kommer att behöva 
kompletteras till kylsystemlösningen. Det är således viktigt att det råder balans över året 
mellan tillförsel och uttag av värme till borrhålslagret. Detta för att temperaturen i 
borrhålslagret ska hålla sig inom rimliga gränser och borrhålslagrets funktion kunna 
bibehållas. 
 
Genom att utnyttja ett kylbatteri under vintern kan en andel av utomhusluften förvärmas 
ytterligare under vintern, innan utomhusluften når eftervärmningsbatteriet i den 
självverkande baffelkretsen. Samtidigt kyls borrhålslagret genom det värmeuttag som görs. 
Kylbatteriet är egentligen dimensionerad sommarens köldbärartemperaturer men tillämpas 
för förvärmning under vintern. Batteriet är placerat innan värmeåtervinningen i aggregatet 
och dess tillämpning är beroende på temperaturen på uteluften. Markvärmesystemet som 
kommer kompletteras till systemet och har som syfte att upprätthålla balansen i 
borrhålslagret. Detta kommer därför att resultera att det konstant kommer att köras i den 
mån som går. Kylbatteriets tillämpning är begränsat till ventilationsaggregatets drifttider 
men markvärmesystemet kan köras konstant. Eftersom utomhustemperaturen alltid varierar 
kan inte värmedumpningen från kylbatteriet eller markvärmesystemet garanteras. Med 
denna anledning har det valts att ytterligare komplettera systemet med en mindre 
kylmedelkylare. 
 
Den självverkande baffelkretsen är sluten och regleras beroende på hur 
utomhustemperaturen varierar. Främst under vinterdriften kommer denna systemkoppling 
kunna utnyttjas, när således det är kallt utomhus. Övergången mellan vinter och vår gör det 
svårare för systemet att klara kylbehovet på grund av den ökade utomhustemperaturen, 
vilket försvårar kylåtervinningen från köldbäraren i baffelsystemet. Detta kommer att 
resultera i en viss omreglering av den slutna kretsen och för att kunna kyla returen från 
baffelsystemet tillräckligt nog, för att sedan återföras till bafflarna. Vid denna 
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årstidsövergång mellan vinter och vår kommer uppvärmningen av utomhusluften vara 
beroende av den varierande utomhustemperaturen, vilket gör att systemet måste nyttja 
borrhålslagret mer och mer. 

4.1.2.2.  Sommardriftsättning 

Under sommardriften har kontorsfastigheten större kylbehov och som således resulterar i ett 
direkt uttag av kyla ur borrhålslagret. Systemet kommer följaktligen att distribuera kylan från 
borrhålslagret mellan kylbatteriet och baffelsystemet. Returen förs tillbaks ner till 
borrhålslagret för värmeväxling och sedan tillbaka till baffelkretsen. 
 
Denna systemdrift för sommaren utnyttjas hela borrhålslagrets kyleffektskapacitet för 
tillgodoseende av byggnadens kylbehov, på grund av det ökade kylbehov sommaren innebär. 
Kyluttaget ur borrhålslagret resulterar i en uppvärmning i borrhålen, där denna värme 
utnyttjas sedan återigen under vinterperioden för markvärme och förvärmning av 
utomhusluften. Det värmeuttag som markvärmesystemet medför innebär en nedkylning av 
borrhålslagret, detta utnyttjas sedan för sommarens kylbehov. Dessa uttag och tillförsel av 
energier i borrhålslagret går runt i cykler genom årsperioderna.  

4.1.3 Borrhålslager med evaporativ kyla 

Den tredje systemutformningen består av ett borrhålslager med ett indirekt evaporativt 
system i ventilationsaggregatet. Principen för detta system är att använda sig av ett 
borrhålslager som tillgodoser byggnadens vattenburna kylbehov samt ett indirekt evaporativt 
system som tillgodoser det luftburna kylbehovet. Systemets driftstyrning varierar mellan 
årstiderna och är således lik systems två utformningar. I denna kylsystemsutformning 
undersöks potential att förse byggnadens med en mellanhög-tempererad kyla på 16˚C och en 
tilluftstemperatur mellan 19 – 20 ˚C. Figuren nedan visar översiktligt hur kylsystemet är 
byggt komponent och reglermässigt. 
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Figur 15 Systemschema för borrhålslager med evaporativ kyla 

4.1.3.1.  Vinterdriftsättning 

Under vinterperioden körs systemet med samma regleringsprincip som för system två, där 
den kalla uteluften utnyttjas i den självverkande baffelkretsen. Returen på köldbäraren i 
baffelkretsen är i detta system 21°C och distribueras sedan till eftervärmningsbatteriet. 
Beroende på hur utomhustemperaturen varierar kommer att avgöra dess systemets nyttjande 
av den självverkande baffelkretsen.  
 
Den evaporativa processen i ventilationsaggregaten utnyttjas inte under vintertid eftersom 
utomhustemperaturen är redan så pass låg att det behövs ingen ytterligare kylning. Likt det 
tidigare beskrivna systemet så är ventilationsaggregatet verksam endast arbetstider  
06.00 – 18.00 vardagar och därav är den luftburna kylan begränsad. Kylbehovet under 
vintertiden tillgodoses huvudsakligen från den vattenburna kylan och från frikylan i luften. 
Ytterligare uppvärmning av tilluften sker i värmeåtervinningsväxlare, där värme tas från 
frånluften.  
 
Som tidigare beskrivet i föregående system så är värmebalansen i borrhålslagret väldigt 
väsentligt för dess funktion och att temperaturen i lagret hålls inom rimliga gränser.  
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Kylbatteriet kommer även här utnyttjas under vintertid för förvärmning av uteluften innan 
den når värmeåtervinningsväxlaren. Ett markvärmesystem och en mindre kylmedelkylare 
kommer även i detta system kompletteras med syfte att kunna upprätthålla borrhålslagrets 
värmebalans.  

4.1.3.2.  Sommardriftsättning 

Under högre utomhustemperaturer utnyttjas det indirekta evaporativa systemet. Systemet 
verkar genom en dysbefuktning i frånluften och som sedan i korsströmsvärmeväxlaren 
värmeväxlar kylan till tilluften. Borrhålslagret i detta system är mindre dimensionerat i 
jämförelse med föregående system två och är på grund av att det endast skall tillgodose den 
vattenburna kylan till baffelsystemet. Vid högre värmelaster än den dimensionerade lasten så 
kan kyla tillföras i tilluften genom ett efterkylningsbatteri. Den indirekta evaporativa 
processen ska klara av oförutsedda värmelaster, men den disponibla kyleffekten bestäms av 
frånluftens tillstånd. 
 
Den relativa- och absoluta luftfuktigheten är faktorer som bestämmer kyleffekten som kan 
nyttjas i detta evaporativa system. Den andel fukt som befuktas i frånluften beror främst på 
hur mättad luften är. Under sommaren räknas det med att relativa luftfuktigheten i 
frånluften är högre än den andel som förekommer under vintern, detta begränsar kyleffekten.  
 
Under verksamhetstider är systemet utformat för att klara av effektbehoven med de 
regleringarna samt fördelningen av luftburen och vattenburen kyla. När 
ventilationsaggregatet är ur drift är det borrhålslagret som förser kontorsfastigheten med 
vattenburen kyla. 

4.1.4 Borrhålslager med värmepump 

System fyra består av ett borrhålslager och ett integrerat värmepumpsystem, som ska 
tillgodose byggnadens kylbehov med en mellanhög-tempererad kyla på 16°C. I denna 
systemutformning har en tilluftstemperatur mellan 19 – 20 ˚C valts. Detta system utnyttjar 
energier mellan borrhålslagret och värmepumpen, genom att dra nytta av värmepumpens 
förångarsida kan borrhålslagrets storlek minskas. Detta resulterar i ett erhållet värmetillskott 
som utnyttjas för tappvarmvatten uppvärmning. Värmepumpen kommer att dimensioneras 
för den lägsta värmebaslasten under sommaren och borrhålslagret ska dimensioneras för att 
klara av kyleffekttopparna under sommaren. Värmepumpen kommer att tillgodose baslasten 
för värmebehovet under året, vilket sker under sommaren. Frikylan från luften utnyttjas även 
i detta system under vintern. Följande figur över kretsschemat beskriver 
systemutformningen i detta system.  
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Figur 16 Systemschema för borrhålslager med ett värmepumpsystem 

4.1.4.1.  Vinterdriftsättning 

Under vintern kommer den andel frikyla från uteluften att utnyttjas via den självverkande 
baffelkretsen, likt föregående system. Framledningstemperaturen i den slutna kretsen är 
16°C och uppskattas att ha en returtemperatur på 21°C. Beskrivet likadant i föregående 
system så verkar ventilationsaggregatet endast under arbetstider och det kylbehov som 
behöver tillgodoses utanför dessa tider utgörs av vattenburen kyla från baffelsystemet. Med 
anledning att ventilationen går ur drift kan inte den självverkande baffelkretsen tillämpas, 
under dessa tider hämtas kylan från förångarsidan på värmepumpen och borrhålslagret. 
 
Som beskrives i föregående system är värmebalansen i borrhålslagret väldigt väsentligt för 
dess funktion och att temperaturen i lagret hålls inom rimliga gränser. För att upprätthålla 
denna balans så kommer även här kylbatteriet utnyttjas under vintertid för förvärmning av 
uteluften innan den når värmeåtervinningsväxlaren. Ett markvärmesystem och en mindre 
kylmedelkylare kommer även i detta system kompletteras för att kunna upprätthålla 
borrhålslagrets värmebalans. Värmepumpens producerade värme kommer att utnyttjas för 
uppvärmning av tappvarmvatten i byggnaden och kommer därmed att tillgodose hela 
byggnadens värmebehov under sommaren. 
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4.1.4.2.  Sommardriftsättning 

Under sommardriften är kylbehovet större och den självverkande baffelkretsen kan ej längre 
nyttjas på grund av de högre utomhustemperaturerna. Detta kommer således resultera i ett 
direkt uttag av kyla ur borrhålslagret. Systemet kommer följaktligen att distribuera kylan från 
borrhålslagret mellan kylbatteriet och baffelsystemet som sedan förs tillbaka till 
borrhålslagret. Beblandningspunkten mellan borrhålslagret och förångarsidan på 
värmepumpen är inställd på att erhålla en köldbärartemperatur på 16°C, som sedan 
distribueras kylan vidare till batterier och bafflar.  

4.2 Kontorsfastigheten 
De beskrivna systemutformningarna och dess olika driftregleringar är utformade för att 
kunna hantera de olika värme- och kyllaster som kan förekomma för kontorsfastigheten 
under året. För att kunna jämföra och validera dessa kylsystemsutformningar behövdes en 
byggnadsmodell skapas, var systemen kunde appliceras samt simuleras. Modellen ska 
efterlikna en befintlig kontorsfastighet med allmänt normala effektbehov under året. Ett 
simuleringsprogram ska sedan utvärdera kylsystemutformningarna gentemot dess 
prestanda, gällande energi- och elanvändning. En befintlig kontorsfastighet med en allmänt 
vanlig energiprofil var specificerad av Ramböll, lokaliserad i Stockholm Bromma. Av 
sekretesskäl kommer inte fastighetsägaren av kontorsfastigheten nämnas och specifika data 
kommer anges anonymt. 
 
Byggnaden består av åtta våningsplan med garageutrymme medräknat vilket ger en total area 
på 53 699m2. I Kontorsfastigheten har diverse verksamheter hyrt in sig i de tillgängliga 
lokalerna. Effektbehovet under året för byggnaden ser ut enligt följande graf där fjärrvärme, 
fjärrkyla samt elen fördelats över året. 
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Figur 17 Kontorsbyggnadens energianvändnings på timbasis under året. 

Energianvändningen är uppmätt från november 2014 och ett år framåt. Kurvorna för 
byggnadens respektive kyl- och värmebehov påverkas av det varierande utomhusklimatet 
genom året, vilket kan ses i figur 18 ovan. För byggnaden är värmebehovet som högst under 
vintern och som lägst under sommaren, medan kylbehovet å andra sidan är lägst på vintern 
och högst på sommaren, vilket är vanligt för kontorsfastigheter.  
Följande energianvändning hade kontorsfastigheten under året. 

• Fjärrvärme     2880 MWh 
• Fjärrkyla         1370 MWh 
• Fastighetsel    1880 MWh 
• Hyresgästel     1778 MWh 

 
Fastigheten kategoriseras som storförbrukare av Ramböll på grund av byggnadens klimatskal 
och dess interna verksamheter, vilket har resulterat i en hög energi-och elanvändning. 
Fastighetens ventilationssystem består av tre stora luftbehandlingsaggregat med 
värmeåtervinning. Det har konstaterats att vid lägre utomhustemperaturer försämras 
värmeåtervinningens verkningsgrad avsevärt. Därav ökar värmebehovet mer än nödvändigt 
under kalla dagar. Fastigheten har även ett stort kylbehov under resten av året och i samband 
med värmebehovet ska de utvalda systemlösningarna kunna lösa diverse 
energieffektivisering. Ventilationens verksamhetstider är vardagar mellan 06.00 - 18.00. Alla 
aggregat är tänkta att förse hela kontorsfastigheten med ett projekterande luftflöde på 
omkring 95 m3/s. Byggnaden har lokaler med specifika behov så som gym, serverrum samt 
mötesrum och hörsalar som kräver större flöden och lägre temperaturer av ventilationen för 
en behaglig komfort. 
 
En viktig del som genomfördes innan modelleringen av kontorsfastigheten var att 
normalårskorrigera byggnadens energianvändning. Detta görs för att justera eventuella 
avvikelser på energiförbrukningen som påverkas av utomhustemperaturen. Genom att 
jämföra antal graddagar för det aktuella månaderna med ett normalår erhålls en 
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korrigeringsfaktor. Med denna faktor kunde det ses hur stor avvikelse byggnadens 
energianvändning hade jämförelsevis med normala klimatförhållanden för ett år.  

4.2.1 Modellen i IDA 

Byggnadsmodellen modellerades i energisimuleringsprogrammet IDA ICE och som 
systemmässigt skall likna den befintliga kontorsfastigheten. Den befintliga 
kontorsfastigheten har en relativt osymmetrisk utformning med olika nivåhöjder på olika 
delar av klimatskalet samt ljusgårdar på vissa delar av taket.  
 
För att lättast modellera byggnaden i programmet har vissa förenklingar gjorts för att 
areamässigt stämma överens med den befintliga fastigheten. Syftet är att testa de olika 
kylsystemutformningarna på byggnadsmodellen, därför är det av betydelse att efterlikna den 
generella kontorsbyggnadens energi- och effektsignatur. Genom att jämföra 
byggnadsmodellen med den befintliga fastigheten kan denna verifieras mot dess verkliga 
energianvändning och effektsignatur för dess verklighetstrogna syfte. Modellen ska 
representera en generell kontorsfastighet i det svenska fastighetsbeståndet. 
 
För att med ett brett spektrum utvärdera byggnadens prestanda med hänsyn till 
utomhusklimatet, görs simuleringar för ett år. Den installerade klimatfilen för den 
geografiska platsen definierar det varierande utomhusklimatet. Den modellerade byggnaden 
består av sex våningar, varav de två understa våningar är helt och delvis under jord på grund 
av nivåskillnader i marken. Dessa två våningar består av både garage och delvis 
kontorslandskap. Detta kan ses i figuren nedan, där våningen som är helt under jord ej kan 
skådas i figuren.  
 

 
 

Figur 18 Den modellerade byggnaden i IDA ICE 

Resterande våningar består av kontorslandskap med kontorsverksamhet. Mer ingående har 
byggnaden två ljusgårdar på taket men dessa försummas i denna studie, taket modelleras 
istället som ett vanligt tak utan öppningar. 
 



48 

Byggnadsskalet i IDA utger själva byggplattformen och samtlig nödvändig uppdelning 
specificeras i form av zoner. Lokaler med ett varierande och skilt behov definierades enkelt i 
funktionen zoner i IDA, där alltifrån utformning, material, behov och reglering kan 
innefattas. Höjdnivån på byggnaden bestäms av det antal zoner som definieras i de olika 
höjdplanen som utgås efter den aktuella byggnadskonstruktionen. 

4.2.1.1.  Zonerna 

Våningarna i modellen är uppdelade i olika zoner, beroende på deras verksamhet och vilken 
geografisk riktning fasaden har. För att göra en enkel och bra utformning av 
kontorsfastigheten i IDA ICE antogs och gjordes förenklingen att fördela den totala 
fastighetsarean på totalt sex våningar. Varje våning tillgavs en area på 8 982,5 m2 som 
tillsammans blir en total fastighetsarea på 53 895 m2.  
 
Varje vånings specifikationer utformades med de antagandena som gjorts för byggnadens 
interna verksamheter. Samtliga zoner har samma höjdnivå mellan bjälklag som är fyra meter 
med en antagen undertakshöjd på 0,5 meter mellan undertak och tak. 
Zonfördelningen och verksamheterna för varje våningsplan i modellen har delats upp på 
följande sätt:  

• Våning -1, garage/serverrum. Hela våningen är en zon och är i behov av processkyla. 
• Våning 0, till störst del garage, serverrum och liten kontorsverksamhet, med en zonfördelning 

därefter. Garaget/serverrummet är i behov av processkyla. 
• Våning 1-4, kontorsverksamhet. Husets utformning består av tre olika husdelar med olika 

geografiska riktningar, mot sydost, söder och sydväst. Därför är zonfördelningen fördelad efter 
dessa tre områden. En del i våning fyra är även i behov av processkyla. 
 
 

 
 

Figur 19 Zonfördelningen från våning 1 till våning 4 
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Figuren nedan visar hur ventilationsaggregatet är konstruerat i IDA ICE, med respektive 
värmeväxlare, fläktar, batterier samt reglersystem för respektive komponent. Denna 
komponent distribuerar samtliga luftflöden i modellen till alla zoner.  
 

 
 

Figur 20 Ventilationsaggregatet i IDA ICE 

Ventilationssystemet reglersystem är satt på att tilluftstemperaturen ska regleras linjärt 
beroende på hur utomhustemperaturen varierar genom året, dock i en mindre utsträckning. 
Börvärdet har satts till att under kalla förhållanden ge en tilluftstemperatur på 20 grader 
samt vid varmare förhållanden ge en tilluftstemperatur på 19 grader.  
 
Den specificerade tilluftstempraturen är satt på dessa börvärden på grund av de höga 
temperaturerna på köldbäraren i system 2 – 4, vilket annars skulle resultera i mycket stora 
batterier i ventilationsaggregaten. Dessa temperaturgränser valdes även generellt för tilluften 
inom samtliga kylsystem för att hålla systemutformningen så relativt enkelt som möjligt. 
Genom att slippa stora temperatursvängningar i tilluften och hållas nästintill konstant 
genom året kan systemet förenklas en hel del. En annan viktig följd av de valda 
tilluftstemperaturerna är att andelen luftburenkyla som projekteras kommer att vara mindre 
i andelar än den vattenburna kylan. Detta beror på att byggnadens projekterade luftmängd 
och vald tilluftstemperatur inte kan tillgodose byggnadens kylbehov. 
 
Avancerad reglerutrustning blir ej längre nödvändig, vilket även kräver ett visst underhåll 
och tillsyn. Konstant tilluftstemperatur resulterar även i lägre inblåsningshastigheter och på 
så vis mindre tryckfall i systemet dvs över batterierna. En annan påverkande faktor är den 
höga konstanta processkylan som byggnaden är i behov av. Efter ventilationsdriftstider kan 
ej den luftburna kylan tillgodose byggnaden kylbehov och behöver därför en större andel 
vattenburen kyla än luftburen kyla. 
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Hur tilluftstemperaturen varierar genom DUT och DVUT kan ses mer specifikt i figuren 
nedan.  
 

 
 

Figur 21 Variation i tilluftstemperaturen beroende på utomhustemperatur 

4.2.1.2.  Klimatskalet 

Byggnadsmodellens externa och interna väggar består av väggmaterial för kontorsfastigheter 
som generellt kan betraktas som typiska i det svenska fastighetsbeståndet. Klimatskalet 
består mer detaljerat av följande aspekter som visas i nedanstående tabeller. 
 

Tabell 2 Modellens byggkomponenter  

		 Externa	väggar	 Interna	väggar	 Externt	golv	 Internt	golv	 Tak	

Material	
	

Fasadputs,	
cement	

Gips,	
	luftspalt,	
isolering	

Betong,		
L/W	betong,	

golvbeläggning	

Betong,	
	L/W	betong,	
golvbeläggning	

L/W	betong,	
isolering	

U-värde	[W/m2,K]	 0,53	 0,5	 0,59	 1,05	 0,18	
 
Ytterfasadens fönster består av Pilkington Optitherm glas där samtliga fönster har interna 
persienner. Byggnadsfastighetens husdel som är vänd mot söderläge har en extern glasfasad 
utanför ytterväggen på ett avstånd 0,8 meter. Tabellen nedan visar deras specifika detaljer. 
 

Tabell 3 Glasfasad specifikationer 

		
Glas	Pilkington	
Optitherm	 Extern	glasfasad	Sage	

Solvärme	upptagningsförmåga,	G-faktor	 0,55	 0,47	

U-värde	[W/m2,K]	 1	 1,85	
Soltransmittans,	T	 0,47	 0,4	

 
 
Byggnadens totala genomsnittliga U-värde är 0,53 W/m2, K och betraktas generellt som 
typiska värden för en kontorsfastighet.  
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4.2.1.3.  Behovsreglering 

Byggnadsmodellen ska ha likvärdiga behov som den befintliga kontorsfastigheten har, som 
tidigare nämnt innefattande energi och effektsignatur. Utöver det så har den befintliga 
byggnaden specifika verksamhetstider som sträcker sig mellan 06.00 – 18.00 vardagar, som 
gäller för både personalnärvaro och ventilationsdrift.  
 
Börvärden för komfortventilationen angående vilka temperaturgränser som får förekomma i 
inomhusklimatet innan systemet börjar kyla, antogs i det område som anses vara i komfort 
zonen enligt (Warfvinge & Dahlblom, 2010). Systemet har en hystereseffekt med två graders 
skillnad till börvärdesgränserna. Detta är för att systemet ska undvika på och avstängningar 
alltför ofta. Annan kyl och värmeavgivande apparatur kan leda till temperatur avvikelser och 
på sätt påverka inomhusklimatet, således utnyttjas hystereseffekten.  
 
Tidigare nämnt var det totala projekterade ventilationsflödet för den befintliga 
kontorsfastigheten 95 m3/s och utformat i balans mellan till- och frånluften. Samma 
specifikationer gäller för byggnadsmodellen i IDA. Ventilationsflödet specificerades per 
fastighetsarea i enheten L/s, m2 i IDA-modellen med börvärden för minsta respektive största 
luftflöden. Figuren nedan visar samtliga börvärden som är styrande för hela 
ventilationssystemet. 
 

 
 

Figur 22 Börvärden för ventilationssystemet 

Vissa verksamheter i byggnadsmodellen som serverrum har höga kylbehov och kräver en 
konstant processkyla året runt, vilket sätter fokus på att den levererade vattenburna kylan 
från bafflarna möter behovet.  
 
En andel om ¾ av personalen antas ta semester 4 veckor om året under perioden v.27 – v.31. 
Dessa olika behovsregleringar antogs och tillämpades i byggnadsmodellen. 

• Personal i byggnaden endast verksamma vardagar 06.00-18.00 med undantag för helgdagar 
och semester. Personalen antas anlända och lämna byggnaden stegvis.  

• Ventilationen i drift endast vardagar 06.00-18.00 med undantag helgdagar och semester. 
• Konstant processkyla till de områden med högt kylbehov, exempelvis för serverrum. 
• Datorer och apparater antas vara i samma antal med samma driftschema som personalen har. 
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• Fastighetens belysning antas vara på vardagar 06.00-18.00 med undantag för helgdagar och 
semester. Belysningen slås på/av successivt under verksamhetstiderna och under 
semesterperioden behöver endast 1/4 av dess kapacitet användas. 

4.2.2 IDA utdata 

Efter uppbyggandet av byggnadsmodellen med beskrivna regleringar, börvärden samt 
specifika behov kunde simuleringar göras. Simuleringarna i IDA och dess resultat är endast 
ett för-verktyg i denna studie. Dess resultat kommer vara underlag för dimensionering av de 
ingående systemen och för den systemreglering som kommer att göras, dock i ett annat 
energisimuleringsprogram.  
 
Den uppbyggda byggnadsmodellens effekt- och energisignatur i IDA stämde bra överens med 
den befintliga kontorsbyggnadens värden. Vilket tyder på att det specificerade klimatskalet, 
interna lasterna, börvärden och driftscheman verkar vara rimliga för modellen. De mest 
relevanta simuleringsresultat från byggnadsmodellen är storleken på dess kyllast samt se att 
inomhusklimatet är komfortabelt. Sammanfattningsvis kan de erhållna tekniska 
specifikationerna för byggnaden ses i tabellen nedan.  
 

Tabell 4 Översiktlig teknisk specifikation över byggnaden 

	 Enhet	 IDA-modell	

Byggnadsmodellens	volym	 m3	 215	655.0	

Markarea	för	byggnadsmodellen	 m2	 8	994.6	

Byggnadsmodellens	golvarea	 m2	 53	914.0	

Byggnadsmodellens	klimatskalarea	 m2	 33	692.4	

Andel	fönster/vägg	 %	 15.0	

Genomsnittligt	U-värde	 W/	(m2,	K)	 0,5258	
 
Byggnadsmodellen konstaterade ett maximalt kyleffektsbehov på 1 147 kW efter en 
årssimulering, detta kan ses mer noggrant i resultatdelen 5.1. Simuleringen var inställd på 
normaliserade väderdata från Kista i Stockholmsområdet, eftersom byggnaden är lokaliserad 
där. Inomhusklimatet i modellen visade sig hålla inom de angivna börvärdesgränserna för 
temperaturer. 
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4.3 Systemutformning 
De beskrivna kylsystemen ska kunna tillgodose den modellerade byggnadens kylbehov 
genom året samt klara de kyleffektstoppar som kan ske under sommarperioden. Den 
simulerade byggnaden i IDA ICE tillhandahöll dess specifika kyllaster genom året utifrån de 
specificerade behov och regleringar som gjorts. Resultatet från byggnadsmodellen i IDA 
ligger till grund för hur själva systemutformningen för respektive kylsystem skall utformas.  
De olika kylsystemen hanterar olika temperaturer på köldbäraren, vilket följaktligen 
påverkar själva systemutformningen. Det så kallade referenssystemet är det enda systemet 
som hanterar våt kyla, de resterande system 2 – 4 handskas med torr kyla. Detta i sig 
kommer att visa en skillnad på hur installationsutformningen kommer skilja dem åt. 
 
Den totala kyleffektslasten från byggnadsmodellen kan fördelas på olika sätt, mer gällande 
vilken typ av kyla som ska distribueras. Det handlar om luft- och vattenburen kyla. Beroende 
på hur kylsystemet verkar så kan systemutformningen se väldigt olika ut. Fördelningen 
mellan luft- och vattenburen kyla kan således se väldigt olika ut för olika system. 
Fördelningen är anpassad olika för olika fall samt där parametrar som teknik, komfort och 
ekonomi är avgörande. 

4.3.1 System antaganden 

I denna studie har det valts att utgå från större andel vattenburen kyla än den luftburna 
kylan. Fördelningen mellan den luft- och vattenburna kylan för systemen ligger till grund för 
olika antaganden samt egna rimlighetsbedömningar. 
 
Vissa förutsättningar och villkor för systemutformningarna har i denna studie redan varit 
fastställda från beställaren. Några av dessa är de verkande köldbärartemperaturerna för 
respektive system, reglering av den självverkande baffelkretsen samt 
borrhålsdimensionering. Eftersom samtliga kylsystem hanterar olika köldbärartemperaturer 
har en gemensam temperaturinställning hos tilluftstemperaturen fastställts.  
Tilluftstemperaturen som utifrån nämnda antaganden och förutsättningar är beroende av 
DUT och DVUT, vilket som kunde ses mer specifikt i figur 31. 
 
Lägre börvärden på tilluftstemperaturen och höga börvärden på köldbärare kräver otroligt 
stora batterier. För att kunna uppnå de önskade temperatursänkningar hos uteluften eller 
köldbäraren. Vilket hade varit nästintill ogenomförbart. Med denna orsak så begränsas den 
möjliga andel luftburen kyla som kan utnyttjas. 
 
En av de kontentor som erhölls i samtalet med Skanskas teknikansvarige var att deras 
tidigare erfarenheter över projektering och utförande av system med större andelar luftburen 
kyla, var att dessa resulterat mer problematiska än produktiva. Tilluften måste vara 
undertempererad dvs vara av en lägre temperatur än den vanliga tilluftstemperaturen. Detta 
för att systemet skall kunna tillgodose byggnadens kylbehov med enbart tilluften. Det har 
ofta medfört att inomhusklimatet upplevs som för kallt, med kalla drag i vistelsezonerna. En 
kallare tilluftstemperatur innebär således att mindre luftmängder får tillföras i byggnaden 
och kan därmed orsaka dålig inomhusluftskvalité. Deras projektörer rekommenderar 
följaktligen högre andelar vattenburen kyla än luftburen kyla för tillgodoseende av kylbehov i 
byggnader. Innebärande högre tilluftstemperaturer i ventilationssystemet vilket som har 
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visats sig vara effektivt i Skanskas DGC-system i Lindhagen, där en konstant 
tilluftstemperatur på 20 grader hålls under året. 
 
