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Sammanfattning 
 
Idag mer än någonsin försöker många industrier och företag öka sina vinster genom att 
minska på sina driftkostnader. Marknaden för energieffektivisering är stor och hela tiden 
försöker företag finna billigare lösningar på sina egna och andras problem.  
 
Uppdragsgivaren för detta arbete, Jernhusen AB, som bygger stationer och verkstäder för 
spårbundna fordon i landet vill skära ner på sina utgifter för olika former av 
energiförbrukning och tillgodose de behov som finns utan att påverka sin omgivning 
negativt. 
 
Under sommarhalvåret finns ett problem med hög temperatur i främst fordon vilka idag 
saknar en bra lösning. Äldre fordonsmodeller saknar ett fullgott kylsystem som fungerar 
då fordonet står stilla. Nyare modeller har egna kylsystem som klarar av att hålla 
temperaturen låg även när fordonen står stilla, men dessa är högljudda och kan störa 
närmiljön.  
 
En lösning som tillgodoser kylbehovet i både lokaler och fordon utan att störa 
omgivningen eftersträvas och sökes! 
 
Under vintern finns det motsatta problemet då fordon blir väldigt kalla och termiskt svåra 
att värma upp på grund av sin enorma massa. Lokalerna där fordonen underhålls kyls ner 
när fordonen stjäl värme från sin omgivning. 
 
Detta arbete syftar till att finna lösningar till dessa problem och att göra det med 
miljöpåverkan i åtanke.  
 
Lösningarna som tas upp hanterar utformningen av konstruktioner, solenergi, vindkraft, 
en kemisk värmepump som konverterar värme till kyla och värme/kylåtervinning. Att 
finna enkla lösningar så nära roten till problemet som möjligt är det som strävats efter då 
detta oftast blir billigast och just enklast att genomföra.
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1 Bakgrund 
 
En industriverksamhet behöver ständigt försöka dra ner sina produktions- och 
driftkostnader för att kunna konkurrera med övriga företag och öka sin vinst. Detta ska 
helst ske utan att anställda, närboende eller miljön påverkas negativt.  
 
Förnyelsebara energikällor är aktuella för att lösa miljöfrågan men det har än så länge 
inte gått väl ihop med önskan att minska på kostnaderna. Solceller har varit för dyra och 
ineffektiva på nordliga breddgrader, vindkraft är dyrt och stör i form av både ljud och 
landskapsbild, solfångare producerar värme när den behövs som minst, osv. 
 
Jernhusen AB är uppdragsgivare för detta arbete och bygger stationer och verkstäder för 
spårbunden trafik i Sverige. I deras lokaler bedrivs en verksamhet med stora utgifter för 
el, värme och kyla. Precis som för andra företag finns en önskan om att kunna skära ner 
på dessa kostnader. 
 
Boende i närheten av Jernhusen ABs fastigheter har stört sig på buller från de nyare 
fordonen där fläktsystemet låter väldigt högt och då dessa står uppställda i tätbebyggda 
områden blir det lätt ett problem. Verksamheten är igång större delen av dygnet och det 
är främst efter normal arbetstid som folk reagerar negativt till ljudet. 
 
Uppgiften som arbetet bygger på är i korthet: 
”Finn lösningar som är regionsoberoende och fokuserar på buller, värme, kyla, 
elektricitet och andra kostnadsområden. Gärna med förnyelsebara energikällor.” 
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2 Syfte 
 
Arbetet syftar till att finna och undersöka olika nya lösningar för att lösa problem med 
buller, värme-, el- och kylproduktion. Det främsta målet är att minska på kostnaderna för 
produktionen och att göra det på ett miljövänligt sätt, något som fokuserats på i detta 
arbete. 
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3 Metod och frågeställning 
 
Den största delen av tiden har lagts på olika idéer som skulle kunna fungera i de angivna 
syften för att sedan leta efter information om det redan utförts någonstans eller om något 
liknande finns. Dessa idéer har lett till nya lösningar och har gjort att arbetet blivit väldigt 
brett. 
De frågeställningar som funnits har varit: 

• Vilka behov av de olika energiformerna finns idag i verksamheten? 
• Hur ser dagens lösningar ut? 
• Hur ser andras lösningar på samma problem ut? 
• Vilka förnyelsebara energikällor finns det? 
• Vilka av dessa källor går att använda på de orter där verksamheten bedrivs? 
• Var uppstår problemen med t.ex. buller? 
• Vilken är den enklaste lösningen på problemet? 
• Hur hindras buller från att spridas? 
• Hur kan orsaken till bullret reduceras? 
• Hur kan de stora energibrukarna ersättas eller förbättras? 
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4 Solceller och solfångare 
 
En av de mer allmänt accepterade förnyelsebara energikällorna – i det att få har 
invändningar mot konstruktionerna - är solen. Att använda solenergi innebär små ingrepp 
i det estetiska jämfört med vindkraft och energiskog och har mindre inverkan på 
landskapet än vattenkraft ofta har.  
 
Skillnaden mellan en solcell och en solfångare är att solcellen omvandlar solens strålning 
till elektricitet och solfångaren omvandlar solstrålningen till värme.  
 
Oftast utnyttjas takytor som inte syns från marken. Solfarmer har börjat utnyttjas och 
finns i flera länder, dock längre söderut än Sverige. Dessa farmer är stora plana ytor där 
solcellsmoduler monteras upp och kopplas till stamnätet för elektricitet. (Juwi, Elforsk, 
Exoheat, IEA Photovoltaic Power Systems Programme) 
De två främsta formerna av energi som går att utvinna ur solen är värme och elektricitet. 
Idag är det möjligt att utvinna betydligt mer effekt i form av värme ur solens strålning än 
det är att omvandla solstrålningen till elektricitet.  
 

4.1 Solceller, PV 
 
Solceller förkortas vanligtvis PV, photovoltaic, och används för att utvinna elektricitet ur 
solens strålning. Tyvärr är solenergi en svårfångad energi som kräver stora ytor för 
relativt lite utvunnen effekt. Detta tillsammans med en produktion av solceller som 
kräver hög precision gör det till en dyr källa till energi. 
 
Här följer nu en beskrivning av de olika former av solceller som används i olika 
utsträckning idag: 
 

4.1.1 Kristallint kisel 
Det finns ett flertal olika varianter av solceller. Den vanligaste är celler tillverkade med 
kristallint kisel. Dessa finns i antingen multi-/poly-kristallint eller monokristallint kisel 
där multikristallint är betydligt mycket billigare att framställa men har en något lägre 
verkningsgrad.  
 
