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ABSTRACT  

Since a decrease of 2/3 of the emissions of refrigerants is requested by the year 2030 in 
relation to the levels of 2014 and a new restricted law (AREA F-gas) took effect 2017, 

Kvarnsveden paper mill wants to decrease their amount of synthetic refrigerants and replace 
them with natural refrigerants. The aim of this work is to give propositions which can 
improve Kvarnsveden paper mill from an energy- and environmental perspective, partly 
through connection with the existing cooling system. The method used was to conduct 
research and collect information from academical works and previous studies in mentioned 

area through the literature. The collection of data from the paper mill was given by interviews 
and previous documentation. A proposal with a nomination list of 12 units using syntactical 
refrigerants was evaluated by calculated values such as GWP (Global Warming Potential) and 
TEWI (Total Equivalent Warming Impact), to determine the units’ amount of the paper mills 
total value. The units on the list has a total GWP-value of 225 129 and the total GWP-value of 

the paper mill is 396 639. By that information it is known that the units stands for almost 
half of the GWP-value of the paper mill. A decrease would dimidiate the value. To implement 
the decrease, new piping and new cooling batteries must be installed, and also installation of 
new CO2-units for a specific part of the area due to certain temperature requirements. New 
piping and cooling batteries are feasible to connect to the closed cooling circuit system 
(indirect ammonia system), which by calculations and data is checked to have excess of 

cooling capacity. Calculations of TEWI-values shows that the CO2-units would decrease the 
TEWI-value with 1 120 400, from 2 010 800 to 445 000 for each of the two units. Requested 
the investment can be implemented in two steps, R404A can be exchanged to R407F or 
R448A for a short period of time until they also are included by the AREA F-gas, or the CO2-
units can be installed, as well as the new piping and cooling batteries to connect to the closed 

circuit system. 

 

Keywords: degree project, industry cooling, refrigerants, GWP, TEWI, ammonia, carbon 

dioxide 
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SAMMANFATTNING  

Utsläppen av köldmedier ska minska med två tredjedelar till 2030 i förhållande till 2014 års 
nivåer. Detta regleras med lagkrav och en f-gasförordning som skärptes år 2017 och därför 
vill Kvarnsvedens pappersbruk genomföra en utfasning av de syntetiska köldmedier som 
finns på industrin och ersätta dessa med naturliga köldmedier. Detta görs genom att i detta 
arbete fokusera på ett förslagsområde på 12 stycken kylaggregat som använder sig av 

syntetiska köldmedier. 

För att minska utsläppen av växthusgaser som är ozonnedbrytande infördes 1987 Montreal-
protokollet. Det är ett internationellt avtal som beskriver tillvägagångssättet som ska följas 
för att fasa ut de växthusgaser som bidrar till uttunningen av ozonskiktet. Ett sätt att mäta 

köldmediernas miljöpåverkan är att beräkna deras GWP. GWP står för Global Warming 
Potential och är en faktor som visar hur mycket utsläpp av en växthusgas bidrar till den 

globala uppvärmningen jämfört med samma utsläpp av koldioxid. 

Kylan som är installerad på pappersbruket idag är frikyla från Dalälven, ett indirekt 
ammoniaksystem och lokala kylaggregat. Frikylan brukas från oktober till maj, därefter tas 
det indirekta ammoniaksystemet i drift då temperaturen på älvvattnet stiger. De lokala 

kylaggregaten brukas året om. 

Kvarnsvedens pappersbruk har aggregat med syntetiska köldmedier som berörs av den nya f-
gasförordningen med serviceförbud och påfyllnadsstopp. Eftersom bruket har lagt ner två 
stycken produktionslinjer de senaste fem åren har kylbehovet minskat mot vad 
kylmaskinerna med indirekt ammoniaksystem är installerade för. Detta leder till frågan om 

det är möjligt att nyttja den effekten för att fasa ut de syntetiska köldmedierna. 

Syftet med arbetet är att ge förslag på åtgärder som kan förbättra Kvarnsvedens pappersbruk 
ur ett energi- och miljöperspektiv, kopplat till det befintliga kylsystemet på området. 
Metoden för att ge svar på syftet har varit att genom en litteraturstudie skapa förståelse för 
ämnet och använda liknande studier för att styrka det egna arbetet. Underlaget för arbetet 

har insamlats via dokumentering i arkiv samt intervjuer med personal från Kvarnsvedens 
pappersbruk. För att kartlägga kylcentralerna med det indirekta ammoniaksystemet har 
ritningar och flödesscheman använts. För att undersöka de lokala aggregaten som innefattas 
av förslagsområdet har en inventering gjorts genom att gå runt och undersöka samt se över 
om informationen kring dessa stämmer. Kylcentralerna med ammoniak har också data för 

hur många procent som nyttjas, vilket innebar att information om hur stor last 
kylcentralerna belastas med kunde beräknas för att ta med i eventuella åtgärdsförslag. 
Temperaturkrav för de områden som förses med kyla från förslagsområdet undersöktes för 
att se över möjligheten att använda det redan befintliga indirekta ammoniaksystemet istället 

för aggregaten. 

  



 

Om samtliga aggregat i förslagsområdet skulle bytas ut och anslutas till det indirekta 
ammoniaksystemet skulle industrins GWP-värde minska från 396 639 till 225 129, vilket är 
en minskning med 43 %. Vid beräkning av TEWI-värdet ses att kylaggregaten i köket har de 
högsta värdena. Att byta ut dessa mot CO2-aggregat skulle minska värdet från 2 010 800 till 

890 000, vilket är en minskning med 56 %. CO2-aggregatet installeras i köket eftersom kyl- 
och frysapplikationerna har andra temperaturkrav mot resten av området och kan därför inte 

förses med kyla direkt från det indirekta ammoniaksystemet. 

I kylcentralen vid PM8 är den installerade effekten 700 kW, men då PM8 lagts ner nyttjas 
endast 491 kW. Då effektuttaget var 30 % för de båda kylmaskinerna i kylcentralen används 
enbart 210 kW. Därför kan sex stycken av aggregaten från förslagsområdet dockas in på det 

systemet. 

Kylcentralen i Sliperiet har en installerad effekt på 1 010 kW. Det totala kylbehovet från 
kylcentralen är 542 kW då Sliperiet tagits ur drift och den totala användningen är 504 kW då 
effektuttaget var 41 % och 65 %, vilket medger att fyra stycken av aggregaten från 

förslagsområdet dockas in på det systemet. 

Då lasterna i kylcentralerna i PM8 och Sliperiet inte är höga kan systemet hantera 
tillkommande laster genom dockning av förslagsområdet. För att fördela ut kostnaderna kan 
aggregaten tas i etapper, samt att CO2-aggregaten kan installeras vid olika tillfällen. Fram till 
dess att ett utbyte sker kan R407F eller R448A fyllas på efter 2020 i de aggregat som 

använder R404A då det köldmediet innefattas av service- och påfyllnadsförbudet. Något som 
bör tas i beaktning är risken att priserna för dessa köldmedier stiger då även dessa kommer 

fasas ut av kommande f-gasförordningar men än så länge är de ett alternativ. 

Ammoniak är inte applicerbart i större utsträckning än vad som redan är installerat, men 

CO2 kan med fördel installeras för kökets kylbehov. Om den investeringen tas i etapper kan 

R404A för tillfället ersättas av R407F eller R448A. 

Nyckelord: examensarbete, industrikyla, köldmedium, GWP, TEWI, ammoniak, koldioxid 
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FÖRKORTNINGAR 

Förkortning Beskrivning 

ATPA Advanced Testing Paper Analysis – avdelning för 
papperstester. 

CFC Klorfluorkarboner – köldmedier med freoner för 
kylmaskiner, en växthusgas med en samling 
halogenkolväten med kort kolkedja. Fullständigt 
halogenerade klorerade kolväten. 

COP Coefficient of performance – Köldfaktor. Godhetstal 
som används i samband med kyl- och värmepumpar, 
anger förhållandet och beskriver hur mycket kylenergi 
som genereras ur en kylprocess per tillförd mängd 
energi. 

CO2 Koldioxid – en naturlig, färglös gas. 

HCFC Hydroklorfluorkarboner – köldmedier med freoner för 
kylmaskiner, växthusgas som påverkar ozonskiktet 
negativt. Icke fullständigt halogenerade klorerade 
kolväten. 

HFO Hydrofluorolefiner – köldmedie med omättade 
organiska föreningar som består av väte, fluor och kol, 
med dubbelbindning i kolvätekedjan. Fluorerade 
kolväten. 

GWP Global warming potential – ett index för att jämföra 
växthuseffekten av växthusgaser jämfört med 
koldioxid. Kan indexeras med 100 för en tidshorisont 
på 100 år vid beräkning av växthuspåverkan. 

KA x Kylaggregat x- Kylaggregat i förslagsområdet på 
Kvarnsvedens pappersbruk 

KM x Kylmaskin x – Kylmaskin x i kylcentral på 
Kvarnsvedens pappersbruk 

LCCP Life Cycle Climate Performance – mätetal som avses 
mäta den totala klimatpåverkan av en kylanläggning 
eller värmepump. 

ODP Ozon deplention potential – ett mått på den effekt 
som ett ämne har på ozonet i atmosfären relaterat till 
R11 som har värdet ”1”. 

PM xx Pappersmaskin xx – produktionslinje på 
Kvarnsvedens pappersbruk. 

TEWI Total Equivalent Warming Impact – mediets direkta 
och indirekta effekt på miljön där den indirekta är 
kopplad till GWP och den direkta är kopplad till COP. 

 
 

 



 

DEFINITIONER 

Definition Beskrivning 

ASHRAE Standard 32 Internationell standard som klassificerar och 
numrerar köldmedier. 

Frikyla Ett sätt att kyla utan någon form av 
energikrävande process, det vill säga med kyla 
från naturen. 

Entalpi Summan av systemets kinetiska energi, potentiella 
energi och produkten av systemets tryck och 
temperatur. Ändringen i entalpi är densamma 
som den tillförda värmeenergin. 

Entropi En tillståndsfunktion, endast beroende av tryck 
och temperatur hos ett system. 

Indirekt system De system där ett andra medium används för att 
distribuera den genererade kyleffekten och 
värmeeffekten till de platser de ska upptas/avges. 

Kritisk temperatur En temperatur där gasen ännu kan kondenseras 
vid ett visst värde för trycket- det kritiska trycket, 
och tillsammans bildar dessa den kritiska 
punkten. Om gasens temperatur är högre än den 
kritiska temperaturen kan den inte kondenseras 
till vätska fast trycket ökas. 
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1 INLEDNING 

Eftersom utsläpp av köldmedier ska minska med två tredjedelar till 2030 i förhållande till 
2014 års nivåer (f-gasförordningen: EU/517/2014, alltomfgas.se (2018)) och lagkraven 

skärptes 2017 vill Kvarnsvedens pappersbruk genomföra en utfasning av de syntetiska 

köldmedier som finns på industrin och ersätta dessa med naturliga köldmedier. 

1.1 Bakgrund 

I bakgrundskapitlet kommer examensarbetets uppdragsgivare, en bakgrund till 

examensarbetet samt problemformuleringen att presenteras. 

1.1.1 Företagspresentation 

Stora Ensos pappersbruk i Kvarnsveden i Borlänge ägs av Stora Enso, som är en ledande 
global leverantör av förnybara lösningar inom förpackningar, biomaterial, träprodukter och 
papper. Målet är att ersätta icke förnybara material genom att skapa och utveckla nya 

produkter och tjänster som bygger på trä och andra förnyelsebara material. Stora Enso 

Kvarnsveden strävar också efter att bli ett fossilfritt företag. 

Koncernens sammanlagda årliga produktionskapacitet är 5,9 miljoner ton kemisk massa. Det 

produceras även 5,4 miljoner ton papper, 4,7 miljoner ton kartong, 1,3 miljarder 
kvadratmeter wellpappförpackningar och 5,6 miljoner kubikmeter sågade träprodukter, 

inklusive 2,5 miljoner kubikmeter vidareförädlade produkter.  

Tillverkning av produkterna sker på flertalet orter över hela världen. I Sverige finns 
tillverkningen bland annat i Hylte, Kvarnsveden och Skoghall tillsammans med ett tiotal 
andra orter, och utanför Sverige finns produktion i bland annat Finland, Kina och Tyskland 

(storaenso.com, 2018). 

Stora Enso har en miljöpolicy och arbetar idag efter flera certifieringssystem som bland annat 
reglerar hur skogen ska brukas och som säkerställer kontinuerlig utveckling 
(storaensoskog.se, 2018). Företaget kom 2017 med på Supplier Climate A List, en lista över 
världens ledande företag när det gäller åtgärder och strategier för att bekämpa den globala 
uppvärmningen, något som ALT (2017) skrev om. Av 4300 stycken företag som skickar in sin 

årliga leveranskedjeredovisning för att bedömas och jämföras tilldelas 3 % en plats på listan. 

Kvarnsvedens pappersbruk grundades 1898 längs Dalälven då det fanns ett 
kapacitetsöverskott i vattenkraften från älven som möjliggjorde papperstillverkning. Som 

mest har bruket haft 8 pappersmaskiner igång samtidigt, idag är det två produktionslinjer 

som är i drift- PM10 och PM12, där PM står för pappersmaskin.  
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PM12 är världsrekordhållare och när den invigdes år 2006 ökade den produktionen med 
400 000 ton per år. Det är världens största, modernaste och snabbaste maskin i sitt slag, och 
är även innehavare av världsrekordet i papperstillverkning och tillverkat papper per minut. 
Pappersmaskinerna tillverkar super kalandrerat papper (PM12) och förbättrat 

tidningspapper (PM10). Det finns även andra linjer i drift, såsom massatillverkning, renseri 

och emballering.  