En annan ovisshet som begränsar den tillgängliga andel luftburen kyla är de tider som 
således ventilationsaggregatet är verksam, vilket vill säga mellan kl. 06.00 – 18.00. Som 
nämnts tidigare så har byggnaden höga processkylebehov dygnet runt, vilket därav inte kan 
tillgodoses av den luftburna kylan. Vattenburen baffelkyla tar därför hand om dessa 
internlaster. Detta begränsar den luftburna kylan och resulterade att en högre andel 
vattenburen kyla var nödvändig än luftburen kyla. 
 
Med dessa argument och antaganden ansåg vi att 60 % av kyleffektsbehovet bör tillgodoses 
av vattenburen kyla och resterande 40 % av luftburen kyla. Utifrån denna fördelning har 
vardera systemdimensionering för respektive kylsystem utgått ifrån. Byggnadssimuleringen 
som gjordes under ett år, visade på att den dag som hade högst kyllast inträffade den 24 juni 
de året. Efter den fördelning som antagits för vattenburen respektive luftburen kyla 
resulterade därefter i följande resultat. Detta kan ses i tabellen nedan. 
 

Tabell 5 Effektfördelning över topplastbehovet 

System	 Max.,	kW	 Tidpunkt	
Baffelkyla,	
vattenburen	kyla	

686,1	 2016-06-24	13:46	

Luftburen	kyla	 461,1	 	
Totalt	 1147,2	 	

 
I följande del kommer den systemdimensionering för respektive kylsystem att beskrivas i 
noggrannhet med förutsatta antaganden och analyser. 

4.3.2 System 1 - Kylmaskin med kylmedelkylare 

Kylproduktionsanläggning 
System 1 ska förse kyla till byggnaden med en kylmaskin, den totala kyleffekten på 
kylmaskinen bör ligga på 1300kW. Till denna studie har kylmaskinsmodellen Carrier 
30HXC-375 valts med en kyleffekt på 1285 kW. I kontakt med en teknisksäljare från Carrier 
gjordes körningar som instämde på att denna modell var lämpligast för kylsystemet utifrån 
egna körningar på våra driftfall. Kylmaskinen är av typen vätskekyld vätskekylare med en 
skruvkompressor. Förångarsidan beräknas köras på en framledningstemperatur på 8°C samt 
en retur på cirka 13 °C.  
 
Den upptagna värmen ska föras bort från kondensorn sidan medhjälp av en kylmedelkylare.  
I samband med dimensionering av kylmaskinen dimensioneras även en lämplig 
kylmedelkylare. Den ska ha kapaciteten att kyla bort överskottsvärmen från kylmaskinens 
kondensor vid dess maxeffekt. Kylmedelkylaren är av modellen 30HXC375-PH3 från Carrier 
och är luftkyld. Den har en nettoeffekt på 1242 kW och är i lämplig storleksordning för att 
föra bort värmen från kylmaskinens kondensor. Något som begränsar kylmedelkylarens 
kapacitet är de ljudkrav och normer som finns på det buller och oljud maskinen utgör. Av 
denna anledning kommer tre likvärdiga kylmedelkylare av nämnd effekt vara nödvändiga för 
kylmaskinen. Följande tabellen nedan sammanfattar kylmaskinens samt kylmedelkylarens 
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specifikationer mer översiktligt. 
 

Tabell 6 Storlek på kylmaskin och kylmedelkylare 

Kylmaskin	 Carrier	 Kylmedelkylare	 Carrier	

Modell 30 HXC-375 Modell 30HXC375-PH3 
Nettoeffekt [kW] 1285 Nettoeffekt [kW] 1 245,00 

Antal 1 Antal 3,00 
 
 
Den låga köldbärartemperaturen som systemet arbetar med är lägre än rumsluften 
daggpunktstemperatur, som även är kallat våt kylning. Vid hantering av våt kyla kan en 
kondensutfällning ske på värmeväxlarytan när den kommer i kontakt med den varma 
rumsluften. Det är därför viktigt för detta system att ingen kondensutfällning får ske på 
baffelytan. Ett kondensskydd hindrar en sådan händelse genom att höja 
köldbärartemperaturen ovanför rumsluftens daggpunktstemperatur. Detta görs genom en 
värmeväxlare, shuntventiler samt reglering av flöde på primärsidan för att få rätt önskad 
temperatur på sekundärsidan. 
 
Ventilationssystem 
Den befintliga byggnaden som specificerades av Ramböll hade en maximal projekterad 
luftflödesmängd upp emot 95 m3/s, vilket även var den maximala gränsen för IDA-modellen. 
Simuleringsresultatet från IDA-modellen visade på att en luftflödesmängd på 92,95 m3/s var 
nödvändig för denna modell. Detta för att kunna upprätthålla ett behagligt inomhusklimat 
efter de specifikationer som har ställts. 
 
Ett aggregat utifrån nödvändig luftflödesmängd valdes ut ifrån leverantören Fläktwoods, av 
modell eQL-73. Denna aggregatmodell blev passande när den totala luftflödesmängden 
delades upp för sju separata aggregat. I kontakt med teknisk support från Fläktwoods kunde 
specifika körningar göras på detta aggregat utifrån våra dimensionerande förhållanden. Det 
uppgavs till den tekniska supporten specifikationer om: Luftflöde per aggregat, driftschema 
genom året, SFP-krav, maximalt tryckfall, värmeåtervinningstyp samt lägsta gräns på 
verkningsgrad, DUT, DVUT, luftfuktighet samt börvärden på tilluft- och 
frånluftstemperaturer. 
 
Följande tabellen nedan visar aggregatets specifikationer och den angivna indata för 
körningarna på Fläktwoods aggregat eQL-73. 
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Tabell 7 Ventilationsaggregatets specifikationer och indata för testkörning 

Ventilationsaggregat	 Fläktwoods	
Modell	 eQL-73	

Tillluftsflöde	[m3/s]	 13,28	
Frånluftflöde	[m3/s]	 13,28	
Värmeväxlartyp	 Roterande	

Kylbatteri	temperatur	in/ut	[◦C]	 8/13	
Värmebatteri	(FJV)	temperatur	in/ut	[◦C]	 55/35	

SFP-krav	(BBR)	 <2,0	
Minsta	värmeåtervinning	[%]	 ≥	80	%	
Högsta	externa	tryckfall	[Pa]	 ≤	300	

Temperatur	tilluft,	sommar	[◦C]	 19,00	
Luftfuktighet	tilluft,	sommar	[%]	 50,00	
Temperatur	tilluft,	vinter	[◦C]	 20,00	
Luftfuktighet	tilluft,	vinter	[%]	 40,00	

Temperatur	frånluft,	sommar	[◦C]	 25,00	
Luftfuktighet	frånluft,	sommar	[%]	 55,00	
Temperatur	frånluft,	vinter	[◦C]	 22,00	
Luftfuktighet	frånluft,	vinter	[%]	 20,00	

Antal	aggregat	 7	
 
Av testkörningen på ventilationsaggregatet med de ovannämnda specifikationerna så kunde 
en värmeåtervinningsgrad under vintern enligt EN308, konstateras till 82,9 %. Det specifika 
elfläktsbehovet resulterade i 1,79 kW per m3/s, dessa resultat möter våra angivna gränser och 
krav för ventilationsaggregatets effektivitet. 
 
Från systemutformningen av system 1 (se figur 22) så ska ventilationsaggregatet ha två 
batterier, ett kylbatteri respektive ett värmebatteri. För en korrekt dimensionering av dessa 
batterier kontaktades Fläktwoods värmeväxlarleverantör Luvata. Systemets bestämda 
köldbärartemperatur, andel luftburen kyla och DUT är den dimensionerande faktorerna för 
kylbatteriet. Vad gäller värmebatteriet så kommer den dimensioneras utifrån DVUT och att 
den värms av fjärrvärme samt skall ha en temperaturdifferens på 20°C mellan 
ingående/utgående vattentemperatur. Dessa specifikationer var avgörande för 
dimensioneringen av respektive värme- och kylbatteri. Dessa specifikationer kan ses mer 
översiktligt i nedanstående tabell. 
 

Tabell 8 Dimensionerande indata för kyl- och värmebatterier 

Modell	kylbatteri	 	 Modell	värmebatteri	(FJV)	 	
Kylbatteri	temperatur	in/ut	[◦C]	 8/13	 Värmebatteri	(FJV)	temperatur	in/ut	[◦C]	 55/35	
Vattenflöde	kylbatteri	[L/s]	 6,23	 Vattenflöde	värmebatteri	(FJV)	[L/s]	 1,88	

DUT	[°C]	 25	 DUT	[°C]	 25	
DVUT[°C]	 -18	 DVUT[°C]	 -18		

Effekt	kylbatteri	[kW]	 131,00	 Effekt	värmebatteri	(FJV)	[kW]	 156,00	
Antal	kylbatterier	 7,00	 Antal	värmebatterier	(FJV)	 7,00	
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Baffelsystem 
Den vattenburna kylan distribueras och värmeväxlas via baffelsystemet. Systemet förser även 
lokalerna med processkyla under de tider den luftburna kylan ej är verksam. Ett baffelsystem 
valdes ut från leverantören Lindab som är specialiserad på inomhusklimatsystem. Lindabs 
tilluftsbaffel av modell Premax sågs som lämpad för detta system. 
 
Utifrån Lindabs produktkatalog för baffeln Premax gjordes dimensioneringen på 
baffelsystemet för system 1. Premax produktblad kommer att visas i appendix. Premax finns i 
olika storlekar och en modell av längd 3 meter valdes ut. Varför den största modellen valdes 
ut var på grund av det höga processkylebehovet byggnaden har. 
 
Baffelsystemet påverkas i högsta grad av vilka köldbärartemperaturer som systemet arbetar 
med. Mer specifikt påverkas själva systemutformningen gällande dess installation. Vattnets 
kyleffekt i baffeln behöver således bestämmas för att sedan kunna avgöra det totala antalet 
bafflar som behövs för att tillgodose byggnadens vattenburna kylbehov. För att kunna 
bestämma vattnets kyleffekt behövdes först och främst temperaturdifferensen mellan den 
dimensionerande rumstemperaturen och medelvattentemperaturen i kretsen bestämmas. 
Följande uttryck visar denna temperaturdifferens. 
 

∆𝑇4& = 𝑇4 −
𝑇&5 + 𝑇&.

2
	[°C] 

 
Ekvation 14 Temperaturdifferens mellan rums- och medelvattentemperatur. 

 (Lindab AB, 2014) 

Varje baffel har en specifik aktiv längd, 𝐿#t' som endast värmeväxlas med den varma 
rumsluften. Det är endast denna aktiva längd som tillför kyla i rummet. Den aktiva längden 
är den totala längden för baffeln minus 0,3 meter, vilket består av bland annat det yttre skalet 
från baffeln. För baffeln Premax valdes ett utblåsningstryck s.k. dystryck till 80 Pa och ett 
tilluftsflöde på 30 L/s. 
 
Testkörningar har gjorts på Premax under olika förhållanden och resultatet visades i form av 
ett diagram. Dessa olika testkörningar var en funktion av dystryck, specifikt primärluftsflöde 
per aktiv längd och specifik kyleffekt per meter. Utifrån de specificerade injusteringar för 
baffeln kan dess specifika kyleffekt 𝑃ut läsas av ur diagrammet från produktkatalogen. 
 
Genom att multiplicera den specifika kyleffekten, temperaturdifferensen mellan rum- och 
medelvattentemperaturen samt aktiv längd per baffel erhålls den kyleffekt som varje baffel 
utgör. Detta kan ses i följande uttryck. 
 

𝑃v#//(- = 𝑃ut ∙ Δ𝑇4& ∙ 𝐿#t'						 𝑊  
 

Ekvation 15 Baffeleffekt. (Lindab AB, 2014) 

Vidare måste den erhållna kyleffekten per baffel korrigeras med en effektfaktor eqv, denna 
faktor är en funktion av vattenflödet i baffeln. Denna effektfaktors funktion visas på ett 
diagram i produktkatalogen för baffeln Premax. Vattenflödet i baffeln beräknas utifrån 
kvoten av den avlästa specifika kyleffekten och den specifika värmekapaciteten för vatten 
samt temperaturdifferensen är skillnaden mellan ingående och utgående vattentemperatur i 
baffeln. Detta beräknas enligt följande uttryck. 
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𝑞& =
𝑃ut

𝐶,& ∙ ∆𝑇&
					 [

𝑙
𝑠
] 

 
Ekvation 16 Baffel vattenflöde. (Lindab AB, 2014) 

 
Där vattentemperaturdifferensen bestäms enligt följande 
 

∆𝑇& = 𝑇&. − 𝑇&5	[°𝐶] 
 

Ekvation 17 Vattentemperaturdifferens. (Lindab AB, 2014) 

 
Vidare kan effektfaktorn läsas av i diagrammet och denna korrektionsfaktor multipliceras 
med den erhållna kyleffekten för baffeln, enligt följande uttryck. 
 

𝑃v#//(-.ty445b(4#d = 𝑃v#//(- ∙ 𝜀8z					 𝑊  
 

Ekvation 18 Baffeleffekt korrigerad. (Lindab AB, 2014) 

Med den nu korrekta erhållna kyleffekten per baffel kan nu ett nytt vattenflöde i baffeln 
beräknas för att kontrollera att flödet och den slutliga kyleffekten stämmer överens. Det nya 
flödet gav en ny effektfaktor som i sin tur gav en ny erhållen kyleffekt för baffeln. Det 
resulterade att kyleffekten hade för stor differens till den tidigare erhållna kyleffekten 
repeterades proceduren. Denna procedur även så kallad en iteration repeterades tills flödet 
och effekten stabiliserades. Två iterationer fick göras för att effekten skulle stabiliseras. Detta 
kan ses i följande uttryck. 

𝑃v#//(-.ty)'4y-- = 𝑃v#//(- ∙ 𝜀8z.){					 𝑊  
 

Ekvation 19 Baffeleffekt kontroll. (Lindab AB, 2014) 
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Följande tabell visar de specifika indata och utdata från dimensioneringen av baffeln. 
 

Tabell 9 Dimensionerande data för baffeln. 

Modell	 Enhet	 Premax	3.0	
Totalt	kyleffektsbehov	av	vattenburen	kyla	 kW	 686,10	

Dystryck		 Pa	 80,00	
Specifikt	tillluftsflöde,	Ql	 L/s,baffel	 30,00	

Totalt	kyleffektsbehov	vattenburen	 kW	 686,10	
Trum	 [◦C]	 25	
Ttill	 [◦C]	 19	
Tvi		 [◦C]	 15	
Tvu	 [◦C]	 18	
ΔTrv	 K	 8,5	
ΔTv	 K	 3	

Lakt	,	aktiv	längd		 m	 2,70	
Ql/Lakt	 L/s,m	 11,11	

Specifik	kyleffekt,	Psk	(ur	diagram)	 W/	(m,	K)	 51,00	
Slutligt	vattenflöde	 L/s	 0,10	

Slutlig	effektfaktor,	𝜀8&	(ur	diagram)	 -	 1,08	
Kyleffekt	per	baffel,	Pbaffel	 W	 1	264,09	

 
Med känd baffeleffekt kan antalet bafflar i byggnaden bestämmas för system 1, genom att ta 
kvoten mellan byggnadens vattenburna kyleffektsbehov och kyleffekt per baffel. Följande 
erhålls. 

Tabell 10 Dimension på baffelsystemet 

	 Enhet	 Data	
Ny	kyleffekt	 W	 1	246,53	

Totalt	kyleffektsbehov	vattenburen	 kW	 686,10	
Antal	kylbafflar	 antal	 543	

 

4.3.3 System 2 - Borrhålslager med hög-tempererad kyla 

Systemet innefattas av ett större säsongsborrhålslager som tillgodoser fastighetens kylbehov 
endast via frikyla. Vilket innefattar både luftburen och vattenburen kyla. 
 
Borrhålslager 
Uppgifter gällande möjligt effektuttag per borrhål, möjligt energiuttag, borrhålsdjup och 
temperaturskillnad mellan ingående och utgående köldbärare specificerades av Ramböll vid 
examensarbetets start, som ett underlag att utgå ifrån. Denna data låg till grund för 
utformningen för storleken på borrhålslagret. Dessa specifikationer kan ses i tabellen nedan. 
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Tabell 11 Specificerad data för borrhålslagret av Ramböll 

Effektuttag	per	borrhål	 kW	 10	

Energiuttag	per	borrhål/säsong	 kWh	 15	000	

Aktivt	borrhålsdjup	 m	 250	

Temperaturdifferens	köldbärare	 ◦C	 4	
 
Utifrån dessa specifikationer och det totala kyleffektsbehovet som erhållits från IDA-
modellen utformades borrhålslagret för system 2. Genom att ta kvoten av det totala 
kyleffektbehovet med effektuttaget per borrhål erhålls antalet borrhål systemet kommer att 
behöva. Det totala energiuttaget som därmed kan tas ut fås ut genom att multiplicera antalet 
borrhål med det tillhörande energiuttaget per borrhål, vilket gäller för en säsong dvs vinter 
eller sommarhalvår. Detta kan ses mer översiktligt i följande tabell. 
 

Tabell 12 Energiuttag och storlek på borrhålslagret 

		 		 System	2	
Borrhål	 antal	 115	
Energiuttag	per	säsong	 kWh	 1	720	800	

 
I denna studie har det antagits att respektive vinter- och sommarsäsong är ett halvår långt, 
detta för att förenkla uppdelningen av det energiuttag som sker mellan säsongerna. För att på 
så sätt upprätthålla en värmebalans säsongerna emellan, vilket är väsentligt för systemet.  
 
Borrhålseffektuttag 
Borrhålslagret kommer att säsongslagra värme- och kyla mellan säsongerna för att sedan 
användas för respektive värme eller kylperiod. Det uttag av värme eller kyla medför ett 
specifikt effektuttag ur lagret och dess effektstorlek och omfattning bestäms av byggnadens 
kyleffektsbehov. Hur byggnadens kyleffektsbehov varierar under året har tillhandahållits av 
Ramböll och som utgås från den befintliga byggnadens energi-och effektsignatur. 
Byggnadens energi-och effektsignatur genom året 2014 visades i del 4.2, figur 18.  
 
Borrhålslagret i denna studie har valts att ses som en svart box vilket innebär att dess 
utformning och variation av temperaturer samt effekter under året preciseras i form av 
funktioner. Detta på grund av att dimensionera, simulera och validera ett borrhålslager är för 
komplex samt omfattande, vilket ej ingår i denna studie. 
 
För att borrhålslagret skall kunna tillgodose byggnadens kyleffektsbehov behöver 
kyleffektsuttaget från borrhålslagret beskrivas genom året. Med de varierande effektuttagen 
som sker under året så varierar utgående och ingående köldbärartemperatur i borrhålslagret. 
Det har bestämts och preciserats med Ramböll att borrhålslagret skall reglera och ge följande 
köldbärartemperaturer under året på sekundärsidan dvs efter värmeväxlaren: 

• Utgående köldbärartemperatur på 17°C med en retur på 22°C. Dessa temperaturer 
verkar på sommaren. 
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• Utgående köldbärartemperatur på 10°C med en retur på 5°C. Dessa temperaturer 
verkar på vintern. 
 

På borrhålssidan (primärsidan) är köldbärartemperaturerna mellan ingående och utgående 
en grad lägre än sekundärsidan. Detta är för att det har antagits att det sker ungefär en grads 
temperaturförlust över värmeväxlaren mellan primär och sekundärsidan. Det har även 
antagits i studien att de nämnda utgående temperaturer från borrhålslagret varierar linjärt 
mellan vinter respektive sommarperioden. Vilket kommer att underlätta förutseende av 
temperaturvariationerna således effektuttagen för borrhålsfunktionerna. 
 
Variationerna av kyleffektsbehovet från den befintliga byggnaden har legat till grund för 
borrhålskurvans funktion. Mer specifikt gällande de olika baslaster och topplaster som 
förekommer under årets gång. Dessa effektlaster varierar timvis beroende byggnadens 
verksamheter och behov. Borrhålseffektkurvan behövde därför utformas därefter.  
Utifrån den befintliga byggnaden och IDA-modellen kunde det ses att byggnaden har ett 
relativt högt och konstant processkylbehov året runt men som främst är störst på sommaren.  
För att kunna uppnå en värmebalans i borrhålslagret mellan värmeuttag och värmetillförsel 
under året, bestämdes olika bas-, medel- och topplastsbehov. Dessa beskrevs i form av 
effektsekvenser dvs olika perioder av effektbehov för varje timme under året, vilket varierade 
beroende på årstid samt ventilationsaggregatets drifttid. 
 
Effektsekvenserna på sommarens topplaster under ventilationsaggregatets drifttid, antas att 
det stegras upp successivt till byggnadens topplastsbehov och därefter avtas. 
Resterande vanliga sommarvardagar som ej har topplastsbehovet, antas istället att vara på 
ett högre baseffektsbehov men konstant under ventilationsaggregatets drifttid. Som sedan 
återgår till det normala baslastsbehovet för sommaren. Under vinterperioden så är 
baslastsbehovet högre än den för sommaren och är konstant under hela perioden. De olika 
lasterna under året för borrhålslagret visas översiktligt i nedanstående tabell. 
 
 

Tabell 13 Borrhålslagrets laster 

Laster	 Enhet	 System	2	
Baslastsbehov	vintertid,	kontant	 kW	 342,0	
Baslastsbehov	sommartid	 kW	 150	
Topplastsbehov	vanliga	sommardagar	 kW	 460	
Maximalt	topplastbehov	 kW	 1147,2	

 
De effektvariationer som uppstår under sommardagarna på grund av högre kylbehov är 
uppdelade utifrån varma respektive vanliga sommardagar. Topplastvariationerna 
förekommer endast under ventilationsaggregatets drifttider och dessa topplastsfunktioner 
beskrivs i nedanstående figur. 
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Figur 23 Topplastvariationer över en varm respektive vanlig sommarvardag 

En vanlig sommardag definieras som en medel-varm sommardag, utgående från ett 
medelvärde på effektbehovet över sommaren det aktuella året. En varm sommardag utgår 
från de dimensionerande förutsättningarna för en varm sommardag. 
 
De beskrivna effektuttagen från borrhålslagret under en säsong dvs sommar respektive 
vinterhalvår innebär ett specifikt energiuttag. Som nämnts tidigare så är det maximala 
energiuttaget mellan säsongerna på 1 720 800 kWh för 115 borrhål. Utifrån våra antaganden 
gällande sommar- och vinterperioden så har respektive period 4 378 och 4 382 timmar var. 
Med de beskrivna effektuttagen per timme och drifttider kunde de totala energiuttagen från 
sommar respektive vinterperioden fastställas. Detta kan ses översiktligt i nedanstående 
tabell. 
 

Tabell 14 Totalt värmeuttag mellan säsongerna 

	 Enhet	 System	2	

Totalt	energiuttag	vinter	 kWh	 1	497	872,4	

Totalt	energiuttag	sommar	 kWh	 1	497	904,0	

Differens	mellan	säsonger	 kWh	 31,6	
 
 
Som det kan ses i tabellen så uppnåddes en relativt god balans mellan värmeuttagen och 
värmetillförseln, vilket var syftet med denna effektuppdelning. Som nämnt tidigare så 
fastställdes ett konstant baslastbehov under vintern, detta för att tillgodose byggnadens höga 
processkylebehov samt för att kunna upprätthålla den värmebalans mellan uttag och 
tillförsel.  
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Detta resulterade i ett högre baslastbehov för vintern än den för sommaren trots att 
kylbehovet är större under sommaren. Detta grundar sig på att uppnå värmebalansen mellan 
säsongerna så behövdes ett likvärdigt effektuttag ske under vinterperioden. Eftersom 
kylbehovet är större under sommaren behövdes borrhålslagret kompletteras med något 
externt system som kan utnyttja den kvarstående värmen som behöver föras bort. Till 
exempel en ackumulatortank, ett markvärmesystem eller en kylmedelkylare. I denna studie 
har vi valt att använda oss av ett markvärmesystem, för att kunna både föra bort värmen och 
sedan utnyttja den. 
 
Ventilationssystem  
Ventilationssystemet för system 2 är identisk med det från system 1. Den dimensionerande 
datan för ventilationssystemet och resultatet från Fläktwoods driftkörningar är oförändrat 
utifrån de tidigare nämnda specifikationerna. Detta kunde ses i tabell 7 i föregående 
systemförklaring. Sju stycken ventilationsaggregat från Fläktwoods av modell eQL-73 bestod 
ventilationssystemet av. Dock till skillnad från system 1 så verkar det andra 
köldbärartemperaturer i systemet, vilket således påverkar dimensioneringen av kyl- och 
värmebatterierna.  
 
De sju ventilationsaggregaten har respektive ett kylbatteri och två värmebatterier, samtliga 
med olika verksamma köldbärartemperaturer. Som nämnts tidigare så har kylbatteriet en 
köldbärartemperatur på 17°C med en retur på 22°C. För att uppnå de sökta 
temperatursänkningarna på både luftsidan och köldbärarsidan så kommer dimensionerna på 
batterierna bli större än för de batterier som har en lägre köldbärartemperatur. 
Ventilationssystemet har även ett eftervärmningsbatteri kopplat till en självverkande 
baffelkrets, som tar tillvara på frikylan under kalla dagar genom en eftervärmning av 
utomhusluften. Köldbärartemperaturen till värmebatteriet kommer att vara ca 23°C och ha 
en retur på 16°C. Det andra värmebatteriet är direktkopplat till fjärrvärme för att ytterligare 
stötta uppvärmningen ifall värmeåtervinningen och det första värmebatteriet ej räcker till. 
Detta gäller de dagar således uppvärmning av utomhusluften är nödvändig. Samtliga 
batterier är utformade efter angivna DUT och DVUT på 25°C respektive -18°C. 
 
Med den andel luftburen kyla, tillhörande luftmängd och de specifikationer för kyl- och 
värmebatterierna kunde det tillsammans med värmeväxlartillverkaren Luvata utforma de 
specifika batterierna. Följande tabell beskriver de relevanta dimensionerande specifikationer 
för kyl- och värmebatterierna samt resultatet av dimensioneringen från Luvata. 
 

Tabell 15 Kyl- och värmebatteri specifikationer 

 Enhet	 Kylbatteri	 Värmebatteri	 Värmebatteri	(FJV)	

Ingående	köldbärartemperatur	 ◦C	 17	 23	 55	

Utgående	köldbärartemperatur	 ◦C	 22	 16	 35	

Köldbärarflöde	 L/s	 5,25	 4,34	 1,88	

Batterieffekt	 kW	 110	 127	 156	
 
Baffelsystem 
Likt som för ventilationssystemet är baffelsystemet för system 2 identisk till system 1 
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ventilationssystemsutformning, gällande andel luftburen kyla, dimensionering och baffeltyp. 
Det enda som skiljer baffelsystemen emellan är de olika köldbärartemperaturerna och som i 
sig påverkar utslaget för storleken på systemet. 
 
Utifrån produktkatalogen för baffeln Premax och de dimensionerande 
köldbärartemperaturerna på 17°C samt en retur på 22 °C kunde baffelns kyleffekt 
bestämmas. Tabellen nedan visar de tekniska specifikationer baffeln erhöll efter 
dimensionering och det totala antal bafflar systemet erfordrar. 
 

Tabell 16 Baffel specifikationer 

 Enhet	 Premax	3.0	

Specifikt	tilluftsflöde	 L/s	 30	
Dystryck	 Pa	 80	

Ingående	köldbärartemperatur	 ◦C	 17	
Utgående	köldbärartemperatur	 ◦C	 22	

Köldbärarflöde	 L/s	 0,03	
Kyleffekt	per	baffel	 kW	 696,76	
Totalt	antal	bafflar	 Antal	 984,70	

 
Markvärmesystem 
Under sommarperioden är det tänkt att borrhålslagret skall tillgodose byggnadens kylbehov 
och under vinterperioden skall framförallt tilluften förvärmas i den mån som går sedan skall 
återstående värmeenergi gå till markvärme för entréer och parkeringsytor. Det är dessa 
funktioner som till störst del skapar balans av uttag och tillförsel mellan säsongerna. 
För att bestämma storleken på markvärmesystemet behöver den andel först använd energi i 
kylbatterierna bestämmas. Detta på grund av att det energiuttag som sker i kylbatteriet 
bestämmer storleken på den resterande energin som behöver tas ut från borrhålslagret för att 
hålla balansen mellan säsongerna. 
 
Effekten för respektive kylbatteri beräknades med antagna data för köldbäraren samt flöde 
beräknat från värmeväxlartillverkaren Luvata. Utifrån tidigare nämnda specifikationer som 
köldbärartemperaturer, luftflöden och DVUT utformades kylbatterierna från Luvata. 
Temperaturskillnaden DT utgår ifrån skillnaden men ingående och utgående köldbärare. 
Utifrån dessa krav erhölls det lämpliga köldbärarflödet i kretsen. Kylbatterieffekten 
beräknades med följande uttryck. 
 