Denna teknik med kristallin kisel använder kiselplattor som är cirka 0,3-0,4 mm tjocka 
vilket kan låta tunt men med den stora tillväxt som skett inom solcellsindustrin så är 
efterfrågan på renat kisel som behövs för produktion av solceller en växande bromskloss 
för ytterligare tillverkning. Det är ingen brist på kisel då det är ett av det vanligast 
förekommande grundämnet på jorden, men det kisel som används måste vara rent och 
länge har solcellsindustrin kunnat använda kasserat kisel från elektronikindustrin som 
renat kislet. Elektronikmarkanden växer dock mycket långsammare än solcellsindustrin 
och dessutom tar elektronikmarknaden hand om även denna produkt mer och mer själva. 
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Detta gör att solcellsindustrin inte längre kan få billigt renat kisel utan behöver tillverka 
detta själva, vilket ökar kostnaderna för cellerna och de färdiga modulerna.  
Cirka 50 % av tillverkningskostnaderna hos en färdig PV-modul ligger i kiselpriset, 20 % 
ligger i cellframställningen och 30 % i modulmonteringen. Verkningsgraden för dessa 
polykristallina celler ligger idag runt 17 %. (SolEl) 
 

4.1.2 Amorft kisel 
En annan form av kiselceller är de som tillverkas med amorft kisel. Dessa är en form av 
tunnfilmssolceller och har en tjocklek på bara några mikrometer. Dessa har än så länge en 
lägre verkningsgrad än de tjockare kristallina kiselcellerna men i och med den betydligt 
lägre materialåtgången kan dessa bli billigare per installerad kW. De amorfa kiselcellerna 
är även böjliga och därför är dom väldigt lätta att montera på de flesta ytor. På välvda 
eller på annat sätt ej plana ytor kan det annars vara besvärligt att montera solfångare, och 
går det så blir det oftast ett stort ingrep i det estetiska då moduler måste ställas upp eller 
läggas ner i ställningar.  
Verkningsgraden för amorf kisel ligger i dagsläget på cirka 7 % vilket är för lågt för att 
det ska löna sig utan höga subventioner. (Energibanken) 
 

4.1.3 Copper indium gallium selenide (CIGS) 
Priserna för solcellerna tillverkade av kristallint kisel kommer inte att kunna sänkas till 
någon större grad om inte materialåtgången sänks. Därför ser det ut som att 
tunnfilmssolceller kommer att dominera marknaden i framtiden då dessa kräver väldigt 
mycket mindre material. En form av tunnfilmssolceller som inte använder kisel är så 
kallade CIGS-solceller. Dessa är uppbyggda av koppar, indium, gallium och diselenid 
och är billigare men har för tillfället även sämre verkningsgrad. Detta är i sig inget stort 
problem så länge det inte är brist på anläggningsyta. Det som är ett allvarligt problem 
med CIGS-celler idag är att de använder ett buffertskikt bestående av kadmiumsulfid 
mellan CIGS-lagret och det skyddande höljet. Kadmium är en farlig tungmetall och 
därför arbetas det idag på att ersätta detta buffertskikt med ett annat material. Ångström 
Solar Centre i Uppsala arbetar till exempel idag med olika former av zinkbaserade skikt. 
Ett annat problem med CIGS-celler är bristen på indium i världen. I teorin skulle hela 
jordens elförsörjning kunna komma från en väldigt liten del av dess yta klädd med 
solceller men den kända mängden indium skulle i detta fall göra det omöjligt för CIGS-
cellerna att kunna uppfylla detta.  
Verkningsgraden för CIGS-celler ligger idag på drygt 13% men kan i väldigt små format 
nå över 19%. (Ångström Solar Centre) 
 

4.1.4 Cadmium Telluride (CdTe) 
Ytterligare en form av tunnfilmssolceller som dras med kadmiumproblemet är CdTe-
cellerna, kadmiumtelluride. Precis som CIGS-cellerna så är CdTe billigare att tillverka på 
grund av den mindre materialåtgången men den dras med samma problem med en lägre 
verkningsgrad. CIGS och CdTe kan inte heller böjas på samma sätt som de amorfa 
solcellerna.  
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Företaget First Solar tillverkar denna form av solceller som i skrivandets stund 
förmodligen är de mest prisvärda sättet att utvinna elektricitet ur solljus. Det har redan 
blivit billigare att använda tunnfilmssolceller än kiselcellerna i många fall. 
Verkningsgraden ligger omkring 10%. 
(Energibanken) 
 

4.1.5 Grätzel 
Denna solcell kallas nanokristallin/elektrokemisk/färgämnesbaserad/grätzel-cell. Denna 
form av solcell uppfanns 1991 av Michael Grätzel och Brian O'Regan. Grätzelcellerna 
använder en elektrolyt (substans som innehåller fritt rörliga joner och som därför leder 
elektrisk ström) i geléform och i denna gelé finns nanokristaller av titanoxid. Dessa är 
täckta med ett tunt lager ljuskänsligt färgämne som när det träffas av solstrålning avger 
elektroner. Dessa elektroner tar sig via titankristallerna till den ena elektroden och 
elektricitet kan utvinnas. De ”hål” som uppstår i färgämnet fylls igen med joner från 
elektrolyten och processen kan upprepas. 
Dessa celler har hittills visat sig mycket lovande speciellt för anläggningar i Norden där 
det ofta är brist på direkt solljus. Grätzelcellerna är bättre än alla andra former av 
solceller på att absorbera diffust solljus och fungerar till skillnad från andra celler även 
relativt bra under molniga dagar. De är även väldigt lätta att tillverka och går att montera 
ihop utan avancerade verktyg eller maskiner och går att köpa som hobby-kit. (Technology 
review) 
 
Nackdelarna är dock att vätskan expanderar i höga temperaturer och riskerar att frysa i 
låg temperatur. Expansionen av vätskan gör att det är svårt att tillverka moduler utan att 
påverka verkningsgraden. Verkningsgraden för en Grätzelcell ligger högt bland 
tunnfilmssolcellerna, kring 11 %, men detta är som för alla andra tunnfilmssolceller lägre 
än hos de vanligare tjocka kiselbaserade cellerna som är standard idag. Eftersom denna 
teknik är väldigt ung jämfört med andra solceller så kvarstår mycket forskning men det 
ser väldigt lovande ut och efter bara ett drygt decenium tävlar den redan med mer 
välutvecklade typer av solceller. Den har inte heller samma problem med giftiga ämnen 
som CIGS eller CdTe-cellerna har idag. Men till skillnad från de amorfa cellerna så är 
Grätzelcellerna inte möjliga att göra flexibla på samma sätt. Men löses temperaturfrågan 
så fyller Grätzelcellen den lucka som idag finns mellan billiga och flexibla, men med låg 
verkningsgrad, tunnfilmssolceller och de dyra och oflexibla, men effektiva, kiselcellerna. 
Detta är perfekt för stora platta takytor där flexibilitet inte spelar någon roll och priset för 
installerad effekt har större betydelse än verkningsgrad. 
 