Eftersom industrin har ett eget massabruk har bruket en hög energi- och elanvändning. 

Massan som tillverkas är så kallad TMP-massa (Thermo Mechanical Pulp), och 
termomekanisk massa är en av de största anledningarna till att pappers- och massaindustrin 
nationellt är den mest elintensiva industrisektorn. Själva TMP-fabriken förbrukar årligen 1,9 
TWh el (Back, S., 2015), vilket motsvarar nästan 4 % av Sveriges industris elförbrukning år 

2017 (51 TWh) och 1 % av Sveriges elförbrukning (141 TWh) (ekonomifakta.se, 2017).  

1.1.2 Bakgrund till examensarbete 

I november 2003 presenterade Naturvårdsverket en studie av exempel på lyckade 
installationer av naturliga köldmedier. De beskriver att uttunningen av ozonskiktet till stor 
del beror på utsläpp av ozonnedbrytande ämnen, så som CFC (klorfluorkarboner), HCFC 
(hydroklorfluorkarboner), haloner m.fl., under de senaste 50 åren. De ozonnedbrytande 
ämnena kan ofta stanna kvar i atmosfären under en längre tid och påverkan av utsläppen 

kvarstår under flera decennier. Köldmedier av typ HFC (hydrofluorkarboner) har ingen 
ozonpåverkan men bidrar kraftigt till växthuseffekten. Användningen av denna typ har ökat 
kraftigt under de senaste åren som ersättningsmedel för de ozonpåverkande gaserna CFC och 
HCFC. 1987 skrevs Montreal-protokollet under som är ett internationellt avtal som beskriver 
tillvägagångssättet som ska följas för att fasa ut köldmedier och andra substanser som 

inverkar negativt på ozonskiktet (alltomfgas.se, 2018). Naturvårdsverket fortsätter och 
skriver att om Montrealprotokollet följs kan en fullständig återhämtning av ozonskiktet 
väntas runt 2050. Sedan år 2000 är det förbjudet att använda CFC-gaser och det var främst 

dessa som behandlades vid miljökonferensen i Montreal. 

Vidare fortsätter Naturvårdsverket att typiska värden på GWP- Global Warming Potential, 
för köldmedier av typ HFC som används idag är 1100-3700 kg CO2/kg köldmedium. Kvar 
med ozonpåverkan är köldmedier av typ HCFC, som fortfarande får användas men 
nyinstallationsstopp infördes 1998 och påfyllningsförbud gäller från 2002. De har en lägre 
ODP- Ozon Deplention Potential, som står för ozonskiktsförändring, än CFC-gaserna. 

Naturliga köldmedier har ingen påverkan på ozonskiktet, men de har en påverkan på 
växthuseffekten. Ammoniak har ingen växthuseffektpåverkan, kolväten för kylsammanhang 
har GWP 0 till 3 och CO2 har per definition av beräkningar för GWP 1. Klimatordlista.se 
(2015) beskriver att köldmedierna har olika stor effekt på den globala uppvärmningen och för 
att kunna jämföra dem räknas dessa om till ”koldioxidekvivalenter”. GWP är alltså ett värde 

på hur mycket gasen påverkar den globala uppvärmningen, till exempel ett GWP-värde 21 
betyder att utsläpp av ett ton av det mediet värmer upp jorden 21 gånger mer än utsläpp av 

ett ton CO2. 
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I artikeln ”Något om hur GWP-värden bestäms” på kth.se (1) (2014) beskrivs GWP som en 
faktor som visar hur mycket utsläpp av en växthusgas som bidrar till den globala 
uppvärmningen jämfört med samma utsläpp av CO2. Naturvårdsverket spår en framtid där 
restriktioner av användningen av de HFC-köldmedier som används idag kommer införas, och 

att ersättningen huvudsakligen kommer bestå av naturliga köldmedier.  

1.1.2.1. Kylsystemet på Kvarnsvedens pappersbruk 

Kylsystemet på Kvarnsvedens pappersbruk består av tre separata system. Ett system består 
av frikyla som förses med kyla från Dalälven som passerar bruket. Den delen är i drift från 
oktober till maj och täcker grundbehovet under vintertid. Ett annat system består av fem 
kylsystem med totalt 11 stycken kylaggregat och kylkompressorer med ammoniak som 

köldmedium. Det systemet tas i drift i maj då temperaturen i älven överstiger 10⁰C och 

frikylan inte längre kan täcka hela kylbehovet och tas ur drift i oktober då temperaturen i 

älven understiger 10⁰C.  

Det tredje systemet består av lokala kylaggregat med syntetiska köldmedier. De finns 
installerade och utplacerade lokalt på industriområdet. Eftersom det tredje systemet har 
andra köldmedier än ammoniak gör det att dessa kan beröras av nya lagkrav för GWP. 

Således bör dessa system åtgärdas med antingen utbyte av köldmedium eller förändring av 

system. 

1.1.3 Problemformulering 

Kvarnsvedens pappersbruk har stängt ner två stycken produktionslinjer de senaste fem åren 
vilket inneburit att kylbehovet har minskat och effektbehovet är idag lägre än vad 
kylmaskinerna är dimensionerade för. Under oktober till maj täcker frikyla via älvvattnet 

kylbehovet, men under sommarmånaderna krävs det att deras fem befintliga kylsystem med 
11 stycken kylmaskiner med ammoniak som köldmedium och vatten som köldbärare hjälper 
till för att täcka behovet. Det finns idag även syntetiska köldmedier i delar av systemet som 
kan innefattas av nya lagkrav och serviceförbud och därför ska en energibesiktning, 
inventering och dokumentering göras på industrins kylbehov. Därefter bör en situationsplan 

upprättas för att kunna ge förslag på åtgärder. 

1.2 Syfte 

Syftet är att ge förslag på åtgärder som kan förbättra Kvarnsvedens pappersbruk ur ett 

energi- och miljöperspektiv, kopplat till det befintliga kylsystemet på industriområdet. 
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1.3 Frågeställningar 

För att syftet ska uppfyllas kommer frågeställningen vara följande: 

 Vilka naturliga köldmedier finns och är de applicerbara i det här arbetet? 

 Vad kan de syntetiska köldmedierna ersättas med för att minska industrins GWP-värde? 

 Hur mycket effekt finns i överskott i kylcentralen vid PM8? 

 Vad gäller för framtiden som skulle kunna förbättra industrin ur ett miljöperspektiv? 

1.4 Avgränsning 

Arbetet genomförs under 10 veckor under vårterminen 2018 och kommer behandla 
kylbehovet på Kvarnsvedens pappersbruk. Insamlat underlag för lastprofilerna gäller 
datumen: 3-4/9-2017, och beräkningarna gäller nutid och framåt. Då tiden för arbetet är 
begränsat kommer varken nya flöden eller pumparnas påverkan att beräknas eller 
undersökas, inte heller påverkan på dessa vid åtgärdsförslag. Ekonomiska kalkyler kommer 

att genomföras med vissa begränsningar och uppskattningar. 
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2 METOD 

I detta kapitel kommer metoden som användes för arbetet att beskrivas. 

2.1 Litteraturstudie 

För att öka förståelsen genomförs en omfattande litteraturstudie inom det specifika 

ämnesområdet. Litteraturstudien omfattar böcker, vetenskapliga artiklar och artiklar från 
Kungliga tekniska högskolan samt projekt och undersökningar inom ämnet. Även internet är 
en informationskälla och för att försäkra sig om att informationen är tillförlitlig används 
endast erkända källor. Informationssökning sker kontinuerligt under arbetets gång, men 

denna studie ger en god grund för det fortsatta arbetet. 

2.2 Datainsamling 

Datainsamlingen i början av arbetet består av möten och intervjuer med personal, i övrigt 
erhålls data från intern dokumentation på Stora Enso Kvarnsveden. Informationen är tänkt 

att ge en övergripande bild av anläggningen och området som ska utvärderas. Aktuella och 
historiska data erhålls från ett internt online informationssystem Aspen Process Explorer. 
Även ritningar och flödesschemor kommer att användas för att beräkna kylbehovet och ligga 

till grund för åtgärdsförslag. 

2.3 Arbetsmetodik 

En inventering av industriområdet genomförs för att kontrollera utrymmena och att 
installationerna är befintliga, stämmer överens med ritningarna samt dess skick och ålder. 

Hela systemet ska vara väldokumenterat innan förbättringsförslag kan ges.  

Ett specifikt förbättringsområde presenteras som omfattar fem stycken lokala 
kylmaskinskretsar med 14 stycken kylaggregat. Det området granskas mer utförligt genom att 
se över bland annat mängden köldmedium och vilken sorts köldmedium de använder för att 

ta fram förbättringsåtgärder och utreda möjligheten att ansluta detta på något befintligt 
system och i så fall även undersöka på vilket sätt. Aggregaten använder syntetiska köldmedier 

och vilka köldmedier och dess GWP-värde undersöks. 

De kylcentraler som studeras i arbetet är kylcentralerna i PM8 och Sliperiet. 

Temperaturkrav för de olika områden som förses med kyla från aggregaten som innefattas av 
förbättringsförslaget undersöks samt de olika fram- och returtemperaturerna i 
ammoniaksystemet för att undersöka om de kan förse samtliga områden med kyla. Därefter 

utifrån mätvärden och samlade data utvärderas anläggningen med hjälp av teori. Det leder 

slutligen fram till förslag på åtgärder. 
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3 LITTERATURSTUDIE 

I följande kapitel kommer en fördjupning skrivas av området som arbetet innefattar. 

3.1 Kylprocessen 

Arbetet i en kylprocess ser likadan ut oavsett om uppgiften är att kyla industrier, 

shoppingcenter eller matvaror i hushåll. Ekroth (2011) skriver att avsikten med kylning är att 

sänka och behålla temperaturen för ett specifikt objekt lägre än omgivningens temperatur.  

För att förstå varför och hur processen fungerar behövs termodynamikens andra huvudsats 

(entropiprincipen); Det finns ingen process vars enda resultat är att värme överförs från en 
kallare till en varmare kropp (Clausius formulering) (ne.se, 2018). Vilket innebär att om 

värme ska gå från kallt till varmt måste lämpligt arbete tillsättas. 

Det arbetet genomförs via en cykel som arbetar mellan den lägre, efterfrågade temperaturen 

och den högre temperaturen.  

 

Figur 1 Principskiss över kylsystem  

Figur 1 ovan kan förklaras med termodynamikens första huvudsats: Energi kan inte förintas 
eller nyskapas; den kan endast omvandlas mellan olika energiformer (ne.se, 2018). Enligt 
denna extraheras Q1 från cykeln vid hög temperatur och är densamma som summan av Q2 

som extraheras vid låg temperatur och E som är arbetet eller energin som krävs för att driva 

cykeln.  
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Ekvation 1 visar att Q1, som är den extraherade energin är summan av Q2 och E. 

𝑄 = 𝑄 + 𝐸 [𝑘𝑊]      Ekvation 1 

De verkliga kylapplikationer som dominerar är de som arbetar mekaniskt. Samtliga 
ångkompressionssystem arbetar på det sättet och det är den arbetande fluiden i dessa system 
som är köldmediet. Det som karaktäriserar ett rent köldmedium och är en av de viktigaste 
delarna, är hur den mättade ångans tryck beror på temperaturen. En ökad temperatur 

resulterar i ett ökat mättat tryck för ångan. Kylprocesser kan se ut på olika sätt men har alla 
samma gemensamma nämnare: förångare, kompressor, kondensor och en expansionsventil. 
Ångcykeln fungerar genom att en kompressor håller lämpliga tryck, p1 och p2 vid två 
temperaturnivåer, T1 och T2. Vid den låga temperatursidan hålls ett lågt tryck, vilket tillåter 
köldmediet som är i flytande form att förångas. Vid den höga temperatursidan hålls ett högt 

tryck, vilket tvingar köldmediet som då är i ångform att kondensera och bli flytande igen.  

Då köldmediet förångas vid den låga temperaturen absorberar det värme, det är då 
kyleffekten skapas. I den processen är köldmediets temperatur relativt konstant och 
temperaturen kallas då förångningstemperatur. När köldmediet kondenserar från gas till 
vätska vid den höga temperaturen avges värme till omgivande luft eller annat medium. Den 

temperaturen kallas kondenseringstemperatur. 

 

Figur 2 Förenklad figur över en ångkompressionscykel med tillhörande komponenter 

Det som förklarats i tidigare stycke ses illustrerat i Figur 2 ovan. Där ses att det är olika tryck 
i kondensorn och förångaren. Kondensorsidan (c till d) benämns som högtryckssidan och 
förångarsidan (a till b) för lågtryckssidan. Expansionsventilen och förångaren är placerade i 

utrymmet som kyls. 
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Förångaren utgörs av en behållare eller ett rörsystem där köldmediet förångas vid låg 
temperatur. Den latenta värmen för förångningen tas från omgivningen, det kylda rummet, 
och kommer därför hålla rummet kallt då värme förs bort från utrymmet. Trycket i 
förångaren benämns som förångningstryck. För ett rent köldmedium finns en specifik 

förångningstemperatur till förångningstrycket. Förångaren har ett konstant tryck och nästan 
en konstant temperatur, och när köldmediet kommer in i förångaren är det en blandning av 
mättad vätska och mättad gas. Värmeöverföringen från det kylda området får vätskan att 
förångas vilket gör att köldmediet ändras till mättad ånga. I verkligheten fortsätter den kalla 
ångan vanligtvis att absorbera värme från det kalla utrymmet och blir obetydligt överhettad 

innan den lämnar förångaren. Om förångaren inte kräver någon energi kan köldalstringen 

beräknas med Ekvation 2, där ℎ  är entalpin vid förångarens utlopp (punkt b i Figur 2) och 

ℎ  är medelentalpin för mättad vätska och mättad gas i förångaren (mellan punkt a och b i 

Figur 2): 

𝑞 = ℎ − ℎ  [ ]      Ekvation 2 

Kyleffekten kan beräknas med hjälp av massflöde (kg/s) och samma entalpier (Ekvation 3): 

�̇� = �̇� ∗ (ℎ − ℎ )[𝑘𝑊]     Ekvation 3 

Det finns olika typer av kompressorer: skruv-, kolv-, och centrifugalkompressorer för att 
nämna några. De som är vanligast inom industrin är skruv- och kolvkompressorer. Ekroth 
skriver att kompressorn transporterar ångan och håller därför trycket lågt. Därmed förblir 

köldmediet i gasform. För att värmetransporteringen mellan luften i det kyla utrymmet och 
köldmediet ska vara möjligt krävs att kokningstemperaturen för köldmediet är lägre än 
luftens temperatur i det kylda utrymmet. Kompressorn skapar den nödvändiga 
tryckskillnaden för att köldmediet ska kunna förångas och tillsammans med 
expansionsventilen är det som skiljer sidan med högt tryck från sidan med lågt tryck i cykeln. 