𝑃t{-v#''(45 = 𝑞&#''() ∙ 𝜌&#''() ∙ 𝐶,	&#''() ∙ ∆𝑇					 𝑘𝑊  
 

Ekvation 20 Effekt för kylbatteriet. (Warfvinge & Dahlblom, 2010) 

Det har antagits i studien att köldbäraren har likställda fysikaliska specifikationer som vatten 
men som egentligen består av en etylenblandning på 30 %. Ut fås den utgörande effekten för 
ett kylbatteri och eftersom system 2 består av sju styckena ventilationsaggregat kommer sju 
styckena av dessa kylbatterier behövas. Dessa specifikationer kan ses i tabellen nedan. 
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Tabell 17 Kylbatteri översikt 

	 Enhet	 System	2	
qvatten	 m3/s	 0,00519	
rVatten	 kg/m3	 1000	
Cp	vatten	 kJ/kg,k	 3,3	
DT	 K	 5	

Pkylbatteri	 kW	 85,6	
Total	kylbatterieffekt	 kW	 599,45	

 
Utifrån de specificerade köldbärartemperaturer under vinterperioden d.v.s. en fram och retur 
på 10°C/ 5°C, kunde en temperaturgräns dras för det antal möjliga timmar det går att 
utnyttja kylbatteriet. Eftersom en temperaturskillnad mellan ingående och utgående 
köldbärare på 5 K var erforderlig, blev den högsta möjliga utnyttjbara temperaturgränsen för 
utomhusluften 5°C. Det vill säga att alla timmar under året som utomhusluften har en 
temperatur under eller lika med 5°C, kan kylbatteriet utnyttjas för förvärmning av uteluften 
och därmed kyla köldbäraren 5 K.  
 
Timvis uppmätt klimatdata under året för platsen tillhandahölls av Ramböll, där 2014 låg 
som underlag för fördelningen. Genom att sortera klimatdatan utifrån antalet timmar genom 
året som utomhustemperaturen är under eller lika med 5°C under ventilationsaggregatets 
drifttider dvs. mellan 06:00 – 18:00 kunde det totala antalet utnyttjbara timmar fastställas.  
 
Utifrån dimensioneringen av borrhålslagret och kylbatterierna är det resterande nödvändiga 
energiuttaget för markvärmesystemet lika med den totala energisumman tillgängligt för 
vintern minus energiuttaget från kylbatterierna. Den kvarstående energin är det 
markvärmesystemet ska dimensioneras efter.  
 
Följande tabell visar de totala möjliga timmar under året som kylbatterierna kan nyttjas. Det 
totala energiuttaget som det medför samt den resterande energimängd som 
markvärmesystemet skall dimensioneras efter. 
 
Tabell 18 Kylbatteriernas tillämpliga timmar, energiuttag och energimängd för markvärmesystemet 

	 Enhet	 System	2	
Möjliga	utnyttjbara	timmar,	(kl	06-18,	≤	5°C)	 h	 1586	
Totalt	energiuttag	kylbatterier	per	år	 kWh	 950	719,8	
Totalt	energiuttag	vinter	 kWh	 1	497	872	
Resterande	energimängd	för	markvärmesystemet	 kWh	 547	152,6	

 
Med känd energimängd som behöver bortforslas kontaktades leverantören Termotech för att 
tillsammans utforma ett lämpligt markvärmesystem. Det konstateras att den tillgängliga 
installationsytan för markvärmesystemet uppskattades till cirka 1000 m2, bestående av 
parkeringsytor, portar och entréer. Till skillnad från ventilationsaggregatet så har inte 
markvärmesystemet något driftschema, utan är igång konstant för att på så sätt bortforsla 
maximalt med energi från borrhålslagret.  
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Utifrån den timvis uppmätta klimatdata kunde det konstateras att de totala möjliga 
användbara timmar som således utomhustemperaturen är under eller lika med 5°C var 3253 
timmar. Vi bestämde även att underdimensionera markvärmesystemet en aning, för att 
komplettera systemet med en mindre kylmedelkylare från Swegon på 8 kW. Med anledning 
att kunna stötta systemet vid behov, när oförutsedda variationer i utomhustemperaturen 
påverkar markvärmesystemets värmedumpning negativt. 
 
Med dessa specifikationer för markvärmesystemet kunde Termotech konstatera att ett 
system med ett effektbehov på 163 kW för en yta på 950 m2 är passande. Det totala 
energiuttaget från markvärmesystemet resulterade därmed i 530 239 kWh.  
Summering av energimängderna från kylbatterierna och markvärmesystemet samt 
jämförelse med den totala energisumman för vintern kunde ett underskott av energi ses. Det 
resulterade i en resterande energimängd på 16 914 kWh motsvarande 5,2 kW i effektbehov. 
Av vilken det kan ses att den valda kylmedelkylaren är en aning över dimensionerad, vilket 
kan vara lämpligt ifall det sker variationer laster. 

4.3.4 System 3 - Borrhålslager med evaporativ kyla 

Borrhålslager 
Uppgifter gällande specificerade data för borrhålslagret är densamma som används i tidigare 
system, se tabell 12. I det förra systemet skulle borrhålslagret förse det totala 
kyleffektsbehovet. I detta system ska den endast dimensioneras för den vattenburna kylan. 
Genom att ta kvoten mellan den vattenburna kylan och effektuttaget per borrhål erhålls 
antalet borrhål för systemet kylbehov. Med känt antal borrhål kan även energiuttaget per 
säsong beräknas. Följande tabeller sammanfattar detta.  
 

Tabell 19 Energiuttag och storlek på borrhålslagret 

		 		 System	3	

Borrhål	 antal	 69	

Energiuttag	per	säsong	 kWh	 1	029	150	
 
 
Även här har det antagits att säsongstiden är ett halvårs lång det vill säga vinter- och 
sommarsäsong. Nästkommande del beskriver borrhålseffektuttaget för detta system med de 
nya värden. 
 
Borrhålseffektuttag 
Lik som tidigare fall så har en effektkurva gjort i och med att uttag av värme och kyla 
kommer att ske under året måste ett specifikt effektuttag definieras. Denna effektuttagskurva 
kommer att efterlikna byggnadens kyleffektbehov samt att funktioner av dess utformning och 
temperaturvariationer kommer se annorlunda ut än tidigare, i och med att andra 
köldbärartemperaturer gäller. För detta system har det bestämts och preciserats tillsammans 
med Ramböll att borrhålssystemet ska ha följande köldbärartemperaturer på sekundära 
sidan, det vill säga efter värmeväxlaren. 

• Utgående köldbärartemperatur på 16°C med retur på 21°C. Dessa temperaturer verkar på 
sommaren. 
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• Utgående köldbärartemperatur på 10°C med retur på 5°C. Dessa temperaturer verkar på 
vintern. 

 
En grad lägre gäller för köldbärartemperaturerna på primärsidan då det antogs att ungefär 
en grads temperaturförlust sker över värmeväxlaren. För att underlätta borrhålsfunktionerna 
kommer temperaturvariationen även här att varier linjärt under vintern- respektive 
sommarperioden.  
 
Värmebalans uppnåddes genom att bland annat ha effektfrekvenser med en bas-, medel-, och 
topplastbehov. Dessa variera på sommarens topplaster under ventilationsaggregatets drifttid. 
Effektfrekvensen antas stegra successivt till byggnadens topplastbehov som efteråt avtas. De 
olika lasterna för borrhålslagret visas översiktligt i följande tabell. 
 

Tabell 20 Borrhålslagrets laster 

Laster	 Enhet	 System	3	

Baslastsbehov	vintertid	 kW	 232,4	
Baslastsbehov	sommartid	 kW	 150	
Topplastsbehov	vanliga	sommardagar	 kW	 290	
Maximalt	topplastbehov	 kW	 686	

 
Under sommardagarna uppstår effektvariationer som tidigare nämnt. Dessa är uppdelade 
utifrån varma respektive vanliga sommardagar. Begreppet vanliga och varma sommardagar 
förklarades tidigare i system 2. En viss topplastvariation sker under ventilationsaggregatets 
drifttider på grund av ökat kylbehov. Följande figur visar topplastvariationerna över ett dygn 
på sommaren.  
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Figur 24 Topplastvariationer över en varm respektive vanlig sommarvardag 

 
Ventilationssystem 
I det tredje systemet kommer andelen luftburenkyla tas hand om ventilationsaggregatet med 
ett implementerat indirekt evaporativt system. Ventilationsaggregatet har dimensionerats på 
samma sätt som tidigare men i detta fall ska även den evaporativa delen dimensioneras. 
Ventilationsaggregat med evaporativa system görs av bland annat leverantören Menerga som 
också vart leverantören som kontaktades. En teknisk säljare på företaget instruerade vilka 
faktorer som är viktiga för dimensionering av aggregatet. Förutom de konventionella 
specifikationer för dimensionering av ett ventilationsaggregat som även nämns i de tidigare 
systemen så är den indirekta evaporativa systemet beroende av inomhusklimatet.  
 
Dimensionerande inomhustemperatur var satt till 25°C med en relativluftfuktighet på 50%. 
Dessa förhållanden anses vara passande under varma sommardagar dock kommer den 
evaporativa systemet endast vara verksam under verksamhetstiderna. Därav kompletteras 
det med ett borrhålslager. Under Batterierna till aggregaten är anpassade som tidigare 
system men med andra köldbärartemperaturer. Med dessa specifikationer gjordes körningar 
av aggregatet tills komfortkraven kunde uppnås. System 3 ska totalt ha 14 aggregat av 
modellen Adconair 76 som tillsammans täcker det luftburna kyleffektsbehovet. Följande 
tabell visar aggregatets specifikationer. 
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Tabell 21 Ventilationsaggregatet för system 3 

Ventilationsaggregat	 Menerga	

Modell	 Adconair	76	37	01	

Tillluftsflöden	[m3/s]	 6,64	

Frånluftsflöde[m3/s]	 6,64	

Värmeväxlartyp	 Motströms	

Kylbatteri	temperatur	in/ut	[◦C]	 16/21	

Värmebatteri	(FJV)	temperatur	in/ut	[◦C]	 55/35	

SFP-krav(BBR)	 <2,0	

Minsta	värmeåtervinning	[%]	 ≥	80	

Högsta	externa	tryckfall	[Pa]	 ≤	300	

Temperatur	tilluft,	sommar	[◦C]	 19,00	

Luftfuktighet	tilluft,	sommar	[%]	 50,00	

Temperatur	tilluft,	vinter	[◦C]	 20,00	

Luftfuktighet	tilluft,	vinter	[%]	 40,00	

Temperatur	frånluft,	sommar	[◦C]	 25,00	

Luftfuktighet	frånluft,	sommar	[%]	 55,00	

Temperatur	frånluft,	vinter	[◦C]	 22,00	

Luftfuktighet	frånluft,	vinter	[%]	 20,00	

Antal	aggregat	 14,00	
 

Ventilation aggregaten kommer att ha tre batterier som tidigare system, ett kyl- och två 
värmebatterier varav ett är för utvinning av frikyla. Storleken samt temperaturerna visas här 
nedan för respektive batteri, lik som tidigare är Luvata leverantörer förr batterierna. 
 

Tabell 22 Kyl och Värmebatteri specifikationer 

 Enhet	 Kylbatteri	 Värmebatteri	 Värmebatteri	(FJV)	

Ingående	köldbärartemperatur	 ◦C	 10	 22	 55	

Utgående	köldbärartemperatur	 ◦C	 5	 15	 35	

Köldbärarflöde	 L/s	 1,55	 2,22	 0,77	

Batterieffekt	 kW	 30	 65	 64	
 
Baffelsystem 
Metoden för dimensionering av bafflar är lika eftersom samma storlek på bafflarna ska 
användas. Det som kan skilja är kyleffekten per baffel vilket resulterar i olika antal bafflar i 
byggnaden. Detaljerad beskrivning av metoden för dimensionering kan ses i 
dimensioneringsdelen för system 1. Följande tabell visar indata värden som har använts för 
att räkna ut baffeleffekten samt antal bafflar som behövs i byggnaden med denna 
systemutformning. 
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Tabell 23 Dimensionerande data för baffeln. 

Modell	 	Enhet	 Premax	3.0	

Totalt	tilluftsflöde	 L/s	 92	950,00	

Specifikt	tillluftsflöde,	Ql	 L/s,baffel	 30,00	

Totalt	kyleffektsbehov		 kW	 1	147,20	

Totalt	kyleffektsbehov	vattenburen	 kW	 686,10	

Trum	 [◦C]	 25	

Ttill	 [◦C]	 19	

Tvi		 [◦C]	 16	

Tvu	 [◦C]	 21	

Tmv	 [◦C]	 18,5	

ΔTrw	 K	 6,5	

ΔTw	 K	 5	

Lakt,	aktiv	längd		 m	 2,70	

Dystryck		 Pa	 80	

Ql/Lakt	 L/s,m	 11,11	

Specefik	kyleffekt	(ur	diagram)	 W/	(m,	K)	 51	

Effektfaktor,	eQv	(ur	diagram)	 -	 1,03	

Kyleffekt	 W	 917	

Antal	kylbafflar	 antal	 550	
 
I relation till vad som behövs i det vattenburna kyleffektsbehovet levererar i detta fall varje 
kylbaffel 917 W. Det slutar med att 550 kylbafflar kommer att behövas i byggnaden för denna 
systemutformning. 
 
Markvärmesystem 
Markvärmesystemet i detta fall kommer va lite mindre till ytan då borrhålslagret i system 3 
har inte lika stort effektuttag. Som system 2 dimensionering av markvärmesystemet måste 
först energiuttaget från kylbatteriet bestämmas. System 3 har ett indirekt evaporativt system 
vilket systemmässigt har ett kylbatteri inte behövts. Tanken är att det luftburna kylbehovet 
ska förses med den evaporativt process. Det har ändå bestämts att ett kylbatteri för 
återladdning av borrhålslagret ska utnyttjas och är dimensionerad för vinterfallets 
temperaturer. Detaljerad beskrivning om dimensioneringen av markvärme kan läsas i 
System 2 beskrivning. 
 

Tabell 24 Kylbatteri beskrivning 

	 Enhet	 System	3	
qvatten	 m3/s	 0,00155	
rVatten	 kg/m3	 1000	
Cp	vatten	 kJ/kg,k	 3,3	
DT	 K	 5	

Pkylbatteri	 kW	 25,575	
Total	kylbatterieffekt	 kW	 358,05	
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Kylbatteriets användbara drifttimmar för återladdning av borrhålslagret är enbart under 
timmarna då utomhustemperaturen är under 5°C. Köldbärartemperaturerna är samma som 
system 2, en fram och retur på 10/5°C. Timmarna erhålls av klimat data från år 2014 och 
sorterade på antal timmar under 5°C mellan verksamhetstiden 06:00 – 18:00. Nödvändiga 
energiuttaget för markvärmesystemet blir differensen mellan den totala energisumman 
tillgängligt i borrhålslagret vintertid minus energiuttag från kylbatteriet. Följande tabell visar 
utnyttjbara drifttimmar för kylbatteriet samt erhållen energimängd för markvärmesystemet. 
 

Tabell 25 Kylbatteriets utnyttjbara timmar, energiuttag samt energimängd 

	 Enhet	 System	3		

Möjliga	utnyttjbara	timmar,	(kl	06-18,	≤	5°C)	 h	 1586	

Totalt	energiuttag	kylbatterier	 kWh	 5	678	67,3	

Total	energisumma	vinter	 kWh	 1	017	912,0	

Resterande	energimängd	för	markvärme		 kWh	 450	044,70	
 
Resterande energimängd för markvärme visas i ovanstående tabell. Som i system 2 kommer 
markvärmesystemet att under dimensioneras med samma syften som förklarades i 
föregående system. Detta görs med avsikt att komplettera med en Swegon kylmedelkylare 
8kW. Med ovanstående data bestämdes det av Termotech att ett märkvärmesystem med ett 
effektbehov på 133 kW för en yta på 801 m2 är passande. Därmed resulterar energiuttaget 
från markvärmesystemet på 432 649 kWh. Resterande energimängd som ska tas av 
kylmaskinen resulterade på 17 395 kWh motsvarande 5,3 kW i effektbehov. 

4.3.5 System 4 - Borrhålslager med värmepump 

Borrhålslager 
Samma förutsättningar gällande möjligt effektuttag, möjligt energiuttag och borrhålsdjup. 
Denna data är grunden för dimensioneringen av storleken på borrhålslagret och 
specifikationerna från Ramböll kan ses i tabellen nedan. I detta fall till skillnad från 
dimensioneringen för system 2 och 3 så beräknas kylbehovet genom att subtrahera det totala 
kylbehovet som beräknades från IDA med andelen kyla vi får värmepumpen. Därav kan 
antalet borrhål samt andelen energiuttag beräknas. Detta kan ses mer översiktligt i följande 
tabell. 

Tabell 26 Energiuttag och storlek på borrhålslagret 

		 		 System	4	

Borrhål	 antal	 110	

Energiuttag	per	säsong	 kWh	 1	656	800	
 
Som tidigare nämnt är sommar respektive vinterperioden ett halvår långt, fördelningen av 
effektuttaget kommer i sin delas enligt dessa perioder. För att upprätthålla balansen i 
borrhålslaget under säsongerna ska effektkurvor göras, detta kan ses i näst kommande del. 
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Borrhålseffektuttag 
På samma sätt som tidigare gjordes en effektkurva för att definiera det specifika effektuttaget 
under året. Även här kommer uttaget att efterlikna byggnadens kyleffektbehov och 
köldbärartemperaturerna är den samma som för system 3. För detta system har det även 
bestämts gemensamt med Ramböll att borrhålssystemet ska ha följande 
köldbärartemperaturer på sekundära sidan. 

• Utgående köldbärartemperatur på 16°C med en retur på 21°C. Dessa temperaturer 
verkar på sommaren. 

• Utgående köldbärartemperatur på 10° med en retur på 21°C. Dessa temperaturer 
verkar på vintern. 

 
Även här antas det att det blir en grads temperatursänkning för köldbäraren på primärsidan 
med orsak av temperaturförlusten över värmeväxlaren. Temperaturvariationen på 
köldbäraren kommer att variera linjärt för att underlätta borrhålsfunktionerna. För att 
upprätthålla värmebalans i borrhålet har samma förhållande använts som tidigare, det vill 
säga genom att ha effektfrekvenser som varier under året. Främst varierar frekvenserna 
under sommarperioden och dess topplaster. Effektfrekvensen kommer att öka succesivt för 
att sedan avtas. Följande tabeller visar de olika lasterna för borrhålslagret. 
 

Tabell 27 Borrhålslager laster 

Laster	 Enhet	 System	4	

Baslastsbehov	vintertid	 kW	 291,2	
Baslastsbehov	sommartid	 kW	 150	
Topplastsbehov	vanliga	sommardagar	 kW	 350	
Maximalt	topplastbehov	 kW	 1104	

 
Under sommardagarna uppstår effektvariationer och är uppdelade utifrån varma respektive 
vanliga sommardagar. Dessa begrepp förklarades tidigare i system 2 och utgår från ett 
medelvärde från det aktuella året samt dimensionerande förutsättningar. Topplastvariationer 
förekommer endast under ventilationsaggregatets drifttider och figuren nedan visar hur 
dessa varierar över ett dygn under sommaren. 
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Figur 25 Topplastvariationer över en varm respektive vanlig sommarvardag 
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Ventilationssystem 
Ventilationsaggregatet för det fjärde systemet har dimensionerats som det första systemet 
och därmed erhålls samma modell (eQL-73) på aggregatet. Skillnaden från tidigare aggregat 
är att köldbärartemperaturen skiljer med en framledningstemperatur på 16°C respektive 
21°C i retur. Tillsammans med Teknisk säljare från Fläktwoods gjordes körningar för 
aggregatet, resultatet visade att 7 aggregat av modellen eQL-73 är tillräckligt för att tillföra 
mängden luft i byggnaden samt erhålla rätt kyleffekt via den luftburna kylan. Följande 
specifikationer gäller för aggregatet. 

 
Tabell 28 Ventilationsaggregatet för system 4. 

Ventilationsaggregat	 Fläktwoods	

Modell	 eQL-73	

Tillluftsflöden	[m3/s]	 13,28	

Frånluftsflöde[m3/s]	 13,28	

Värmeväxlar	typ	 Roterande	

Kylbatteri	temperatur	in/ut	[◦C]	 16/21	

Värmebatteri	(FJV)	temperatur	in/ut[◦C]	 55/35	

SFP-krav(BBR)	 <2,0	

Minsta	värmeåtervinning	[%]	 ≥	80	

Högsta	externa	tryckfall	[Pa]	 ≤	300	

Temperatur	tilluft,	sommar	[◦C]	 19,00	

Luftfuktighet	tilluft,	sommar	[%]	 50,00	

Temperatur	tilluft,	vinter	[◦C]	 20,00	

Luftfuktighet	tilluft,	vinter	[%]	 40,00	

Temperatur	frånluft,	sommar	[◦C]	 25,00	

Luftfuktighet	frånluft,	sommar	[%]	 55,00	

Temperatur	frånluft,	vinter	[◦C]	 22,00	

Luftfuktighet	frånluft,	vinter	[%]	 20,00	

Antal	aggregat	 7,00	
 
Även här kommer ventilationsaggregatet ha tre batterier, en för kyla och två värmebatterier 
för frikyla samt uppvärmning. Köldbärartemperaturen är samma som för system tre och de 
har även dimensionerats som tidigare sätt och körningar gjort tillsammans med 
batterileverantören Luvata. Följande tabell ger specifikationerna för batterierna i system 4. 
 

Tabell 29 kyl och värmebatteri specifikationer 

 Enhet	 Kylbatteri	 Värmebatteri	 Värmebatteri	(FJV)	

Ingående	köldbärartemperatur	 ◦C	 10	 22	 55	

Utgående	köldbärartemperatur	 ◦C	 5	 15	 35	

Köldbärarflöde	 L/s	 1,55	 2,22	 0,77	

Batterieffekt	 kW	 30	 65	 64	
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Baffelsystem 
Det fjärde systemet har samma köldbärartemperatur som system 3, vilket innebär att de 
dimensionerande värdena är de samma som föregående system. Indata bafflarna kan ses i 
tabell 23. För att erhålla byggnadens vattenburna kylbehov bestämdes det att 550 bafflar är 
tillräckligt. En mer detaljerad beskrivning kring dimensioneringen förklarades i systems 1 
baffelsystem, se del 4.3.2. 
 
Markvärmesystem 
Markvärmesystemet i detta fall kommer att dimensioneras på samma sätt som tidigare 
system. Först beräknas det totala kyluttag från batteriet och utifrån det kan markvärme 
dimensioneras. Kylbatteriets specifikationer kan ses i tabell 17 eftersom de har samma 
egenskaper. Detaljerad beskrivning om dimensioneringen av markvärme kan läsas i System 2 
beskrivning. Med samma förutsättningar gällande drifttider då kylbatteriet kan utnyttjas 
resulterar det även i ett lika stort energiuttag. Följande tabell visar möjligt energiuttag från 
kylbatteriet samt resterande energimängd för markvärmen. 
 

Tabell 30 Kylbatteriets utnyttjbara timmar, energiuttag samt energimängd 

	 Enhet	 System	4	

Möjliga	utnyttjbara	timmar,	(kl	06-18,	≤	5°C)	 h	 1586	

Totalt	energiuttag	kylbatterier	 kWh	 950	719,7	

Total	energisumma	vinter	 kWh	 1	275	718,8	

Resterande	energimängd	för	markvärme		 kWh	 324	999,1	
 
Även i detta fall ska en kompletterande kylmedelkylare på 8kW användas för att stöta 
systemet vid högre laster. Markvärmesystemet underdimensioneras till ett effektbehov på 95 
kW för en yta på 573 m2. Totala effektuttaget från hela markvärmesystemet resulterar i 309 
035 kWh. Summering av energimängderna från kylbatteriet och markvärmesystemet i 
jämförelse med den totala energisumman medför resterande energimängd för 
kylmedelkylaren. Den är på 15 964 kWh motsvarande 4,9 kW i effektbehov.  
 
Värmepump 
Utöver borrhålslagret ska även en värmepump implementeras och som delvis ska förse en del 
av kylbehovet. Dimensionering av värmepumpen gjordes tillsammans med 
värmepumpsleverantören IVT. En teknisk säljare från företaget berätta kring diverse 
värmepumpsmodeller och med de krav som systemet har valdes en lämplig värmepump. De 
krav som ställdes på värmepumpen är bland annat att den ska klara av att förse med årets 
lägsta värmebehov. IVT Geo264 är modellen som valdes med en värmeeffekt på 64kW, 
värmepumpens ska därmed från förångarsidan förse med en del kyla. För en mer detaljerad 
beskrivning kring värmepumpens funktion se figur 25. Följande tabell visar Värmepumpens 
specifikationer. 
 

Tabell 31 Värmepump specifikationer 

Tillverkare	 IVT	
Modell	 IVT	Geo264	

Nettoeffekt	[kW]	 64,00	
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4.4 Systemreglering - Polysun 
I simuleringsprogrammet Polysun modellerades de fyra olika systemen som beskrevs i 
kapitlet Kylsystemen 4.1. Varje system modellerades enligt komponenterna som ingick i 
kretsschemat samt angivna köldbärartemperatur. Temperaturerna var en viktig faktor 
eftersom de främst användes vid dimensionering. Det essentiella vid systemregleringen var 
att programmera reglersystemet. På så sätt kunde systemet regleras utifrån bland annat 
utomhustemperaturen, önskade framledningstemperaturer samt behovsanpassning efter 
byggnadens kylbehov.  
 
Initialt är Polysun enbart anpassad för uppvärmning av byggnader men i den senaste 
versionen är det möjligt att simulera kylsystem trots en viss begränsning. I relation till 
byggnadsmodellen från IDA har mindre byggnader modellerats med samma specifika laster 
och energibehov. På grund av att simuleringsprogrammet Polysun inte kan hantera 
storskaliga byggnaders konstruerades tre modeller med mindre byggnadsyta i följande 
storlekar. 
 

Tabell 32 Referensbyggnad 

Verklig	Byggnad	 		

Fastighetsarea	[m2]	 53	914	

Kylbehov	[kW]	 1147	

Specifikt	kylbehov	[W/m2]	 21,3	

Specifikt	kylenergibehov	[kWh/m2]	 29,5	

Luftburenkyla	[kW]	 461,1	

Vattenburenkyla	[kW]	 686,1	

Andel	luftburenkyla	 40%	

Andel	vattenburenkyla	 60%	
 
 

Tabell 33 Kylbehov samt ny effektdimensionering för nerskalade byggnader. 

Byggnad	1	 	 Byggnad	2	 	 Byggnad	3	 	
Fastighetsarea	[m2]	 500	 Fastighetsarea	[m2]	 1000	 Fastighetsarea	[m2]	 1500	
Kylbehov	[kW]	 10,6	 Kylbehov	[kW]	 21,3	 Kylbehov	[kW]	 31,9	
Kylenergibehov	[kWh]	 14750	 Kylenergibehov	[kWh]	 29500	 Kylenergibehov	[kWh]	 44250	
Värmeeffektbehov	[kW]	 17	 Värmeeffektbehov	[kW]	 34	 Värmebehov	[kW]	 51	
Värmeenergibehov	[kWh]	 31000	 Värmeenergibehov	[kWh]	 62000	 Värmeenergibehov	[kWh]	 93000	
Luftburenkyla	[kW]	 4,3	 Luftburenkyla	[kW]	 8,6	 Luftburenkyla	[kW]	 12,8	
Vattenburenkyla	[kW]	 6,4	 Vattenburenkyla	[kW]	 12,7	 Vattenburenkyla	[kW]	 19,1	
Specifikt	luftflöde	[L/s/m2]	 1,77	 Specifikt	luftflöde	[L/s/m2]	 1,77	 Specifikt	luftflöde	[L/s/m2]	 1,77	
Nytt	luftflöde	[L/s]	 885	 Nytt	luftflöde	[L/s]	 1770	 Nytt	luftflöde	[L/s]	 2655	

 
Genom att simulera de olika systemen enligt driftlägen som beskrevs för respektive krets kan 
den totala energianvändningen estimeras. Den totala energianvändningen sammanför vad 
systemet kräver under året samt vilka kostnader det skulle innebära. För varje 
kylsystemsmodell har vissa antaganden gjorts på grund av påkomna begränsningar i 
programmets systemregleringar. Utifrån simuleringarna kommer en faktor att specificeras 
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för att energiförbrukningen ska kunna bestämmas för den storskaliga byggnaden. För de 
mindre byggnadsmodeller har även samtliga systemkomponenter skalats ner och 
dimensionerats till att täcka respektive modells kyleffektsbehov. Denna specifika 
dimensionering kan ses i Appendix F.  
 
I Polysun definieras alla kylkomponenter med dess effekter samt vilka nominella 
temperaturer och flöden, systemregleringen läser av dessa värden och anpassar regleringen. 
Nästkommande del beskriver de olika kylsystemen samt de antaganden som har gjorts. 

4.4.1 System 1 – Kylmaskin med kylmedelkylare  

Systemet 1 består av en kylmaskin i kombination med en luftkyld kylmedelkylare. 
Kylmaskinen är anpassad för att tillgodose byggnaden med kyla samt processkylan under 
hela året. Den totala kyleffekten är den dimensionerande faktorn som motsvarar summan av 
den luftburna- och vattenburna kyleffekten samt processkylan. Ett vanligt kylsystem med 
kylmaskin har förångarsidan direktkopplat med en värmeväxlare, vilket kan ses i figur 14. I 
modellen är det en ackumulatortank som lagrar den producerade kylan från kylmaskinen för 
att underlätta simuleringen och systemregleringen. 
 