 

4.2 PV/T 
 
En kombinerad solcell med solfångare kallas för PV/T, photovoltaic/thermal. Dessa PV/T 
moduler utnyttjar ofta en form av reflektorer som samlar in solljus och koncentrerar det 
till en lite yta med solceller. Dessa celler får genom koncentrationen ta emot en stor 
mängd solljus vilket skapar en hög temperatur. Kylning krävs för att upprätthålla en hög 
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koncentration av solljus. Vidare så påverkas livslängd och effektivitet utan kylning. 
Genom att solcellerna kyls kan nyttjat köldmedium användas som värmekälla. Ett tydligt 
exempel är Solar8 som är en svensk konstruktion från ett företag som heter Arontis. 
Denna PV/T-modul förstärker solljuset åtta gånger mot vad som normalt träffar en solcell 
av samma storlek och cellerna kyls med vatten. Vattnets temperatur kan regleras genom 
att bestämma flödet. Olika användningsområden kräver olika vattentemperaturer och 
därför är det intressant att kunna reglera detta. Varmare vatten går att använda effektivare 
för olika former av energiutvinning men det innebär också att en högre temperatur nås i 
solcellen vilket försämrar dess verkningsgrad.  
Verkningsgraden för en PV/T modul beror mycket på vilken slags cell som används. 
Eftersom mer solljus träffar en liten yta behövs celler som kan ta emot en stor mängd ljus 
under längre tider utan att reflektera bort energin. Dagens tunnfilmsceller klarar inte av 
detta utan de celler som används är kiselsolceller och blir dyrare per yta än alla andra 
celler som används i vanliga PV-moduler.  
För systemet typ Solar8 ligger verkningsgraden för solcellerna mellan 10-12 % beroende 
på hur varma cellerna bli, ju varmare desto sämre verkningsgrad. Den nedre gränsen på 
10 % verkningsgrad gäller för vattentemperaturer på cirka 80 grader Celsius. 
 
Räknas den värme in som produceras i köldmediet nås en väldigt hög verkningsgrad i 
dessa PV/T-moduler. Värmen som produceras är i Solar8 cirka 7 gånger större än den 
elektricitet som produceras, vilket gör att drygt 70 % av den inkommande energin från 
solen omvandlas till termiskenergi. Dock är denna form av PV/T-modul väldigt dålig på 
att samla in och utnyttja diffust ljus, och i Sverige är diffust ljus en väldigt stor del av det 
naturliga ljus landet får. Detta gör att fokuserande PV/T-moduler som Solar8 gör sig 
bättre i soliga delar av världen med väldigt många soltimmar utan molnighet eller för 
mycket luftföroreningar. Dessa platser har till skillnad från Sverige mindre behov av 
varmvatten eller värme vilket faktiskt är den största delen av energin som produceras ur 
dessa system.  
Om inte all eller en väldigt stor del av den värmeenergi som produceras används blir det 
en väldigt dyr energikälla att använda PV/T-moduler. Reflektorerna och all annan 
kringutrustning kostar mycket pengar vilket skulle kunna läggas på separata PV-moduler 
och solfångare, som är anpassade efter de behov som finns för anläggning/byggnaden de 
är anslutna till.  
Solfångare är jämfört med PV billigt per producerad kWh och tunnfilmssolceller sjunker 
i pris och blir allt mer effektiva vilket också talar emot PV/T-systemen. Kunde dessa 
regleras mer så att den mesta energin bestod av elektricitet skulle det nog vara 
intressantare för alla delar av världen.  
Alternativt att en sekundär användning av värmen hittas, t.ex. för ”solarcooling” där 
solens energi utnyttjas för att kyla. Detta kan exempelvis åstadkommas genom en kemisk 
värmepump eller torkning och återfuktning av tilluft. Värme utvunnen ur solens strålning 
används här på olika sätt för att kyla ett medie. Den temperatur som nås i ett PV/T-
system är oftast för låg för att kunna utnyttjas direkt i detta syfte. En temperatur omkring 
kokpunkten för vatten är oftast nödvändig för ett sådant solarcooling-system. Att försöka 
nå temperaturer på 90 grader Celsius eller mer i en modul som Solar8 skulle innebära att 
solcellerna höll en temperatur på 90 grader också vilket drar ner deras verkningsgrad och 
livslängd. För att nå en användbar temperatur utan att behöva höja temperaturen i själva 
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PV/T-enheten kan ytterligare solfångare behöva seriekopplas till systemet för att värma 
vattnet de sista 30-40 graderna.  
(Arontis, PVTnytt) 
 
 

4.3 Solfångare 
 
En solfångartyp som undersökts i samband med detta examensarbete är modeller med 
vakuumrör i glas med en heatpipe av koppar inuti. Vakuumrör med heatpipe inuti består 
av ett yttre glasrör av tåligt borosilikatglas och ett inre glasrör med ett lager vakuum 
emellan som ger mycket bra isolering. Det har samma uppbyggnad som en termos. 
Termosfunktionen gör vakuumröret väldigt bra vid kyla eftersom det inte påverkas lika 
mycket av omgivningstemperaturen som många andra solfångare.  
Solljuset släpps in genom glaset och träffar en superabsorberande yta vilket gör att bara 
en liten del av solstrålningen reflekteras bort. Värmen i strålningen transporteras ner till 
värmelagret/tanken i form av vatten som värms via den värmeväxling som sker i 
heatpipens topp. (Sol och Energiteknik) 
 

 
Bild 1. En beskrivande bild av vakuumröret och heat pipen. (Sol och Energiteknik) 
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Innerrörets ytbeläggning gör att bara ytterst lite av solinstrålningen strålas ut. Jämfört 
med plana solfångare relekterar rören mindre solljus om ljuset faller in från sidan, 
eftersom hela rören absorberar runt om. Varje rör är en sluten krets vilket gör att om ett 
rör skulle gå sönder så behöver inte systemet tappas ur eller tas ur drift. Röret kan enkelt 
bytas ut om det går sönder eftersom det är anslutet med en torr anslutning. Det finns 
ingen direktkontakt mellan vätskan i röret och den vätska som leder till en 
ackumulatortank eller annat användningsområde. 
Processen att absorbera värme sker inuti röret, en heatpipe, ett kopparrör innehållande 
vätska som kokas till ånga och stiger upp och växlar över den högre temperaturen till 
byggnadens system. Vid överväxlingen kondenserar ångan, går över till vätskeform och 
rinner ner igen för att börja om processen.  
Detta är samma princip som i en värmepump där detta åstadkoms med en kompressor, 
här sker det utan kompressor och med hjälp av solvärmen. Även en mulen dag kan 
solfångaren producera värme i mindre volymer. Även när den ultravioletta strålningen 
stoppas av moln så passerar den infraröda strålningen och ger visst tillskott. 
(Sol och Energiteknik) 
 

4.4 Ekonomi 
 
Solcellers största hinder från att bli en av våra stora energiproducenter är priset. Hade 
priset varit lägre hade elbehovet på jorden under dygnets ljusa timmar kunnat tillgodoses 
till största delen via solen. 