Arbetet i kompressorn kan ses som adiabatiskt, det vill säga en termodynamisk process där 
ingen värme tillförs eller bortförs från en fluid och arbetet förses med energi från exempelvis 
en motor eller ångturbin. Kompressorns arbete beräknas i flera steg med Ekvation 4 nedan, 

där ℎ ,  är den isentropiska entalpin och ℎ  är entalpin vid förångarens utlopp (punkt b-c), 

och Ekvation 5 där den isentropiska verkningsgraden beräknas: 

𝜀 = ℎ , − ℎ  [𝑘𝑊]      Ekvation 4 

ƞ =  𝑒𝑙𝑙𝑒𝑟 𝜀 =
ƞ

      Ekvation 5 

Och för att beräkna effekten för en kompressor kan följande ekvation (Ekvation 6) med 

massflödet (kg/s) användas: 

�̇� =
̇ ∗  

ƞ
[𝑘𝑊]      Ekvation 6 
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Kondensorn kan kylas av luft, vatten eller en blandning av dessa två. Köldmediet 
kondenserar i kondensorn. Trycket från ångan är så högt att det kylande mediet kan 
användas för att kondensera ångan. För att möjliggöra denna värmeöverföring från 
köldmediet till det kylande mediet måste kondenseringstemperaturen vara högre än det 

kylande mediets temperatur. I och med relationen mellan den mättade ångans temperatur 
och tryck kan kondenseringstemperaturen bestämmas. Processen i kondensorn sker under 
konstant tryck och gasen från kompressorn är ofta överhettad. Den överhettade ångan kyls 
till kondenseringstemperaturen i början av kondensorn för att sedan hålla konstant 
temperatur genom kondenseringsfasen. Vätskan kan sedan underkylas, vilket är vad som 

händer när temperaturen går under kondenseringstemperaturen.  

För att beräkna den avgivna värmen används Ekvation 7 där ℎ  är entalpin för mediet vid 

utloppet av kompressorn och ℎ  är medelentalpin för mättad vätska och mättad gas i 

förångaren (punkt c-d): 

𝑞 = ℎ − ℎ  [𝑘𝑊]      Ekvation 7 

Och på liknande sätt som för kompressorn och förångaren kan massflödet användas för att 

beräkna kondensorns effekt (Ekvation 8): 

�̇� = �̇� ∗ (ℎ1𝑘 − ℎ𝑠)[𝑘𝑊]     Ekvation 8 

Expansionsventilen kontrollerar köldmediets massflöde. Det finns ett flertal olika typer av 
expansionsventiler, så som flottörer, självmodellerande termostatiska ventiler och 

kapillärrör. Expansionsventilen har två syften:  

 Behålla tryckdifferensen mellan kondensorn och förångaren genom 
strypningsprocessen. 

 Justera köldmedieflödet till förångaren, hålla förångaren fylld med flytande 

köldmedium och samtidigt förhindra att vätskan förs över till kompressorn där den 
kan orsaka skada genom vätskeslag. 

 

Genom denna okomplicerade ventil kan både trycket och temperaturen ändras från de 
värden som förelåg i kondensorn, inklusive underkylning, till de värden som efterfrågas för 

förångaren. 

Som tidigare nämnts har cykeln en sida med högt tryck och en sida med lågt tryck och de som 
skapar möjligheten till detta är expansionsventilen och kompressorn. Kyleffekten tas ut på 

lågtryckssidan och värmeeffekten tas ut på högtryckssidan. 
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3.2 Köldfaktor 

Ekroth skriver även om köldfaktorn- COP2, som kan beskrivas som en verkningsgrad. I en 
kylkrets krävs arbete för att uppnå den köldalstring och förhållandet mellan den önskade 

kyleffekten och kostnaden för detta genom arbete kallas COP. 

I Ekvation 9 nedan ses hur köldfaktorn beräknas: 

𝐶𝑂𝑃 =        Ekvation 9 

Där Q2 är värme tillförd till cykeln, motsvarande kyleffekten och där E är det tillförda arbetet.  

3.3 Lagkrav för aktuella köldmedier i arbetet 

För R407C och R417A gäller följande enligt ny svensk lag (SFS 2016:1128): ”Från 1 januari 
2017 gäller krav på kontroll av läckor även för aggregat under 3kg om fyllandsmängden 
motsvarar 5 ton CO2e eller mer och för hermetiskt slutna under 6 kg motsvarande 10 ton 

CO2e eller mer.”. 

För R452A gäller ”Från och med den 1 januari 2020 är det förbjudet att:  
1) Installera stationär kyl- och frysutrustning som innehåller eller vilkas funktion kräver f-
gaser med GWP-faktor på minst 2 500 (utrustning för att kyla produkter till temperaturer 
under – 50 °C undantas)  
2) Fylla på f-gaser med GWP-faktor på minst 2 500 vid service eller underhåll av kyl- och 

frysutrustning med en fyllnadsmängd motsvarande 40 ton CO2e eller mer.”. 

För R404A gäller följande enligt samma lag ”Från 1 januari 2017 gäller krav på kontroll av 
läckor även för aggregat under 3 kg om fyllandsmängden motsvarar 5 ton CO2e eller mer och 

för hermetiskt slutna under 6 kg motsvarande 10 ton CO2e eller mer.” samt ”Från och med 
den 1 januari 2020 är det förbjudet att:  
1) Installera stationär kyl- och frysutrustning som innehåller eller vilkas funktion kräver f-
gaser med GWP-faktor på minst 2 500 (utrustning för att kyla produkter till temperaturer 
under – 50 °C undantas)  

2) Fylla på f-gaser med GWP-faktor på minst 2 500 vid service eller underhåll av kyl- och 
frysutrustning med en fyllnadsmängd motsvarande 40 ton CO2e eller mer.” alltomfgas.se 

(2018). 

Eftersom ammoniak är giftigt finns särskilda lagar kring arbete med detta medium. I 

särskilda utrymmen vid en fyllnadsmängd som är större än 75 kg ska det helst finnas dubbla 
utgångar från rummet, väggarna mot omgivande rum ska vara täta och en egen 
undertrycksventilerad ventilationsanläggning med 1 oms./h finns. I maskinrum ska det vid 
samma fyllnadsmängd finnas nödstopp som bryter gnistbildande komponenter, gasvarnare 
som larmar och bryter utrustning som kan förorsaka gnistbildning, tätande, utåtgående och 

självstängande dörrar samt en utrymningsplan (Ekman, 2018). 
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3.4 Syntetiska köldmedier och GWP 

Något som är aktuellt inom kyla och kylindustrin är att köldmedier måste bli mer 
miljövänliga. Under forskning och projekt har kth.se (2) (2017) skrivit en sammanställning 
av tre arbeten inom köldmedier och kyla- ”Köldmedier: vad förväntas i framtiden”. De menar 
att f-gasförordningen kommer kräva en minskning av den maximala mängd fluorkolväten 
(HFC) om mindre än ett år och att det på längre sikt kan vara önskvärt med en övergång till 
naturliga köldmedier i bred skala. En sådan förändring kan dock dröja då hänsyn visas till 

faktorer som säkerhet och kostnader för ny utrustning. Vidare fortsätter författaren att nya 
syntetiska ämnen med lägre GWP oftast utgörs av hydrofluorolefiner (HFO:er) som antingen 
är i ren eller blandad form. Antalet köldmedier växer snabbt och den internationella standard 
som klassificerar och numrerar köldmedier, ASHRAE Standard 34, inkluderar nu över 

hundra köldmedier, varav ett dussintals har tillkommit under de senaste åren.  

Det ultimata köldmediet är efterfrågat, och det finns projekt för att söka efter eventuella nya 
låg-GWP-köldmedier enligt sammanställningen på kth.se. De potentiella ersättarna jämförs 
med varandra i fråga om energieffektivitet (uttryckt i COP) och volymetrisk köldalstring. Alla 

potentiella nya ämnen kräver avvägningar när det kommer till köldfaktor och volymetrisk 
köldalstring, vissa kan ge högre volymetrisk köldalstring på bekostnad av lägre 
energieffektivitet, medan många av alternativen har betydligt lägre volymetrisk köldalstring 
vilket betyder att de kommer kräva en större kompressor för att möta jämförbara kylbehov. 
Det medför att de inte kan tas in som tillfälliga ersättare då de kräver stora 

systemförändringar. Då de flesta identifierade framtida köldmedierna, utom CO2 och 
R1225ye(Z), är brännbara kan de därför inte användas säkert i ett stort antal existerande 
system. Nackdelarna med dessa två är dock att den förstnämnda har låg kritisk temperatur 
och R1225ye(Z) har en volymetrisk köldalstring som endast är en fjärdedel av R410A och är 

giftig i viss utsträckning. 

I en annan sammanställning, ”Låga GWP alternativa köldmedier i värmepumpar” på kth.se 
(3) (2013) beskrivs att HFC-blandningarna R404A, R407C och R410A är de köldmedier som 
dominerar i värmepumpsapplikationer. R410A används i bostäders värmepumpssystem och 
är ett av de viktigaste köldmedierna. Det har ingen ODP, har hög volymetrisk kapacitet och är 

inte brandfarlig eller giftig, men den har ogynnsamma effekter på miljön vid händelse av 
läckage eftersom det har en relativt hög GWP som är 2088 gånger högre än CO2. 
Utvecklingsprojekten som sammanställts har undersökt huruvida det finns någon lämplig 
ersättare för R410A men många är brandfarliga och är fortfarande i utvecklingsstadiet. Om 
något ersättande köldmedium har högre volymetrisk kapacitet leder det till reducerad 

köldmediefyllning men ändå bibehållen prestanda. Minskad köldmediefyllning kan även leda 

till miljövinster om ett eventuellt läckage skulle uppstå. 

Den svenska kylindustrin är inne i en övergångsfas skriver kth.se (4) (2018) i artikeln 

”Utvecklingen på köldmediefronten under året som gått”. Övergångsfasen är till nya 
köldmedier och kylsystem och under 2017 har priset för R404A skjutit i höjden, något som är 
en följd av den kraftiga minskningen av mängden nytillverkat köldmedium som kommer 

säljas och placeras på den europeiska marknaden från och med nästa år.  
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Mängden köldmedier som får placeras på marknaden minskar med 32 % under 2018 jämfört 
med nuvarande nivåer. Eftersom R404A/R507-köldmedier får serviceförbud och 
påfyllnadsstopp under 2020, tvingar detta aktörerna inom kommersiell kyla att agera 
därefter för att säkerställa att driften kan fortsätta kontinuerligt. Alternativen som finns 

tillgängliga för de kommersiella anläggningsägarna är att antingen planera för att investera i 
ett nytt system eller fortsätta använda det befintliga systemet med ett alternativt köldmedium 
eftersom tillgängligheten och priset på R404A inte är tillförlitligt de kommande åren. De 
alternativa köldmedierna som erbjuds nu är HFC-köldmedier med högt GWP-värde och 
ingår i F-gasförordningens nedläggningsmekanism och den tillåtna kvoten kommer minskas 

ytterligare under de kommande åren, och därmed är det troligt att prisnivåerna för dessa nya 
”R404A-ersättningar” kommer justeras i enlighet med detta. Alternativet till syntetiska 
köldmedier i kommersiell kyla är naturliga köldmedier, och det finns ett stort antal system 
som använder dem. CO2 och propan är medier som kan användas i kommersiella kylsystem, 

men för att byta till CO2 präglas dessa system av stora investeringskostnader. 

För att beräkna GWP för en kylmaskin krävs att mängd köldmedium och det köldmedium 
som används i maskinen är känt. Därefter kan en tabell från alltomfgas.se (2018) användas 
där gasernas GWP-värden finns. Dessa multipliceras därefter med mängden köldmedium för 
att få fram GWP-värdet för det specifika fallet enligt Ekvation 10. Maskinerna i 

förslagsområdet för arbetet har köldmedierna med GWP-värden som finns i Tabell 8. 

För att beräkna ut kylaggregatens GWP-värden användes följande ekvation: 

𝐺𝑊𝑃 = 𝑚 ∗ 𝐺𝑊𝑃 ö      Ekvation 10 

3.5 Kyla med naturligt köldmedium 

Två naturliga köldmedier som används idag är ammoniak och CO2 (Cavallini, Zilio och 

Brown, 2014). Dessa beskrivs i nedanstående stycken 3.5.1-3.5.4. 