En regleringskomponent är programmerad till att starta kylmaskinen när tanken uppnår två 
grader över börvärde, vilket minskar antalet påslagningar av maskinen. Från tanken 
distribueras kylan vidare till batteriet, bafflar samt för att kyla ner processkylan. 
Distributionen till bafflarna sker via ett så kallat kondensskydd. Kondensskyddet är till för att 
skydda rumsluften från att kondensera mot baffelytan. En värmeväxlare är placerad mellan 
köldbäraren och baffelns framledning. Ett reglersystem reglerar i sin tur flödet för att rätt 
framledningstemperatur uppnås till baffelsystemet. Rummet kyls med torrkyla via 
kylvattentemperaturen på 15°C. Varje reglering i systemet är anpassad för att uppnå ett 
behagligt inomhusklimat i byggnaden genom att reglera köldbärarflödena i systemet erhålls 
rätt kyleffekt från kylkomponenterna. Följande figur 28 visar kylsystemsmodellen för system 
1 i Polysun. 
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Figur 26 Systemreglering för system 1 i Polysun 

4.4.2 System 2 – Borrhålslager med högtempererad kyla  

System 2 består av ett borrhålslager som ska tillgodose byggnadens kylbehov med totalt 115 
borrhål. Borrhålssystemet i modellen är inlagt i en energibox där effektkurvan som gjorts, se 
del 4.3.3, för att representera effektuttag samt in- och ut temperaturer från borrhålet under 
året. Här beräknas även flödet för att uppnå rätt effekt. En värmeväxlare står i mellan 
borrhålssystemet och köldbärarsystemet där en variabel hastighetspump reglering styr 
pumpen för att åstadkomma rätt framledningstemperatur på sekundärsidan. 
 
Kylsystemet arbetar på två driftfall som sker mellan sommar- och vinterperioden. Under 
sommardriften distribueras kylan direkt till kylbatteriet och bafflarna. När 
utomhustemperaturen börjar bli lägre än 10°C reglerar trevägsventilen om och för 
köldbärarreturen från baffelsystemet till ett eftervärmningsbatteri i ventilationsaggregatet. 
Det uppvärmda lagret upprätthåller sin balans med att bortföra värmen via ett 
markvärmesystem samt via ventilationsbatteriet. Pumparna till både bafflar och 
ventilationsbatterier är reglerade via givare som mäter inomhustemperaturen och anpassar 
flödet till behovet. Ventilationssystemet för kontorsfastigheten är enbart aktiv under 
kontorstider och utöver dessa tider tillgodoses processkylan via baffelsystemet. Följande 
figur 29 visar kylsystemsmodellen för system 2 i Polysun.  
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Figur 27 Systemreglering för system 2 i Polysun. 

4.4.3 System 3 – Borrhålslager med evaporativ kyla  

Det tredje systemet består av ett mindre borrhålslager med totalt 68 borrhål. I kombination 
med ett indirekt evaporativ system ska borrhålet endast förse behovet för den vattenburna 
kylan. Den luftburna kylan kommer att tillföras via den evaporativa processen genom 
värmeåtervinnaren i ventilationsaggregatet.  
 
Simuleringsprogrammet kan inte simulera den evaporativa processen, vilket medför att 
resultatet från simuleringen endast räknar på kylsystemet från borrhålet. En separat körning 
på aggregatet gjordes via tillverkaren där de dimensionerande faktorer beskrevs i sektion 
4.3.4. Från körningen fås energianvändningen av aggregatet vilket kommer att tilläggas i 
slutresultatet för systemet. System 3 har ett liknande kylsystem som system 2 med likadant 
programmerat styr- och reglersystem, skillnaden är börvärden för köldbärartemperaturen. 
Borrhålslagret har ett minskat effektuttag därmed görs även en ny effektprofil som 
importerats i energiboxen. Följande figur 30 visar kylsystemsmodellen för system 3 i 
Polysun. 
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Figur 28 Systemreglering för system 3 i Polysun. 

4.4.4 System 4 – Borrhålslager med värmepump  

Det fjärde systemet består av 110 borrhål som i kombination med en värmepump ska täcka 
byggnadens kylbehov. Borrhålslagret kommer att ha en ny effektprofil importerat i 
energiboxen. Lik som föregående system är det viktigt med effektprofilen för att kunna få ut 
rätt kyleffekt samt temperaturer från borrhålet. Energiboxen beräknar även fram lämpligt 
flöde för att uppnå rätt framledningstemperatur. Värmepumpen är dimensionerad gentemot 
årets lägsta värmebehov och är tänkt att köras på maxeffekt under hela året, komponenten 
ska även här modelleras med en energibox. Värmepumpen har ingen specifik effektprofil 
eftersom den alltid ska köras på maxeffekt. 
 
Fokus ligger på kylan så därför simuleras inte den producerade värmen från värmepumpen 
utan att kyleffekten specificeras i energiboxen. Framledningen från borrhålslagret och 
värmepumpen beblandas i en T-koppling där en reglering ser till att flödet från pumparna är 
anpassade för rätt köldbärartemperatur på sekundärsidan av värmeväxlaren. Kylbafflarna 
specificerats enligt komponent data, det viktiga är att de nominella värden för temperaturer 
samt effekter är korrekta för systemets storlek. Likaså gjordes för kyl- och värmebatterierna 
där även regleringen av pumpar och fläktar är anpassade för byggnadens temperatur. 
Markvärmesystemet kommer endast vara aktiv under vinterdriften som tidigare nämnt i 
driftförklaring. Följande figur 31 visar kylsystemsmodellen för system 4 i Polysun. 
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Figur 29 Systemreglering för system 4 i Polysun. 

4.5 Ekonomiska förutsättningar 
I den ekonomiska beräkningsmodellen LCC tillämpas samt analyseras systemens 
förutsättningar gällande engångs- och periodiska kostnader. Påverkande faktorer på 
beräkningsmodellen är kalkylperioden, den reala kalkylräntan, elpriset, real årlig 
elprisökningen och real årlig underhållskostnadsökning.  
 
Modellen beräknar livscykelkostnaden genom summering av nuvärdet för investering, 
energi, underhåll samt restvärdet. Nuvärdet av de årliga energi- och underhållskostnader 
bestäms av den korrekta korrigerade nusummefaktorn (se ekvation 8). Som därmed tar 
hänsyn till den årliga energiprisökningen samt den årliga underhållskostnadsökningen. 
Restvärdet beräknas med direkt diskontering med en nuvärdesfaktor. Posterna som beaktas i 
kalkylen anses vara de mest relevanta för den aktuella studien för att styrka systemens 
lönsamhet. 
 
I denna ekonomiska evaluering görs även en känslighetsanalys utav kalkylräntan, inflationen 
och elpriset. De olika kylsystemens ekonomiska funktioner utav kalkylränta och elpris 
jämförs i diagram. Nedan förklaras relevanta delar och poster inom kalkylen som har en 
påverkan på nuvärdet av resultatet. 

4.5.1 Teknisk livslängd 

Den tekniska livslängden avser den tid när investeringen teknisk användbar och 
funktionsduglig. När den tekniska livslängden utgått för en kostnadspost så antas det att 
denna återinvesteras igen till samma inköpspris. Denna studie innefattas av olika tekniker 
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med olika livslängder. Dessa är uppskattade schablonmässigt utav Ramböll, vilket kan ses i 
nedanstående tabell 4. (Ramböll, 2013) 
 

Tabell 34 Rambölls nyckeltal för tekniska livslängder 

Åtgärder	 Livstid	

Klimatskal	 50	år	
Kylsystem	 20	år	
Luftbehandlingssystem	 20	år	
Radialfläktar	 25	år	
Axialfläktar	 15	år	
FTX-aggregat	 30	-	40	år	
Frånluftsvärmepump	 25	-	30	år	
Pumpsystem	 25	år	
Värmeväxlare	 25	-	30	år	
Värmepumpar	 15	-	20	år	
Distributionssystem	 60	år	
Borrhålslager	 ca	50	år	(kan	avskrivas	med	

fastigheten)	

4.5.2 Ekonomisk livslängd 

Den ekonomiska livslängden avser den tid som en investering anses vara ekonomisk 
fördelaktig. Den ekonomiska livslängden kan aldrig vara större än den tekniska livslängden 
men dock lika stor. Det finns olika standarder för riktlinjer inom ekonomiska livslängder för 
komponenter, där en del utgår från referensprojekt samt erfarenhetsvärden. När den 
ekonomiska livslängden utgått för en kostnadspost så antas det att denna renoveras igen eller 
byts till att vara ekonomisk fördelaktig åter igen.  
 
Några exempel riktlinjer för ekonomiska livslängder baserade på Beloks erfarenhetsvärden 
och European Commission standard 2006/32/EC presenteras i nedanstående tabell. 
 

Tabell 35 Erfarenhetsvärden av ekonomiska livslängder 

Åtgärder	 BELOK	 2006/32/EC	

FTX-aggregat	 20	år	 17	–	20	år	
Behovsstyrd	ventilation	 15	år	 15	år	
Frånluftsvärmepump	 15	år	 15	år	
Energieffektiv	belysning	 15	år	 10	–	15	år	

Fastighetselåtgärder	 15	år	 -	

4.5.3 Kalkyltid 

Kalkyltiden som valts för de genomförda ekonomiska beräkningarna är 30 år och utgår från 
ett ungefärligt medelvärde av de samtliga tekniska livslängderna i denna studie. 
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4.5.4 Kalkylränta 

Kalkylräntan är det avkastningskrav på kapitalinvesteringen. Kalkylräntan kan ofta vara 
knuten till den avkastning på det kapital som är investerat i företaget. I denna studie har det 
antagits att kortsiktiga ägare har hög kalkylränta på cirka 12 % och att offentliga beställare 
har en lägre kalkylränta på cirka 8 %. Dessa riktvärden utgår från Rambölls erfarenhets och 
schablonvärden. I denna studie har vi valt att utgå från ett medelvärde från dessa riktvärden, 
således en kalkylränta på 8 %. 

4.5.5 Elpris 

Den undersökta kontorsfastigheten är en storförbrukare gällande totalenergin och därmed 
har Fortum kontaktats för specifikt elpris för fastigheten. Elpriset med ett fast avtal uppgick 
till en totalkostnad på 702,5 SEK/MWh. Detta pris består av elcertifikat samt energiskatt 
exklusive moms, vilket kan ses i nedanstående tabell. 
 

Tabell 36 Elprisets beståndsdelar 

Typ	 Enhet	 Data	
Elpris	+	Elcertifikat	exkl.	moms	 öre/kWh	 27	

Energiskatt	exkl.	moms	 öre/kWh	 29,2	
Moms	VAT	%	 %	 25%	
Totalt	elpris	 SEK/MWh	 702,50	

 
 
Dessa värden har använts vid elkostnadsberäkningarna i LCC kalkylen. Något som även 
påverkar LCC kalkylen är hur den årliga procentuella elprisökningen och 
underhållskostnadsökningen har fastställts. De årliga prisökningarna gällande el och 
underhåll påverkas av en rad faktorer både direkt och indirekt, några exempel är: 

• Utvecklingen av förnybara energikällor 
• Elanvändningen 
• Kostnadsutvecklingen för fossila bränslen 
• Styrmedel 

 
Att uppskatta prognoser för framtida elprisökningar och underhållskostnadsökningar är 
därför väldigt komplicerat att direkt fastställa. Därför har det i denna studie utgåtts från 
Rambölls egna erfarenhets- och schablonvärden. Dessa har uppmätts till en årlig 
elprisökning av 9% och en årlig underhållskostnadsökning av 3%. 

4.5.6 Investeringskostnader 

Investeringskostnaderna i denna studie har utgått från material och underlag från Ramböll, 
tillverkare och leverantörer för respektive system. Denna del är en djupgående och en 
omfattande för samtliga investeringskostnader och har därför valts att visas i ett appendix. 
Denna del förklaras utförligt i APPENDIX C. 
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4.5.7 Installationskostnader 

Installationskostnaderna för samtliga system har utgått från underlag från Wikells 
sektionsfaktabok. Denna del är en djupgående del för installationskostnader för respektive 
systemkomponent och har följaktligen valts att visas i ett appendix. Denna del kan ses i 
APPENDIX D.  

4.5.8 Bytes- och underhållskostnader 

Bytes- och underhållskostnaderna för samtliga system har utgått från underlag av tillverkare 
och Incit Repabs underhållskostnadsbok. Även denna del anses vara djupgående och har 
följaktligen av detta skäl valts att visas i ett appendix. Denna del kan ses översiktligt i 
APPENDIX E. 

4.5.9 Driftkostnader 

Driftkostnaderna bestäms från resultatet av kylsystemens energisimuleringar, där 
elanvändningen jämförs systemen emellan utifrån dess totalkostnad för köpt energi. 
Kostnaderna bygger på det fastställda elpriset från Fortum. 
Utifrån de tre nerskalade byggnadsmodellernas simuleringsresultat kan slutsatser sedan dras 
för att anpassa detta till den verkliga kontorsfastigheten för motsvarande storlek, 
energianvändning och effektsignatur. 

4.6 Känslighetsanalys 
Ekonomiska investeringar analyserar framtida utvärderingar och som är därmed alltid 
associerat till en del osäkerheter. I denna ekonomiska analys är det därför nödvändigt att 
analysera den ekonomiska känsligheten med avseende på olika parametrar och därefter ta 
ställning till om investeringen kan visas vara lönsam på sikt oavsett dessa förändringar. Det 
viktiga är därför att avgöra hur stor påverkan de olika faktorer har på den ekonomiska 
investeringen på lång sikt och för att se vilka variationer som är rimliga vid förändringar. 
Det som är mest relevant att undersöka i en känslighetsanalys är de parametrar som är 
oförutsägbara och som kan variera över tid. Dessa kan påverkas utifrån både direkt och 
indirekt av olika orsaker. De mest relevanta parametrar för denna studie är:  

• Kalkylräntan 
• Driftkostnader 

 
Kalkylräntan 
Totalkostnaden för den fastställda kalkylräntan i kalkylen jämförs med om kalkylräntan hade 
förändrats. Delvis om kalkylräntan är oförändrad över tid och att sedan kalkylräntan ökar 
och sänks med en viss andel. 
Kalkylräntan får ett större utfall på den ekonomiska kalkylen ifall posterna i analysen har 
längre livstid eller stor andel driftkostnader. På så sätt kan livslängden på 
systemkomponenterna påverka utfallet av LCC-kalkylen. Därför är det viktigt att 
kalkylräntan är rätt fastställd. 
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Driftkostnader 
Energipriset är avgörande för utfallet av driftkostnaderna under kalkyltiden. I denna studie 
handlar det om elpriset och som beroende på upphandlingar, förnybara energikällors 
utveckling, elanvändning samt kostnadsutveckling för fossila bränslen kommer påverka 
elprisets variation.  
 
Likt som för kalkylräntan analyseras dess känslighet med om priserna hålls oförändrade över 
tid. För att sedan jämföras med om priserna stiger och sänks med en viss andel. Stigande 
kostnader för driftkostnader indikerar på att mer effektiva produkter kan löna sig på sikt och 
att på så sätt skydda sig från framtida ökningar i driftkostnader. 

4.7 Miljöpåverkan 
En annan relevant del i denna studie är att undersöka systemens miljöpåverkan, med ett 
perspektiv på elförbrukningen och dess bidragande koldioxidutsläpp. Geoenergisystem kan 
ersätta en stor del av den elförbrukning som sker under exempelvis en kylmaskinsdrift med 
frikyla. Den medförande minskningen i elförbrukningen är den avgörande faktorn för 
systemens miljöpåverkan och det således väsentligt hur den elen miljövärderas.  
 
Ställningstagande för miljövärdering av el 
I denna studie har ett ställningstagande för att förespråka en nordisk elsystemgräns utifrån 
ett medelelmix perspektiv. Detta synsätt av el korrigeras för import och export till 
närliggande länder. Den geografiska systemgränsen är väldigt avgörande för elen 
sammansättning. Med en systemgräns inom Norden återspeglas elmarknadens riktiga fysiska 
utseende. I den sammanhängande elmarknaden för Norden sker en kontinuerlig överföring 
emellan länderna, som i kontrast till övriga Europa är ytterst begränsad. 
 
Emissionsfaktor för nordisk elproduktionsmix 
Den nordiska elproduktionsmixen är framtagen utav elproduktion och distribution, som 
därmed inkluderar emissioner från importländer. Dessa emissioner adderas till summan av 
den nordiska elmixens emissioner. Trots att Norden mestadels bara nettoexporterar el till 
länder, således inkluderas dessa länders emissioner i detta ställningstagande.  
 
Från statistiska underlag från energimyndigheten har en emissionsfaktor tagits fram utav de 
årliga koldioxidutsläppen per kilowattimme från år 2005 till 2009. Detta sammanfattas i 
nedanstående tabell 37. De årliga variationerna för emissionsfaktorerna beror till stor del 
utav vattenkraftens produktionskapacitet. Mindre el från förnyelsebara energikällor 
resulterar i en ökad import av mer koldioxidintensiv el (IVL Svenska miljöinstitutet AB, 
2012). 
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Tabell 37 Koldioxidutsläpp från nordisk elproduktion och distribution 2005 – 2009 

 (IVL Svenska miljöinstitutet AB, 2012) 

		 År	 2005	 2006	 2007	 2008	 2009	
Medelvärde		
(2005	-	2009)	

Totala	koldioxidutsläpp	 g,	CO2/kWh	 104,1	 160,3	 136,1	 116,4	 139,3	 131,2	
Varav	
uppströmsemissioner	 g,	CO2/kWh	 13,3	 16,9	 15,1	 13,8	 16,3	 15,1	
Varav	
förbränningsemissioner	 g,	CO2/kWh	 90,7	 143,4	 121,0	 102,6	 123,0	 116,1	

 
Medelvärdet för emissionsfaktorn mellan åren 2005 – 2009 uppgår till 131,2 g CO2 eq. /kWh 
använd el. De beräknade koldioxidutsläppen för respektive system i denna studie kommer att 
utgå från detta medelvärde. 
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5 RESULTAT 

I denna del presenteras resultatet för de olika kylsystemlösningarna i den aktuella studien. 
Beräknings-, simulering- och det ekonomiska resultatet presenteras i den ordning de 
analyserades. 

5.1 Simuleringsresultat från IDA modellen 
Syftet med energisimuleringarna för kontorsbyggnaden i IDA ICE var att verifiera modellen 
med den befintliga byggnaden gällande dess effekt- och energianvändning approximativt. 
Med nämnda antaganden för tilluftstemperatur, värmeåtervinningsgrad, verksamhetstider, 
processkylebehov och byggnadsstorlek kunde följande resultat över byggnadsmodellens 
energi- och effektbehov erhållas. Simuleringsresultat visar byggnadens uppdelning av använd 
respektive köpt energi fördelat på energianvändningsområde. Detta kan ses översiktligt i 
tabellen nedan.  

Tabell 38 Simuleringsresultat från byggnadsmodellen över ett år 

	
Använd	energi	 Köpt	energi	 Toppeffektbelastning	

kWh	 kWh/m2		 kWh	 kWh/m2		 kW	

██	 Belysning	 1013413	 18.8	 1013413	 18.8	 198.8	

██	
Ventilations-
uppvärmning,	AC	
stand-by	utrustning	

287290	 5.3	 287290	 5.3	 178.8	

	 Total,	byggnadsel	 1300703	 24.1	 1300703	 24.1	 	

██	 Fjärrkyla	 1591392	 29.5	 1591392	 29.5	 1147	

██	 Fjärrvärme	 3372512	 62.6	 3372512	 62.6	 1831	

	
Total,	värme	och	
kyla	

4963904	 92.1	 4963904	 92.1	 	

██	
Utrustning,	
hyresgästel	

1382755	 25.7	 1382755	 25.7	 245.8	

	 Total	hyresgästsel	 1382755	 25.7	 1382755	 25.7	 	

 
Byggnadens energianvändningsområden har även fördelats månadsvis genom hela året. 
Varje område är markerat med sin egna specifika färg och från figuren nedan utgör det sin 
respektive andel på månadsbasis. Figurens axel visar månaderna med siffror under året och 
börjar med januarimånad.  
 
Utrustning och belysning är nästintill oförändrad genom året, vilket resulterar att modellen 
har ett konstant processkylebehov året runt för att föra bort den överskottsvärmen. 
Modellens toppkyllastbehov nås under sommaren. Under julimånad har ¾ av all personal 
semester, detta i sig medförde att energin från ventilationssystemen och stand-by utrustning 
minskade. Allt detta kan ses i figur 32 nedan. 
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Figur 30 Byggnadsmodellens använda energi per månadsbasis 

 
I ett jämförande perspektiv mellan den befintliga byggnaden och byggnadsmodellen i IDA 
ICE så är deras energi- och effektsignaturer i liknande storleksordningar, vilket var 
huvudsyftet med denna modellering och simulering. Som en ingående del i byggnads- och 
energisimuleringarna i IDA ICE så ska det även säkerställas att kraven på inomhusklimatet 
uppfylls och att inomhusmiljön är komfortabel. De temperaturgränser som specificerats för 
både inomhusklimatet och tilluftstemperaturen i ventilationsaggregaten samt tillsammans 
med de verksamma drifttiderna för systemet så kunde ett komfortabelt inomhusklimat 
säkerställas.  
 
I figuren nedan visas de torra temperaturer som ventilationssystemets hanterar genom årets 
gång med en uppdelning av utomhus-, tillufts- och frånluftstemperatur. Man kan se en tydlig 
tendens på att när utomhustemperaturen ökar så följaktligen ökar även 
frånluftstemperaturen men dock inom de angivna gränser som specificerats. 
Tilluftstemperaturen är nästintill konstant genom året med mindre variationer, vilket kan ses 
i figuren nedan. 
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Figur 31 Ventilationssystemets lufttemperaturer under året 

Den ovan beskrivande figuren visar i helhet de temperaturer som förs in och ut i byggnaden 
men beskriver inte ingående hur inomhusklimatet i byggnaden ser ut. I figuren nedan visas 
temperaturnivåerna på den operativa temperaturen och medelluftstemperaturen för ett 
vanligt kontorslandskap i mitten av byggnaden med söderläge. Den operativa temperaturen 
har en relativt stor påverkan på den termiska komforten och definieras av medelvärdet av 
lufttemperaturen och medelstrålningstemperaturen från omgivande ytor.  
 
Det kan ses att både den operativa- och medelluftstemperaturen påverkas likvärdigt utav den 
varierande utomhustemperaturen under året. Under vinterperioden så är båda 
temperaturnivåerna belägna invid den undre gränsen av det satta börvärdet för den lägsta 
tillåtna inomhustemperatur. Under sommarperioden som i kontrast till vinterperioden är 
båda temperaturnivåerna invid den övre gränsen av det satta börvärdet. 
 
Medelluftstemperaturen håller gränsen för det maximala börvärdet för den högst tillåtna 
inomhustemperaturen och befinner sig där större delen av sommarperioden. Den operativa 
temperaturen påverkas av mera faktorer än bara utomhusluften, som exempelvis 
solinstrålning genom fönster, ackumulering- och överföring av värme genom väggar. Detta 
förklarar varför den operativa temperaturen är högre än börvärdet under större delen av 
sommaren. 
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Figur 32 Inomhusklimatet  för ett kontorslandskap med söderläge 

Ett kontorslandskap med höga konstanta interna laster är i behov av processkyla och 
följaktligen består byggnadsmodellen av flera sådana kontorslandskap. Figuren nedan visar 
ett kontorslandskap med söderläge som är i behov av processkyla. Man kan se att 
medelluftstemperaturen är mer eller mindre konstant under året på den övre gränsen av 
börvärdet för den högst tillåtna inomhustemperaturen. De små temperaturvariationer som 
ses orsakas av ventilationssystemets olika drifttider på dygnet. Den temperatur stabilisering 
som kan åskådas under julimånad beror på att ¾ av personalen är på semester. Även den 
operativa temperaturen är nästintill konstant under årets gång på den övre gränsen av 
börvärdet. Temperaturtoppen julimånad beror på att det är årets varmaste period vilket 
innebär en större värmeackumulering och solinstrålning genom byggnaden. 
Ventilationssystemet körs även på en lägre baslast när mindre personal rör sig i lokalerna. 
Detta tillsammans förklarar den något förhöjda operativa temperaturen. Allt detta kan ses i 
figuren nedan. 
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Figur 33 Inomhusklimatet  för ett kontorslandskap med processkylebehov i söderläge 

5.2 Simuleringsresultat från Polysun 
Simuleringar har utförts för alla modeller som beskrivs i sektionen 4.4 Systemreglering i 
Polysun. Där beskrevs hur regleringen har programmerats samt de antagen som har gjort i 
studien för att få ett trovärdigt resultat. Som tidigare nämnt har varje system tre modeller 
med olika byggnadsytor. Dessa har simulerats och främst är den totala energiförbrukningen 
av el intressant för att kunna genomföra livscykelanalysen. Nästföljande delar sammanfattar 
resultatet från alla simuleringar för respektive modeller. 

5.2.1 System 1 

Simuleringsresultat för system 1 erhålls genom simuleringar av tre modeller. Varje modell 
har samma programmerat reglering och uppfyller de driftkriterier som bestämts och som 
tidigare beskrevs. Följande resultat visar energianvändningen för ett kylsystem anpassad för 
en byggnad på 500m2, 1000m2 och 1500m2. 
 

Tabell 39 Energianvändning för system 1 

Bostadsyta	[m2]	 500	 1000	 1500	

Energi	från	värmegeneratorerna	till	systemet	[kWh]	 43	098,9	 101	685,4	 167	987,9	

Total	energiförbrukning	[kWh]	 2	510,7	 4	993,9	 7	415,2	

Total	förbrukning	av	elektrisk	energi	[kWh]	 7	090,4	 15	092,1	 24	956,1	

Primär	energifaktor	 2,82	 3,02	 3,37	
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Från tabellen kan systemets prestation undersökas för respektive byggnadsstorlek. Energi 
från värmegeneratorerna till systemet menas i detta fall kylenergin som tillförts på fluiden, 
det vill säga från kylmaskinen. Värdet ökar med bostadsytan vilket är rimligt då kyllasten 
ökar per byggnadsyta. Primär energifaktorn är kvoten av tillförd energi till komponenter och 
använd energi i systemet. Ur respektive simulering samanställdes den totala förbrukningen 
av elektrisk energi för att först beräkna fram specifik förbrukning. Denna specifika 
elförbrukning kommer att ligga till grund för att estimera faktorn för att uppskatta 
elförbrukningen för den verkliga storleken av byggnaden. Nästkommande tabell visar den 
specifika elförbrukningen för respektive modell.  
 

Tabell 40 Specifik elförbrukning för system 1  

 Förbrukning	 	 Specifik	elförbrukning	

500m2	 7090,4	 kWh	 14,1808	 kWh/m2	

1000m2	 15092,1	 kWh	 15,0921	 kWh/m2	

1500m2	 24956,1	 kWh	 16,6374	 kWh/m2	

 
För varje ökad bostadsarea ökar även den specifika förbrukningen, utifrån dessa siffror 
uppskattas det att elförbrukningen kommer att öka med en faktor för varje ökad bostadsarea. 
Denna faktor beräknas genom att ta medelvärdet av den specifika elförbrukningen för alla tre 
modeller. Följande tabell visar faktorn samt vad förbrukningen för den verkliga byggnaden 
skulle se ut. 
 

Tabell 41 System 1 verklig energiförbrukning.  

Faktor		 kWh/m2	 15,3	

Verklig	storlek	 MWh	 825,1	
 

5.2.2 System 2 

Simuleringsresultatet för system 2 har även baserats på tre byggnads modeller där målet är 
att beräkna fram elförbrukningen, samma bostadsyta på modeller gäller även här.  
 

Tabell 42 Energianvändning för system 2 

Bostadsyta	[m2]	 500	 1000	 1500	

Energi	från	värmegeneratorerna	till	systemet	[kWh]	 47,6	 102,8	 124,9	

Total	energiförbrukning	[kWh]	 23558,3	 44364,6	 67950	

Energiunderskott	[kWh]	 57144,9	 83279,1	 141187,5	

Total	förbrukning	av	elektrisk	energi	[kWh]	 768,6	 841	 904,7	

Primärenergifaktor	 0,03	 0,02	 0,01	
 
Utifrån simuleringsresultat sammanställs elförbrukningen för respektive modell i följande 
tabell. Därav uppskattas den specifika förbrukningen för varje modell som säger hur mycket 
energi har utnyttjats per meter-kvadrat bostadsyta. Att energianvändningen är relativt stor 
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kan bero på att vi utnyttjar mer energi från lagret och som medför att i detta system finns 
mer värmeenergi att åtgå. Något vi dock inte har räknat på i denna studie. 
 

Tabell 43 Specifik elförbrukning för system 2 

 Förbrukning	 	 Specifik	elförbrukning	
500m2	 768,6	 kWh	 1,54	 kWh/m2	

1000m2	 841	 kWh	 0,84	 kWh/m2	

1500m2	 904,7	 kWh	 0,61	 kWh/m2	

 
Slutligen beräknas faktorn för att estimera totala elförbrukningen på den verkliga storleken 
på byggnaden. Faktorn erhålls genom ett medelvärde på specifika elförbrukningen av 
modellerna. 