4.4.1 Priser 
Solceller i framtiden beräknas bli effektivare och i många fall billigare att tillverka. De 
tjocka polykristallina kiselcellerna beräknas kunna nå 25 % verkningsgrad men kan 
komma att stiga ytterligare i pris om efterfrågan på rent kisel fortsätter att öka. Detta gör 
att tunnfilmssolceller i dess olika former förmodligen kommer att dominera marknaden 
inom en ganska snar framtid. Verkningsgrader liknandes den för polykristallina 
kiselsolceller kommer att ta tid att uppnå men priset kommer med massproduktion att 
göra tunnfilmscellerna mer ekonomiskt gångbara så länge det inte är tillgänglig area som 
begränsar mängden solcellsyta. Även formbarheten i många tunnfilmssolceller är en 
fördel gentemot de polykristallina då de blir betydligt lättare att montera på de flesta tak. 
Oftast blir det också ett mindre ingrepp i det estetiska då solcellsmoduler kan uppfattas 
som fula eller störande.  
 
Priserna för att tillverka solceller har sjunkit totalt sett från det att de började tillverkas, 
men konsumentpriserna har inte sjunkit i samma takt och har ibland ökat. Detta beror på 
att efterfrågan varit större än produktionen och priserna har kunnat höjas utan att 
producenterna blivit lidande då de ändå kan gå för högvarv. Detta har dock börjat mattas 
av nu och en minskning i takt med den faktiska minskningen i produktionskostnad bör bli 
tydligare. 
Med den ökande verkningsgraden och i de flesta fall sjunkande priserna så ser det ut som 
att solcells-elen ska komma ner i priser omkring 1 SEK/kWh (beräknat på en 20 års 
livscykel) och då är det en besparing även utan subventioner. Med tanke på att elpriset 
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idag ökar så bör egenproducerad solel bli billigare än kommersiell elektricitet en god tid 
innan dessa verkningsgrader och priser stabiliseras på något som får ses som en topp (då 
solelen inte längre fortsätter att sjunka i pris). Fortsätter staten att subventionera 
installationer som nyttjar förnyelsebara energikällor så kommer en lönsam 
egenproduktion att nås ännu tidigare än det att priserna per producerad kWh understiger 1 
SEK/kWh. Fortsätter staten stå för 70 % av kostnaden som det är idag och kommer att 
vara till slutet av år 2008 behöver priset per kWh inte bli lägre än drygt 4 sek/kWh för att 
löna sig och där ligger redan vissa installationer. 
 
Priserna för solfångare är betydligt lägre per utvunnen kWh då det är lättare att utvinna 
värme ur solen än elektricitet. Exemplet med vakuumrören i detta arbete har en 
återbetalningstid på drygt 6 år för bara modulen om ett pris på 1 sek/kWh antas. Detta är 
alltså enbart för modulen, helt utan kringutrustning som ackumulatortankar, rörledningar, 
kablage, osv.  
(SolEl) 

4.4.2 Stödsystem 
Sverige har sedan 2005 haft ett system som subventionerar kostnaden (projektering, 
inköp och montering) för förnybar energi med 70 %. Totalt avsattes 500 miljoner sek för 
att stödja solcellsprojekt och annat i landet. Större delen av denna summa har använts. 
 
I Tyskland har de ett annat subventionssystem än det som finns i Sverige. Deras system 
innebär att producenten av solcellsproducerad elektricitet får drygt 3 sek/kWh i 20 år för 
den el som leds ut på det allmänna nätet. Detta säkrar att anläggningen blir lönsam och 
många vågar investera i solkraft.  
 
Normalt elpris i Tyskland ligger kring 1,50 sek/kWh och pengarna för att betala den extra 
kostnaden för solel slås ut över alla elkonsumenter. Solfarmer blir mer attraktiva medan 
det svenska systemet uppmuntrar en egenproduktion där konsumenten är producenten 
själv. Detta är i och för sig bra för Jernhusen AB som är intresserade av att minska på 
köpt el, inte att sälja själva. Att elkonsumenterna ska stå för den extra kostnad som 
solproducerad elektricitet innebär betyder att staten inte behöver bekosta stödet. 
(Det naturliga steget, Juwi International, Clean Energy States Alliance) 
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5 Buller 
 
I detta kapitel kommer bland annat människors reaktioner på buller att beskrivas och 
uppställningsplatsen i Västerås används som referens. Möjliga lösningar för att dämpa 
spridningen av buller tas också upp. 
Buller är ett av de vanligaste problemen både på arbetsplatser och i hemmet. Mätbara 
resultat av störningen som buller innebär är bland annat hörselskador, sömnstörningar, 
stress, effekter på talkommunikation, psykosociala effekter och symptom, försämrad 
prestation, försämrad koncentrationsförmåga och uppmärksamhet, minskad noggrannhet 
och annan medicinsk påverkan.  
 
 

5.1 Bakgrund 
 
Ett av problemen som togs upp vid arbetets start var ljudnivån som det nya fordonet X40 
skapade med de axialfläktar som sitter monterade på taket. Detta kapitel kommer att 
hantera lösningar för att minska detta buller. 
Om det är ekonomiskt försvarbart så skulle denna ljudabsorberande yta även kunna 
integreras med solceller eller solfångare för att till en viss del förse verksamheten med 
egenproducerad elektricitet och/eller värme.  
 
Denna del av arbetet kommer att referera till Jernhusen ABs verkstad i Västerås. Där 
ligger bostäder väldigt tätt inpå spårområdet men lösningen ska vara applicerbar på alla 
anläggningar med liknande problem. Under ett studiebesök i Västerås gavs en inblick i 
hur spårområdet som används som uppställningsplats är utformad och hur verksamhetens 
kategorier av buller transporteras till omgivningen och närliggande bostadshus.  
 
Bostäderna på just denna plats har sina balkonger mot bangården vilket ökar 
störningarnas påtaglighet.  
Klagomålen på ljud har haft sin fokus på ljudet som uppstår då fordon av typ X40 står 
stilla och kör sina fläktsystem. Fläktarna är takmonterade och ingenting utanför fordonen 
hindrar idag ljudet från att spridas.  
 
Nuvarande lösningsförslag har varit att bygga en ljuddämpande barriär mellan bangården 
och omgivande bebyggelse. Att bygga en ljuddämpande konstruktion i form av en vägg 
som uppfyller sitt syfte kostar mycket pengar på grund av att den skulle behöva vara 
väldigt hög.  
 

5.2 Lösning 
 
Ju närmare ljudkällan en ljudbarriär kan byggas desto mindre behöver den vara. Då 
ljudkällan i fråga är X40s fläktsystem, som sitter på dess tak, sprids ljudet sfäriskt vilket 
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innebär att konstruktioner för att stoppa eller dämpa ljudet behöver finnas runtom 
fordonet. 
 

5.2.1 Ljudabsorberande tak 
 
Ljudabsorbatorn kan bestå av ett poröst material som hålls ihop av två solida skikt. Ett 
exempel är mineralull som ligger fastklämd mellan panelens övre sida och en perforerad 
plåt på den undre sidan. Den tunna perforerade plåten kommer då att fungera som ett 
membran som omvandlar ljudvågorna till vibrationer i plåten och dessa absorberas i ullen. 
Perforeringen i plåten gör att högfrekventa ljud kan passera in i ullen och där absorberas. 
Porösa material lämpar sig bäst för högfrekventa ljud och massiva material lämpar sig 
bäst för absorbering av lågfrekventa ljud. Att på detta sätt kombinera de två (perforerad 
plåt och mineralull) skapar en god ljudabsorbtion för ett bredare frekvensintervall. 
 