3.5.1 Beskrivning av ammoniak 

Ammoniak är ett allmänt känt köldmedium som används i industriella system för livsmedel, 
processkylning och lagerdistribution. Det är en klar, färglös vätska eller gas som är kemiskt 

stabil, starkt frätande och giftig. Den naturliga cirkulationen på jorden är några miljarder 
ton per år. Pearson (2008) tar upp anledningar till varför ammoniak är så populärt i 
industriella system, anledningar till varför det inte är lämpligt i andra applikationer och vilka 
fördelar som skulle uppkomma på lokal, nationell och internationell nivå om ammoniak blev 
mer accepterat. Eftersom ammoniak både är giftigt och brännbart finns det lagar och 

föreskrifter om något händer att till exempel kunna ventilera ut luften med ett luftombyte per 
minut samt att automatisk isolera elektronik i maskinrum med ammoniak. Tack vare den tid 
som ammoniak har funnits i industribranschen, drygt 100 år, finns det idag förståelse och 

kunskap kring vad som behöver göras för att undvika olyckor.  
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När och om dessa säkerhetsåtgärder följs är ammoniaksystem effektiva, tillförlitliga och 
säkra och det är detta som gagnar dem för stora industriella kylsystem jämfört med HFC-
alternativ som har högre kostnader både i installation och i drift. Vad som gör ammoniak till 
ett attraktivt köldmedium är att det har ett högt latent värme, är en välkänd fluid och har det 

högsta kyleffektsvärdet per enhet massflöde av samtliga köldmedier. Cavallini, Zilio och 
Brown (2014) skriver likt Pearson att eftersom ammoniak har en låg molekylvikt har gasen 
även en låg densitet i jämförelse till de tyngre HFC-gaserna men kombinationen mellan högt 
latent värme och densitet betyder att den volymetriska köldalstringen är nästan detsamma 
som för R22 vid dess typiska drifttillstånd, ungefär 60 % högre än för R134a och 60 % lägre 

än för R410A.  

Ammoniak är ett köldmedium som använts länge, och det etablerades innan CO2 eftersom 
det inte krävde ett högt arbetstryck och var därför lättare att arbeta med enligt Austin och 
Sumathy (2011). Ammoniaksystemen var effektiva men stora och att det var giftigt uppvisade 

en säkerhetsrisk. Även Cavallini et al. skriver att ammoniak är ett av de äldsta köldmedierna, 
är välkänt och utbrett i industriella applikationer där det är enklare att implementera 
säkerhetsåtgärder än i allmänheten. En av ammoniakens begränsningar är den stora 
ångöverhettningen som resulterar i kompression och därmed höga tryckrörstemperaturer 
efter kompressorn. Den största nackdelen med ammoniak är dess oförenlighet med koppar, 

zink, och dess legeringar, samt att ammoniak är giftigt och brännbart. 

Enligt Pearson är faktorer som avgör hur giftig ammoniak är koncentrationen i atmosfären 
och tiden för exponering. Effekten på människor av stora mängder giftiga kemikalier är svår 

att studera. För att få fram halten som är dödlig för människor används laboratorietester där 
extrapolering från tester på arter som har lägre halt som är dödlig än människor används. 
Extrapolering, som är en estimering av mätvärden i ett område som inte går att mäta. Det 
finns en risk med extrapolering att det leder till grovt felaktiga antaganden och därför bör 
extrapolering endast användas när det inte finns andra utvägar. Enligt fälterfarenhet från 

olyckor har dessa aldrig blivit tillräckligt dokumenterade och uppskattar då 
exponeringsnivåerna som därför kan få stora felmarginaler. Det har framförallt visat sig att 
människor har en högre andningsfrekvens i olycks- eller nödsituationer motsvarande för vad 

djur har, och därför bör dessa värden ses på med skeptism. 

Säkerhetsregleringar gällande kylning kan spåras tillbaka till början av 1900-talet, men 
regleringarna idag skiljer sig från då. Idag finns en så pass utbredd nationell reglering, även 
inom EU, att slutsatsen bör vara att alla inte kan vara korrekta. I Frankrike är användningen 
av ammoniak i kylsystem bestämd av den franska myndigheten DRIRE (Direction Régionale 
de l’Industrie de la Recherche et de l’Environement). Bestämmelsen är bland annat att om 

systemen innehåller med än 150 kg ammoniak måste de registreras hos myndigheten. Det 
finns andra bestämmelser som gör regelverket komplicerat vilket gör att flerparten väljer att 
använda sig att syntetiska köldmedier för att undvika ammoniaken och det komplicerande 
regelverket. I USA är användningen av ammoniak i industribyggnader reglerad av OSHA 
(Occupational Safety and Health Administration) och EPA (Enviromental Protection 

Agency). Även DHS (Department of Homeland Security) arbetar med reglering och 
formulerar ytterligare ett tillägg med regler för att hantera hotet om terroristattacker på 

industrianläggningar.  
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Det är inte känt hur många industrier som kommer påverkas av de nya regleringarna. 
Storbritannien har inga specifika regler för ammoniak som används för kyla i 
industrianläggningar, men det är inkluderat i hälsa- och säkerhetsarbetsregler. Även fast 
reglering och lagar är olika i dessa länder visar statistik över olyckor att det inte är någon 

märkbar skillnad i antal dödsfall. 

Cavallini et al. skriver om det faktum att ammoniak är frätande i kontakt med koppar och 
dess legeringar. Det leder till att acceptansen för ammoniak och användning i små system 

försvåras eftersom kopparrör och hermetiska kompressorer ofta finns i systemen. 

Fördelar med att använda ammoniak i applikationer med vattenkylning är, förutom 
effektivitetsförbättring, även ökning i värmeöverföring både i förångare och kondensor enligt 
Pearson. Det öppnar upp för möjligheten att göra effektiva kylare som har små avtryck på 

miljön. Den största begränsningen är att komponenter för små ammoniaksystem är svåra att 
hitta. Fortsatt utveckling av dessa komponenter skulle göra det enklare att använda 

ammoniak i små system.  

I Figur 3 nedan redovisas hur stor procentuell del av ammoniaken idag fördelas mellan 

tillverkning av konstgödsel, industriella tillämpningar och användning som köldmedium. 

 

Figur 3 Användningsområden för ammoniak, fördelat procentuellt 

3.5.2 Studier med ammoniak 

I ett projekt som genomförts på KTH har de försökt bygga en småskalig värmepump med 

ammoniak som köldmedium. Detta eftersom ammoniak är ett utmärkt köldmedium som 
använts i mer än hundra år, och idag används mest i stora system. Projektet undersökte 
därför om det gick att hitta lämpliga komponenter till mindre system för att få en bredare 
spridning också i små system. Försöken visade att värmepumpar kunde byggas med upp till 
ca 10 kW värmeeffekt med så lite som 100g ammoniak som köldmedium, men att det var 

svårt att hitta lämpliga komponenter (kth.se (5), 2009). 
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I Naturvårdsverkets studie från 2003 tar de upp fördelar med ammoniak som köldmedium. 
Den teoretiska prestandan för ammoniak är bättre än för de flesta andra köldmedier, vilket 
medför att ammoniakanläggningar har bättre förutsättningar än andra köldmedier när det 
gäller att minska energiförbrukningen. Då ammoniak är neutralt mot den yttre miljön och 

har god termodynamisk prestanda är det ett mycket bra köldmedium. Det normala är att 
ammoniak används i större anläggningar, i luftkonditionering från cirka 200 kW och i frys 

från ca 100 kW. 

3.5.3 Beskrivning av CO2 

Ett av de första köldmedierna var CO2, tillsammans med ammoniak, eter, svaveldioxid och 
metylklorid. CO2 användes först i ångkompressionssystem för att producera is år 1866. De 

höga arbetstrycken gjorde CO2 till ett komplicerat köldmedium vilket gjorde att ammoniak- 

och svaveldioxidsystemen etablerades först (Pearson, 2008). 

Cavallini et al. skriver att CO2 är ett attraktivt köldmedium av många anledningar, bland 

annat dess låga GWP, tillgänglighet och bra transportegenskaper. Austin och Sumathy (2011) 
instämmer och fortsätter att CO2 är ett säkert, ekonomiskt och miljömässigt hållbart 
köldmedium som kan användas i kyl- och värmepumpsystem. Enligt Austin och Sumathy 

började användningen av värmepumpar med CO2 under tidigt 1990-tal.  

Teoretisk och experimentell forskning samt systemutveckling har förbättrat transkritiska 

systems prestanda till en nivå likt konventionella värmepumpsystem. 

Klimatförändringar bidrar till oro världen över. Att minska växthusgaserna för att på så sätt 

minska klimatförändringarna är på samtliga industrialiserade länders lista. CO2 är den gas 
som är mest omnämnd på grund av den volym som släpps ut, mycket från värmeproduktion, 
men luftföroreningar som metan och kväveoxid har en större miljöpåverkan per mängd. CO2 
är inte giftig, lättantändlig eller frätande och har ingen påverkan på ozonlagret. Den är 
lättillgänglig och billig och har en effektivitet som kan mätas med köldmedierna som används 

idag. 

När CO2 används som köldmedium är det två faktorer som fordrar kännedom. Den ena är att 
den kritiska temperaturen är låg och den andra är att det krävs ett högt arbetstryck för att 
fungera under vanliga värmepumpsförhållanden. Det är en nackdel att den kritiska 

temperaturen är låg eftersom det begränsar arbetstemperaturen; värme kan inte levereras 
vid temperaturer högre än den kritiska temperaturen. Vid temperaturer under kritiska 
temperaturen reduceras entalpin av förångningen. Detta leder till en minskning i 
värmekapacitet och sämre prestanda i systemet, men hetgasen kan användas för 
värmeproduktion. Däremot, i en transkritisk värmepump brukas ett högre tryck och är därför 

längre ifrån den kritiska temperaturen. Det höga trycket kännetecknar både subkritiska och 
transkritiska värmepumpsystem och är högre än andra köldmediers. Subkritiska system 
arbetar vid ett tryck på 60-70 bar medan transkritiska system arbetar vid 80-110 bar eller 

högre. I jämförelse har R134a mättnadstryck vid 13,18 bar vid 50⁰C. Högra tryck skapar 

designproblematik då komponenterna behöver vara mer robusta och kompressorns förmåga, 

men idag är inte detta något problem då tekniken har utvecklats.  
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Fördelar med att arbeta med höga tryck är att den volymetriska köldalstringen är hög, något 
som leder till ett lägre massflöde vilket minskar köldmediefyllningen i systemet. Det leder i 

sin tur till mindre komponenter och ett mer kompakt system.  

Enligt Cavallini et al. har CO2 sedan återinförandet undersökts och fått ökad användning 
inom kylning i matbutiker, sekundära system, varmvattenvärmepumpar och luftkylning i 
bilar för att nämna några. Austin och Sumathy skriver att andra användningsområden är 

kylning ombord på båtar, eftersom systemet är kompakt och säkert. 

3.5.4 Studier med CO2 

I ett arbete skrivet av Beaini och Rogstam (2014) har de undersökt om CO2 kan användas 
som köldmedium i en mjölktanksapplikation och utvärderat den i teoretiska och praktiska 
test. Mjölktanken är 5 m3 och använder normalt R134a som köldmedium. Den är utrustad 
med en on-/off-reglerad kolvkompressor och används för så kallad robotmjölkning. CO2 är 
ett av de mest hållbara köldmedierna för bl.a. butikskyla men är samtidigt inte någon 

universal ersättare för alla köldmedier som finns på marknaden utan det bör utvärderas för 

varje enskild applikation baserat på TEWI- Total Equivalent Warming Impact.  

TEWI är mediets direkta effekt på miljön och mediets indirekta effekt på miljön, där den 
direkta effekten är kopplat till den eventuella växthuseffekten (GWP) som mediet har och den 

indirekta är kopplat till energianvändningen vilken styrs av mediets och systemets effektivitet 

(COP). En nackdel är att CO2 har en kritisk temperatur på 31⁰C och kräver därför ett betydligt 

högre arbetstryck än andra medier och säkerheten i systemet behöver därför vara hög. Den 
höga temperaturen på den varma sidan gör det däremot möjligt för god värmeåtervinning 
och CO2 har även hög volymetrisk köldalstring och lågt massflöde. Det som gör CO2 till en 
intressant kandidat för kyltillämpningar är att det är ett naturligt och miljövänligt medium, 

samt att det saknar påverkan vad gäller nedbrytning av ozonskiktet (ODP=0) och har lågt 
GWP jämfört med andra köldmedier (=1). Resultaten av studien visar en högre 
energianvändning för CO2 systemet än förväntat, men även en minskning med 35 % för CO2 i 
förhållande till tidigare köldmediet R134a vid en TEWI-analys. Kostnaderna för ett CO2 
system är 50-100 % dyrare, men servicekostnaderna antas vara hälften så stora som för 
R134a då inga läckkontroller är nödvändiga och köldmediet är betydligt billigare i 

investeringskostnad.  

Naturvårdsverket (2003) beskriver, liksom Lindholm (2010), att CO2 försvann som 
köldmedium då de systemen krävde höga tryck, något som tidigare var skrämmande och 

andra nya köldmedier applicerades på marknaden. Höga tryck är idag inget tekniskt 
problem. Efter att ha legat i kylteknikens skugga i över 100 år ligger nu CO2 långt fram bland 
de naturliga köldmedierna att ta över kylmarknaden när de syntetiska köldmedierna har 
fasats ut, och har fått renässans de senaste 10 åren. Skälet till detta är att Sverige infört 
begränsningar av fyllnadsmängder i nybyggda anläggningar, samt att Danmark beslutat om 

att endast naturliga köldmedier ska finnas i systemen efter år 2006. Ett modernt 
koldioxidsystem är uppbyggt som en traditionell kyllösning med kompressor, kondensor och 

förångare.  
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Vidare fortsätter Naturvårdsverket att ett annat användningsområde finns i 
livsmedelsbutiker, där koldioxid används som köldbärare för kylar och köldmedium för 
frysar. Om det kombineras med ammoniak för högtryckssteget finns då en kylanläggning 

med enbart naturliga köldmedier. 