Tabell 44 System 2 verklig energiförbrukning 

Faktor		 kWh/m2	 0,99	

Verklig	storlek	 MWh	 53,6	
 

5.2.3 System 3 

Simuleringen för detta system har lite fler steg då även den evaporativa energiförbruknings 
ska även räknas för sig. Följande resultat erhålls från simuleringarna av system 3 modellerna.   
 

Tabell 45 Energianvändning för system 3 

Bostadsyta	[m2]	 500	 1000	 1500	

Energi	från	värmegeneratorerna	till	systemet		 11,1	 34,3	 41,5	

Total	energiförbrukning		 7956,6	 22404	 38977,4	

Total	förbrukning	av	elektrisk	energi		 720	 788,8	 850,9	

Primärenergifaktor	 0,09	 0,04	 0,02	

Energiunderskott	 30562,3	 63238,4	 96753,3	
 
Energin till värmegeneratorerna är lägre i detta fall och beror på att inge kylenergi tillförs i 
kylbatterierna, varav att energin förbrukningen även blir lägre. Ett energiunderskott finns 
även här och beror på att värmebehovet inte täcks men lasten måste finnas för att återladda 
lagret med kyla. Här följer den specifika förbrukningen för respektive modell. 
 

Tabell 46 Specifik elförbrukning för system 3 

 Förbrukning	 	 Specifik		förbrukning		

500m2	 720	 kWh	 1,44	 kWh/m2	

1000m2	 788,8	 kWh	 0,79	 kWh/m2	

1500m2	 850,9	 kWh	 0,57	 kWh/m2	
 
Utifrån dessa specifika förbruknings värden för respektive modell beräknas förstorings 
faktorn som i sin tur används för att uppskatta elförbrukningen för den verkliga byggnaden. 
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Tabell 47 System 3 verklig energiförbrukning 

Faktor		 kWh/m2	 0,9	

Verklig	storlek	 MWh	 50,2	
 
Utifrån klimatdata som även användes för dimensioneringen av markvärmesystemet 
beräknades elförbrukningen av det evaporativa systemet med känt drifttimmar för 
utnyttjandet. Följande förbrukning erhålls samt summeras elförbrukningen från 
simuleringen med den evaporativa förbrukningen. 
 

Tabell 48 Indirekta evaporativ elförbrukning 

Pumpeffekt	 KW	 2	

Pumpenergi	 MWh	 2,4	

14	aggregat	 MWh	 33,6	

Totala	Elförbrukning	 MWh	 83,8	
 

5.2.4 System 4  

I kombination med en värmepump till borrhålsystemet har simuleringen varit lite mer 
komplex då framledningstemperaturen på köldbäraren måste vara korrekt. När 
temperaturerna stämde överens med system kriterierna erhölls följande resultat. 
 

Tabell 49 Energianvändning för system 4 

Bostadsyta	[m2]	 500	 1000	 1500	

Energi	från	värmegeneratorerna	till	systemet		 13,5	 30,1	 48,7	

Total	energiförbrukning		 11258	 26744,1	 44511,2	

Total	förbrukning	av	elektrisk	energi		 608	 638,6	 675,4	

Primärenergifaktor	 0,05	 0,02	 0,02	

Energiunderskott	 46752	 68410	 96497,4	
 
Totalförbrukningen av elektricitet i detta fall har värmepumpen medräknats, i och med att 
den går på fulleffekt så blir förbrukningen högre än tidigare system. 
Totala energiförbrukningen blir dock lägre än tidigare och det beror på att 
köldbärartemperaturen är lägre vilket betyder att färre kylbafflar behövs. Energin tillförd på 
fluiden är lika i resultatet som för tidigare system. Detta eftersom systemen är snarlika vad 
gäller lasterna. Sammanställning av förbrukning samt specifik förbrukningen redovisas i 
nedanstående tabell 
 

Tabell 50 Specifik elförbrukning för system 4 

 Förbrukning	 	 Specifik	förbrukning	

500m2	 2354,7	 kWh	 4,71	 kWh/m2	

1000m2	 4131,9	 kWh	 4,13	 kWh/m2	

1500m2	 5915,4	 kWh	 3,94	 kWh/m2	
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Slutligen beräknas förstorings faktorn på samma sätt och elförbrukningen kan uppskattas 
genom att multiplicera faktorn med byggnadens verkliga storlek. Se följande tabell. 
 

Tabell 51 System 4 verklig energianvändning 

Faktor		 kWh/m2	 4,3	

Verklig	storlek	 MWh	 229,8	

5.3 Ekonomisk lönsamhet 

5.3.1 Investeringskostnader 

En total sammanställning har gjorts över de totala investeringskostnaderna för respektive 
energisystem, som är fördelade av samtliga relevanta systemkomponenter. Underlaget för 
detta resultat har erhållits genom en direkt kontakt med leverantörer, tillverkare samt 
produktblad rörande alla ingående system. I tabellen nedan så ses de totala 
investeringskostnaderna för system 1 som består av en kylmaskin med en kylmedelkylare och 
det distributionssystem för respektive luftburen- och vattenburen kyla. 
 

Tabell 52 Totala investeringskostnader för system 1 

 System	1	

	 Enhet	 Exkl.	moms	 Inkl.	moms	

Totala	kylmaskinskostnader	 SEK	 1	355	000,0	 1	693	750,0	

Totala	kylmedelkylare	kostnader	 SEK	 750	000,0	 937	500,0	

Totala	ventilationssystem	kostnader	 SEK	 3	682	000,0	 4	602	500,0	

Totala	batterikostnader	 SEK	 1	086	512,0	 1	358	140,0	

Totala	baffelkostnader	 SEK	 4	825	169,3	 6	031	461,7	

Totala	pumpkostnader	 SEK	 308	000,0	 385	000,0	

Totala	kondensskyddsväxlare	kostnader	 SEK	 65	000,0	 81	250,0	

Totala	investeringskostnader	 SEK	 12	071	681,33	 15	089	601,66	

 
I tabellen nedan så ses de totala investeringskostnaderna för system 2 som består av ett 
borrhålslager och det distributionssystem för respektive luftburen- och vattenburen kyla. 
 

Tabell 53 Totala investeringskostnader för system 2 

 System	2	

	 Enhet	 Exkl.	moms	 Inkl.	moms	

Totala	borrhålslager	kostnader	 SEK	 6	883	200,0	 8	604	000,0	

Totala	ventilationssystem	kostnader	 SEK	 3	682	000,0	 4	602	500,0	

Totala	batterikostnader	 SEK	 1	981	518,0	 2	476	897,5	

Totala	baffelkostnader	 SEK	 8	753	963,3	 10	942	454,2	
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Totala	pumpkostnader	 SEK	 506	000,0	 632	500,0	

Totala	markvärmekostnader	 SEK	 154	375,0	 192	968,8	

Totala	investeringskostnader	 SEK	 21	961	056,33	 27	451	320,42	

 
I tabellen nedan så ses de totala investeringskostnaderna för system 3 som består av ett 
borrhålslager med evaporativ luftkylning och det distributionssystem för respektive 
luftburen- och vattenburen kyla. 
 

Tabell 54 Totala investeringskostnader för system 3 

 System	3	

	 Enhet	 Exkl.	moms	 Inkl.	moms	

Totala	borrhålslager	kostnader	 SEK	 4	116	600,0	 5	145	750,0	

Totala	ventilationssystem	kostnader	 SEK	 13	440	000,0	 16	800	000,0	

Totala	batterikostnader	 SEK	 1	062	516,0	 1	328	145,0	

Totala	baffelkostnader	 SEK	 6	648	413,4	 8	310	516,8	

Totala	pumpkostnader	 SEK	 740	000,0	 925	000,0	

Totala	markvärmekostnader	 SEK	 130	162,5	 162	703,1	

Totala	investeringskostnader	 SEK	 26	137	691,93	 32	672	114,91	

 
I tabellen nedan så ses de totala investeringskostnaderna för system 4 som består av ett 
borrhålslager med ett värmepumpsystem och det distributionssystem för respektive 
luftburen- och vattenburen kyla. 
 

Tabell 55 Totala investeringskostnader för system 4 

 System	4	

	 Enhet	 Exkl.	moms	 Inkl.	moms	

Totala	borrhålslager	kostnader	 SEK	 6	627	200,00	 8	284	000,0	

Totala	ventilationssystem	kostnader	 SEK	 3	682	000,0	 4	602	500,0	

Totala	batterikostnader	 SEK	 1	747	473,0	 2	184	341,3	

Totala	baffelkostnader	 SEK	 6	648	413,4	 8	310	516,8	

Totala	pumpkostnader	 SEK	 506	000,0	 632	500,0	

Totala	markvärmekostnader	 SEK	 93	112,5	 116	390,6	

Totala	värmepumpskostnader	 SEK	 182	000,00	 227	500,0	

Totala	investeringskostnader	 SEK	 19	486	198,93	 24	357	748,66	

 

5.3.2 Installationskostnader 

En sammanställning har gjorts över de totala installationskostnaderna för respektive 
energisystem, som även här är fördelade av samtliga relevanta systemkomponenter.  
Allt underlag i denna del har utgåtts ifrån Wikells sektionsfaktabok för VVS 07/08. 
Installationskostnaderna har funnits för liknande system men ej i den storleksordning som 
ingår i denna studie. Kostnaderna har således uppskattats linjärt till denna studies system. 
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I tabellen nedan så ses de totala installationskostnaderna för system 1 som består av en 
kylproduktionsanläggning med en kylmedelkylare och det distributionssystem för respektive 
luftburen- och vattenburen kyla. Dessa är de mest väsentliga installationskostnader för 
system 1. 
 

Tabell 56 Totala installationskostnader för system 1 

 System	1	
	 Enhet	 Exkl.	moms	 Inkl.	moms	

Installationskostnader	kylproduktionsanläggning	
inkl.	kylmedelkylare	

SEK	 3	334	627,1	 4	168	283,9	

Installationskostnader	ventilationsystem	 SEK	 1	104	934,3	 1	381	167,8	
Installationskostnader	baffelsystem	 SEK	 1	836	782,1	 2	295	977,6	
Installationskostnader	cirkulationspumpar	 SEK	 315	169,5	 393	961,9	
Installationskostnader	kondensskyddsväxlare	 SEK	 35	640,8	 44	551,0	
Installationskostnader	rör,	kylstam	 SEK	 3	020	498,1	 3	775	622,7	
Totala	investeringskostnader	 SEK	 9	647	651,87	 12	059	564,84	

 
I tabellen nedan så ses de totala installationskostnaderna för system 2 som består av ett 
borrhålslager och det distributionssystem för respektive luftburen- och vattenburen kyla. I 
investeringskostnaden för borrhålslagret som sammanställdes av Ramböll så ingick även 
installationskostnaderna, detta gäller för samtliga system som innefattas av ett borrhålslager. 
Dessa är de mest väsentliga installationskostnader för system 2. 
 

Tabell 57 Totala installationskostnader för system 2 

 System	2	

	 Enhet	 Exkl.	moms	 Inkl.	moms	
Installationskostnader	borrhålslager	 SEK	 Inkluderat	i	investeringskostnaden	
Installationskostnader	ventilationssystem	 SEK	 1	104	934,3	 1	381	167,8	
Installationskostnader	baffelsystem	 SEK	 3	332	343,7	 4	165	429,7	
Installationskostnader	cirkulationspumpar	 SEK	 252	135,6	 315	169,5	
Installationskostnader	distributionssystem	 SEK	 3	020	498,1	 3	775	622,7	
Installationskostnader	markvärmesystem	 SEK	 3	149	896,0	 3	937	370,0	
Totala	installationskostnader	 SEK	 10	859	807,74	 13	574	759,67	

 
I tabellen nedan så ses de totala installationskostnaderna för system 3 som består av ett 
borrhålslager med evaporativ luftkylning och det distributionssystem för respektive 
luftburen- och vattenburen kyla. Dessa är de mest väsentliga installationskostnader för 
system 3. 

Tabell 58 Totala installationskostnader för system 3 

 System	3	

	 Enhet	 Exkl.	moms	 Inkl.	moms	
Installationskostnader	borrhålslager	 SEK	 Inkluderat	i	investeringskostnaden	
Installationskostnader	evaporativt	ventilationssystem	 SEK	 1	104	934,3	 1	381	167,8	
Installationskostnader	baffelsystem	 SEK	 2	530	830,7	 3	163	538,3	
Installationskostnader	cirkulationspumpar	 SEK	 189	101,7	 236	377,1	
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Installationskostnader	distributionssystem	 SEK	 3	020	498,1	 3	775	622,7	
Installationskostnader	markvärmesystem	 SEK	 2	655	859,7	 3	319	824,6	
Totala	installationskostnader	 SEK	 9	501	224,44	 11	876	530,55	

 
I tabellen nedan så ses de totala installationskostnaderna för system 4 som består av ett 
borrhålslager med ett värmepumpsystem och det distributionssystem för respektive 
luftburen- och vattenburen kyla. Dessa är de mest väsentliga installationskostnader för 
system 4. 

Tabell 59 Totala installationskostnader för system 4 

 System	4	

	 Enhet	 Exkl.	moms	 Inkl.	moms	
Installationskostnader	borrhålslager	 SEK	 Inkluderat	i	investeringskostnaden	
Installationskostnader	ventilationssystem	 SEK	 1	104	934,3	 1	381	167,8	
Installationskostnader	baffelsystem	 SEK	 2	530	830,7	 3	163	538,3	
Installationskostnader	cirkulationspumpar	 SEK	 252	135,6	 315	169,5	
Installationskostnader	distributionssystem	 SEK	 3	020	498,1	 3	775	622,7	
Installationskostnader	markvärmesystem	 SEK	 1	899	884,6	 2	374	855,8	
Installationskostnader	värmepumpsystem	 SEK	 294	839,00	 368	548,7	
Totala	installationskostnader	 SEK	 9	103	122,30	 11	378	902,88	

 

5.3.3 Underhållskostnader 

Sammanställningen som har gjorts för de totala underhållskostnaderna för respektive 
energisystem är fördelade av samtliga relevanta systemkomponenter. Allt underlag i denna 
del har utgått ifrån Repab faktabok underhållskostnader av Incit och även här har 
kostnaderna uppskattats till den aktuella omfattning som systemen i denna studie berör. 
Denna del beskriver framtida kostnader och för att bestämma det totala värde på respektive 
systems underhållskostnader följaktligen räknas denna kostnad om till ett nuvärde.  
 
I tabellen nedan har nusummefaktorn och de nuvärdesfaktorer som berör systemen 
sammanställts. Nusummefaktorn gäller för de årliga kostnaderna och som tar hänsyn till 
kalkylperioden och de reala värdena på kalkylräntan samt underhållskostnadsökningen. 
Nuvärdesfaktorn gäller för olika enskilda kostnader och tar hänsyn till kalkylperioden samt 
den reala kalkylräntan. Dessa faktorer är beräknade med ekvation 5 och 6 som specificerats 
tidigare i avsnitt 3.4.2. 

Tabell 60 Nuvärdesfaktorer för systemen 

Nuvärdesfaktorer	 	
Nusummefaktorunderhåll	 15,46	
Nuvärdesfaktor	år	20	 0,31	
Nuvärdesfaktor	år	18	 0,35	
Nuvärdesfaktor	år	15	 0,42	
Nuvärdesfaktor	år	10	 0,56	

 
I tabellen nedan så ses de totala underhållskostnaderna för system 1 som består av en 
kylmaskin, kylmedelkylare, ventilationssystem och pumpar. Vilka är de mest väsentliga 
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underhållskostnader för system 1. 
 

Tabell 61 Totala underhållskostnader system 1 

	 System	1	
Kylmaskin	 Enhet	 Kostnader	

Årliga	underhållskostnader	 SEK	 16	000,00	
Nuvärdesumma	 SEK	 247	353,31	
Kostnad	nyinköp	KM	år	20	 SEK	 1	150	000,00	
Installationskostnad	inkl.	KMK	 SEK	 3	334	627,14	
Nuvärdesumma	 SEK	 1398327,942	

Kylmedelkylare	 	 	
Årliga	underhållskostnader	 SEK	 12	000,00	

Nuvärdesumma	 SEK	 185	514,99	
Kostnad	nyinköp	KMK	år	20	 SEK	 750	000,00	
Nuvärdesumma	 SEK	 233853,5452	

Ventilationsaggregat	 	 	
Årliga	underhållskostnader	 SEK	 296	520,00	
Nuvärdesumma	 SEK	 4	584	075,30	
Renoveringskostnad	aggregat	år	15	 SEK	 818	440,00	
Nuvärdesumma	 SEK	 341	506,42	

Pumpar	 	 	
Kostnad	nyinköp	pumpar	år	18	 SEK	 168	000,00	
Installationskostnad	pumpar	 SEK	 214	760,00	
Nuvärdesumma	 SEK	 134	097,59	

Totala	underhållskostnader	exkl.	moms	 SEK	 7	124	729,09	
Totala	underhållskostnader	inkl.	moms	 SEK	 8	905	911,36	

 
I tabellen nedan så ses de totala underhållskostnaderna för system 2 som består av ett 
ventilationssystem och pumpar. Dessa är de mest väsentliga underhållskostnader för system 
2. 

Tabell 62 Totala underhållskostnader system 2 

 System	2	

Ventilationsaggregat	 Enhet	 Kostnader	

Årliga	underhållskostnader	 SEK	 296	520,00	

Nuvärdesumma	 SEK	 4	584	075,30	

Renoveringskostnad	aggregat	år	15	 SEK	 818	440,00	

Nuvärdesumma	 SEK	 341	506,42	

Pumpar	 	  
Kostnad	nyinköp	pumpar	år	18	 SEK	 276	000,00	

Installationskostnad	pumpar	 SEK	 352	820,00	

Nuvärdesumma	 SEK	 220	303,18	

Totala	underhållskostnader	exkl.	moms	 SEK	 5	145	884,90	

Totala	underhållskostnader	inkl.	moms	 SEK	 6	432	356,12	
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I tabellen nedan så ses de totala underhållskostnaderna för system 3 som består av ett 
evaporativt ventilationssystem och pumpar. Dessa är de mest väsentliga underhållskostnader 
för system 3. 
 

Tabell 63 Totala underhållskostnader system 3 

 System	3	

Evaporativt	ventilationsaggregat	 Enhet	 Kostnader	
Årliga	underhållskostnader	 SEK	 366	800,00	
Nuvärdesumma	 SEK	 5	670	574,73	
Renoveringskostnad	aggregat	år	15	 SEK	 1	369	760,00	
Nuvärdesumma	 SEK	 571	552,99	

Pumpar	 	  
Kostnad	nyinköp	pumpar	år	18	 SEK	 370	000,00	
Installationskostnad	pumpar	 SEK	 297	850,00	
Nuvärdesumma	 SEK	 233	977,10	
Totala	underhållskostnader	exkl.	moms	 SEK	 6	476	104,82	
Totala	underhållskostnader	inkl.	moms	 SEK	 8	095	131,03	

 
I tabellen nedan så ses de totala underhållskostnaderna för system 4 som består av ett 
ventilationssystem, pumpar och ett värmepumpsystem. Dessa är de mest väsentliga 
underhållskostnader för system 4. 
 

Tabell 64 Totala underhållskostnader system 4 

	 System	4	

Ventilationsaggregat	 Enhet	 Kostnader	

Årliga	underhållskostnader	 SEK	 296	520,00	

Nuvärdesumma	 SEK	 4	584	075,30	

Renoveringskostnad	aggregat	år	15	 SEK	 818	440,00	

Nuvärdesumma	 SEK	 341	506,42	

Pumpar	 	 	
Kostnad	nyinköp	pumpar	år	18	 SEK	 276	000,00	

Installationskostnad	pumpar	 SEK	 352	820,00	

Nuvärdesumma	 SEK	 220	303,18	

Värmepump	 	 	

Årliga	underhållskostnader	 SEK	 16	000,00	

Nuvärdesumma	 SEK	 247	353,31	

Renoveringskostnad	aggregat	år	10	 SEK	 41	286,00	

Kostnad	nyinköp	VP	år	20	 SEK	 143	000,00	
Installationskostnad	VP	 SEK	 294	839,00	

Nuvärdesumma	 SEK	 159	574,16	

Totala	underhållskostnader	exkl.	moms	 SEK	 5	552	812,37	

Totala	underhållskostnader	inkl.	moms	 SEK	 6	941	015,46	
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5.3.4 Driftkostnader 

Utifrån simuleringsresultatet från kylsystemregleringen i Polysun så har den respektive 
använda energin för samtliga system kunnat fastställas. Från modellernas specifika värden 
på energier samt effekter kunde detta uppskattas till de aktuella systemen omfattning. 
Nuvärdesfaktorn för driftkostnaderna gäller för de årliga driftkostnaderna och som tar 
hänsyn till kalkylperioden och de reala värdena på kalkylräntan samt elprisökningen. Denna 
faktor kan ses i tabellen nedan. 
 

Tabell 65 Nuvärdesfaktor för driftkostnader 

Nuvärdesfaktor	 	

Nusummefaktordrift	 34,815	

 
I tabellen nedan redovisas samtliga systemens årliga elanvändning, den tillhörande årliga 
elkostnad och den totala elkostnaden under hela kalkylperioden. Elpriset utgick ifrån 
Fortums elavtal för storförbrukande kunder, detta visades mer ingående i avsnitt 4.5.5. 
 

Tabell 66 Totala driftkostnader för systemen 

 Elanvändning	per	år	 Elkostnad	per	år	 Totala	elkostnader	

	 kWh/år	 SEK/år	 SEK	

System	1	 825	100,0	 579	632,75	 20	179	721,32	

System	2	 53	600,0	 37	654,00	 1	310	911,48	

System	3	 83	800,0	 58	869,50	 2	049	522,05	

System	4	 229	770,0	 161	413,43	 5	619	554,68	

 

5.3.5 Sammanställning LCC 

En sammanställning över samtliga kostnader för systemen visas i tabellen nedan. Med en 
fördelning på respektive investerings-, installations-, underhålls- och driftkostnader. Denna 
LCC kalkyl utgick med en kalkylränta på 8 %, en ökning av inflationstakt på 2 %, en 
elprisökning på 9 % samt en underhållskostnadsökning på 3 %.  
Sammanställningen visar att system 4 och därefter system 2 har en lägst total LCC kostnad. 
System 1 visade sig ha högst total LCC kostnad där driftkostnaderna utgjorde störst kostnad 
men som i kontrast till System 2 som hade lägst. 
 

Tabell 67 Sammanställning av LCC analys 

 System	1	 System	2	 System	3	 System	4	

	 SEK	 SEK	 SEK	 SEK	

Totala	investeringskostnader	 15	089	601,66	 27	451	320,42	 32	672	114,91	 24	357	748,66	

Totala	installationskostnader	 12	059	564,84	 13	574	759,67	 11	876	530,55	 11	378	902,88	

Totala	underhållskostnader	 8	905	911,36	 6	432	356,12	 8	095	131,03	 6	941	015,46	

Totala	driftkostnader	 20	179	721,32	 1	310	911,48	 2	049	522,05	 5	619	554,68	

Total	LCC	kostnad	 56	234	799,19	 48	769	347,69	 54	693	298,54	 48	297	221,68	
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Figuren nedan visar ett stapeldiagram över LCC sammanställningen. Fördelad systemvis med 
respektive ingående kostnader. 
 

 
 

Figur 34 Systemvis LCC sammanställning  

5.3.6 Känslighetsanalys 

En känslighetsanalys har gjorts på LCC kalkylen med syfte att undersöka dess känslighet mot 
olika faktorer. I denna analys är det kalkylräntan och elprisökningen som undersöks, på 
grund av att dessa faktorer utgör störst påverkan på hur lönsamma systemen blir på sikt. 
 
Nedan illustreras kalkylräntans utslag på respektive systems lönsamhet i LCC kalkylen. 
Utifrån den kalkylränta som det har utgåtts i studien så har en femprocentig lägre och högre 
ränta undersökts. Dess påverkan på drift och underhållskostnaderna visas tillsammans med 
det totala utslaget av LCC kostnaden.  
 
Det kan ses att vid en lägre kalkylränta påverkas drift- och underhållskostnaderna som 
tillskriver dessa ett större värde i den slutliga LCC kostnaden samt vice versa vid en högre 
kalkylränta. Det kan ses att vid en lägre kalkylränta mellan tre till sju procent så är system 1 
totala LCC kostnader signifikant högst medans systems 2 är lägst. En sjuprocentig 
kalkylränta och uppåt kan det ses att system 4 har en lägst total LCC kostnad men från en 
13 % ränta uppåt börjar system 1 bli lönsammast. Detta kan ses i figuren nedan. 
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Figur 35 Känslighetsanalys på kalkylräntan 

I figuren nedan illustreras elprisökningens utslag på respektive systems lönsamhet i LCC 
kalkylen. Utifrån den procentuella ökning som det har utgåtts i studien så har en minskning 
samt ökning av elpriset undersökts. Med en ökning från 0 till 15 % undersöktes 
elprisökningens utslag på driftkostnaderna samt det totala utslaget på LCC kostnaden.  
 
Det kan ses att vid ingen ökning av elpriset så är system 1 mest lönsam ur total LCC synpunkt 
men från en treprocentig ökning så är den ej lönsammast längre. Utifrån kalkylens bestämda 
elprisökning på nio procent, så kan det ses att system 2 och system 4 har snarlika LCC 
kostnader men att vid en ytterligare elprisökning så blir system 2 lönsammare. 
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Figur 36 Känslighetsanalys på elprisökningen 

5.4 Miljöpåverkan 
I denna studie har även respektive systems miljöpåverkan undersökts. Den relevanta 
miljöbelastning har varit den mängd koldioxidutsläpp som sker genom brukande av 
systemen under kalkylperioden. 
 
En emissionsfaktor har fastställts från svenska miljöinstitutet IVL, som har utgått från ett 
medelvärde av totala elproduktions- och distributionskoldioxidutsläpp mellan åren  
2005 – 2009. Denna faktor visas i tabellen nedan. 
 

Tabell 68 Emissionsfaktor för koldioxidutsläpp 

 Enhet	 Medelvärde,	IVL	(2005	-	2009)	

Koldioxidutsläpp	nordisk	elprod.	mix	 g,	CO2/kWh	 131,24	

 
Utifrån simuleringsresultatet fastställdes den årliga totala elanvändningen för respektive 
system och med detta som underlag kunde de årliga och totala koldioxidutsläppen under 
kalkylperioden fastställas för varje system. Detta kan ses i tabellen nedan fördelat systemvis. 
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Tabell 69 Totala årliga koldioxidutsläpp för systemen 

	 Elanvändning	per	år	 Årliga	koldioxidutsläpp	 Totala	koldioxidutsläpp	

	 kWh/år	 kg,	CO2/år	 kg	CO2	

System	1	 825	100,0	 108	286,12	 3	248	583,72	

System	2	 53	600,0	 7	034,46	 211	033,92	

System	3	 83	800,0	 10	997,91	 329	937,36	

System	4	 229	770,0	 30	155,01	 904	650,44	

 
Det kan konstateras att system 1 har ett betydligt högre koldioxidutsläpp en de resterande 
systemen som grundar sig på dess större årliga elanvändning. I ett jämförande perspektiv så 
sammanställs tabellen ovan för de olika systemen i figuren nedan. Den visar tydligt på hur 
stor påverkan en högre elanvändning har för koldioxidutsläpp. 
 
 

 
Figur 37 Totala årliga koldioxidutsläpp för systemen 
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6 DISKUSSION  

Sammanfattningsvis visar studien att kylsystemens olika utformningar resulterar i olika 
andelar energianvändning och köpt energi. Av de fyra undersökta kylsystemen hade system 2 
störst energianvändning, men som kontrast lägst elförbrukning när det kommer till köpt 
energi. System 1 hade däremot lägst energianvändning men högst elförbrukning. 
Energianvändningen för system 3 och 4 var nästintill likvärdiga, men skiljde sig åt i mängden 
köpt energi när det kom till elförbrukningen. System 4 hade en markant högre elförbrukning 
än system 3, vilket berodde på komplementet av värmepumpen. 
Vilket kylsystem som visade sig vara mest lönsamt när det kommer till mängden köpt energi 
och energianvändning är svårt att bedöma. Det krävs en mer ingående analys över 
kostnaderna systemen utgör under dess användning. System med högre elförbrukning 
innebär högre driftkostnader på sikt och utgör en stor del i en LCC-kostnadskalkyl. 

6.1.1 Polysun 

Kontorsfastighetsmodellen konstruerades och verifierades i IDA ICE och dess utdata var 
underlag för modellerna i Polysun. Polysun är det verktyg som använts i studien för att 
kunna verifiera systemens funktion samt dess energianvändning och elförbrukning. I de 
tidigare versionerna av simuleringsprogrammet har systemen enbart varit anpassade för 
solvärme-, värmepump- och kombinerade värmesystem. I de senaste versionerna har även 
programmet uppdaterats för hantering, reglering och simulering av kylsystem.  
 
Det har emellertid uppmärksammats att systemen och dess komponenter har haft en del 
begränsningar främst gällande systemdimensioner samt systemkomponenternas samverkan 
med varandra. På grund av begränsningarna i reglersystemet och för komponenterna i 
modellerna har förenklingar och anpassningar gjorts. Problematik uppstod vid anpassning av 
kyleffekten hos kylkomponenterna för den verkliga byggnadens kylbehov, vilket var orsaken 
till förminskningen av samtliga systemmodeller. 
 