En ljudabsorberande yta absorberar ljud med en större area än den faktiskt fysiska area 
som ytan utgör. Detta beror på att ljudfältet i närheten av absorbatorn deformeras och 
ljudet böjs in mot absorbatorn. Detta brukar refereras till som randeffekt och effekten blir 
större ju större kantlinjen är i förhållande till ytan. 
 
Nyttan med ett tak blir att störande buller till omgivningen dämpas och att fordonen på 
sommaren får stå i skugga och därmed inte behöver kylas lika mycket, vilket sparar el 
och även sänker bullret då fläktarna inte behöver användas i samma utsträckning. Under 
vinterhalvåret slipper fordonen stå och samla på sig snö på uppställningsplatsen som 
sedan kostsamt måste spolas av med varmvatten eller annan energikälla. 
 
Några exempel på konstruktioner kommer här att illustreras:  
 

  
Figur 1.1. Ett sluttande tak med 
ljudabsorbatorer på insidan. 

Figur 1.2 Ett välvt tak med ljudabsorbatorer på 
insidan. 
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Figur 1.3. Ett sadeltak över två spår med ljudabsorbatorer på insidan. 
 
Taken kan anpassa för hur många spår som önskas täckas. För alla tak kommer det dock 
att bli lägre lutning på taket eller högre konstruktion ju fler spår som önskas rymmas 
därunder. 
 
En annan lösning för att dämpa ljudet från uppställda fordon är att bygga en form av tält 
kring uppställningsplatserna. En stadig ställning konstrueras utan att komma för nära 
fordonen och elledningarna. Ställningen kläs sedan med en slitstark men lätt gummiduk 
av samma slag som används i flera takkonstruktioner runtom i världen. Utanpå denna duk 
kan solceller svetsas fast. 
Här följer några bilder på hur duken kan användas. Materialet på bilderna 2.1-2.6 heter 
Evalon och bild 2.7-2.9 heter Evalon Solar och är av samma typ som kan ses på bild 3, 
Hovet i Stockholm. Alla bilder 2.1-2.9 är tagna från Alwitras hemsida. 
 

 
Bild 2.1. Trästomme för duken. Spa i Sulza Bild 2.2. Idrottsanläggning i Sao 

Paulo. 
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Bild 2.3. Gräsklätt tak. Universitet i Nanyang. Bild 2.4. En visning av dess 

formbarhet. Badhus i Frankfurt. 
 

 
Bild 2.5. Duk som spänts med vajrar. Österrike. Bild 2.6. Ishall i Erfurt. 
 

 
Bild 2.7. Solceller på duk. Folgaria.  Bild 2.8. Samma som bild 2.7 fast annat läge. 
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Bild 2.9. Nürnberg. 
 
Som det syns på bilderna 2.2 t.o.m. 2.9 så kan många olika former av stomme/ställning 
användas för denna form av tak/vägg. Det blir klimatet, det estetiska och kostnader som 
får avgöra vilket som lämpar sig bäst för de olika områdena. Duken är väldigt hållbar och 
garantier på 20 år finns. Den är brandsäker, vattentät och tål stora påfrestningar. Det är 
därför inga problem att montera saker på den eller röra sig på den. Att den är vattentät gör 
att det ofta anläggs någon form av växtlighet på den för att försköna området eller ta hand 
om dagvattnet. Det är alltså tal om permanenta konstruktioner med lång livslängd och 
minimalt underhåll.  
(Akustk & Buller, Buller och bullerbekämpning, Alwitra) 
 
 

5.2.2 Solceller på väggar och tak 
Huvudsyftet med takens konstruktion som illustreras i figur 1 är att de är väl vinklade för 
att fånga upp solens strålning och kläs de med solceller utvinns elektricitet. Därför är 
deras vinkel beroende av vad som för platsen är optimal vinkel för absorbering av solljus 
såväl som en anpassning för ljudkällan.  
Hur mycket plats taken får ta beror på hur mycket utrymme som finns att tillgå vilket i 
sin tur bestäms först och främst av elsäkerheten kring spåren, speciellt när det handlar om 
hinder i höjd med fordonens tak. I bilaga 1 finns det visat hur långt från spårets mitt som 
olika stora och ledande konstruktioner får anläggas i olika höjder från marken. 
 
Bara den yta som under dagen belyses av solen kläs med solceller. Om den ena sidan av 
spåret ligger i bra vinkel mot solen och den andra sidan då ligger i konstant skugga kan 
taket byggas enlig figur 2.  
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Figur 2. Solceller på ett sluttande tak. 
 
Detta ger inte lika bra ljuddämpning då det absorberande materialet inte går lika långt ner 
mot marken. Det är något som kan ordnas genom att en vägg reses hela vägen från 
marken till taket eller att takets lodräta del förlängs. Att klä en lodrät yta med solceller 
ger dock en sämre verkningsgrad än om de är vinklade för att träffas av solen i en optimal 
vinkel. Anledningen till att optimal instrålningsvinkel önskas är för att en mindre mängd 
dyrt solcellsmaterial ska behövas. 
 
Om de lodräta delarna av taket förlängs närmar sig konstruktionen det tält som 
diskuterats. Önskas tälten kläs med solceller där det lämpar sig görs detta lättast med 
celler av amorft kisel då denna sort idag är de enda som är flexibla nog att kunna placeras 
direkt på en välvd gummiduk. Dessa har än så länge en låg verkningsgrad (2008), 
omkring 7 %, vilket är ungefär hälften av effektiviteten hos en polykristallin cell. Men i 
och med att priserna sjunker och verkningsgraderna stiger så är det kanske en gångbar idé 
för framtiden. 
Byggs inte dessa tält med ett flexibelt material utan med mer robusta delar går det att 
installera konventionella solcellsmoduler som håller en högre verkningsgrad. Det behöver 
inte vara polykristallina celler utan tunnfilmssolceller som CIGS eller Grätzelceller kan 
inom kort bli en mer lönsam investering, CdTe är det redan ibland. Skulle det finnas ett 
stort värmebehov kan solfångare installeras istället.  
 
Ligger en potentiell vägg på skuggsidan spelar optimal solinstrålning ingen roll då 
solceller inte ska användas.  
En lösning kunna se ut som illustreras i figur 3. 
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Figur 3. Solceller på ett sluttande tak med 
vägg på skuggsidan och liten lodrät 
solcellsklädd yta på solsidan. 

 

 
Den lodräta delen på solsidan av figur 3 kan förlängas för ökad ljudabsorbtion och ökad 
solcellsyta. Dock innebär detta som tidigare påpekat en minskad verkningsgrad på 
solcellerna i och med att vinkeln inte är optimal för absorbtion av solstrålning. 
 