I ett arbete av Gustafsson, Jenssen, och Rolfsman (2015) undersöker de alternativ till R404A 
som är det vanligaste köldmediet i svenska livsmedelsbutiker. De undersökte med hjälp av en 
teoretisk modell några alternativa köldmedier till R404A i en frysapplikation i en 

livsmedelsbutik. De alternativen som undersöktes var DX R407F, DX R448A, propan och 
CO2, och de sprider sig ordentligt i investeringskostnader men resultaten för samtliga 
indikerar att energiförbrukningen blir lägre. De två förstnämnda alternativen är drop-in 
medier som kan ersätta R404A utan några större investeringskostnader men de kommer 
sannolikt fasas ut med f-gasförordningen, dock senare än R404A då deras GWP är lägre. De 
andra två alternativen, propan och CO2 har låga GWP vilket gör att de inte kommer påverkas 

av f-gasförordningen, deras investeringskostnad är dock högre än de andra två alternativen 

men kan vara ekonomiskt fördelaktiga på lång sikt.  

Arbetet utvärderar dessa utifrån en ekonomisk ståndpunkt och görs genom en uppskattning 

av investeringskostnader samt att energiförbrukningen för de olika alternativen analyserats 
med hjälp av en teoretisk modell. De valde det vanligast förekommande fryssystemet i 

svenska livsmedelsbutiker som referenssystem, ett direkt R404A-system.  

Då R404A byts mot R407F kan det befintliga kylsystemet behållas, såsom kompressorer, 
rördragning, köldmediekylare med mera. Det innebär därmed låga investeringskostnader 
men en risk att behöva byta köldmedium igen inom 10 år då R407F blivit dyrt tack vare 
utfasningen av f-gaserna, och då måste troligtvis hela köldmediekretsen tillsammans med 

kylmaskinerna bytas vilket innebär en stor investeringskostnad. 

Vid byte till R448A är det inte alltid nödvändigt att byta kompressor, det beror på 
kompressormodellen och bör undersökas för varje fall. I arbetet har de valt att räkna med ett 
kompressorbyte och det medför en något högre investeringskostnad jämfört med R407F, 
men ställs ändå framför samma problematik, att hela köldmediekretsen tillsammans med 

kylmaskinerna behöver bytas då R448A också kommer att fasas ut inom en 10 års period. 

Energiförbrukningen för pumpen i studien är låg och försumbar i förhållande till de andra 
energiförbrukarna. Ett byte till ett indirekt propansystem är betydligt mer kostsamt men 

systemet är med stor sannolikhet hållbart under en betydligt längre period. 

För ett byte till ett direkt system med CO2 krävs ett byte av kylkretsen. För att nå tillräckligt 
hög kondenseringstemperatur krävs ett så kallat booster-system med en subkritisk 
kompressor och en transkritisk kompressor. En subkritisk kompressor fungerar som för 

andra gaser, att processen håller sig under den kritiska punkten, medan en transkritisk 
kompressor höjer tryck och temperatur på gasen vilket gör att gasen går över den kritiska 
punkten och inte kondenseras. I systemet används med fördel gaskylare som direktkyler 
gasen från den transkritiska kompressorn, och inte en köldmediekylare. Även detta alternativ 
innebär en betydligt större investeringskostnad än de första två fallen, men systemet kan 

med stor sannolikhet behållas under en längre period. 
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Tabell 1 Honeywells program för nya låg-GWP köldmedium. Från Kylmagazinet nr 4 2015. 
Återgiven med tillstånd. 

Köldmedium idag På kort sikt På lång sikt Användningsområde 
R134a (GWP=1430) R450A (N-13) 

(GWP=547) 
- Vätskekyl, Medium 

temperatur, 
Hybrider 

R407C (GWP=891) N-20 (GWP=891) R444B (L-20) 
(GWP=333) 

Vätskekylare, 
Komfortkyla 

R404A (GWP=3922) R448A (N-40) 
(GWP=1273) 

L-40 (GWP=135-285) Frys 

R410A (GWP=2088) - R477A (L-41) 
(GWP=572) 

Komfortkyla, 
Värmepump 

 

I Tabell 1 ovan från Kylmagazinet (2015) återges Honeywells program för nya låg-GWP 
köldmedium. Där ses att R448A som Gustafsson et. al (2015) undersökte som ersättare till 
R404A även här ses som en ersättare till R404A. N och L är Honeywells arbetsnamn innan 

R-nummer fastställts. 

Ersättaren för R134a är inom fordonsbranschen och AC R1234yf (kth.se (6), 2013). Det 
köldmediet har termodynamiska egenskaper som liknar R134a men har betydligt lägre GWP 
(4 jämfört med 1430 för R134a) och kan därför användas direkt som ersättning för R134a i 

mobila anläggningar. R1234yf är brandfarligt och antänds vid 450⁰C, och avger vid brand 

vätefluorid som är en mycket giftig gas. Slutsatsen är dock att köldmediet kan användas utan 
utökad säkerhetsrisk i nya fordon, vilket resulterade i att köldmediet nu införts i 

nyproduktion. 

3.6 Miljöindikatorer 

Naturskyddsföreningen skriver i sin rapport Undersökning av värmepumpars 

miljöpåverkan (2007) att miljöpåverkan från en värmepump eller kylanläggning kan delas 

upp i följande delar: 

 Miljöpåverkan vid tillverkning och installation 

 Miljöpåverkan vid användning 

 Miljöpåverkan vid skrotning 

 

Ett vanligt begrepp för att beskriva miljöeffekten på växthuseffekten är det så kallade TEWI-

värdet.  
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För att beräkna TEWI-värdet, som visar den miljöeffekt ett köldmedium har på 

växthuseffekten under hela sin livstid, användes Ekvation 11 nedan: 

𝑇𝐸𝑊𝐼 = (𝑛 ∗ 𝐿 ∗ 𝑚 ∗ 𝐺𝑊𝑃) + (𝑛 ∗ 𝐸 ∗ 𝐸𝐹) + (𝐿 ∗ 𝑚 ∗ 𝐺𝑊𝑃) Ekvation 11 

Där benämningarna har följande betydelse: 

 n  Livslängd [år] 

 L  Årligt läckage [%] 

 m  Fyllnadsmängd [kg] 

 GWP  Global Warming Potential [kg CO2/kg köldmedie] 

 E   Årligt energibehov [kWh/år] 

 EF  Emissionsfaktor för drivenergi [kg CO2/kWh] 

 L  Köldmedieförluster vid skrotning [%] 

 

Vidare skriver kth.se (7) (2016) i sin sammanställning Miljöindikatorer TEWI och LCCP att 
ett antal antaganden behöver göras för beräkning av TEWI och LCCP, och att dessa 
antaganden påverkar resultatet. LCCP (Life Cycle Climate Performance) är ett mätetal som 
avses mäta totala klimatpåverkan av en kylanläggning eller en värmepump. LCCP-analysen 

kan sägas vara mer fullständig och hållbar än en TEWI-analys då CO2 utsläppen relaterade 
till materialframställning och materialåtervinning är ett exempel på faktor som används i 
LCCP-beräkningen men inte för TEWI. Naturvårdsverket (2003) menar på att en TEWI-
analys för naturliga köldmedier huvudsakligen blir beroende av hur el i processen 
produceras. KTH fortsätter i sin studie och menar på att trots detta anses LCCP-metoden 

vara ett mycket bra verktyg som ger en holistisk bild av miljöinverkan av en anläggning, detta 
genom att ta hänsyn till CO2-utsläppen under systemets hela livslängd. Från tillverkning av 
material och köldmedium, genom hela användningsprocessen till skrotning och återvinning. 
Det är främst ett verktyg för att jämföra studier av likande system, och det är lämpligt att 

genomföra analyser iterativt. 

3.7 Energibesiktning 

Ett arbete som gjorts av Lundin (2009) tar upp ämnet att kartlägga ett kylsystem på en 
industri, i det fallet presshärdningstillverkaren Gestamp HardTech i Luleå. Arbetet inriktade 

sig mot tre kylkretsar. Hela systemet var väl dokumenterat innan mätningar gjordes, och 
temperatur- och flödesmätningar genomfördes för att mäta aktuella effekter. Sedan 
utvärderades mätvärden, antaganden och nominella värden med hjälp av teori samt kunnig 
personal för att därefter kunna presentera förslag till åtgärder angående de eventuella 

problem och felaktigheter som framkom.  

Industrin som kartlades av Lundin har två produktionshallar, en ny och en gammal. Den 
förstnämnda är endast några år gammal och har ett eget kylsystem. Därför behandlas den 
inte i rapporten. Systemet som utvärderades bestod av fyra större kylkretsar, två primära: 

kyltornskretsen och verktygskyla, en sekundär: kyltornskrets och sedan hydraulikens 

kylkrets.  
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Kylkretsarna är till viss del sammankopplade med varandra för att kunna hjälpas åt om 
kylproblem uppstår i någon av kretsarna. Kylkretsarnas uppgift är att kyla pressverktygen 
och hydrauloljorna, kompressorer och svetsar. Hydraulikens kylkrets används under 
vinterhalvåret som ett stöd för att värma upp tilluften med sin retur. Något som är viktigt är 

att den verkliga kylprocessen skiljer sig från den ideala kylprocessen, i den verkliga processen 
måste hänsyn tas till tryckfall i förångare, kondensor och ledningar, samt de mekaniska och 

elektriska förlusterna vid kompression. 

Lundins beräkningar för effekt och massflöde har beräknats genom följande ekvation: 

𝑃 = �̇� ∗ 𝐶𝑝 ∗ ∆𝑇 [𝑘𝑊]      Ekvation 12 

3.8 CSR- Corporate social responsibility 

Gjølberg (2009) skriver att Carroll’s definition av CSR från 1991 är den mest vedertagna. Han 
definierar CSR som företagens ansvar att värna om ekonomi, lagar, etik och filantropi. CSR 

är på många sätt sammanlänkad med globaliseringen och det ökade behovet att säkerställa 

människans och miljöns rättigheter. 

Genom att engagera företag i CSR kan de enligt Du, Bhattacharya och Sen (2010) locka 

positiva attityder hos investerarna och stödja gynnsamma beteenden, men även långsiktigt 
stärka företagets identitet och företagets relation med investerare och partners. Det är viktigt 
att företagen marknadsför sin CSR i avvägd mängd för investerare och partners visar viss 
skeptism om det tar överhand. De ser det ofta på två sätt: extrinsic, i vilken det ses som ett 
försök från företaget att öka sin vinst; eller intrinsic, i vilken det betraktas som agerande av 

en genuin oro för centrala frågor. 
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4 AKTUELL STUDIE 

I följande kapitel kommer kylsystemet, tillvägagångssättet, beräkningar och indata att 

presenteras. 

4.1 Funktionsbeskrivning av kylsystemet och karta över området 

På Kvarnsvedens pappersbruk finns två produktionslinjer med papper som slutprodukt. Det 
finns även bland annat ett renseri, blekeri och emballering, samt en pulpercentral och 

kontorsbyggnader på området. Det finns tre kylsystem på industrin:  

1. Frikyla  
Industrin kyls under vintertid (maj till oktober) av frikyla, som förses bruket från 
älven som passerar bredvid. Det täcker industrins kylbehov då vattentemperaturen 

understiger 10⁰C. 

2. Indirekt ammoniaksystem  

När vattentemperaturen i älven överstiger 10⁰C kopplas det indirekta 

ammoniaksystemet in för att täcka industrins behov. Det består av fem kylsystem 
med totalt 11 stycken maskiner med ammoniak som köldmedium, och kyler indirekt.  

3. Lokala kylmaskiner 

De finns installerade och utplacerade lokalt på industriområdet. Dessa har andra 
köldmedier än ammoniak, vilket kan göra att dessa kan komma att beröras av nya 
lagkrav för GWP. 

 

Det området som berörs av arbetet är främst de lokala kylmaskinerna, men även det 
indirekta ammoniaksystemet, då frågan för en eventuell åtgärd är om det går att ansluta 

något rörsystem från de lokala kylmaskinerna på det systemet. 

Kylaggregaten, som förser kökets kyl- och frysapplikationer är idag inkopplat på det indirekta 
ammoniaksystemet och förses med kyla från kylcentralen som förser PM11 samt 
kontorsbyggnaden Kvarnsvedgården med kyla genom att deras varma sida blir kylt av det 

kalla vattnet i systemet. 
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Figur 4 Vy över Kvarnsvedens pappersbruk med numrering 

Numreringen i Figur 4 står för följande: 

1. Panna 7 
2. Panna 5, Panna 6  
3. Panna 8 
4. PM 8 
5. Emballering 
6. Magasinet 
7. Sliperiet 
8. Renseriet 
9. PM 10 
10. Centralverkstad 
11. Pulpercentral 
12. TMP 
13. PM 11 
14. Kvarnsvedsgården 
15. PM 12 
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4.1.1 Detaljerad beskrivning av kylsystemet samt schema över 

rördragningen av det indirekta ammoniaksystemet 

 

Figur 5 Förenklat flödesschema över kylcentralerna med det indirekta ammoniaksystemet och vad 
de betjänar 

Det indirekta ammoniaksystemet har vatten som köldbärare och temperaturen på 

inkommande och utgående vatten är 7 ⁰C respektive 12 ⁰C. I Figur 5 visas ett förenklat 

schema över vilka områden som kylcentralerna förser med kyla. KM står för kylmaskin. 