Ett första steg i varje simulering var att kontrollera om kylbehovet för varje modell var täckt 
för hela året samt att köldbärartemperaturerna höll sina börvärden under sommar- och 
vinterperiod. Främst har köldbärartemperaturerna påverkat dimensioneringen av det 
luftburna respektive vattenburna distributionssystemet, vilket har medfört en stor betydelse 
för installationskostnaderna. Högre köldbärartemperaturer gav till följd att antalet bafflar 
och storleken på batterierna ökade, vilket var motsatsen till vad som inträffade vid lägre 
köldbärartemperaturer.  
 
En annan relevant begränsning i studien har varit hur borrhålslagret har valts att 
dimensioneras. På grund av dess omfattning valdes borrhålslagret att ses som en energikälla 
och en energisänka i Polysun. Energikällan räknar på köldbärarflödet från de specifikt 
anpassade effektuttagen för respektive tidssteg som i sin tur reglerar hur kylbehovet 
tillgodoses i byggnaden. Energikällan tar inte heller hänsyn till värmeförluster i 
borrhålslagret varken markegenskaper som värmekapacitet eller värmeledningsförmåga.  
Med en referens från Skanskas deep green cooling system (DGC) i Lindhagen kan det 
konstateras att systemets höga köldbärartemperaturer samt det självverkande baffelsystemet 
är ett effektivt system. Den konstanta uppföljning som gjorts på systemet ligger till grund för 
dess välgång. I intervjun med Skanskas teknikchef Jonas Gräslund framgick det att även 
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deras system hade utformats med en högre konstant tilluftstemperatur och därutav deras 
högre andel vattenburna kyla. Systemet har också enbart kyla som fokus och är relativt lik 
system 2 gällande köldbärartemperaturer. Detta motiverar våra val av andelar luftburen 
respektive vattenburen kyla. Resultatet är ytterst beroende av driftsättningarna och de 
specifika regleringarna respektive system har. Hur kylan tillförs till byggnaden och val av 
köldbärartemperaturer är av stor betydelse. Systemutformningen har därför en stor påverkan 
på systemets totala kostnader och det är därför av betydelse att granska systemen i en 
livscykelkostnadsanalys.  

6.2 Livscykelkostnadsanalys 
Utifrån simuleringsresultatet från kylsystemsregleringarna kunde respektive systems 
energianvändning fastställas. Tillsammans med bestämda förutsättningar, investerings-, 
installations- och underhållskostnader kunde den totala LCC kostnaden för respektive 
system bestämmas. Den totala LCC-kalkylen visar på att system 4 har lägst total kostnad 
under kalkylperioden, som i kontrast till de andra systemen har en aningen lägre 
installationskostnad samt medelhöga investerings-, underhålls- och driftkostnader. System 2 
totala LCC-kostnad var bara föga högre än system 4. Dess högre investerings- och 
installationskostnader kompenseras av de lägre driftkostnaderna, vilket var vad system 2 
totalkostnad i huvudsak bestod av. 
 
System 1 och system 3 visade sig vara de mest kostsamma systemen i denna LCC-kalkyl med 
störst driftkostnader respektive störst investeringskostnader. Deras resterande 
kostnadsposter i kalkylen det vill säga installations- och underhållskostnader, var överlag i 
samma storleksordning som för de andra systemen. 
De mest lönsamma systemen under kalkylperioden är system 2 och system 4, med en 
skillnad sinsemellan på ca 500 000 SEK. Magnituden av systemkostnaderna som denna 
studie har behandlat innebär att det ej går att avgöra på rak arm vilket av dessa system som 
kan resultera mest lönsam, en mer ingående systemanalys måste göras. Den huvudsakliga 
skillnaden mellan systemen är att system 4 har ett mindre borrhålslager kompletterat med en 
värmepump. System 2 har högre initiala kostnader avseende investering och installation 
medan system 4 har högre årliga kostnader avseende drift och underhåll.  

6.2.1 Känslighetsanalys 

En känslighetsanalys av systemen var därför viktig för att kunna avgöra deras robusthet och 
lönsamhet vid eventuella förändringar i förutsättningarna. I analysen som gjordes kunde det 
ses att vid en lägre kalkylränta ≤ 6% är system 2 mest lönsam, men att vid en ökande 
kalkylränta ≥ 10% börjar system 4 att bli mer lönsam. I spannet mellan 7 – 9% kan egentligen 
inga riktiga slutsatser angående systemens lönsamhet dras eftersom de totala kostnaderna 
för systemen tangerar varandra. I kontrast till detta börjar system 1 vara lika lönsamt som 
system 4 från en kalkylräntesats ≥ 13 %.  
 
Vid analysen av elprisökningen kan det ses att vid en 0 % ökning är system 1 mest lönsamt, 
men från en 3 % ökning och uppåt blir system 4 mest lönsamt. För LCC-kalkylens bestämda 
elprisökning på 9 %, kan en lönsamhetspotential ses i både system 4 och system 2. Vid en 
ytterligare elprisökning från knappt 10 % och uppåt blir däremot system 2 lönsamhet mer 
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påtagligare. Det är ganska intressant att se att system 1 är mest lönsamt då det inte är någon 
elprisförändring av dagens elpriskostnad. Hur elpriset har varierat genom åren har påverkat 
fastställandet av dess årliga procentuella ökning. Det är endast ökningen av driftkostnaderna 
för system 1 som drar ner dess lönsamhet på sikt. Utan procentuell ökning i elpris skulle 
istället system 1 eventuellt förespråkas på grund av dess lägre investerings- och 
installationskostnader. 
 
Det finns både för- och nackdelar med system med olika komplexitet. Varje system har olika 
investerings- och driftkostnader och enskilda specifika systemutformningar som kan vara 
olika lämpade för olika byggnader. Bedömningen av deras lämplighet är därför av 
förutsättningarna enskilda och unika. En annan intressant utgångspunkt skulle vara att 
jämföra de systemval som gjorts med mer ekonomiska system och se hur detta utfall skulle 
påverka LCC-kalkylen. Eventuellt skulle andra system visa större lönsamhetspotential. 
 
Vad som generellt kan sägas vid stigande driftkostnader är att investeringar ska ske i mer 
resurseffektiva produkter, vilket kan vara ett bra sätt att gardera sig mot framtida 
elprisökningar. Minskande driftkostnader medför däremot att investeringens inköpspris har 
en större betydelse i kalkylen. De ekonomiska antagandena som gjorts och förutsättningarna 
för studien har en betydande påverkan på resultatet. Hur kalkylräntan eller den årliga 
elprisökningen har bestämts kan en vidare korrekt analys göras. Kalkylräntan ska spegla 
organisationens genomsnittliga lånekostnader och därför är det centralt att kalkylräntan 
bestäms ingående av organisationens ekonomiavdelning. En mer ingående analys kan även 
göras på hur elprisökningen tenderar att ändras och huruvida ett ställningstagande till det 
bör tas. Ogenomtänkta ekonomiska förutsättningar kan öka risken för ett optimistiskt utfall i 
kalkylen och bli ett bakslag längre fram. 

6.3 Miljöpåverkan 
Utifrån den fastställda energianvändningen för systemen kunde tillhörande miljöbelastning 
bestämmas. Studiens bestämda emissionsfaktor var underlag till resultatet av systemens 
årliga och totala koldioxidutsläpp. Från resultatet kan det ses att system 2 har tydligt lägst 
årliga och totala koldioxidutsläpp, vilket grundar sig på dess låga elanvändning. System 3 har 
ungefär 56 % större elanvändning delvis 1,5 gånger större än system 2. System 4 har som 
nämnts tidigare 429 % större elanvändning delvis 4,29 gånger större än system 2, detta 
återspeglas i ett högre koldioxidutsläpp. System 1 som i denna studie är referenssystemet, har 
en avsevärt högre elanvändning på 1539 % delvis 15,39 gånger större än system 2. 
Sammaställningsvis skiljer det sig över 3000 ton CO2 utsläpp totalt under kalkylperioden 
mellan system 1 och system 2. 
 
Någonting som påverkar utfallet av dessa koldioxidutsläpp är vilket ställningstagande en 
förespråkar om hur elen ska miljövärderas. I denna studie har det utgåtts från att förespråka 
en nordisk elsystemgräns utifrån ett medelelmix perspektiv. Detta innebär att 
miljövärderingen korrigeras för import och export till närliggande länder och därutav 
återspeglas elmarknadens riktiga fysiska utseende. Andra parter menar på att marginalel ska 
förespråkas vid en förändrad elkonsumtion, detta begrepp förklarades mer ingående i avsnitt 
3.3.1.1.  
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Av de olika värderingssätten som tidigare har förklarats så kan följaktligen deras 
emissionsfaktorer skilja sig åt med en faktor 100. Detta innebär att betraktelsesättet blir 
ytterst avgörande för vilken miljöpåverkan ens handling medför. En analys kan göras på olika 
miljöscenarion över miljövärderingar och vad dessa utfall har för miljöpåverkan. Vare sig 
systemgränsen är Sverige, Norden eller Europa kommer skillnaden mellan kylsystemens 
miljöeffekter vara densamma. 

6.4 Systemutformningar 
De olika systemen som har undersökts och ställts mot varandra har i denna studie både för- 
och nackdelar. Beroende på vilka förutsättningar, antaganden och betraktelsesätt systemen 
analyseras från kan olika system förespråkas. Systemens olika tekniska utformningar innebar 
grundorsaken till varför deras ekonomiska lönsamheter skiljde dem åt. 
I studien har fyra kylsystem undersökts varav ett av systemen har varit ett referenssystem i 
ett komparativt syfte. Systemens distributionssystem av luftburen och vattenburen kyla det 
vill säga ventilationssystemet och baffelsystemet, har varit lika utformade dock med skillnad i 
dimensioner och reglerstrategier. För att på ett översiktligt sett kunna se systemens centrala 
och relevanta förutsättningar samt vad det innebär kommer dessa belysas med en mer 
djupgående analys i nästkommande sektion. 

6.4.1 Köldbärartemperaturer 

Referenssystemet, även kallat system 1, har varit det system som de övriga kylsystemen 
jämförts med. System 1 består av en kylmaskin med kylmedelkylare som tillgodoser hela 
byggnadens kylbehov med en lågtempererad kyla på 8˚C. En lägre verkande 
köldbärartemperatur innebär en högre temperaturdifferens mellan rum och 
medeltemperaturen på köldbäraren. Detta innebär att systemet distribuerar kyla med en hög 
kyleffektskapacitet som medför att nedkylning blir mer verkningsfull. Vilket innebär att en 
större värmeväxlande yta inte behövs och medför att dimensionerna på kylbatterierna blir 
mindre och antalet installerade bafflar minskar. 
 
En låg köldbärartemperatur innebär även att en viss systemreglering är nödvändig för 
fördelningen av kyla till baffelsystemet. Detta för att reglera den våta kylan till torr kyla på 
grund av den kondensutfällning som kan förekomma. Framledningstemperaturen till 
baffelsystemet regleras via en kondenskyddsväxlare från 8˚C till 15˚C. De rör som fördelar 
den våta kylan är i behov av isolering på grund av värmeväxlingen med omgivningen samt 
kondensutfällningen. 
 
I kontrast till system 1 hanterar de övriga systemen högre köldbärartemperaturer som är 
mellan 16 - 17˚C. Högre verkande köldbärartemperaturer i systemet innebär större 
möjligheter att kunna utnyttja frikylan utomhus, vilket resulterar i mindre andelar köpt 
energi. Detta är något vi har konstaterat i studien. Att en stor andel frikyla under 
vinterperioden kan tillgodose stora delar av kylbehovet genom den självverkande 
baffelkretsen. Med dessa nivåer på köldbärartemperaturer över luftens 
daggpunktstemperatur (torr kyla), kan risken för kondensutfällningar i bafflar uteslutas. 
Detta eliminerar behovet av kondensskyddväxlare, tillhörande reglering och rörisolering. 
Högre köldbärartemperaturer innebär också en begränsande faktor för hur stor andel 
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luftburen kyla systemet i byggnaden kan hantera. Luftburen kyla ställer krav på rätt 
utformning så att de som vistas i lokalen inte upplever kallras eller att kylan sprids på ett bra 
sätt i rummet. Kylan distribueras främst genom en kallare tilluftstemperatur med dock en 
lägre luftinblåsningshastighet samt torrare luft. Detta med en anledning att undvika drag och 
kallras. Det kan dock medföra att luftomsättningen i byggnaden kan vara otillräcklig och 
medföra ett icke komfortabelt inomhusklimat.  
 
Med högre köldbärartemperaturer kan inte låga tilluftstemperaturer nås och på så sätt kan 
denna problematik undvikas genom en högre andel vattenburen kyla. Högre 
köldbärartemperaturer innebär dock även en lägre installerad kyleffektskapacitet per baffel 
och kylbatteri, vilket innebär att en större värmeväxlande yta kommer att vara nödvändig för 
att tillgodose kylbehoven. Detta kommer att resultera i ett större antal installerade bafflar 
samt större dimensioner på kylbatterierna i ventilationsaggregaten. Ett större antal 
installerade bafflar kräver även en större installationsyta i tak eller undertak, vilket ofta kan 
vara begränsat av olika orsaker. Beroende på om exempelvis det är nybyggnad eller en 
befintlig fastighet. Tillsammans ökar investerings- och installationskostnaderna avsevärt för 
baffelsystemen samt kylbatterierna. Detta kan ses tydligt i respektive systems 
sammanställning för investerings- och installationskostnaderna i resultatdelen. 
 
Sammanfattningsvis kan det konstateras att vid olika verkande köldbärartemperaturer så 
finns det olika för- och nackdelar. Lägre köldbärartemperaturer har en högre 
kyleffektskapacitet som resulterar i en mindre investerings- och installationskostnad i 
jämförelse med system med högre köldbärartemperaturer. Systemregleringen skiljer sig även 
åt på grund av typen av kyla som distribueras dvs våt eller torrkyla. Våt kyla som innefattas 
av temperaturer under luftensdaggpunktstemperatur kräver speciell reglering samt isolering 
av distributionsrör. Som i kontrast till de system som hanterar torr kyla kräver ingen extra 
reglering eller isolering. Med högre köldbärartemperaturer ökar även möjligheterna till att 
utnyttja frikylan från utomhusluften under en längre tid på året. Dessa systemskillnader 
handlar i helhet om överväganden över dess installationsutformning och medförande 
investerings- och installationskostnader. Med ett lönsamhetsperspektiv på att 
installationsutformningen på sikt ska vara överväga den högre initiala 
installationskostnaden. 

6.4.2 Lönsamhetsjämförelse  

De system som visades sig vara mest lönsamma i denna studie valdes att granskas ytterligare 
i aspekter av systemutformningar, drift och andra relevanta skillnader för i ett komparativt 
syfte lyfta fram respektives systems för- och nackdelar. System 2 består i huvudsak av ett 
större borrhålslager som tillgodoser byggnadens kylbehov via frikyla. Det som i huvudsak 
driver system 2 är cirkulationspumpar och fläktar, vilket står för en väldigt liten 
elförbrukning i helhet. Systemet består heller inte av mycket rörliga delar och är inte i särskilt 
behov av underhåll och service, utöver systemets underhåll för distribution av luftburen- och 
vattenburen kyla. System 4 består av ett mindre borrhålslager kompletterat med en 
värmepump som tillgodoser byggnadens kylbehov dels från frikylan från borrhålslagret och 
dels från kylan i värmepumpens förångare. 
 
Till skillnad från system 2 underhåll innefattas nu systemet av en värmepump, vars värme 
som produceras går till tappvarmvattnet i byggnaden. Värmepumpsystemet innefattas av en 
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del rörliga delar och injusteringar som kräver extra underhåll. Något att ha i åtanke är att 
värmepumpen minskar en del utav värmebehovet och på så vis minskar även kostnaden för 
värmesystemet. Denna faktor är något som kan ha stor betydelse vid projektering av både 
kyl- och värmesystem eftersom det skulle kunna minska livscykelkostnaden för hela 
systemet. Men i denna studie ligger fokus endast på kylsystemet. Mer komplexa regleringar 
är även nödvändiga för att erhålla rätt framledningstemperatur i systemet, vilket görs av 
flödesregleringar på både borrhålssidan samt förångarsidan. Detta resulterar i ett ytterligare 
reglersystem som är i behov av tillsyn och service. System 4 har i överlag en högre 
elförbrukning än system 2 och detta är på grund av värmepumpens kompressorer. Som en 
jämförelse systemen emellan så är system 4 elanvändning 429 % större än system 2 men 
dock 13 % och 19 % lägre i investerings respektive installationskostnader. 

6.4.3 Borrhålslager och begränsningar 

Att utforma ett borrhålslager oavsett storlek krävs en noggrann analys gällande 
värmebalanser och effektuttag. Det är viktigt att det råder balans över året mellan tillförsel 
och uttag av värme till borrhålslagret. Detta för att temperaturen i borrhålslagret ska hålla sig 
inom angivna gränser och för att upprätthålla borrhålslagrets funktion på sikt. Något som ej 
har kunnat tagits hänsyn till i denna studie är hur känslig systemet kan vara mot variationer i 
utomhusklimatet, med referens till dagens pågående klimatförändringar. I denna studie har 
timvärden för utomhustemperaturerna och effektuttagen från den befintliga byggnaden varit 
det underlag för dimensioneringen av borrhålseffektkurvorna och markvärmesystemen. 
Simuleringarna av systemen i Polysun har utgått från en normalårskorrigerad klimatfil för 
platsen där byggnaden är lokaliserad.  
 
Det kan därför konstateras att samtliga systemen är utformade efter ett fast driftfall, gällande 
utomhustemperaturer och tar därför inte hänsyn till variationer eller avvikelser som sker i 
verkligheten. Detta innebär att vid avvikelser som till exempel vid en kall sommar eller varm 
vinter så kommer det orsaka en obalans i borrhålslagret gällande uttag och tillförsel av 
värme. Följden blir att borrhålslagrets funktion försämras och kommer på sikt inte kunna 
tillgodose byggnadens kylbehov. Med referens till Skanskas DGC-system så beror dess 
framgång på den konstanta uppföljning och tillsyn som har gjorts. Med en utgångspunkt att 
ständigt trimmas och förbättras. Våra system som innefattas av borrhålslager tar ej hänsyn 
till en varierat utomhusklimat utöver det vanliga och har ej ett anpassningsbart reglersystem 
för detta ändamål. Vilket är väsentligt i praktiken.  
 
Ett annat antagande som har påverkat själva systemutformningen för balansen av 
borrhålslagret med markvärmesystemet är den antagna levererade köldbärartemperaturen 
under vintern. De antagna levererade temperaturerna är i själva verket när borrhålslagret är 
relativt slutkört, vilket förekommer i slutet på vinterperioden. Egentligen är den levererade 
köldbärartemperaturen mycket varmare och man kan alltså förvärma högre 
utomhustemperaturer än de 5˚C som antogs i studien. Detta påverkar de antal timmar som 
egentligen kan utnyttja frikylan. Vi antog även att temperaturskillnaden för inlagring mellan 
utgående och ingående temperatur skulle vara 5˚C men vilket själva verket var bara ett 
maxvärde. Det går egentligen att lagra effekter med mindre temperaturskillnader. Detta 
innebar att nedkylningen av borrhålslagret under vintern missgynnades och resulterade i ett 
överdimensionerat markvärmesystem för samtliga system. 
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6.4.4 Nyckeltal 

Modellernas specifika energi- och effektanvändning från systemsimuleringarna var grunden 
till förstoringen av samtliga modeller till dess verkliga storlek. Systemens resultat gällande 
slutlig el- och energianvändning visar hur systemen verkar under drift samt deras potentiella 
lönsamhet på sikt. Inom de ramar och förutsättningar som angivits för studien. Samtliga 
delar som denna studie ha berört gällande systemens investerings-, installations-, drift- och 
underhållskostnader är det underlag för de nyckeltal som har fastställts. Med uttrycket 
nyckeltal menas det mer specifikt att resultatet från respektive delmoment i studien ska 
fungera som en viss vägledning och riktlinje för val av system, vilket i sin tur ska leda till att 
rätt investeringsval görs mellan de olika systemen. Dessa nyckeltal kan vara underlag vid 
förstudier och projektering av liknande system i kontorsfastigheter.  

7 SLUTSATSER 

En komparativ studie på fyra olika kylsystem har genomförts. Syftet med studien var att ta 
fram ett verktyg för att underlätta val mellan de undersökta kylsystemen.  
Genom att undersöka lönsamheten och miljöpåverkan för kylsystemen utifrån elförbrukning 
och energianvändning, kan dess potential att tillgodose en större fastighets kylbehov 
analyseras. Den efterliknande byggnadsmodellen ses som en allmän kontorsfastighet med 
typiska el- och energilaster, representativ för det svenska fastighetsbeståndet. 
 
Studien genomfördes genom att först modellera och simulera byggnadsmodellen i ett energi- 
och systemregleringsprogram. Därefter implementerades och anpassades kylsystemen för 
byggnadsmodellens kylbehov. En LCC kalkyl utvärderade systemens lönsamhet utifrån 
investerings-, installations, underhålls- och driftkostnader. Resultatet från styr- och 
reglersimuleringarna i Polysun visade vilket av systemen som var mest effektiv gällande 
elförbrukning och energianvändning.  
 
Denna komparativa studie visade att kylmaskinen förbrukar stora mängder av el under drift, 
i kontrast till de resterande kylsystemen. Systemen med alternativa borrhålslösningar visade 
sig vara effektiva system, som inte enbart kan tillgodose en kontorsfastighets kylbehov utan 
även kan utnyttja den lagrade värmen i marken för uppvärmningssyften. Systemens 
effektivitet grundade sig på nyttjandet av frikyla från marken för att tillgodose fastighetens 
kylbehov, detta resulterade i en lägre elförbrukning. 
 
Studiens resultat visade på att system 2 var ett av de system som utmärkte sig mest ur ett 
elförbruknings- och lönsamhetssynpunkt. Trots en högre elförbrukning visade det sig att 
även system 4 var lönsam på sikt. Dessa två system har i den uträknade 
livscykelkostnadsanalysen skiljt sig marginellt. Systemens miljöpåverkan undersöktes och 
det konstaterades att system 1 hade en signifikant större miljöpåverkan än de resterande 
systemen. Minst miljöpåverkan hade system 2 och utifrån olika perspektiv kunde det 
betraktas som ett mer miljövänligt system. 
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Sammanfattningsvis grundade sig studien på dagens problematik gällande höga kylbehov i 
stora kontorsfastigheter. De fyra kylsystemen som tas upp i studien är alternativa lösningar 
som har kapaciteten att vara effektiva och lönsamma. Dessa har dock aldrig tidigare ställs 
mot varandra i perspektiv till energianvändning, elförbrukning, miljöpåverkan samt 
livscykelkostnadsanalys. De framtagna nyckeltalen ska underlätta valet av kylsystem vid 
förstudier och projektering för liknande kontorsfastigheter. 

8 FÖRSLAG TILL FORTSATT ARBETE 

• Utgångspunkten i denna studie var att utföra samtliga modelleringar och regleringar i 
energisimuleringsprogrammet IDA ICE, men på grund av systemens komplexa omfattning 
skulle det vara allt för tidskrävande i detta examensarbete. IDA ICE är ett välutvecklat och 
vedertaget energisimuleringsprogram anpassat för byggnader. Programmet är mer lämpligt 
och anpassat för simuleringar av storskaliga byggnader, än vad Polysun är. Det skulle därmed 
vara av en intressant utgångspunkt att analysera samtliga system i IDA ICE, med syfte att 
jämföra och verifiera samtliga kylsystem. 

 

• För de undersökta kylsystemen med borrhålslager har det antagits en rak sommar och 
vinterperiod på sex månader, med syfte att upprätthålla energibalansen i lagret. Eftersom 
dessa effektuttag beskrevs manuellt i en separat Excel-fil, var en del förenklingar nödvändiga. 
Som beskrivet tidigare importerades dessa Excel-filer in till Polysun inför simuleringarna. 
Något som därför skulle vara av intresse är att analysera dessa borrhålssystem i ett mer 
välutvecklat och vedertaget simuleringsprogram, som exempelvis Earth Energy Designer 
(EED). Programmet är mer verklighetsanpassat för borrhålssystem och tar hänsyn till både 
utomhusklimatets variationer och berggrundens termiska aspekter. 

 

• En annan aspekt som är värt att undersöka är fördelningen av andelen luftburen- och 
vattenburen kyla som tillgodoser byggnadens kylbehov. I denna studie fördelades andelarna 
med 60% vattenburen- respektive 40% luftburenkyla och det vore givande att utforska hur 
kylbehovet kan tillgodoses med varierande andelar luftburen och vattenburen kyla. Vad skulle 
studien visa jämfört med vad som antogs i denna studie. 

 

• En annan aspekt i denna studie som är intressant att undersökas mer ingående är 
systemutformningen för själva luftregleringen i aggregatet. Simuleringsprogrammet Polysun 
hanterade varje ingående komponent i ventilationsaggregatet som separata system och hade 
ingen samverkan med varandra. Denna begränsning resulterade i att vi fick manuellt justera 
indata på eftervärmningsbatteriet utifrån utdata från förvärmningsbatteriet. De har ej kunnat 
simuleras som ett system i denna studie utan separat med indata från varandra. En vidare 
analys av batteriernas samverkan med varandra och individuella kapaciteter skulle därför vara 
av betydelse för systemens effektivitet. Att kunna verifiera systemens samverkan mellan 
förvärmningen och eftervärmningen av tilluften med den reglerbara baffelkretsen och den 
kalla utomhusluften påvisar studiens tillförlitlighet med avseende på drift och potential att 
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tillgodose byggnadens kylbehov. Med en sådan systemanalys kan en bättre systemsamverkan 
och reglering uppnås, med syfte att utnyttja frikylan till högsta grad.  
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APPENDIX A: TEKNIKER FÖR SÄSONGSLAGRING 

Olika tekniker existerar för säsongslagring av energi undermarken, där de väsentliga 
systemen består av akvifärlager, bergrumslager och borrhålslager. Här beskrivs de alternativa 
tekniker utöver borrhålslager. 
 
Akvifärlager 
En akvifär består av ett aktivt grundvattensystem som delas upp i en varm respektive kall 
sida. Brunnsystemet använder grundvattnet som energibärare, där kyla och värme 
säsongslagras i systemet genom att grundvattnet pumpas upp och ner för respektive kyl- och 
värmeuttag. Systemet byggs upp så att det är ett visst avstånd mellan inlopp och utlopp, detta 
för att det insatta vattnet inte ska nå den motsatta värmekällan tills det är dags för dess uttag. 
(Nordell, 1994). Akvifärlagren är mest lämpade för storskaliga system, där både värme- och 
kylbehovet är stora. 

 
Figur 38 Akvifärlager (Geotec & Svensk Geoenergi, 2012) 

 
Uppdelningen mellan varm och kall sida gör dessa system effektiva, där en fördel är 
möjligheten till höga kyl- och värmeeffektuttag som finns tillgänglig (Paksoy, et al., 2009). 
Dock har dessa lager en begränsad potential eftersom den geografiska platsen spelar en stor 
roll. Av Sveriges yta så är förutsättningarna för en potentiell grund för akvifärlager cirka 10-
15 %.  Det krävs ett tillräckligt stort grundvattenmagasin med en tillräcklig genomsläpplighet 
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det vill säga permeabilitet från berggrunden för att systemet ska kunna drivas. Livslängden 
för dessa system varierar men brukar vara över 50 år, med hänsyn till underhåll och byte av 
ingående kringutrustning som pumpar och kompressorer. (Geotec & Svensk Geoenergi, 
2012) 
Bergrumslager 
I bergrumslager lagras värme i form av varmt vatten som medium. Fungerar principmässigt 
som akvifärlagren, där systemet har en kallare och varmare sida. Systemet hanterar oftast 
stora volymer av vatten och en viktig aspekt är att bevara den temperaturskiktningen mellan 
den kalla och varma sidan. Insättning av varmt vatten sker i toppen av bergrumslagret 
medan det kalla vattnet tas ut från botten. Värmeförlusterna till den omgivande berggrunden 
är en väsentlig aspekt att ta hänsyn till vid system utformning. Torr berggrund har generellt 
en dålig värmeledningsförmåga och vanligtvis är förlusterna mindre än 10 % under en 
driftcykel (Sang Lee, 2013). 

 
Figur 39 Bergrumslager (Hellström, 2008) 

 
Den största fördelen med detta system är att stora uttag och insättningar av värme kan göras 
på kort sikt. En annan sak att nämna är att i jämförelse med ett borrhålslager så kräver 
bergrumslager endast halva volymen för värmelagring, vilket grundas på att vattnet har en 
högre värmekapacitet än vad berggrunden har (Nordell, 1994). Systemet har höga 
konstruktionskostnader och dess specifika berggrund som fordras begränsar dess praktiska 
tillämpning och utsträckning. 
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APPENDIX B:  BORRHÅLSLAGER – FÖRUTSÄTTNINGAR 

 
Aktiva system fungerar på det sätt att bergets egenskaper utnyttjas för aktiv säsongslagring 
av energi mellan sommar och vinter, det kan innefatta ett borrhålslager, bergrumslager, 
groplager eller grundvattenlager. Genom att borra tätt sittande borrhål i marken kan en 
bergsvolym skapas för säsongslagring av värme och kyla. Under sommaren tar systemet ut 
kyla ur berget som resulteras i en temperaturstegring i borrhålslagret och under vinterfallet 
tar systemet ut värme som resulterar i en temperatursänkning. Det råder en balans mellan 
aktivt uttag och återladdning av samma system. (Geotec & Svensk Geoenergi, 2012). Den 
aktiva återladdningen är av stor betydelse när det handlar om större system. När uttaget är 
större än den naturliga återladdningen, kommer den temperaturavvikande bergsvolymen att 
spridas på sikt och därmed förändra systemets effektivitet och lönsamhet (Rosén, et al., 
2001). 
 