Väljs en konstruktion med sadeltak eller sluttande tak och plåtyta finns då en plan yta 
som lämpar sig väl för oflexibla solcellsmoduler. Skulle en takkonstruktion med 
gummiduk användas skulle det dock behövas flexibla solceller. Denna form av tak och 
solceller används för tillfället på exempelvis Hovet i Stockholm, se bild 3.  
 

 
Bild 3. Taket på Hovet i Stockholm med dess solceller. (Dagens Nyheter) 

 
Ett annat alternativ är att använda uteslutande, eller näst intill uteslutande, solceller - eller 
solfångare - som ljuddämpare och skydd för värme och nederbörd. Då behövs bara en 
ställning för att fästa dessa i och en ljudabsorberande yta på solcellernas/solfångarnas 
undersida.  
 
Det är inte bara i verkstäder som det finns ett elbehov och möjlighet att utnyttja solens 
strålning. Perronger och andra platser där många stora platta ytor finns skulle kunna 
utnyttjas för att ta tillvara solens energi i någon form. Om perrong och stationstak kläs 
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med solceller skulle den producerade elektriciteten kunna användas direkt för 
verksamheten på plats eller lagras i batterier för senare bruk. Att utnyttja energi som 
utvinns under dagen för att belysa perrongen under kvällen och natten t.ex.  
Om solceller placeras på biljettautomaterna och ett batteri finns inuti dessa behöver inget 
kablage dras. Det är inte svårt att idag använda en radiokoppling istället för en fysisk 
kabel för att hålla kontakt med servrar för biljettköp. 
I bland annat Skottland använder de solceller för att driva deras P-automater, det är 
därifrån idén kommer. 
(Akustk & Buller, Buller och bullerbekämpning, Alwitra, Energibanken) 
 
 

5.3 Problem 
 
Frekvenserna på det ljud som skapas av axialfläktarna ligger till största del mellan 40-700 
Hz (Lind Innovator). De frekvenser som ligger under 200 Hz är mycket svårare att dämpa 
än högfrekvent. De lågfrekventa ljudvågorna svänger långsammare och tränger lättare 
igenom avskärmningar. Vanliga absorbtionsljuddämpare är inte tillräckliga, det krävs 
reaktiv ljuddämpning eller motljud och det anses än så länge för dyrt för de flesta företag.  
Ett sätt att lösa problemet med lågfrekventa ljud är att undvika dessa till att börja med och 
istället använda fläktar eller annan utrustning som skapar högfrekventa ljud som är lättare 
att absorbera. Att i efterhand byta ut alla fläktar eller hela kylsystem är förmodligen inte 
ekonomiskt genomförbart, men något som bör beaktas i framtida konstruktioner. 
 
Att bygga en stomme på bangården för ljudabsorbenter alternativt solceller/solfångare är 
svårt då det är dåligt med utrymme för pelare mellan spåren som kan hålla uppe tak och 
väggar. Avstånden mellan fasta punkter kan riskera att bli för långa och oregelbundna.  
 
Avrinning främst i form av snö kan bli ett problem på taken över fordonen. Detta kan 
lösas genom t.ex. välvda tak, sneda tak eller sadeltak med utrymme mellan taken för att 
snö ska kunna falla ner obehindrat. Ett följdproblem av ett allt för runt tak blir att det inte 
går att montera solceller på ett lika enkelt sätt som om de varit plana tak. Flexibla celler 
är då den lättaste lösningen vilka som sagts tidigare är ineffektiva och dyra. Att lägga 
celler över ett välvt tak kommer att skapa effektförluster då instrålningsvinkeln inte blir 
optimal.  
 
I framtiden kommer formbara solceller förhoppningsvis bli så pass enkla att montera och 
så billiga att den lägre effekten uppvägs. Då kommer förhoppningsvis välvda tak och ej 
optimal instrålningsvinkel att väga mindre tungt än det gör i dagsläget. I den närmaste 
framtiden kan det vara bäst att enbart lägga solceller på de ytor som riktas direkt mot 
solen.  
 
Ett prisexempel är Hovet i Stockholm där det kostade totalt 3,5 miljoner kronor eller 
knappt 3000 sek/kvm (2007). Att lägga ut solceller på tak som redan finns blir nästan 
garanterat en förlustaffär med dagens förutsättningar. När nya byggnader planeras kan det 
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dock löna sig att titta på solceller i någon form. Stora outnyttjade takytor är redan i vissa 
fall, och kommer i större utsträckning att bli, en källa till energibesparingar. 
(Energibanken) 
 
 

5.4 Människor och buller 
 
Under detta avsnitt ska bullers inverkan på människor behandlas.  
Ljud och buller påverkar människor på olika sätt beroende på typ av buller, vilken styrka 
det har och vilka frekvenser det innehåller, hur det varierar över tiden och tid på dygnet. 
Det är även av betydelse i vilken situation vi utsätts för bullret. Buller påverkar 
människors hälsa negativt bland annat hörsel och blodtryck samt möjligheten till en god 
livskvalitet. Buller kan även ha negativ påverkan på prestation, inlärning och sömn. 
En av de allvarligaste effekterna buller kan ha på människor är permanenta hörselskador 
såsom permanent hörselnedsättning. Permanenta hörselskador är dock inget som det 
buller som hanteras i detta arbete riskerar att orsaka då bullret från de aktuella fläktarna 
inte når en så pass hög nivå. 
 
Styrkan på ett ljud beror på ljudtrycket och ljudets frekvenssammansättning. Det 
mänskliga örat kan uppfatta ljudtryck från 20 µPa till 20 Pa och frekvenser från 20 till 
20.000 Hz, där det känsligaste området ligger mellan 2000-4000 Hz. På grund utav den 
stora spännvidden i ljudtryck som människan kan uppfatta används istället för Pascal (Pa) 
en logaritmisk skala där enheten heter decibel (dB). 20 µPa motsvarar 0 dB och 20 Pa 
motsvarar 120 dB vilket också ungefär motsvarar smärtgränsen. Smärtgränsen är det 
starkaste ljudet en normalhörande person kan stå ut med. På motsatt sida i skalan för 
ljudstyrka finns hörtröskeln, det svagaste ljud en normalhörande person kan uppfatta. 
Intervallet mellan hörtröskeln och den nivå som anses oacceptabel är mindre för 
lågfrekventa än för högfrekventa ljud. En förändring av ljudnivån med omkring 6 dB vid 
63 Hz motsvarar en förändring med omkring 10 dB vid 1 kHz. En höjning av ljudnivån 
av lågfrekventa ljud upplevs av de flesta som en större störningsökning än om samma 
höjning av ljudnivån görs med ett högfrekvent ljud.  
 