4.1.2 Presentation av det indirekta ammoniaksystemet vid PM8 och 

Sliperiet 

Kylcentralen placerad vid PM8 har en kyleffekt på 700kW och förser PM8, kalanderhus, 
laboratorium och emballeringen med kyla. I kylcentralen finns ammoniakaggregat som kyler 
vatten via värmeväxlare och använder vatten som köldbärare vidare i systemet. 

Emballeringen och ställverk är i drift, men inte längre PM8. Då bland annat ställverk, 
traverser och luftkylare fortfarande är i drift på PM8 har inte hela kylbehovet försvunnit. För 
att få reda på effekten som finns tillgänglig i kylcentralen sedan PM8 lades ner beräknas det 
med Ekvation 12 i Excel. Detta genom flödesschemor med flöden och tidigare filer i Excel 
med vad som är i drift och förses med kyla. Eftersom Sliperiet lades ned i samband med PM8 

finns även ett överskott av kyleffekt i en kylcentral som försåg det området. Beräkningar 
genomfördes därför på samma sätt som för PM8. Detta eftersom vissa kylmaskiner i 

förslagsområdet är placerade närmre Sliperiets kylcentral än PM8’s. 
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4.1.3 Förslagsområde 

Det område och de maskiner som ska undersökas förser ställverk, centralverkstaden, 
fläktrum och kökets kyl- och frysrum med kyla. Det rör sig om totalt 14 stycken kylmaskiner 
placerade i olika delar av industrin som har en sammanlagd kyleffekt på 218,2 kW och 
presenteras i Tabell 2, Tabell 3, Tabell 4, Tabell 5 och Tabell 6 nedan. Benämningen i 
tabellerna används i figurer och tabeller vidare i arbetet vid presentation av beräkningar och 

resultat. 

Tabell 2 Lokala kylmaskiner placerade i magasinet som förser Ställverk 2 

Benämning Kyleffekt [kW] Spänning [V] Köldmedium Mängd [kg] 
Magasinet KA1 1,6 380 R134a 7 
Magasinet KA2 1,6 380 R134a 7 

 

Tabell 3 Lokala kylmaskiner placerade i underhållsavdelningen för elektronik som förser 
Centralverkstaden 

Benämning Kyleffekt [kW] Spänning [V] Köldmedium Mängd [kg] 
Underhållsavd. 
El KA1 

35 380 R407C 4,4 

Underhållsavd. 
El KA2 

35 380 R417A 4,4 

 

Tabell 4 Lokala kylmaskiner placerade i underhållsavdelningen för teknik som förser 
Centralverkstaden och kontor 

Benämning Kyleffekt [kW] Spänning [V] Köldmedium Mängd [kg] 
Underhållsavd. 
Teknik KA1 

10,7 380 R407C 4 

Underhållsavd. 
Teknik KA2 

20,2 380 R407C 6 

 

Tabell 5 Lokala kylmaskiner placerade vid Panna 7 som förser fläktrum 

Benämning Kyleffekt [kW] Spänning [V] Köldmedium Mängd [kg] 
Panna 7 KA1 40,7 500 R134a 36 
Panna 7 KA2 16,6 500 R134a 22 
Panna 7 KA3 14,5 500 R134a 24 
Panna 7 KA4 10,2 500 R452 11 

 

Tabell 6 Lokala kylmaskiner placerade under köket som förser kyl- och frysapplikationer 

Benämning Kyleffekt [kW] Spänning [V] Köldmedium Mängd [kg] 
Köket KA1 8,9 400 R404A 2,5 
Köket KA2 0,6 220 R404A 2,5 
Köket KA3 0,6 220 R404A 2,5 
Köket KA4 2 220 R404A 4 
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4.1.4 Temperaturkrav 

Samtliga lokala kylmaskiner använder samma temperaturer som det indirekta 

ammoniaksystemet. Utgående köldmedium till kylbatterier etc. är 7 ⁰C och ingående 

köldmedium tillbaka till kylmaskinen för kylning är 12 ⁰C. Köket har temperaturkrav som är 

lägre än dessa, vilket gör att de kräver aggregat som kan kyla till lägre temperaturer. 

4.2 Beräkningar, mätningar samt arbetsmetodik 

4.2.1 Arbetsmetodik 

Genom ritningar och flödesschemor samlades information och kunskap kring systemet. Det 

följdes av en fältstudie i de aktuella områdena för att undersöka de 14 stycken kylmaskiner 
som innefattas i förslagsområdet och se över deras skick, mängd köldmedium och vilken 
sorts köldmedium de använder. Datan användes därefter för att beräkna de olika 
kylmaskinernas GWP för att få en överblick av hur stor del av industrins totala GWP som 
ingick i förslagsområdet. Industrins totala GWP fanns beräknat i ett Exceldokument sedan 

tidigare. 

Därefter kartlades kylcentralen och dess ammoniaksystem vid PM8, vad som fortfarande är i 
drift och vad som är taget ur drift genom uppgifter från konsulter och personal, för att få 

förståelse för vilka kyleffekter som finns att tillgå. På flödesschemor finns flöden som 

användes i beräkningarna för vilka effekter som används i driften. 

Eftersom kylcentralen som förser PM8 med kyla även förser emballeringen med kyla 
beräknades även emballeringens kylbehov så den kvarvarande kyleffekten för möjlig 

påkoppling av kylmaskinerna från förslagsområdet kunde beräknas. 

Sedan gjordes samma sak för kylcentralen placerad i Sliperiet då just Sliperiet tagits ur drift. 
Detta för att se kyleffektöverskottet som finns i den centralen när inte Sliperiet brukas, utan 

den endast förser PM10, Massakontoret och Renseriet. Eftersom den kylcentralen och 
området som förses med kyla från centralen var placerat närmre lokala kylaggregat i 
förslagsområdet undersöktes detta som ett alternativ till en bättre åtgärd med kortare 

rördragning än anslutning till kylcentralen vid PM8. 

Därefter undersöktes lasterna på samtliga kylcentraler. Data togs från en dag i september 

2017 och visade procentuellt aktuellt lastfall på varje maskin i centralerna. 

Informationen för årligt läckage i TEWI-beräkningen samlades från den årsrapporten av den 

årliga kontrollen av kylmaskinerna från år 2015, 2016 och 2017. 

När resultat framställts söktes information kring CO2-aggregat och rördragning genom 
intervjuer och telefonsamtal med tillverkare av CO2-aggregat och konsulter för rördragning 

för inkoppling på det indirekta ammoniaksystemet. 
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4.2.2 Antaganden 

Följande antaganden har gjorts vid beräkningar och tolkning av data: 

 Lasterna för kylcentralerna är ungefär samma under hela året då mängden 
komfortkyla inte är övervägande del på ett industriområde där det finns processer 

som har större kylbehov och större effekter och kontorsutrymmena är i minoritet.  
Temperaturförändringar har inte samma utslag på industriområdet som till exempel 
ett bostadshus, där komfortkylan är den största aktören. På pappersbruket finns 
tillverkningsprocesser som har ett betydelsevärt större kylbehov vilket gör att 
komfortkylan inte har så stor inverkan på lastprofilen. 

 För två flöden och effekter som saknades gjordes antagande med avseende på 
rördimensioner på flödesscheman med hjälp från Petersén, K (konsult på ÅF, 
personlig kommunikation, 2018). 

 Livslängden för aggregaten har antagits till 10 år för utomhusplacerade aggregat och 

15 år för aggregat placerade inomhus enligt schablonvärden från Svenska Kyl & 
Värmepumpsföreningens beräkningssida för TEWI-värden (sdfab.se, 2018). 

4.2.3 Lastprofil över kylcentralerna 

Tabell 7 Lastprofil för kylcentralerna med ammoniak som köldmedium 

 

Data för lasten i Tabell 7 gäller datumen 3-4 september 2017. Tabellen visas visuellt i Figur 6 

på nästa sida. 

Figur 6 på nästa sida visar visuellt hur stor del som brukas i kylmaskinerna med lasten 
inräknad, från Tabell 7. Det framgår att KM1 i Sliperiet har låg nyttjandegrad, medan båda 
kylmaskinerna i TMP belastas relativt högt. KM1 och KM2 i PM8 har båda en belastning på 

30 %, och ATPA en belastning på 35 %. ATPA är ej aktuell för en inkoppling då systemet inte 

haft något driftbortfall vid nedläggning av produktionslinjerna. 

Kylcentral Last Pmotor [kW] Pkyl [kW] 
Sliperiet KM1 41 % 132 675 
Sliperiet KM2 65 % 75 400 
ATPA 35 % 94 340 
PM8 KM1 30 % 77 350 
PM8 KM2 30 % 77 350 
TMP KM1 75 % 75 350 
TMP KM2 71 % 77 340 
P8 byggnad 0 % 75 410 
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Figur 6 Nominell kyleffekt som nyttjas i ammoniaksystemets kylmaskiner i kylcentralerna 

I Figur 6 redovisas visuellt data från Tabell 7. Lasten är den blå linjen och visas i procent. 
Den röda stapeln är den installerade kyleffekten i kylcentralerna och den gröna stapeln 

representerar den brukande kyleffekten med avseende på lasten. 

4.3 Åtgärdsförslag 

I följande stycken (Docka på befintligt ammoniaksystem4.3.1-4.3.2) presenteras 

åtgärdsförslag för kylsystemet på industriområdet. 

4.3.1 Docka på befintligt ammoniaksystem 

För samtliga aggregat i förslagsområdet används köldmediet som transportör av kylan till de 

batterier de förser, vilket gör att samtliga delar behöver bytas ut för att det ska vara möjligt 
att docka på det indirekta ammoniaksystemet. Det enda undantaget är kylrummen, där 

propylen glykol används som köldbärare, vilket gör att endast aggregatet behöver bytas ut. 

För att docka in på det befintliga indirekta ammoniaksystemet behöver det installeras rör och 

investeras i nya kylbatterier.  

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

0

100

200

300

400

500

600

700

800

Sliperiet
KM1

Sliperiet
KM2

ATPA PM8 KM1 PM8 KM2 TMP KM1 TMP KM2 P8 byggnad

La
st

 fö
r v

ar
je

 k
yl

ce
nt

ra
l [

%
]

Ky
le

ff
ek

t [
kW

]

Kylmaskiner placerade i kylcentraler

Nyttjning av ammoniaksystemet

Kyleffekt Använd kyleffekt Procent



28 

4.3.1.1. Skiss över placering av kylcentral PM8 

 

Figur 7 Skiss över placering av kylcentral PM8 och placering av kylaggregat från förslagsområdet 

Vid punkt 1 i Figur 7 är de lokala kylaggregaten som är placerade vid 
underhållsavdelningarna för el respektive teknik. Två stycken kylmaskiner är placerade på 
andra våningen och ytterligare två stycken är placerade på yttertaket. Vid punkt 6 

(Magasinet) är 2 kylaggregat placerade. En rördragning skulle uppskattningsvis vara ca 
120m, men ett problem som uppstår och som syns på figuren är att kylaggregaten och 
kylcentralen finns i olika byggnader och frågan återstår hur detta praktiskt skulle vara 

genomförbart. 
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4.3.1.2. Skiss över placering av kylcentral Sliperiet 

I punkt 2 i Figur 8 är de lokala kylaggregaten som är placerade vid Panna 7. De är placerade i 

markplan. 

 

Figur 8 Skiss över placering av kylcentral Sliperiet och placering av kylaggregat från 
förslagsområdet 

Rördragningen till kylcentralen i punkt 6 kan antingen göras utomhus, med ett resultat av 
kortare rörlängd, eller inomhus med resultat av längre rörlängd. Den uppskattade längden av 

rördragning utomhus är 50m, medan rördragningen inomhus uppskattas till 140m.  

4.3.2 CO2-aggregat för applikationer i köket 

I köket är förslaget om det går det att koppla in ett CO2 aggregat och i en telefonintervju med 
Huurres regionchef, B. Wallström (personlig kommunikation, 2018-04-20) berättar han att 
de levererar aggregat som kan stå inomhus och som går att kyla med det indirekta 
ammoniaksystemet. De har utvecklat ny storlek på aggregaten för att passa mindre behov, 

vilket passar kylmaskinerna som förser köket då de har en sammanlagd effekt på 12,1 kW.  

Eftersom kylaggregaten i köket idag är kopplat på det indirekta ammoniaksystemet och får 
sin varma sida kyld av detta system även i nuläget, så ska denna effekt inkluderas med de 

andra effekterna i åtgärdsförslaget. 

För kyleffekterna i köket finns alternativ på marknaden och efter en intervju med Huurres 
technical manager, F. Strengbohm (personlig kommunikation, 2018-04-24), är det att 
föredra ett subkritiskt CO2-aggregat då det är ett flertal skilda applikationer som behöver 
kylas eftersom det inte går att förse flera objekt på samma maskin vid användning av en 

”condensing unit”. ”Condensing units” placeras utomhus för kylning av den varma sidan av 
aggregatet och förbinds med rör in till objektet som skall kylas. Det medför att det inte går att 

ha flera förångare på samma ”condensing unit”.  
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Detta alternativ fungerar bra om det är enstaka kylobjekt och kort rördragning. De 
subkritiska CO2-aggregaten har möjlighet att ha flera förångare på samma maskin vilket 

passar det här förslaget bättre. 

Kostnaden för ett CO2-aggregat i storleken 12 kW är cirka 100 000-150 000 kr. Vid 
installation av CO2-aggregat behövs det två stycken, ett för kyllagring och ett aggregat för 

fryslagring.  

Om ”condensing units” installeras istället för CO2-aggregat behövs fler enheter då det behövs 
en ”Condensing unit” per kylobjekt. I det här fallet behövs det cirka 10 stycken och kostnaden 

blir då hög eftersom varje enhet kostar 70 000-80 000 kr. 
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5 RESULTAT 

I följande kapitel presenteras resultaten från arbetet. 