När exempelvis värme tas upp ur borrhålet sjunker bergets temperatur. Den specifika 
temperatursänkningen är beroende av värmebelastningen, det aktiva borrhålsdjupet samt 
bergets termiska egenskaper. Själva värmeöverföringen i ett borrhål sker i den del som är 
fyllt med grundvatten, detta djup kallas aktivt borrhålsdjup. Har berget en låg 
värmeledningsförmåga och specifik värmekapacitet kommer en hastig temperatursänkning 
ske vid den värmebelastningen (Björk, et al., 2013). För passiva system resulteras detta i att 
värme från omgivningen kommer att ledas mot borrhålen i en långsam takt och ge systemet 
värme. Med tiden har värmeflödet omvandlats till ett konstant flöde som återladdar borrhålet 
naturligt. Värmen som huvudsakligen kommer ifrån markytan tillsammans med en liten del 
från det geotermiska värmeflödet, detta förlopp kännetecknar den passiva återladdningen 
(Björk, et al., 2013)  
 
Dimensionerande aspekter 
De termiska och hydrogeologiska förutsättningarna för borrhålslagret är vitala vid 
systemutformning och avgör dess samverkan mellan drift och prestation. Det omfattar delvis 
de termiska egenskaperna hos berget det vill säga dess värmekapacitet och 
värmeledningsförmåga. Bergarter med hög kvartshalt såsom granit och gnejs innehar dessa 
egenskaper och är generellt lämpade för borrhålslager. De hydrologiska aspekterna omfattar 
förekomsten av grundvatten i berget samt bergets porositet, förekomsten av grundvatten ger 
en ökning i värmeledningsförmågan och kan vara gynnsamt för borrhålet. (Björk, et al., 
2013)  
  
För att mer exakt undersöka berggrundens termiska egenskaper och möjliggöra 
dimensionering av borrhålslager kan ett så kallat termiskt responstest (TRT) göras. 
Bestående av en mobilutrustning som utför specifika platsmätningar på bergets ostörda 
temperatur, värmeledningsförmåga och borrhålsmotståndet. Värmemotståndet mellan 
köldbäraren och det ostörda berget kan delas upp i två delar, köldbärare och borrhålsväggen 
samt borrhålsväggen och det ostörda berget. Tillsammans definieras som det totala 
borrhålsmotståndet. Hög värmeledningsförmåga ökar borrhålets verkningsgrad och ligger till 
grund av att samma mängd värme kan transporteras med en mindre temperaturskillnad om 
en hög värmeledningsförmåga innehas. Borrhålets termiska motstånd bestäms även av TRT-
testet och påverkas av borrhålets diameter, rör-storlek, material, köldbärarvätska samt 
flödesegenskaper (laminärt eller turbulent). Testet beskriver den aktuella värmeöverföringen 
som sker från berggrunden till köldbärarvätskan. Slutresultatet av ett TRT-test avgör 
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grundvattnets influens på borrhålet, bergets värmeledningsförmåga, borrhålets slutliga 
värmeväxlar-, höljedjup samt hålets temperaturprofil. (Geotrainet, 2011) 
Borrhålen brukar ha ett djup mellan 100 och 250 meter samt på ett avstånd 4–6 meter 
sinsemellan. (Geotec & Svensk Geoenergi, 2012) Installerat i borrhålen sitter en 
kollektorslang, en s.k. borrhållsvärmeväxlare där en köldbärarvätska cirkulerar och genomför 
själva värmeväxlingen mellan system och berg. Vatten har goda termofysikaliska egenskaper 
men har en hög fryspunkt, därför är det vanligt att kemikalier beblandas med vattnet för att 
ändra egenskaperna för att nå en lägre fryspunkt, lägre flampunkt, högre 
värmeledningsförmåga, biologiskt nedbrytbar för att nämna några. Frostskyddsmedel brukar 
ha dessa egenskaper. (Rosén, et al., 2001). 
 
Kollektorslangarna brukar ha olika formationer beroende på hur köldbäraren transporteras 
genom slangarna men de generella utformningarna är U-rör respektive koaxiala rör. U-rör 
består av dubbla eller flera parallella rör med U-form. Koaxiala kollektorer har en utformning 
bestående av yttre rör kring ett centrum rör där köldbäraren cirkulerar. (Björk, et al., 2013) 
Rören består oftast av polyeten rör med olika existerande densiteter och där dess användning 
varierar beroende på borrhålets platsspecifikation och utformning. (Rosén, et al., 2001) 
Beroende på underlag som lösa jordlager, bergarters porositet och sprickighet vid aktuell 
borrning behövs foderrör av stål som förhindrar att själva borrhålet ska rasa igen. Det fordras 
att foderröret ska nå ner till fast berggrund och in två meter i grunden för att sedan 
cementeras fast, detta för att förhindra ytvattnet ska förorena grundvattnet. Detta enligt 
stadganden och bestämmelser. (Björk, et al., 2013)  
 
För att köldbärarvätskan ska kunna flödas genom borrhålen och värmeväxlas med 
berggrunden behövs en cirkulationspump. Den kompenserar för strömningsförluster som 
uppkommer av rörens ytråhet, tryckfall i böjar och ventiler. Efter att köldbärarvätskan har 
värmeväxlats med borrhålen sammankopplas samtliga flöden för att sedan värmeväxlas i 
byggnadens undercentral. Sammankopplingen sker med hjälp av fördelningsrör och en 
samlingsbrunn som kan bestå av olika antal anslutningsrör beroende på antalet kollektorer. 
Om samlingsbrunnen är nergräver under marken så är den konstruerad för att enbart kunna 
hantera sporadiska laster, vilket som kan innebära laster från traktorer eller gräsklippare. 
(Uponor, 2011) 
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APPENDIX C:  INVESTERINGSKOSTNADER 

Investeringskostnader 
Kostnadsposterna för de olika systemen i denna studie utgörs till stor del utav 
investeringskostnaderna, där installationskostnaderna och kringutrustning är inkluderade. 
Storleken på systemen har bedömts utifrån de dimensionerande aspekter för tillgodoseende 
av byggnadens kylbehov, specifikt gällande den vattenburna och luftburna kylan. Varje 
kostnadspost är beroende av vald systemutformning och elanvändning. Samtliga kostnader 
för respektive investering har erhållits direkt från tillverkaren via samtal och e-post. 
I denna del redovisas samtliga kostnadsposter komponentvis för inköp av respektive system. 
 
Borrhålslager 
Bedömningen av borrhålslagrets etablerings- och installationskostnader inklusive foderrör, 
värmeväxlare mot undercentral, rördragningar, samlingsbrunnar samt cirkulationspumpar 
har tagits fram av Ramböll och bedöms till en totalkostnad på 75 000 SEK/borrhål. 
 
Kylmaskin 
En kylmaskin från tillverkaren Carrier av modell 30HXC-375 med en toppeffekt på 1300 kW 
valdes ut. Kostnaden för kylmaskinen hamnar på ett styckpris 1 150 000 SEK exkl. moms. I 
köpet ingår två års garanti samt igångkörning av kylmaskinen. Tilläggskostnader för 
cirkulationspumpar, kringutrustning för styrning och automation samt anslutningskit 
uppgår till 205 000 SEK exkl. moms. Total kostnaden kan ses mer översiktligt i 
nedanstående tabell 7. 
 

Tabell 70 Kylmaskins kostnader för 30HXC-375 

Typ	 Enhet	 Pris	

Kylmaskin	30HXC-375	 Styckpris	exkl.	moms	 1	150	000	SEK	

Cirkulationspump	 Styckpris	exkl.	moms	 50	000	SEK	

Styr	&	reglersystem	 Styckpris	exkl.	moms	 100	000	SEK	

Anslutningskit	 Styckpris	exkl.	moms	 5000	SEK	
 
Kylmedelkylare 
Tre kylmedelkylare från Carrier av modell 30HXC375-PH3 med en nettoeffekt på 1242 kW är 
lämpade för bortförsel av värmen från kylmaskinen. Tre är nödvändiga på grund av att 
minimera bullret maskinen utgör och därmed uppfylla ljudkravet. Total kostnaden för en 
kylmedelkylare inklusive EC-motorer, elskåp och styrutrustning hamnar på ett styckpris  
250 000 SEK exkl. moms. 
Som ett komplement till markvärmesystemet vintertid kommer en mindre kylmedelkylare 
från Swegon på 8 kW att användas. Denna kylmedelkylare uppgår till en kostnad av 15 000 
SEK 
 
Värmepump 
En värmepump från IVT av modell IVT Geo264 med en toppeffekt på 64 kW valdes ut för 
tappvarmvattenbehovet sommartid. Kostnaden för värmepumpen inklusive styr och 
reglerutrustning hamnar på ett styckpris om 143 000 SEK exkl. moms. Tilläggskostnader för 
cirkulationspumpar och anslutningskit hamnar på 39 000 SEK exkl. moms. Total kostnaden 
kan ses mer översiktligt i nedanstående tabell 8. 
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Tabell 71 Värmepumps kostnader för IVT Geo264 

Typ	 Enhet	 Pris	
Värmepump	IVT	Geo264 

	inkl.	styr	&	reglerutrustning	 Styckpris	exkl.	moms	 143	000	SEK	

Cirkulationspump		 Styckpris	exkl.	moms	 17	000	SEK	

Anslutningskit		 Styckpris	exkl.	moms	 5000	SEK	
 
 
Ventilationsaggregat 
Ventilationsaggregaten som valts ut är från tillverkaren Fläkt Woods och är en av deras större 
modeller, av serien eQL. I priset för aggregaten ingår 2 års garanti samt igångkörning av 
systemet. Aggregaten har köpts in utan värme- och kylbatterier eftersom de olika 
vattentemperaturer systemen arbetar med avviker från de normala och behöver därför 
dimensioneras separat. Dessa batterier har därför valts ut att dimensioneras direkt ifrån dess 
tillverkare separat. Kostnaden för Fläkt Woods modell eQL-73 utan batterier hamnar på ett 
styckpris 526 000 SEK exkl. moms. 
 
Evaporativt ventilationsaggregat 
Indirekta evaporativa ventilationsaggregat av största modell Adconair 76 37 01 har valts ut 
från tillverkaren Menerga. Även här köps aggregaten in utan värme- och kylbatterier på 
grund av de olika vattentemperaturer. Total kostnaden för Adconair 76 37 01 utan batterier 
hamnar på ett styckpris 960 000 SEK exkl. moms. 
 
Värme- och kylbatterier 
Värme- och kylbatterier dimensionerades separat för de olika vätsketemperaturerna 
batterierna hanterar. Dimensioneringen gjordes tillsammans med värmeväxlartillverkaren 
Luvata. Varje systemen innefattas av ett kylbatteri, värmebatteri samt ett värmebatteri 
kopplat till fjärrvärme. Beroende system så varierar dimensioner och effekter på batterierna, 
dessa kan kostnadsmässigt ses mer översiktligt i tabell 72.  
 

Tabell 72 Värme- och kylbatteri kostnader från Luvata 

	 	
Kylsystem	

1	
Kylsystem	

2	
Kylsystem	

3	
Kylsystem	

4	
Typ	 Enhet	 Pris	[SEK]	

Kylbatteri	QLCN	 Styckpris	exkl.	moms	 131	021	 174	694	 11	933	 131	021	
Värmebatteri	QLHN	 Styckpris	exkl.	moms	 0	 84	185	 52	898	 94	423	
Värmebatteri	(FJV)	QLHN	 Styckpris	exkl.	moms	 24	195	 24	195	 11	063	 24	195	

 
Kylbafflar 
Kontorskyla till lokalerna sker via Lindabs kylbafflar av modell Premax, med en dimension 
3000 x 600 mm. Kostnaden för Premax 3.0 exkl. moms hamnar på 7560 SEK men det 
tillkommer extra tilläggskostnader för ventiler, styr och reglerutrustning. Dessa kostnader 
ses mer översiktligt i tabell 10 nedan. 
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Tabell 73 Kylbaffel kostnader för Premax 3.0 

Typ	 Enhet	 Pris	

Kylbaffelsystem	Premax	I-60-12-125-A-1-3,	PRX	 Styckpris	exkl.	moms	 7560	SEK	
Regulator	Combi	ACC	 Styckpris	exkl.	moms	 1000	SEK	

Actuator	A40405	24V	 Styckpris	exkl.	moms	 165	SEK	

Adapterring	TA	M30Xx1,5	VA80	 Styckpris	exkl.	moms	 10	SEK	

2	vägsventil	TTR-12	 Styckpris	exkl.	moms	 155	SEK	
 
Cirkulationspumpar 
Distribueringen av kylvätskan sker via Flygts cirkulationspumpar av modellerna L-80A/4 
och L-50A/4 beroende på system. Styckeprisen för dessa pumpar samt nödvändig 
frekvensomriktare redovisas i tabellen nedan. 
 

Tabell 74 Cirkulationspump kostnader 

	 	 L-80A/4	 L-50A/4	
Typ	 Enhet	 Pris	

Pump	FLYGT	 Styckpris	exkl.	moms	 12	000	SEK	 10	000	SEK	
Frekvensomriktare		 Styckpris	exkl.	moms	 10	000	SEK	 10	000	SEK	

 
Kondensskyddsväxlare 
För skydd mot kondens för den lågtempererade kylan behövs en kondensskyddsväxlare. En 
plattvärmeväxlare har valts av tillverkare SWEP av modell B633 med en innehavande 
toppeffekt på 700 kW. Kostnaden för plattvärmeväxlaren B633 exkl. moms uppgår till 
65 000 SEK.  
 
Markvärme 
För att kunna balansera värmeuttag- och tillförsel ur borrhålslagret behövdes det 
kompletteras med markvärme under vintertid. Behövande material för markvärmesystemet 
är slangar, fördelare, pumpar samt reglerutrustning. Kontakt markvärmeprojektörer från 
Thermotech uppgav schablonkostnader per m2 för deras markvärmesystem, detta uppgår till 
en kostnad av 130 SEK/m2 exkl. moms 
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APPENDIX D:  INSTALLATIONSKOSTNADER 

Samtliga installationskostnaderna i denna studie utgår från Wikells sektionsfaktabok inom 
VVS 07/08. De utgörs av både direkta och indirekta kostnader vid arbetet som är fastställda 
av avtal och avgifter. I prissättningarna grundar en arbetslön á 130 SEK exklusive 
erforderliga arbetsgivaravgifter m.fl. Prissättningarna i boken är fastställda för mindre 
system än vad denna studien egentligen innefattar. Dessa kostnader behöver därför 
uppskattas upp för de befintliga system som studien egentligen innefattas av. 
 
De initiala lagda kostnaderna för mindre system per sektionskostnad samt utökningen av 
systemen till sin rätta omfattning presenteras detta kapitel. Installationskostnaderna från 
Wikells sektionsfaktabok har antagits en linjär ökning beroende på effektstorlek eller flöde. 
De direkta kostnaderna för installationer kommer presenteras med avgifter och omkostnader 
för arbetsgivaren. De justerade installationskostnaderna redovisas i sin rätta omfattning i 
resultatdelen. 
 
De avgifter, ersättningar och omkostnader som gäller för samtliga arbetskostnader för 
installationer visas nedan i tabellerna 75 & 76. Indirekta kostnader har i helhet en större 
påverkan på installationskostnaden än vad de direkta kostnaderna utgör, dessa är således 
viktiga att ta hänsyn till.  

Tabell 75 Direkta arbetskostnader  

Direkta	kostnader	enligt	lag	 %	på	arbetslön	

Arbetsgivaravgift	-	lagstadgade	 32,42	%	

Direkta	kostnader	enligt	avtal	 	

Semesterersättning	 12,8	%	

Semesterersättning,	frånvarokostnad	 1,6	%	

Fora-avgifter	 7,19	%	

Särkild	löneskatt,	pensionspremie	 1	%	

Social	avgift	på	semesterersättning	m.m	 10,39	%	

Sjuklönekostnad	 7,05	%	

Kostnad	för	helglön	 3,75	%	

Arbetstidsförkortning	 1,8	%	
 
 
 

Tabell 76 Indirekta kostnader 

Indirekta	kostnader	enligt	avtal	 %	på	arbetslön	

Resor	traktamenten	 ingår	ej	

Ej	debiterbar	montörslön	 18,21	%	

Tjänstemannalöner,	resor,	ITP,	soc	avg	 85,78	%	

Övriga	personalomkostnader	 13,3	%	

Förseningsavgift	 2,2	%	

Försäkringar	 2,3	%	

Lokalkostnader	 14,74	%	

Representation,	reklam	 6,6	%	
Kostnader	för	bilar,	frakt,	transport	 21,87	%	
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Kylproduktionsanläggning 
Totala installationskostnader för en kylproduktionsanläggning av en 300 kW kylmaskin med 
en kylmedelkylare samt nödvändiga tillhörande komponenter för systemet. Detta visas i 
tabellen nedan. En utökning av storleken på kylproduktionsanläggningen till det verkliga 
systemets presenteras även. 
 

Tabell 77 Specifika installationskostnader kylproduktionsanläggning 

	 	 Materialkostnader		 Arbetstid	 Underentreprenader		

Anläggning	300	kW	inkl.	kylmedelkylare	 Åtgång	 SEK	 Timmar	 SEK	

300	kW	kyla	utan	värmeåterv.	 1,00	 -	 12,00	 640	500,00	

Grundfos	MAGNA	UPE	50-60	 1,00	 16	470,00	 1,40	 -	

25L	Exp-system	TA-Flexcon	 1,00	 1	072,36	 1,45	 -	

SBT	Ställdon	SKD32.50	 1,00	 6	667,50	 -	 -	

SBT	Ventil	SXD41.32	 1,00	 4	193,25	 -	 -	

Termometer	-30+50	gr	l=200	 2,00	 352,80	 -	 -	

Termometer	0+120	gr	l=200	 2,00	 291,20	 -	 -	

100	Kulventil	rfr	sv/sv	Naval	 2,00	 15	149,04	 -	 -	

129	Rör	rfri	pann/appr	isol	k/våv	 2,00	 3	318,48	 8,70	 1	737,98	

100	Ballomax	3669	kulventil	 2,00	 3	829,76	 -	 -	

114,3x3,6	Stålhub	h-kval	 18,00	 9	107,80	 43,02	 -	

∑	Summa	sektionskostnad	 	 60	452,19	 66,57	 642	237,98	
 
 
 

Tabell 78 Totala installationskostnader kylproduktionsanläggning 

 Enhet	 Pris	
Total	materialkostnad	 SEK	 60	452,19	
Total	arbetslön	kostnader	 SEK	 8	654,10	
Underentreprenader	(UE)	 SEK	 642	237,98	
Omkostnadspålägg	296%	på	arbetslön	 SEK	 25	616,14	
Omkostnadspålägg	6%	på	UE	 SEK	 38	534,28	
Total	installationskostnad	300	kW	exkl.	moms	 SEK	 775	494,68	
Total	installationskostnad	verkligt	system	1300	kW	exkl.	moms	 SEK	 3	334	627,14	

 

Verktygskostnader	 14,11	%	
Kalkylmässiga	avskrivningar	på	maskiner,	inventarier	 9,89	%	

Centraladministration,	vinst,	risk	 12	%	

Lagerkostnader	inkl.	transporter	 8	%	
Märkning,	dokumentation	m.m	 5	%	

Olika	arbetsrättsliga	lagar	(MBL	m.m)	 4	%	

Summa	direkta	och	indirekta	kostnader	[%]	 264%	
Omkostnader	underentreprenader	(UE)	[%]	 6,0%	
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Installationskostnaden för en mindre kylmedelkylare av 8 kW till markvärmesystemet 
uppgår till en kostnad av 15 000 SEK exkl. moms 
 
Värmepump 
Totala installationskostnader inklusive samtliga tillhörande systemkomponenter för en 25 
kW värmepump redovisas nedan i tabell. Den linjära utökningen för värmepumpen till 
verklig storlek presenteras även. 
 

Tabell 79 Specifika installationskostnader värmepump 

Fastighetscentral	25	kW	 Åtgång	
Material	kostnader		

[SEK]	
Arbetstid		

[h]	
Underentreprenader		

[SEK]	

Värmepump	25	kW	 1,00	 -	 9,76	 773,36	

Expansionsyst	panncentral	40	kW	 1,00	 4	905,41	 9,25	 -	

VVB	500	I/20	lgh	pump	tappv.k	 1,00	 40	754,86	 33,30	 9	483,90	

Vattenmätaranordning	2,5	m3/h	 1,00	 1	260,70	 -	 -	

Spolblandare	med	20	m	slang	 1,00	 1	729,34	 2,20	 -	

Golvbrunn	GJ	225x75	 1,00	 1	523,60	 0,35	 -	

75	PP	Avloppsrör	[m]	 3,00	 445,77	 0,36	 -	

15x1,0	Kopparrör	[m]	 5,00	 521,90	 5,00	 -	

15	Rör	p/appr	isol+plp	vv	[m]	 4,00	 417,52	 4,00	 1	385,28	

28	Rör	p/appr	isol+plp	vv	[m]	 4,00	 972,40	 4,40	 1	496,52	

28	Rör	p/appr	isol+plp	vv	[m]	 4,00	 972,40	 4,40	 1	408,76	

35	Rör	p/appr	isol+plp	kv	[m]	 8,00	 1	752,96	 7,04	 3	093,44	

∑	Summa	sektionskostnad	 	 55	256,86	 80,06	 17	641,26	

 

Tabell 80 Totala installationskostnader värmepump  

 Enhet	 Pris	

Total	materialkostnad	 SEK	 55	256,86	

Total	arbetslön	kostnader	 SEK	 10	407,80	

Underentreprenader	(UE)	 SEK	 17	641,26	

Omkostnadspålägg	296%	på	arbetslön	 SEK	 30	807,09	

Omkostnadspålägg	6%	på	UE	 SEK	 1	058,48	

Total	installationskostnad	25	kW	exkl.	moms	 SEK	 115	171,48	

Installationskostnad	per	kW	exkl.	moms	 SEK	 4	606,86	

Total	installationskostnad	verkligt	system	64	kW	exkl.	moms	 SEK	 294	839,0	
 
Fläktrum 
Totala installationskostnaderna som endast tas hänsyn till är fläktrummet för 
ventilationssystemet. Prissättningen utgår från ett fläktrum med luftflöden omkring 6000 – 
8000 L/s med alla nödvändiga delar, där det antog att prissättningen utgick för ett system på 
6600 L/s. En utökning av systemet till verklig storlek visas även. Detta visas översiktligt i 
tabellen nedan. 
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Tabell 81 Specifika installationskostnader fläktrum 

Fläktrum	6000	-	8000	L/s		
Luft	-	värme	&	kyla	 Åtgång	

Materialkostnader	
	[SEK]	

Arbetstid		
[h]	

Underentreprenader	
[SEK]	

Spolblandare	med	20	m	slang	 1,00	 1	729,34	 2,20	 -	

Fläktrumsgolvbrunn	med	luktstopp	 1,00	 717,60	 0,35	 -	

75	PP	avloppsrör	[m]	 5,00	 742,95	 0,60	 -	

15x1,0	Kopparrör	[m]	 8,00	 835,04	 8,00	 -	

65	shuntgrupp	2	alt	3-v	u	reglering	 1,00	 45	812,00	 6,15	 -	

76.1	H-tub	takf	dold	isol	vs	[m]	 10,00	 3	420,00	 9,20	 6	175,00	

Luftklocka	76x300	med	kulventil	 2,00	 1	266,80	 6,80	 -	

LK	905	R10	Avtappningsventil	 2,00	 244,80	 -	 -	

∑	Summa	sektionskostnad	 	 54	768,53	 33,30	 6	175	

 

Tabell 82 Totala installationskostnader ventilationssystem  

 Enhet	 Pris	

Total	materialkostnad	 SEK	 54	768,53	
Total	arbetslön	kostnader	 SEK	 4	329,00	
Underentreprenader	(UE)	 SEK	 6	175,00	
Omkostnadspålägg	296%	på	arbetslön	 SEK	 12	813,84	
Omkostnadspålägg	6%	på	UE	 SEK	 370,50	
Total	installationskostnad	6,6	m3/s	exkl.	moms	 SEK	 78	456,87	
Installationskostnad	per	m3	exkl.	moms	 SEK	 11	887,40	
Total	installationskostnad	verkligt	system	92,95	m3/s	exkl.	moms	 SEK	 1	104	934,25	

 
Kylbaffel 
Totala kostnaden gäller för installation av en baffel i ett kontorslandskap samt tillhörande 
kringutrustning, kan ses i tabellerna nedan. 
 

Tabell 83 Specifika installationskostnader kylbaffel 

Kontorslandskap,	1	kylbaffel	 Åtgång	
Material	kostnader		

[SEK]	
Arbetstid		

[h]	
Underentreprenader		

[SEK]	

Inkoppling	av	kylare	 2,00	 -	 0,30	 -	

15	Förinst.-ventil	Trim	220	 2,00	 236,60	 -	 -	
15	Cu-rör	takf	isol	kyla/våv	MPF	[m]	 2,00	 668,04	 0,88	 728,74	

12	Väggförlagd	oisolvs,	MPF	[m]	 3,00	 327,36	 1,80	 -	

∑	Summa	sektionskostnad	per	baffel	  1	232,00	 2,68	 728,74	
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Tabell 84 Totala installationskostnader kylbaffel 

 Enhet	 Pris	
Total	materialkostnad	 SEK	 1	232,00	
Total	arbetslön	kostnader		 SEK	 348,40	
Underentreprenader	(UE)	 SEK	 728,74	
Omkostnadspålägg	296%	på	arbetslön	 SEK	 1	031,26	
Omkkostnadspålägg	6%	på	UE	 SEK	 43,72	
Total	installationskostnad	per	baffel	exkl.	moms	 SEK	 3	384,13	

 
 
Cirkulationspump 
Totala installationskostnader för en kylcirkulationspump med ett flöde upp till 10 L/s, 
nödvändiga ventiler samt tillbehör. Detta kan ses nedan i tabellerna. 
 

Tabell 85 Specifika installationskostnader cirkulationspump 

Enkel	pump	10	L/s	-	60	kPa	 Åtgång	
Material	kostnader		

[SEK]	
Arbetstid		

[h]	
Underentreprenader		

[SEK]	

Grundfos	TP	80-120	 1,00	 -	 3,00	 -	

100	silum.	Fläns	DIN	204	 2,00	 542,00	 1,50	 -	

Grundfos	pumppelare	kombi	1	 1,00	 1	192,00	 0,50	 -	

Grundfos	konsol	kombi	f	pelare	 1,00	 1	060,80	 0,25	 -	

Vibrationsplatt,	4	st	(sats)	 1,00	 282,40	 -	 -	

100	kulventil	rfr	Naval	 2,00	 15	149,04	 -	 -	

Kikventil	 1,00	 96,56	 -	 -	

Differenstryckmätare	 1,00	 1	132,90	 1,70	 -	

104	Rör	rfri	pann/appr	isol	k/våv	[m]	 10,00	 -	 -	 8	003,20	
∑	Summa	sektionskostnad	per	pump	 	 19	455,70	 6,95	 8	003,20	

 
 

Tabell 86 Totala installationskostnader cirkulationspump 

 Enhet	 Pris	

Total	materialkostnad	 SEK	 19	455,70	
Total	arbetslön	kostnad	 SEK	 903,50	
Underentreprenader	(UE)	 SEK	 8	003,20	
Omkostnadspålägg	296%	på	arbetslön	 SEK	 2	674,36	
Omkostnadspålägg	6%	på	UE	 SEK	 480,19	
Total	installationskostnad	per	pump	exkl.	moms	 SEK	 31	516,95	

 
 
Kondenskyddsväxlare 
Total installationskostnad av en 600 kW växlare för kondensutfällning, tillhörande 
kringutrustning, avgifter samt omkostnader. Vilket kan ses i tabellen nedan, en utökning av 
växlaren till verklig storlek visas även. 
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Tabell 87 Specifika installationskostnader kondensskyddsväxlare 

VVXL	600	kW	 Åtgång	
Material	kostnader		

[SEK]	
Arbetstid		

[h]	
Underentreprenader		

[SEK]	

Alfa-Laval	kylväxlare	MX25-BFG	 1,00	 -	 8,00	 -	

125	Ballomax	3669	kulventil	 4,00	 12	925,44	 -	 -	

125	silum.	Fläns	DIN	2049		 4,00	 1	720,00	 4,00	 -	

Termometer	-30+50	gr	l=200	 4,00	 705,60	 -	 -	

129	Rör	rfri	pann/appr	isol	k/våv	[m]	 2,00	 3	318,48	 8,70	 1	737,98	

∑	Summa	sektionskostnad	per	vvxl	  18	669,52	 20,70	 1	737,98	

 

Tabell 88 Totala installationskostnader kondensskyddsväxlare 

 Enhet	 Pris	

Total	materialkostnad	 SEK	 18	669,52	
Total	arbetslön	kostnad	 SEK	 2	691,00	
Underentreprenader	(UE)	 SEK	 1	737,98	
Omkostnadspålägg	296%	på	arbetslön	 SEK	 7	965,36	
Omkostnadspålägg	6%	på	UE	 SEK	 104,28	
Total	installationskostnad	per	600	kW	växlare	exkl.	moms	 SEK	 31	168,14	
Total	installationskostnad	per	686	kW	växlare	exkl.	moms	 SEK	 35	640,77	

 
 
Distributionssystem 
Total installationskostnad av ett distributionssystem för kylvatten med stammar mellan 
våningar samt nödvändig kringutrustning. Rörkostnaderna och stam kostnaderna utgås ifrån 
antaganden som gjort i studien, gällande storlek på rörsystemet och antal stammar som 
anses vara behövliga. Detta kan ses i tabellerna nedan. 
 