Ett ljud med låg frekvens innebär att ljudet har en lång våglängd. Så kallat lågfrekvent 
ljud, 20-200 Hz, har en våglängd på 17 - 1,7 meter vilket gör det lågfrekventa ljudet 
svårare att dämpa än det högfrekventa. Det lågfrekventa ljudet sprider sig lätt genom 
väggar, golv och tak och svårigheten att dämpa lågfrekvent ljud är förklaringen till att 
saker och ting som hörs på långa avstånd oftast låter dovt, det är endast de lågfrekventa 
ljuden som når så långt. Ett exempel är åska, som låter väldigt skarpt på nära håll men 
endast som ett muller på längre håll. 
Vanliga källor till lågfrekventa ljud vardagsmiljön är fläktar- och 
ventilationsanläggningar, musikanläggningar, kompressorer, tvättstugor och 
luftvärmepumpar, men även tung trafik, sjötransporter, flygplan och dieselmotorer.  
En känsla av lättnad är vanligt när ett lågfrekvent ljud upphör, ett ljud som tidigare 
kanske inte uppmärksammats. När väl ett lågfrekvent ljud börjat upplevas som störande 
är tillvänjningen i stort sett obefintlig och lågfrekventa ljud påverkar människor mer än 
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ljud som inte domineras av låga frekvenser. Symptom som trötthet, irritation, huvudvärk, 
koncentrationssvårigheter och störd sömn kan komma redan vid relativt låga ljudnivåer, 
strax över den normala hörtröskeln. 
 
Ljudet och dess nivå som behandlas i detta arbete riskerar inte att ge upphov till en 
hörselnedsättning men kan komma att påverka personer som har nedsatt hörsel eller 
annan hörselskada. En person med en hörselskada behöver ha en betydligt lägre 
bakgrundsnivå för att uppfatta tal lika väl som en normalhörande person. Ett 
bakgrundsljud som för normalhörande personer inte uppfattas som störande eller 
märkbart påverkar uppfattningsförmågan kan för en hörselskadad ha stor påverkan och 
därför orsaka stress, irritation, etc. 
I Sverige finns det över en miljon människor med olika grader av hörselnedsättning och 
av dem använder ungefär en tredjedel hörapparat. Omkring 10 procent av Sveriges 
befolkning uppskattas ha en hörselnedsättning av sådan omfattning att den har social 
betydelse. 
(Miljöhälsorapport 2001, Socialstyrelsen) 
 

5.4.1 Effekter  
 
I avsnittet fokuseras det på effekterna som buller har på människor. 
 
Ostörd sömn är väsentlig för människors fysiska och psykiska hälsa och påverkar sättet 
att fungera i vardagslivet. Om buller stör sömnen kommer detta att märkas negativt 
följande dag. Trots långvarig exponering till buller vänjer sig inte människor helt, ens 
efter flera år, vilket skapar ohälsa. 
Sömnstörningar kan ge upphov till primära och sekundära effekter. Till de primära räknas 
t.ex. svårigheter att somna, avbruten sömn, ytligare sömn och fler kroppsrörelser under 
sömnen. Sekundära effekter av störd sömn är exempelvis ökad trötthet, nedsatt 
prestationsförmåga och nedstämdhet.  
Den maximala ljudnivån och antalet ljudhändelser har betydelse för uppkomsten av 
sömnstörningar. Fler ljudhändelser ökar risken för uppvaknanden även om de enskilda 
händelserna har låg ljudnivå. Skillnaden i ljudnivå mellan bakgrundsnivån och enstaka 
ljudhändelser har också stor betydelse för risken att väcka den sovande. Ett konstant 
buller kan uppfattas som mindre störande än ett oregelbundet ljud även om ljudnivån är 
lägre för det oregelbundna ljudet.  
Ljud under insomningen upplevs ofta som extra störande för dessa minns de flesta. 
Vakna stunder som inte överskrider en eller ett par minuter minns människor oftast inte 
och därför kan störd sömn vara svårt att identifiera för individen då denne tror att sömnen 
varit oavbruten. 
 
Att föra diskussioner med ett högt bakgrundsbuller innebär att de talande behöver höja 
sin röst och ofta upprepa sig vilket skapar irritation vilket i sin tur leder till andra negativa 
psykiska och fysiska reaktioner såsom stress, huvudvärk och trötthet. Att buller kan 
framkalla stress kan i samverkan med andra faktorer ge upphov till psykosociala och 
psykosomatiska besvär. 
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Den del av människans tal som är viktigast för taluppfattningen ligger mellan 300 – 3000 
Hz. Ljudnivån behöver då inte vara särskilt hög för att maskera och störa samtal mellan 
människor. Ljud från musik, trafik och andra aktiviteter kan tillsammans göra det svårt 
att uppfatta vad andra människor säger, särskilt för personer med hörselskador. 
En lång efterklangstid försämrar också taluppfattbarheten då efterklangen maskerar 
efterföljande ljud. En hög ljudnivå, ljud som ligger inom tal-frekvenserna och lång 
efterklangstid skapar problem, även om det går att uppfatta tillräckligt mycket för att 
förstå budskapet blir det mer ansträngande att uppfatta talet. Förmågan att minnas vad 
som sagts kan därmed försämras på grund av den ökade ansträngningen att uppfatta vad 
som sägs. 
 
Idag finns tydliga bevis på att buller har en negativ effekt på arbetsprestationen 
(Socialstyrelsen). Det som avgör om och vilka effekter som uppkommer är ljudets 
egenskaper tillsammans med individens känslighet. Exempel på ljudets egenskaper är 
frekvenssammansättning, ljudnivå, varaktighet, variabilitet och maskering men saker som 
i vilken situation en person exponeras och vilken typ av arbetsuppgift spelar stor roll. För 
enkla, monotona uppgifter, utan krav på talkommunikation, kan ett högfrekvent buller 
förbättra prestationen genom att aktivitetsnivån höjs, åtminstone på kort sikt. Detta gäller 
dock inte för lågfrekventbuller. 
Inlärningsprocesser och prestationer som kräver muntlig kommunikation eller på annat 
sätt behöver höras blir lidande om buller maskerar det som ska förmedlas. Även annan 
källa till inlärning så som läsning eller visualisering störs då det blir svårt att koncentrera 
sig till fullo på uppgiften. Det går att bibehålla prestationsförmågan trots störande buller 
men detta ökar den fysiologiska stressnivån och är hållbart enbart kortare perioder. Den 
tid som en människa kan vidmakthålla en oavbruten uppmärksamhet är begränsad. Buller 
kortar ner denna tid som bibehållen uppmärksamhet kan hållas på samma sätt som 
trötthet. Effekterna av detta förstärks nästan alltid då bullernivån ökar. 
Flera studier (Socialstyrelsen) har också visat att buller har negativ effekt på barn minne 
och inlärning. Skolbarn som exponerats för flygbuller en längre tid har t.ex. visat sig 
prestera sämre i korrekturläsning, pusselläggning och läsförståelse. De fick också en 
sänkt motivationsförmåga. 
 