5.1 Beräkningar 

I stycke 5.15.1.1-5.1.5 redovisas beräkningarna och resultaten av dessa som använts i arbetet. 

5.1.1 Beräkning av GWP- Global Warming Potential 

Data till Tabell 8 som återfinns nedan är hämtade från Svenska kyltekniska föreningens 
köldmedietabell på deras hemsida alltomfgas.se (2018). Dessa data ligger även till grund för 
beräkningen av Kvarnsvedens pappersbruks totala GWP-värde som återfinns i Tabell 9 som 

beräknades med Ekvation 10. Den ser ut som följande: 

𝐺𝑊𝑃 = 𝑚 ∗ 𝐺𝑊𝑃 ö  

Tabell 8 Aktuella köldmedier i arbetet samt dess GWP-värden per kg köldmedium 

Köldmedium GWP-värde per kg köldmedium 
R134a 1430 
R404A 3922 
R407C 1772 
R417A 2346 
R452A 2140 

 

Tabell 9 Mängd köldmedier samt dess GWP och sammanlagda GWP 

Köldmedium Mängd [kg] GWP 
R134a 86 122 980 
R404A 11,5 45 103 
R407C 14,4 25 517 
R417A 4,4 10 322 
R452A 11 23 540 
Totalt: 137,3 227 462 

 

Maskinerna i förslagsområdet har totalt GWP-värde på 225 129 och industrins totala GWP-
värde är 396 639, vilket visar att det givna området står för en stor del av det och att en 

förbättring av området nästan skulle halvera värdet. 
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Figur 9 Kökets aggregats sammanlagda GWP-värde jämfört med ett CO2-aggregats GWP-värde 
med samma funktion 

I Figur 9 ses tydligt skillnaden om ett CO2-aggregat skulle installeras för att förse köket med 
kyla istället för de fyra befintliga aggregaten. GWP-värdet för köksområdet skulle sjunka från 

45 103 till 11, vilket är en minskning med 99,9 %. 

5.1.2 Beräkning av TEWI- Total Equivalent Warming Impact 

Ekvation 11 användes för att beräkna TEWI-värden för aggregaten: 

𝑇𝐸𝑊𝐼 = (𝑛 ∗ 𝐿 ∗ 𝑚 ∗ 𝐺𝑊𝑃) + (𝑛 ∗ 𝐸 ∗ 𝐸𝐹) + (𝐿 ∗ 𝑚 ∗ 𝐺𝑊𝑃) 

Där benämningarna har följande betydelse: 

 n  Livslängd [år] 

 L  Årligt läckage [%] 

 m  Köldmedium [kg] 

 GWP  Global Warming Potential [kg CO2/kg köldmedie] 

 E   Årligt energibehov [kWh/år] 

 EF  Emissionsfaktor för drivenergi [kg CO2/kWh] 

 L  Köldmedieförluster vid skrotning [%] 

 

Värdet på det årliga läckaget (L) uppskattades med hjälp av värden från Svensk Kyl- och 
Värmepumpförening (2018) till 3,5 % för aggregaten med en fyllnadsmängd som är större än 

3 kg och till 2,5 % för aggregaten med en fyllnadsmängd under 3 kg. Livslängden (n) i 
beräkningarna är satta till 15 år då samtliga aggregat står inomhus förutom två stycken där 
livslängden är satt till 10 år. Aggregaten har längre livstid än så, men för att få likvärdiga och 
jämförbara värden användes dessa antaganden. För emissionsfaktorn (EF) användes ett 
snittvärde för Europa från Brander, Sood, Wylie, Haughton och Lovell (2011) till 0,454 kg 

CO2/kWh, och Ldemolition till 0,1 enligt Svensk Kyl- och Värmepumpförening (2018). 
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Figur 10 TEWI-värde för förslagsområdet, redovisat med direkt läckage, direkt återvinning och 
indirekt drift för varje enskilt aggregat 

I Figur 10 framgår att de tre kylaggregaten med högst TEWI-värde är de två i 

underhållsavdelningen för el samt ett av aggregaten i Panna 7. Det med högst värde i Panna 7 
beror på att den årliga förbrukningen beräknat med drifttimmar och effekt är högre eftersom 
det aggregatet har en effekt som är dubbelt så stor. De två kylaggregat som är placerade vid 
underhållsavdelningen för elektronik har även de en hög effekt som gör att TEWI-värdet blir 
högt. Klart framgår även att det är nyttjandetiden som är direkt avgörande för värdet och inte 

läckaget eller återvinningen. 
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Figur 11 Kökets aggregats sammanlagda TEWI-värde och CO2-aggregatens TEWI-värde samt CO2-
aggregatens sammanlagda TEWI-värde 

I Figur 11 ovan är kökets aggregats TEWI-värden adderade till varandra och ger ett ”totalt” 

TEWI-värde för det området.  

Det värdet är 262 400, medan den andra stapeln representerar CO2-aggregatens 
sammanlagda TEWI-värde som skulle ersätta de fyra aggregaten. CO2-aggregatet som skulle 
ersätta de tre som förser kylenheterna har ett beräknat TEWI-värde på 89 488 och CO2-
aggregatet som skulle ersätta det befintliga aggregatet som kyler frysenheterna har ett 
beräknat värde på 119 314, vilket gör att värdet skulle minska med ungefär 53 600 (21 %) vid 

utbyte av dessa. CO2-aggregatens sammanlagda TEWI-värde är 208 802. 

5.1.3 Beräkning av COP 

För att beräkna COP användes Ekvation 9: 

𝐶𝑂𝑃 =
𝑄

𝐸
 

Tabell 10 Tabell över COP-värden för brukets frikyla och det indirekta ammoniaksystemet 

 Q̇  [kW] E [kW] COP 
Frikyla 4720 58 80,8 
Indirekt ammoniaksystem 4720 830 5,7 

 

I Tabell 10 ses det beräknade COP-värdet för industrins frikyla och indirekta 

ammoniaksystem, redovisat för totala industrin. Q̇  är kyleffekt och E är pump- och 

motoreffekt. Kringutrustningens energi har enligt Svensk kyllag satts till 17 % av 

kompressorernas energiförbrukning då den inte är känd. Frikylan har ett högt COP-värde då 
kylan tas från naturen och det inte behövs någon energi för att kyla utan endast för att 
förflytta mediet. Det indirekta ammoniaksystemet har ett högt COP vilket visar att det 

fungerar bra och ger ut mer energi än vad som används.  
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5.1.4 Inkoppling på befintligt system 

Enligt SMHI (2018) var temperaturen 11–12⁰C 3-4 september 2017 som är dagen som ligger 

till grund för lastprofilen för kylcentralerna, och enligt Aspen Process Explorer var 

temperaturen i älven 15⁰C. 

Resultatet av lastprofilerna ses i den vänstra stapeln i Figur 12 samt i Figur 13. De 
kvarvarande installerade kyleffekterna har beräknats med Ekvation 12 med hjälp av utsatta 

flöden och effekter på flödesscheman: 

𝑃 = �̇� ∗ 𝐶𝑝 ∗ ∆𝑇 

5.1.4.1. Kylcentralen PM8 

 

Figur 12 Resultat från beräkningar för kylcentralen PM8 (KM1 och KM2) 

Som Figur 12 ovan visar är den kvarvarande installerade kyleffekten för området som 
kylcentralen vid PM8 förser 491 kW. Av de 700 kW som är installerade i kylcentralen 
används 30 % av de båda kylmaskinerna (data från Tabell 6), vilket betyder att den totala 

användningen i kylcentralen är 210 kW. 

Den totala kvarvarande installerade kyleffekten är den installerade kyleffekten för PM8 och 
Emballeringen summerat. Med resultatet i figuren visas det tydligt att det finns outnyttjad 
kapacitet på cirka 200 kW, men att det enligt den totala användningen finns cirka 490 kW 

outnyttjad kapacitet det aktuella datumet. 

Det som är tänkt att dockas på systemet till kylcentralen på PM8 är de fyra kylmaskinerna 
från underhållsavdelningen för el respektive teknik, samt två kylaggregat från magasinet. De 

har en sammanlagd kyleffekt på 124 kW. 
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Rördragningen för kylaggregaten beräknades till cirka 100 m. Då kyleffekten är 124 kW 

beräknas flödet med en omskrivning från Ekvation 12: 

�̇� =
𝑃

𝐶𝑝 ∗ ∆𝑇
 

Flödet beräknas till 21 m3/h och dimensionen på rören blir därför DN80. 
Investeringskostnaden för rördragningen uppskattas till cirka 250 000 kr, med hjälp från 

offerter från tidigare rördragningsarbeten. Det är då en beräknad arbetstid på 120h och 

kostnad 500 kr/h. 

5.1.4.2. Kylcentralen Sliperiet 

 

Figur 13 Resultat från beräkningar för kylcentralen Sliperiet (KM1 och KM2) 

Enligt Figur 13 finns en kvarvarande installerad kyleffekt på 542 kW av de installerade 1010 

kW i kylcentralen i Sliperiet.  

Av de 1010 kW som är installerade används 41 % respektive 65 % av de två kylmaskinerna 
(data från Tabell 6), vilket resulterar i att den totala användningen i kylcentralen under 

mätdagen är 504 kW. I detta fall är den totala kvarvarande installerade kyleffekten och den 

totala användningen under det aktuella datumet ungefär lika stora. 

Det som är tänkt att anslutas till systemet i kylcentralen på Sliperiet är kylmaskinerna från 

Panna 7. De har en sammanlagd kyleffekt på 82 kW.  

Rördragningen för kylaggregaten beräknades till cirka 50 m om de drogs utomhus eller cirka 
140 m om rördragningen är inomhus. Då kyleffekten är 82 kW beräknas flödet på samma sätt 

som för 5.1.4.1 Kylcentralen PM8 till 14 m3/h, vilket resulterar i rörstorlek DN80. 
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Investeringskostnaden för rördragningen uppskattas till cirka 150 000–300 000 kr med 
liknande arbetstid och kostnad per timme. Även i detta fall uppskattat från tidigare offerter 
från rördragningar. Investeringskostnaden varierar beroende på vilken rördragning som 

görs. 

5.1.5 CO2-aggregat för köket 

Köket är idag redan kopplat på det indirekta ammoniaksystemet, vilket gör att 

effektförändringen inte blir mer än skillnaden hos aggregaten som ersätter de tidigare.  

Eftersom det inte går att koppla flera förångare på en ”condensing unit” är det mer lämpligt 

att i detta fall investera i ett subkritiskt CO2-aggregat. 

Investering i två subkritiska CO2-aggregat skulle kosta cirka 250 000-300 000 kr. 
Rördragningen skulle uppskattningsvis kosta cirka 50 000 kr, vilket gör att investeringen 

skulle kosta 300 000-350 000 kr. Om så bedöms nödvändigt kan en värmeväxlare för 
nödkylning installeras vid eventuellt bortfall av kyla från det indirekta ammoniaksystemet. 
Detta medför en högre investeringskostnad. Det är även möjligt att göra en inkoppling av 
stadsvattnet och vid eventuellt bortfall av kyla från det indirekta ammoniaksystemet 
sektionera bort detta och ansluta stadsvatten som sedan går i avlopp eller spillvattensystem. 

Vid en sådan investering behövs ventiler och tillgång till stadsvatten. 

Investering i ”condensing units” skulle kosta cirka 800 000 kr då det behövs upp till 10 

stycken. 

Om någon enhet skulle läggas till kan det till de subkritiska aggregaten adderas en förångare 
och det är då endast rördragningen och den nya förångaren/enheten som utgör kostnaden. 
Medan det för ”condensing units” behöver investeras i en till enhet, vilket gör att det blir en 

större investering varje gång en förändring sker. 
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6 DISKUSSION  

I följande kapitel kommer resultatet från arbetet och arbetets metod att diskuteras. 

6.1 Resultatdiskussion 

Om samtliga aggregat utom de som innefattas i området Köket dockas på det indirekta 

ammoniaksystemet skulle det minska pappersbrukets GWP-värde med 43 %. Ett tydligt 
resultat är att CO2-aggregaten skulle minska både TEWI-, och GWP-värdena och det medför 
en miljömässig vinning för pappersbruket. Det utgör en stor vinning för miljön att minska 
GWP-värden och utsläpp från köldmedier, vilket gör detta till en nyttig investering. 
Möjligheter att docka aggregaten från förslagsområdet på det indirekta ammoniaksystemet 

finns för systemen med kylcentraler i PM8 och Sliperiet, eftersom det är 200 kW, respektive 

500 kW som inte brukas och därför kan hantera tillkommande laster.  

I Figur 10 redovisas tydligt att det är nyttjandetiden som är avgörande för TEWI-värdet vilket 
gör att även om GWP-värdet minskas så kan energieffektiviteten för köldmediet som ersatte 

det tidigare vara lägre och därmed öka läckaget och utsläppen. Så även om GWP-värdet 
minskas vid val av ett köldmedium med lägre GWP kan det vara en försämring om 

energieffektiviteten hos köldmediet är lågt. 

TEWI-beräkningarna har gjorts på antaganden som kan påverka resultatet (Miljöindikatorer 
sida 18), men ger samtidigt en holistisk bild av aggregatens miljöpåverkan då beräkningen tar 

hänsyn till CO2-utsläppen över aggregatens livslängd. 

Lasterna har studerats för en specifik dag i september. Med utgångspunkt från att lasterna är 

relativt konstanta över året så är bedömningen att den dagen kan anses som representativ för 
systemet och dess nyttjandegrad. Den vid mätdagen konstaterade lastsituationen för 
kylcentralerna vid PM8 och Sliperiet verifierar att anläggningarna har en outnyttjad 

kapacitet som medger inkoppling av de lokala kylaggregaten. 