 

Tabell 89 Specifika installationskostnader distributionssystem 

Kylvatten.	Takförlagd,	dold	isolering	 Åtgång	
Material	kostnader		

[SEK]	
Arbetstid		

[h]	
Underentreprenader		

[SEK]	

22x1,0	Kopparrör	[m]	 1,00	 194,48	 0,34	 0,00	

Dy28	alsk	fogt	ser	40	[m]	 1,00	 0,00	 0,00	 76,16	

Dy28	alsk	fogt	ser	41	[st]	 0,50	 0,00	 0,00	 37,20	

∑	Summa	sektionskostnad/meter	  194,48	 0,34	 113,36	
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Tabell 90 Totala installationskostnader distributionssystem  

 Enhet	 Data	

Total	materialkostnad	 SEK	 194,48	
Total	arbetslön	kostnad	 SEK	 44,20	
Underentreprenader	(UE)	 SEK	 113,36	
Omkostnadspålägg	296%	på	arbetslön	 SEK	 130,83	
Omkkostnadspålägg	6%	på	UE	 SEK	 6,80	
Total	installationskostnad	per	rörmeter	exkl.	moms	 SEK	 489,67	
Estimering	 	  
Estimering	av	huvudrörslängd	per	våning	 m	 1	000,00	
Total	huvudrörslängd	byggnad	 m	 6	000,00	
Total	installationskostnad	distributionssystem	exkl.	moms	 SEK	 2	938	041,60	

 
 

Tabell 91 Specifika installationskostnader kylstam  

Kylstam	6	våningar	 Åtgång	
Material	kostnader		

[SEK]	
Arbetstid		

[h]	
Underentreprenader		

[SEK]	

15	Stam	oisol	vs,	MPF	[m]	 7,00	 887,04	 3,50	 -	

22	Stam	oisol	vs,	MPF	[m]	 3,00	 442,74	 1,50	 -	

28	Stam	oisol	vs,	MPF	[m]	 3,00	 675,84	 1,80	 -	

28	Stam	dold	oisol	vs,	MPF	[m]	 2,00	 450,56	 1,20	 625,20	

25	Beulco	kulvent,	BA	107S	M	 1,00	 189,72	 -	 -	

20	TA	STA-D	Gruppventil	 1,00	 818,64	 -	 -	

∑	Summa	sektionskostnad/stam	  3	464,54	 8,00	 625,20	
 

Tabell 92 Totala installationskostnader kylstam 

 Enhet	 Data	

Total	materialkostnad	 SEK	 3	464,54	
Total	arbetslön	kostnad	 SEK	 1	040,00	
Underentreprenader	(UE)	 SEK	 625,20	
Omkostnadspålägg	296%	på	arbetslön	 SEK	 3	078,40	
Omkkostnadspålägg	6%	på	UE	 SEK	 37,51	
Total	installationskostnad	per	kylstam	exkl.	moms	 SEK	 8	245,65	
Estimering	 	  
Kylstammar	i	byggnaden	 antal	 10,00	
Total	installationskostnad	kylstammar	exkl.	moms	 SEK	 82	456,52	

 
Markvärmesystem 
Installationen för ett markvärmesystem innefattas av schaktning för rörledningar, i vårt fall 
en asfaltsyta. Installationskostnaden är beroende på vilket typ av underlag marken består av 
samt den area markvärmesystemet utgör.  
För vårt fall gäller följande nödvändiga arbetskostnader för utförande av installationen, detta 
kan ses översiktligt i tabell och som presenteras i kostnader per areaenhet. 
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Tabell 93 Specifika installationskostnader markvärmesystem 

Schakt	för	rörledning	i	asfaltyta	 Åtgång	
Material	kostnader		

[SEK]	
Arbetstid		

[h]	
Underentreprenader		

[SEK]	

Sågning	asfaltkant	[m]	 2,00	 -	 -	 80,00	

Rivning	asfalt	B=6000	[m]	 1,00	 -	 -	 128,00	

Borttransport	riven	asfalt	[m2]	 6,00	 -	 -	 414,00	

Schakt	för	rörledningar	[m3]	 5,00	 -	 -	 595,00	

Borttransport	jordmassor	[m3]	 2,00	 -	 -	 202,00	

Tillförda	grusmassor	[m3]	 2,00	 -	 -	 562,00	

Befintliga	jordmassor	[m3]	 3,00	 -	 -	 291,00	

Körasfalt	100	ABT	11	B=6000	[m]	 1,00	 -	 -	 856,00	

∑	Summa	sektionskostnad/meter	 	 	 	 3	128,00	
 
 

Tabell 94 Totala installationskostnader markvärmesystem 

 Enhet	 Pris	

Underentreprenader	(UE)	 SEK	 3	128,00	
Omkostnadspålägg	6%	på	UE	 SEK	 187,68	
Totala	installationskostnad	per	m2	exkl.	moms	 SEK	 3	315,68	
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APPENDIX E:  BYTES- OCH UNDERHÅLLSKOSTNADER 

Underhållskostnaderna i denna studie utgår dels från Incits faktaböcker om 
underhållskostnader för VVS från år 2015 och dels från uppgifter direkt av leverantörer samt 
tillverkare. Faktaboken utgår från arbetskostnader 2015 med prisläge från januari och att 
beställaren är en mellan-stor kund med en omsättning för omkring 4–5 miljoner inom 
underhåll.  
 
Underhållskostnaderna som redovisas här är de som utgör störst ekonomisk påverkan och 
innefattar främst de system som har rörliga delar. Prissättningarna i boken är fastställda för 
en aning mindre system än vad denna studien egentligen innefattar. Dessa kostnader har 
därför uppskattas upp för de befintliga system som studien innefattas av. Dessa två kostnader 
för respektive system kommer att presenteras i denna del. 
 
I underhållskostnaderna ingår ej mervärdesskatt och ställningskostnader. Materialkostnader 
avser standardutförande där priser kan variera stort i verkligheten beroende på modell och 
fabrikat. Underhållskostnadsbokens tillförlitlighet bedömer att deras kalkylerade 
medelvärden för underhåll kan ha en variation på +/- 10%. Samtliga kostnader här 
presenteras utan moms. Underhållskostnaderna i boken utgår även från olika specifika 
arbetslöner beroende på för typ av åtgärd inom underhåll, dessa sammanfattas kort i tabell 
95 nedan. 
 

Tabell 95 Arbetslöner inom underhåll 

Arbetskostnader	 Prisläge	januari	2015	 	
Typ	 Enhet	 Pris	

Markarbete	 SEK/timme	 430,00	
Plåtararbete	 SEK/timme	 475,00	
Rörarbete	 SEK/timme	 480,00	
Ventilationsarbete	 SEK/timme	 480,00	

Elarbete	 SEK/timme	 480,00	
Övrigt	 SEK/timme	 415,00	

 
Kylmaskin 
Årliga underhållskostnader som kylmaskin behöver är tillsyn och kontroller, detta uppgår till 
en servicekostnad per tillfälle á 6000 SEK. Material kostnaden för servicetillfället uppgår till 
2000 SEK, med ett serviceintervall på två tillfällen per år. Detta sammanfattas i 
nedanstående tabell och visas exklusive moms. 
 

Tabell 96 Årliga underhållskostnader för kylmaskin 

Kylmaskin	 Enhet	 Pris	

Kostnad	per	servicetillfälle	exkl.	material	 SEK	 6	000	
Material	 SEK	 2	000	
Antal	underhåll/år	 2	 	

 
 
Kylmaskinen har en teknisk livslängd på omkring 20 år, efter denna livslängd köps samma 
kylmaskin in igen för nypris. Installationskostnaden tillkommer igen vid installationen. 
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Kylmedelkylare 
Årliga underhållskostnader som kylmedelkylare behöver är tillsyn och kontroller, detta 
uppgår till en servicekostnad per tillfälle á 3000 SEK. Material kostnaden för servicetillfället 
uppgår till 1000 SEK och med ett serviceintervall på ett tillfälle per år anses vara behövligt.  
Detta kan ses i nedanstående tabell och är utan moms. 
 

Tabell 97 Årliga underhållskostnader kylmedelkylare 

	kylmedelkylare	 Enhet	 Pris	
Kostnad	per	servicetillfälle	inkl.	material	 pris	 4	000,00	
Antal	underhåll/år	 1	 	

 
Kylmedelkylare har en teknisk livslängd på omkring 20 år, efter denna livslängd köps samma 
kylmedelkylare in igen för nypris. Installationskostnaden för kylmedelkylaren ingår i 
kostnaden för installationen av kylmaskinen. 
 
Värmepump 
Årliga underhållskostnader som kylmaskin behöver är tillsyn och kontroller, detta uppgår till 
en servicekostnad per tillfälle á 6000 SEK. Materialkostnaden för servicetillfället uppgår till 
2000 SEK och behöver ett serviceintervall på två tillfällen per år. Detta sammanfattas i 
nedanstående tabell 98. 
 

Tabell 98 Årliga underhållskostnader värmepump  

Värmepump	 Enhet	 Pris	

Kostnad	per	servicetillfälle	exkl.	material	och	moms	 SEK	 6	000	
Material	exkl.	moms	 SEK	 2	000	
Antal	underhåll/år	 2	 	

 
Total renoveringskostnad för en 20–40 kW värmepump uppgår till 23 910 SEK exkl. moms. 
Arbetet är beräknad med en tidsåtgång på 4,5 h och där ingår demontering, transport, 
montering, rörändring och tilläggsarbeten i totalkostnaden. Utifrån detta har den riktiga 
kostnaden uppskattats för den värmepump som gäller i denna studie. Renoveringsschemat 
för värmepump har antagits till ett normalt fall, vilket är fastställts till 10 år.  
Detta sammanfattas i nedanstående tabell 99. 
 

Tabell 99 Underhållskostnader och renoveringsschema för värmepump 

Värmepump	 Tidsåtgång	[h]	 Arbetskostnad	
[SEK]	

Materialkostnad	
[SEK]	

Totalkostnad	
[SEK]	

Renovering	20-40	kW	 4,50	 2	130,00	 21	780,00	 23	910,00	
Befintlig	renovering	värmepump	

64	kW	 9,00	 4	260,00	 37	026,00	 41	286,00	

Ingående	arbeten	 Demontering,	transport,	montering,	rörändring,	
tilläggsarbeten  

 Utsatt	[år]	 Normalt	[år]	 Skyddat	[år]	 	
Underhållsschema	 8,00	 10,00	 12,00	 	

 
 
Värmepumpen har en teknisk livslängd på omkring 20 år, efter dess livslängd köps samma 
värmepump in igen för nypris. Installationskostnaden tillkommer igen vid installationen. 
 
Ventilationsaggregat 
Årliga underhållskostnader som aggregaten behöver är tillsyn, kontroller och filterbyten. 
Underhållskostnaden för detta varierar beroende vad för typ av flöde aggregatet hanterar. 
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För ett luftbehandlingsaggregat med luftflödena 13 m3 respektive 6 m3 uppgår en kostnad för 
en filteruppsättning till 18 200 SEK respektive 10 000 SEK exkl. moms.  
Dessa behöver bytas ut två gånger per år med en servicekostnad 5 000 SEK per tillfälle. 
Studien innefattas även av ett indirekt evaporativt ventilationsaggregat som är i behov av 
byte av dess dysor, denna kostnad uppgår till 5 000 SEK vart tionde år.  
Detta kan ses mer översiktligt i nedanstående tabell 100 som är fördelat på kostnader efter 
respektive luftflöden. 
 

Tabell 100 Årliga underhållskostnader för ventilationsaggregat 

	 		 Fläktwoods,	13	m3	 Menerga,	6	m3	
Ventilationsaggregat	 Enhet	 Pris	 Pris	

Byte	av	filter	 SEK	 18	200,00	 10	000,00	

Servicekostnad	per	tillfälle	 SEK	 5	000,00	 5	000,00	

Antal	filterbyten	per	år	 Antal	 2,00	 2,00	
Kostnad	dysor	byte	per	gång	 SEK	 -	 5	000,00	

 
 
Total renoveringskostnad för ventilationsaggregat med roterande värmeväxlare för 
luftflödena 3 respektive 6 m3/s uppgår till 67 120 SEK respektive 79 160 SEK exkl. moms. 
Utifrån dessa renoveringskostnader har systemen uppskattats till befintlig storlek och 
kostnad, vilket visas nedan.  
 
I arbetet ingår demontering, montering och tilläggsarbeten i totalkostnaden. Fläktmotorn i 
aggregatet behöver även renoveras. Detta arbete är fastställt för en 15 kW fläkt och uppgår till 
en totalkostnad 6 840 SEK exkl. moms. Renoveringsschemat för aggregatet och fläkten har 
antagits till ett normalt fall, vilket är varje 15 år. Detta sammanfattas i nedanstående tabell 
101. 
 

Tabell 101 Underhållskostnader och renoveringsschema för ventilationsaggregat 

Ventilationsaggregat	 Tidsåtgång	
[h]	

Arbetskostnad	
[SEK]	

Materialkostnad	
[SEK]	

Totalkostnad	
[SEK]	

Renovering	3	m3/s	med	roterande	vvx	 48,00	 23	040,00	 44	080,00	 67	120,00	
Renovering	6	m3/s	med	roterande	vvx	 65,00	 31	200,00	 47	960,00	 79	160,00	
Befintlig	renovering	13,3	m3/s	med	
roterande	vvx	 99,00	 47	520,00	 55	720,00	 103	240,00	

Helrenovering	Fläkt	15	kW	 6,00	 2	880,00	 3	960,00	 6	840,00	

Ingående	arbeten	 Demontering,	montering,	
tilläggsarbeten	   

 Utsatt	[år]	 Normalt	[år]	 Skyddat	[år]	 	
Underhållsschema	renovering	 10,00	 15,00	 20,00	 	

 
 
Kyl- och värmebatterier 
Emellanåt behöver kyl- och värmebatterierna rengöras mot smuts, damm och uppkommande 
avlagringar. Detta uppgår till en kostnad av 960 SEK per tillfälle och har beräknat en 
tidsåtgång till 2 h. Renoveringsschemat för batterierna har antagits till ett utsatt fall, vilket är 
fastställt till vartannat år. Detta sammanfattas i nedanstående tabell. 
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Tabell 102 Underhållskostnader och rengöringsschema för batterier 

Kyl-	och	värmebatteri	 Tidsåtgång	[h]	 Arbetskostnad	[SEK]	 Materialkostnad	[SEK]	 Totalkostnad	[SEK]	
Rengöring	batteri	 2,00	 960,00	 0,00	 960,00	
Ingående	arbeten	 rengöring	 	   
 Utsatt	[år]	 Normalt	[år]	 Skyddat	[år]	 	
Underhållsschema	 2,00	 3,00	 5,00	 	

 
 
Pumpar 
Emellanåt behöver även pumparna i systemet bytas på grund av slitage och försämrad 
funktion. Byte av en pump 0,2 respektive 0,4 kW uppgår till en kostnad av 8 050 SEK samt 
15 340 SEK exkl. moms per tillfälle och har beräknat en tidsåtgång till 2,7 h. I arbetet ingår 
demontering, montering och rörändring. Utbytesschemat för pumparna har antagits till ett 
normalt fall, vilket är fastställt till varje 18 år. Detta sammanfattas i nedanstående tabell 103. 
 

Tabell 103 Underhållskostnader och utbytesschema för pumpar 

Pump	 Tidsåtgång	[h]	 Arbetskostnad	[SEK]	 Materialkostnad	[SEK]	 Totalkostnad	[SEK]	

Byte	0,2	kW/DN32	 2,70	 1	300,00	 6	750,00	 8	050,00	

Byte	0,4	kW/DN40	 2,70	 1	300,00	 14	040,00	 15	340,00	

Ingående	arbeten	 Demontering,	montering,	rörändring,		   
 Utsatt	[år]	 Normalt	[år]	 Skyddat	[år]	 	

Underhållsschema	 12,00	 18,00	 24,00	 	
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APPENDIX F:  POLYSUN SYSTEMKOMPONENTER 

I och med att Polysun inte har kunnat simulera de storskaliga modellerna dimensioneras tre 
mindre modeller. Dessa modeller har mindre fastighetsarea därav måste komponenterna i 
modellerna minska i effekt för att täcka kylbehovet. Här följer storlekarna på komponenterna 
som användes för de mindre Polysun modellerna. 
 
System 1  
 

Tabell 104 Kylmaskin effektstorlek för system 1 i Polysun 

Kylmaskin		 		 		

Effekt	(500m2)	 10,64	 W	

Effekt(1000m2)	 21	 W	

Effekt(15000m2)	 31,91	 W	
 

Tabell 105 Antal kylbafflar för system 1 i Polysun 

Baffel	 		 		

Effekt(500m2)	 1246	 W	

Antal	 5,11	 		

Effekt(1000m2)	 1246	 W	

Antal	 10,21	 		

Effekt	(1500)	 1246	 W	

Antal	 15,32	 		
 

Tabell 106 Kylbatteri (500m2) för system 1 i Polysun 

 
Luftsidan	 Vattensidan	

Densitet	[kg/m3]	 1,2	 1000	

Cp	luft	[kJ/kg.K]	 1	 4,18	

Qflöde	[m3/s]	 0,885	 736,57	

T2	(före)	°C	 25	 8	

T1	(efter)	°C	 18	 13	

DUT(5	dygn)	 25	 		

P	[kW]	 4,3	 	
 
 
 
 
 
 
 
 
  



139 

Tabell 107 Kylbatteri (1000m2) för system 1 i Polysun 

 
Luftsidan	 Vattensidan	

Densitet	[kg/m3]	 1,2	 1000	

Cp	luft	[kJ/kg.K]	 1	 4,19	

Qflöde	[m3/s]	 1,770	 1469,64	

T2	(före)	°C	 27	 8	

T1	(efter)	°C	 18	 13	

DUT(5	dygn)	 25	 		

P	[kW]	 8,6	 	
 
 
 

Tabell 108 Kylbatteri (1500m2) för system 1 i Polysun 

 
Luftsidan	 Vattensidan	

Densitet	[kg/m3]	 1,2	 1000	

Cp	luft	[kJ/kg.K]	 1	 4,19	

Qflöde		 2,655[m3/s]	 2204,47[l/h]	

T2	(före)	°C	 27	 8	

T1	(efter)	°C	 18	 13	

DUT(5	dygn)	 25	 		

P	[kW]	 12,83	 	
 
System 2 
 

Tabell 109 Antal kylbafflar för system 2 i Polysun 

Baffel	 		 		

Effekt(500m2)	 719	 W	

Antal	 8,850	 		

Effekt(1000m2)	 719	 W	

Antal	 17,699	 		

Effekt	(1500)	 719	 W	

Antal	 26,549	 		

Flöde	 0,034425	 l/s	
 

Tabell 110 Markvärme effektstorlek för system 2 i Polysun 

Markvärme		 		 	

Effekt(500m2)	 3170	 W	

Effekt(1000m2)	 6340	 W	

Effekt	(1500)	 9510	 W	
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Tabell 111 Batteristorlekar för system 2 i Polysun (Modell 1) 

Kylbatteri	(500m2)	 Värmebatteri	(500m2)	

	 Luftsidan	 Vattensidan	 	 Luftsidan	 Vattensidan	

Densitet	[kg/m3]	 1,2	 1000	 Densitet	[kg/m3]	 1,2	 1000	

Cp	luft	[kJ/kg.K]	 1	 4,18	 Cp	luft	[kJ/kg.K]	 1	 4,19	

Qflöde	[m3/s]	 0,885	 736,57	 Qflöde	[m3/s]	 0,885	 912,458	

T2	(före)	°C	 25	 17	 T2	(före)	°C	 5	 23	

T1	(efter)	°C	 18	 22	 T1	(efter)	°C	 18	 16	

DUT(5	dygn)	 25	 		 VDUT(5	dygn)	 11	 		

P	[kW]	 4,3	 	 P	[kW]	 -7,434	 	
 
 

Tabell 112 Batteristorlekar för system 2 i Polysun (Modell 2) 

Kylbatteri	(1000m2)	 Värmebatteri	(1000m2)	

	 Luftsidan	 Vattensidan	 	 Luftsidan	 Vattensidan	

Densitet	[kg/m3]	 1,2	 1000	 Densitet	[kg/m3]	 1,2	 1000	

Cp	luft	[kJ/kg.K]	 1	 4,19	 Cp	luft	[kJ/kg.K]	 1	 4,19	

Qflöde	[m3/s]	 1,770	 1469,64	 Qflöde	[m3/s]	 1,770	 1824,92	

T2	(före)	°C	 27	 17	 T2	(före)	°C	 11	 23	

T1	(efter)	°C	 18	 22	 T1	(efter)	°C	 18	 16	

DUT(5	dygn)	 25	 		 DUT(5	dygn)	 25	 		

P	[kW]	 8,6	 	 P	[kW]	 -14,868	 	
 
 

Tabell 113 Batteristorlekar för system 2 i Polysun (Modell 3) 

Kylbatteri	(1500m2)	 Värmebatteri	(1500m2)	

	 Luftsidan	 Vattensidan	 	 Luftsidan	 Vattensidan	

Densitet	[kg/m3]	 1,2	 1000	 Densitet	[kg/m3]	 1,2	 1000	

Cp	luft	[kJ/kg.K]	 1	 4,19	 Cp	luft	[kJ/kg.K]	 1	 4,19	

Qflöde	[m3/s]	 2,655	 2204,47	 Qflöde	[m3/s]	 2,655	 2737,37	

T2	(före)	°C	 27	 17	 T2	(före)	°C	 11	 23	

T1	(efter)	°C	 18	 22	 T1	(efter)	°C	 18	 16	

DUT(5	dygn)	 25	 		 DUT(5	dygn)	 25	 		

P	[kW]	 12,83	 	 P	[kW]	 -22,302	 	
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System 3 
 

Tabell 114 Antal kylbafflar för system 3 i Polysun 

Baffel	 		 		

Effekt(500m2)	 917	 W	

Antal	 6,93	 		

Effekt(1000m2)	 917	 W	

Antal	 13,87	 		

Effekt(1500)	 917	 W	

Antal	 20,81	 		

Flöde	 0,0438	 l/s	
 

Tabell 115 Markvärme effektstorlek för system 3 i Polysun 

Markvärme		 		 		

Effekt(500m2)	 1290	 W	

Effekt(1000m2)	 2580	 W	

Effekt	(1500)	 3880	 W	
 

Tabell 116 Batteristorlekar för system 3 i Polysun (Modell 1) 

Kylbatteri	(500m2)	 Värmebatteri	(500m2)	
	 Luftsidan	 Vattensidan	 	 Luftsidan	 Vattensidan	

Densitet	[kg/m3]	 1,2	 1000	 Densitet	[kg/m3]	 1,2	 1000	

Cp	luft	[kJ/kg.K]	 1	 4,18	 Cp	luft	[kJ/kg.K]	 1	 4,19	

Qflöde	[m3/s]	 0,885	 -736,57	 Qflöde	[m3/s]	 0,885	 912,45	

T2	(före)	°C	 25	 10	 T2	(före)	°C	 11	 23	

T1	(efter)	°C	 18	 5	 T1	(efter)	°C	 18	 16	

DUT(5	dygn)	 25	 		 VDUT(5	dygn)	 -18	 		

P	[kW]	 4,3	 	 P	[kW]	 -7,434	 	
 

Tabell 117 Batteristorlekar för system 3 i Polysun (Modell 2) 

Kylbatteri	(1000m2)	 Värmebatteri	(1000m2)	
	 Luftsidan	 Vattensidan	 	 Luftsidan	 Vattensidan	

Densitet	[kg/m3]	 1,2	 1000	 Densitet	[kg/m3]	 1,2	 1000	

Cp	luft	[kJ/kg.K]	 1	 4,19	 Cp	luft	[kJ/kg.K]	 1	 4,19	

Qflöde	[m3/s]	 1,770	 -1469,64	 Qflöde	[m3/s]	 1,770	 1824,92	

T2	(före)	°C	 27	 10	 T2	(före)	°C	 11	 23	

T1	(efter)	°C	 18	 5	 T1	(efter)	°C	 18	 16	

DUT(5	dygn)	 25	 		 DUT(5	dygn)	 25	 		

P	[kW]	 8,6	 	 P	[kW]	 -14,868	 	
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Tabell 118 Batteristorlekar för system 3 i Polysun (Modell 3) 

Kylbatteri	(1500m2)	 Värmebatteri	(1500m2)	

	 Luftsidan	 Vattensidan	 	 Luftsidan	 Vattensidan	

Densitet	[kg/m3]	 1,2	 1000	 Densitet	[kg/m3]	 1,2	 1000	

Cp	luft	[kJ/kg.K]	 1	 4,19	 Cp	luft	[kJ/kg.K]	 1	 4,19	

Qflöde	[m3/s]	 2,655	 -2204,47	 Qflöde	[m3/s]	 2,655	 2737,37	

T2	(före)	°C	 27	 10	 T2	(före)	°C	 11	 23	

T1	(efter)	°C	 18	 5	 T1	(efter)	°C	 18	 16	

DUT(5	dygn)	 25	 		 DUT(5	dygn)	 25	 		

P	[kW]	 12,83	 	 P	[kW]	 -22,302	 	
 
 
System 4 
 

Tabell 119 Värmepump effektstorlek för system 4 i Polysun 

Värmepump		 	

Effekt	(500m2)	[W]	 593,54	

Effekt(1000m2)	[W]	 1	187	

Effekt(15000m2)	[W]	 1780,61	
 
 
 

Tabell 120 Antal kylbafflar för system 4 i Polysun 

Baffel	 		 		

Effekt(500m2)	 917	 W	

Antal	 6,93	 		

Effekt(1000m2)	 917	 W	

Antal	 13,87	 		

Effekt	(1500)	 917	 W	

Antal	 20,81	 		

Flöde	 0,0438	 l/s	
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Tabell 121 Batteristorlekar för system 4 i Polysun (Modell 1) 

Kylbatteri	(500m2)	 Värmebatteri	(500m2)	

		 Luftsidan	 Vattensidan	 	 Luftsidan	 Vattensidan	

Densitet	[kg/m3]	 1,2	 1000	 Densitet	[kg/m3]	 1,2	 1000	

Cp	luft	[kJ/kg.K]	 1	 4,18	 Cp	luft	[kJ/kg.K]	 1	 4,19	

Qflöde	[m3/s]	 0,885	 736,57	 Qflöde	[m3/s]	 0,885	 912,45	

T2	(före)	°C	 25	 16	 T2	(före)	°C	 11	 23	

T1	(efter)	°C	 18	 21	 T1	(efter)	°C	 18	 16	

DUT(5	dygn)	 25	 		 DUT(5	dygn)	 -18	 		
P	[kW]	 4,3	 		 P	[kW]	 -7,434	 		

 
 

Tabell 122 Batteristorlekar för system 4 i Polysun (Modell 2) 

Kylbatteri	(1000m2)	 Värmebatteri	(1000m2)	

		 Luftsidan	 Vattensidan	 	 Luftsidan	 Vattensidan	

Densitet	[kg/m3]	 1,2	 1000	 Densitet	[kg/m3]	 1,2	 1000	

Cp	luft	[kJ/kg.K]	 1	 4,19	 Cp	luft	[kJ/kg.K]	 1	 4,19	

Qflöde	[m3/s]	 2,655	 1469,64	 Qflöde	[m3/s]	 1,77	 1824,91	

T2	(före)	°C	 27	 16	 T2	(före)	°C	 11	 23	

T1	(efter)	°C	 18	 21	 T1	(efter)	°C	 18	 16	

DUT(5	dygn)	 25	 		 DUT(5	dygn)	 25	 		

P	[kW]	 8,6	 		 P	[kW]	 -14,868	 		
 

Tabell 123 Batteristorlekar för system 4 i Polysun (Modell 3) 

Kylbatteri	(1500m2)	 Värmebatteri	(1500m2)	

	 Luftsidan	 Vattensidan	 	 Luftsidan	 Vattensidan	

Densitet	[kg/m3]	 1,2	 1000	 Densitet	[kg/m3]	 1,2	 1000	

Cp	luft	[kJ/kg.K]	 1	 4,19	 Cp	luft	[kJ/kg.K]	 1	 4,19	

Qflöde	[m3/s]	 2,655	 2204,46	 Qflöde	[m3/s]	 2,655	 2737,37	

T2	(före)	°C	 27	 16	 T2	(före)	°C	 11	 23	

T1	(efter)	°C	 18	 21	 T1	(efter)	°C	 18	 16	

DUT(5	dygn)	 25	 		 DUT(5	dygn)	 25	 		

P	[kW]	 12,83	 		 P	[kW]	 -22,302	 		
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