Ammoniak används i största möjliga mån på pappersbruket idag. Det som skulle kunna 
utvecklas är användningen av CO2 istället för syntetiska köldmedier. CO2-aggregat lämpar sig 
i köket eftersom de efterfrågade temperaturerna för kyl- och frysenheterna är lägre än vad 
det indirekta ammoniaksystemet tillför, och där dess varma sida kan kylas från systemet. För 

att fördela kostnaderna kan CO2 aggregat installeras i olika etapper. Innan dess kan R407F 
eller R448A fyllas på efter 2020 då R404A innefattas av service- och påfyllnadsförbudet. 
Risken är att priserna för dessa köldmedium stiger då de kommer fasas ut av f-
gasförordningen men än så länge är de ett fungerande alternativ. R1234yf är ett nytt 
köldmedium med låg GWP som kan ersättas direkt i kylaggregat som använder sig av R134a 

idag då köldmediet har liknande termodynamiska egenskaper. Då dessa köldmediers priser 
stiger till följd av utfasningar eller då köldmedierna kommer omfattas i en ny f-gasförordning 
kommer investeringskostnaderna bli dyra. Om inte åtgärderna görs nu kommer de behöva 

göras i framtiden. 
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Något som både är en fördel och en nackdel är att vid installation av ett subkritiskt CO2-
aggregat är att det är beroende av det indirekta ammoniaksystemet. Havererar det så slutar 
det kyla den varma sidan, vilket har konsekvenser för köksverksamheten, med kostnader som 
följd. Om så bedöms nödvändigt kan en värmeväxlare för nödkylning installeras, eller 

inkoppling av stadsvattnet vid eventuellt bortfall av kyla från det indirekta 
ammoniaksystemet, även detta har kostnader som följd och är en fråga som bör lyftas innan 

val av någon åtgärd.  

Det positiva med de subkritiska CO2-aggregaten är att det endast blir en kostnad för 

rördragning om en ny enhet ska kopplas på vid eventuell ombyggnation eller ändring.  

En investering av de subkritiska CO2-aggregaten skulle kosta cirka 300 000–350 000 kr, 
medan en investering av ”condensing units” skulle kosta cirka 800 000 kr. Detta eftersom 

det är många skilda enheter i köket som kräver kylning. Om det enbart hade gällt ett kylrum 

och ett frysrum skulle ”condensing units” vara en billigare och bättre investering. 

För inkoppling av de lokala kylaggregaten på de centrala kylsystemen uppskattas 

investeringskostnaden till 300 000–450 000 kr, med tillkommande kostnader för 
kylbatterier, reglerutrustning samt demontering av befintliga utrustningar. Eftersom 
prisuppgifterna för rördragningen beräknats med hjälp från tidigare offerter på rörarbeten 
ger dessa enbart en uppfattning om i vilken storlek investeringskostnaden skulle kunna bli. 
Kostnader för service och underhåll minskar om de lokala kylaggregaten kopplas på det 

indirekta ammoniaksystemet. Detta eftersom de läcksöknings- och fyllnadskontroller som 

krävs av f-gasförordningen inte längre krävs då systemet inte innefattar dessa delar. 

Höga COP-värden för frikylan indikerar på att systemet fungerar bra och är lönsamt. 
Eftersom COP brukar benämnas ”verkningsgrad” eller ”kylfaktor” kan det förklaras genom 

att för varje förbrukad enhet fårs x antal enheter tillbaka. Värdet för frikylan är högt eftersom 
det endast är pumparnas arbete som krävs för att förse området med kyla då kylan tas från 
älvvattnet. Eftersom det är en jämförelse mellan hur mycket energi som genereras per tillförd 
energi visar resultatet att frikylan ger ut mycket mer energi än vad som förbrukas. Jämfört 
med resultatet från det indirekta ammoniaksystemet ses att det indirekta systemet har ett 

lägre COP-värde och kräver därför mer energi för att ge ut samma mängd. Men COP-värdet 
för det indirekta systemet är inte dåligt, då referensvärden för COP är 1-3. Hänsyn bör tas till 
den totala kapaciteten och maximala effekten. Beräkningar av pappersbrukets frikyla visar 

att det är ett lönsamt och väl fungerande kylsystem som förser bruket med kyla vintertid.  

Dessa resultat är viktiga i den bemärkelsen att det visar att en åtgärd för äldre aggregat och 
aggregat med syntetiska köldmedier kan göra stor skillnad för påverkan av miljön. Det är 
viktigt för Stora Enso som företag att göra undersökning kring huruvida miljömässiga 
investeringar kan nyttjas och gå i spetsen för att förbättra industrins miljöpåverkan. Det kan 
stärka deras relationer med kunder och investerare att göra denna typ av investeringar. 

Begränsningar i denna studie har varit att hinna kartlägga kylsystemet och få ekonomiska 

uppgifter för beräkningar, men något annorlunda hade inte kunnat göras. 
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6.2 Metoddiskussion 

För att styrka resultatet av detta arbete hade jämförelse av andra arbeten av liknande typ 
varit önskvärt. Detta var dock inte möjligt under litteraturstudien då området med 
industrikyla av denna omfattning eller liknande fall var svåra att finna. Likt Lundin gjordes 
även i detta arbete en kartläggning av ett kylsystem där kylsystemet dokumenterades. För att 
få mer exakta värden bör inte antaganden eller schablonvärden användas. Detta var dock 

nödvändigt i detta fall då tiden för att få fram korrekta värden inte var tillräcklig.  

Den valda metoden att se över kylsystemet via väldokumenterade och uppdaterade 
flödesschemor har flera styrkor. Bland annat att samtliga flöden och rördragningar finns 
dokumenterade samt att det ger ett tillförlitligt och rimligt resultat. Eventuella 

felberäkningar kan identifieras då flöden finns angivna. En svaghet som finns i val av metod 
är att endast teoretiska beräkningar har gjorts. Resultaten kunde ha stärkts genom att ha 
gjort egna mätningar för flöden och effektuttag, likt arbetet av Lundin. TEWI-analysen har 
brister, och det är att analysen inte har beräknats iterativt. Däremot är TEWI-värden en god 
indikation kring aggregatens miljöpåverkan. I TEWI-beräkningarna har även drifttiden 

uppskattats med hjälp från kyltekniker på Stora Enso Kvarnsveden. I Köket är drifttiden 
8765 h/år, alltså dygnet runt, medan övriga kylaggregat har en uppskattad drifttid på 
5840h/år, vilket motsvarar 2/3 av året. Dock så är TEWI ett bra och vedertaget begrepp som, 
tillskillnad från GWP, inte enbart fokuserar på GWP-värde och fyllnadsmängd utan även på 
drift och läckage. Det ger därför en helhetssyn över aggregatets livstid och kan även visa att 

rätt köldmedium, oberoende av GWP, kan ge ett bättre resultat om energieffektiviteten är 

bra. 

De källor som använts i litteraturstudien är kända, och eftersom de inte har eget vinstintresse 
utan varit av utredande karaktär kan de anses vara av god kvalitet. Källorna visar resultat där 

ammoniak idag inte är kompatibelt i små aggregat, vilket CO2 är och därför även lämpar sig 
bättre i åtgärdsförslaget i arbetet. Källorna har även redovisat alternativ till R404A som 

skulle kunna vara kompatibelt i detta fall om investeringen delas upp i etapper. 

Prisuppgifterna för CO2-investeringen är relativt tillförlitliga då dessa uppgavs från Huurres 
technical manager, F. Strengbohm (personlig kommunikation, 2018-04-24), men för ett 

exakt pris bör en installationsfirma göra ett platsbesök för att kunna lämna en offert.  

Rördragningen och kylbatteriernas investeringskostnad är inte tillförlitlig då timmarna för 

jobbet är uppskattade samt priserna är tagna från tidigare offerter för andra arbeten. Även 

här krävs att en firma gör ett platsbesök för att lämna en offert på arbetet. 
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7 SLUTSATSER 

För att förbättra Kvarnsvedens Pappersbruk ur ett energi- och miljöperspektiv finns ett antal 

åtgärder som framkommit ur detta arbete. 

Ett naturligt köldmedium som är applicerbart är CO2. Det finns två olika alternativ med olika 
kostnader, varav ett subkritiskt CO2-aggregat är det billigaste alternativet men kommer då 

inte ifrån problemet att vara kopplad på det indirekta ammoniaksystemet om det blir haveri.  

Ammoniak är inte applicerbart i större utsträckning än vad det redan är. 

Köldmedierna i förslagsområdet kan ersättas med olika alternativ. I köket passar CO2 bra, i 
andra delar kan aggregaten med köldmedierna tas bort för att därefter ersättas med det 
indirekta ammoniaksystemet. Om den investeringen tas i etapper kan R404A nyttjas till 
2020 och därefter tillfälligt ersättas av R407F alternativt R448A till dess att en ny f-
gasförordning träder i kraft vilket väntas inom de närmsta åren. Vid val av R448A måste 

aggregatens komponenter undersökas för kompabilitet med köldmediet.  

Den mest långsiktigt hållbara investeringen skulle vara att docka det på det indirekta 

ammoniaksystemet då det är ett naturligt köldmedium och ett befintligt system. 

Den outnyttjade kapaciteten vid kylcentralen i PM8 är cirka 200 kW, ett värde som stärks av 
lastprofilen då den totala användningen under mätdagen var lägre än den totala installerade 
effekten för området. Den outnyttjade kapaciteten vid kylcentralen i Sliperiet är cirka 450 

kW, även det ett värde som stärks av lastprofilen. 

Ur ett miljöperspektiv skulle investering av CO2-aggregat samt utökat nyttjande av det 
indirekta ammoniaksystemet vara fördelaktigt, då det skulle minska pappersbrukets 

miljöpåverkan och därmed öka brukets och företagets CSR. 
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8 FÖRSLAG TILL FORTSATT ARBETE 

Då systemet i arbetet är stort och invecklat fanns inte möjlighet att undersöka konsekvenser 
för pumpar eller rörstorlekar för åtgärdsförslagen, och detta bör med fördel undersökas 

innan någon åtgärd genomförs för att säkerställa säker och kontinuerlig drift. 

Resultaten i denna studie fokuserar enbart på pappersbrukets enskilda nivå. Stora Enso vill 

bli ett företag fritt från fossil användning, och idag drivs ammoniakaggregaten av el. Elen är 
inte fossilfri och därför ges följande några exempel på områden som kan vara intressanta att 
undersöka vidare för att ge ett bredare svar på vad som i framtiden skulle kunna förbättra 

industrin ur ett miljöperspektiv: 

För att bli fossilfritt kan företaget köpa så kallad ”grön el”, och en jämförelse i priser och 
kostnader för behöver därför göras. Något som bör tas i beaktning är att Kvarnsvedens 
pappersbruk idag finns med i den så kallade effektreserven. Anläggningen är energikrävande 
och kan därför på begäran stänga av en del maskiner och köra produktionen vid en annan tid 

vid ett underskott av eleffekt. Detta gör att belastningen på elnätet minskar.  

I TMP (massafabriken) finns 2 bars-ånga som kan användas för absorptionskyla. Detta kan 
vara intressant att undersöka då det skulle kunna utveckla och förbättra industrin ur ett 

miljöperspektiv. 
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BILAGA 1: INDUSTRINS ELFÖRBRUKNING I DIAGRAM 
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BILAGA 2: VÄRDEN FÖR BERÄKNING AV COP 
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BILAGA 3: VÄRDEN FÖR BERÄKNING AV TEWI  

L [%] (fyllnadsmängd >3kg) 
L [%] (fyllnadsmängd <3kg) 

0,035 
0,025 

n aggregat inomhus [år] 15 
n aggregat utomhus [år] 10 
EF (B) [kg CO2/kWh] 0,454 
Eårlig [kWh/år] Drifttimmar*effekt 
Ldemolition [%] 0,1 
m [kg] Varje enskilt aggregats mängd finns redovisat i rapporten 
GWP Varje enskilt aggregats GWP finns redovisat i rapporten 
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BILAGA 4: RESULTAT VID BERÄKNING AV TEWI 

Direkt 
återvinning Direkt läckage Direkt återvinning Indirekt drift 
Magasinet KA1 5255 1001 86620 
Magasinet KA2 5255 1001 86620 
Elek KA1 4098 781 393727 
Elek KA2 5419 1032 393727 
Tekniska KA1 2484 710 57747 
Tekniska KA2 3725 1064 110244 
Panna 7 KA1 19520 3718 433100 
Panna 7 KA2 16517 3146 216550 
Panna 7 KA3 18018 3432 216550 
Panna 7 KA4 12359 2354 86620 
Köket KA1 3677 981 119311 
Köket KA2 3677 981 29828 
Köket KA3 3677 981 29828 
Köket KA4 8236 1569 59656 
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BILAGA 5: KYLCENTRALERNA PM8 OCH SLIPERIET  

 

I drift PM8  
Kylbehov PM8 358,44 
Kylbehov Emballering 132,58 
Totalt kylbehov 491,02 
KM1 350 
KM2 350 
Installerad effekt 700 
Över: 208,98 
Last KM1: 30 % 
Last KM2: 30 % 
Användning KM1: 105 
Användning KM2: 105 
Total användning 210 

 

I drift Sliperi:  
Kylbehov Sliperiet 200,74 
Tidigare kylbehov Sliperi 669,12 
Skillnad: 468,38 
Totalt kylbehov 541,62 
KM1 675 
KM2 350 
Installerad effekt 1010 
Över: 541,62 
Last KM1: 41 % 
Last KM2: 65 % 
Användning KM1: 276,75 
Användning KM2: 227,5 
Total användning 504,25 

 

  



 

 

 

 

 