Andra effekter som buller kan orsaka är förändringar i hjärnans elektriska aktivitet, 
förhöjt blodtryck, stegrad andnings- och pulsfrekvens samt ökad insöndring av 
stresshormoner. De effekter som buller kan orsaka kan vara både tillfälliga och 
permanenta. En tillfällig effekt till följd av t.ex. ett plötsligt ljud kan vara höjd 
hjärtfrekvens och tillfälligt förhöjt blodtryck. En permanent, kronisk effekt, av långvarig 
exponering för buller kan vara t.ex. hypertoni och hjärtinfarkt. (Socialstyrelsen) Flera 
studier visar att långvarig exponering för flyg- och vägtrafikbuller kan öka risken för 
hjärt- och kärlsjukdomar och att risk för hypertoni (förhöjt blodtryck) föreligger vid mer 
än 10 års exponering för vägtrafikbuller utanför bostaden.(Socialstyrelsen) Även andra 
bullerkällor kan öka risken för att drabbas av blodtryckssjukdomar, men än så länge är 
det svårt att säga vid vilken ljudnivå risken ökar. Förklaringen till riskökningen är 
troligtvis att bullret orsakar en långvarig stressreaktion och även om riskökningen är liten 
kan den vara allvarlig då ett stort antal människor exponeras för buller var dag. 
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(Socialstyrelsen) Särskilt utsatta blir människor som bor längs mycket trafikerade vägar 
och där sovrumsfönstrena vetter mot vägen. 
 
När individer inte känner att de kan kontrollera eller påverka bullret i deras närhet kan det 
orsaka irritation och aggressivitet. Det kan även orsaka social isolering då personen som 
bor i den bullerstörda miljön känner att det inte är lämpligt att ha umgänge i bostaden på 
grund utav den ogästvänliga miljön. Personer som utsätts för pressande situationer under 
lång tid kan utveckla en känsla av uppgivenhet vilket kan leda till hopplöshet och 
depression. Det är inte kartlagt om detsamma sker för människor som utsätts för buller de 
inte kan påverka.  
Störningseffekten beror till stor del på vilken information ljudet innehåller, om det går att 
undvika, om ljudet går att förutse och den individuella reaktionen på olika former av ljud 
och källan till ljudet. Individuella egenskaper hos individen som exponeras och 
situationen spelar också in i hur störande ett ljud uppfattas. I en sammanslagning av ett 
flertal studier (Socialstyrelsen) har det visat sig att de flesta anser att flygplansbuller är 
mer störande än vägtrafikbuller som i sin tur är mer störande än järnvägsbuller. Det är 
oklart vad det beror på men ofta finns det bullerdämpande åtgärder för rälstrafik i form av 
bullerdämpande väggar och fönster. Bullerdämpande väggar finns ofta mot bostäder 
längs vältrafikerade vägar också men desto mer sällan i tätbebyggda områden. 
Bullerskydd mot flygplansbuller finns sällan i annan form än tjockare fönster än vanligt 
fönsterglas. En annan förklaring skulle kunna vara att flygplansbuller är mindre konstant 
och mer oregelbundet vilket gör att människor reagerar starkare när ljudet väl 
uppkommer. Ytterligare en förklaring till att järnvägsbuller ses som minst störande är för 
att ljudet oftast är mer högfrekvent än det från vägtrafik och flyg vilket gör det lättare att 
dämpa. Däremot finns det många ljud omkring spårtrafiken som upplevs som mycket 
störande, t.ex. från växlar, bromsar och signalljud vid övergångar. 
Störning är en subjektiv reaktion och reaktionen på buller kan påverkas av många andra 
faktorer än bullret i sig, särskilt vid låga ljudnivåer. Exempel på faktorer som spelar in är 
individens attityd till ljudet, hälsotillstånd, känslighet, tidpunkt för bullret och tidigare 
erfarenhet av buller. Om flera av faktorerna spelar in kan effekten av bullret förstärkas. 
Ju fler störningskällor och ljudhändelser som förekommer, desto mer uppfattas generellt 
bullret som störande. Detta gäller upp till en viss gräns där fler bullerkällor eller fler 
ljudhändelser inte längre ökar störningen. Vid denna brytpunkt är det enbart ljudnivån 
och ljudets akustiska egenskaper som kan öka störningseffekten. Att införa en bullerkälla 
som t.ex. ett fläktsystem i en annars tyst miljö, för den tidpunkten, kommer att uppfattas 
av många som en mycket störande installation, medan samma installation i ett redan 
bullrigt område kanske går obemärkt förbi. 
I många fall är en störning av buller en människas slutliga reaktion efter en tids negativa 
effekter från bullret, t.ex. sömnrubbningar, koncentrationssvårigheter och stress. 
Störningen upplevs också ofta som värre om källan till ljudet inte syns. Detta bidrar till 
känslan av maktlöshet inför problemet. 
(Socialstyrelsen) 
 

5.4.2 Rälstrafik, Västerås 
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I hemmen finns de vanligt förekommande bullerkällorna såsom vitvaror, 
ventilationsanläggningar, grannar, trafik utanför, etc. Under kvällen och natten är 
ljudnivån i regel lägre än under dagen då trafiken avtar och grannar eller andra människor 
som rör sig i området minskar sin aktivitet. Att det introduceras en ny störningskälla som 
X40 kan uppfattas som kraftigt störande på grund av tidpunkten mer än sin ljudnivå. 
Att en hög ljudnivå hålls under dagtid när de flesta är på sin arbetsplats innebär mindre 
problem och behöver ofta ingen åtgärd. Det som är ett problem är att ljudnivån fortsätter 
att vara hög, eller högre, under kvällstid då tågtrafiken minskar och underhållsarbete och 
stillaståendet ökar. Folk som har rekreationsområden, balkonger eller fönster mot 
uppställningsplatser reagerar då negativt.  
Detta innebär att byggnader vars uteplatser vetter mot en bullrig miljö värderas lägre av 
de boende. Detta gäller även för byggnader vars sovrumsfönster vetter mot en ljudkälla 
då många människor gärna lämnar fönster öppna under natten för ökad ventilation. Att 
inte kunna öppna fönstret om så önskas orsakar irritation och kan påverka sömnen. Att ha 
en bullerkälla utanför sovrummet anses oftast som mer störande än om den legat mot en 
annan del av bostaden. 
 
Undersökningar (Lind Innovator) har gjorts för att försöka hitta de frekvenser som 
dominerar det störande bullret men resultaten var otydliga och ljud från ett stort spektrum 
förelåg. Ljud genererades inte bara från bangården utan även från närliggande vägar och 
annan verksamhet i omgivningen som uppställningsplatsen inte kan belastas för. Detta 
gör det svårt att precisera vilket ljud fokus ska ligga på då olika ljudabsorberande 
material och konstruktioner tar upp olika frekvenser olika effektivt. Den ljudkälla som är 
fokus i detta arbete har varit axialfläktarna som sitter i X40 och som skapar ett påtagligt 
buller.  
 
Uppställningsspåren ligger intill tomtgränsen och med litet avstånd till bostäderna och det 
finns i nuläget inget som hindrar ljudet från att nå bostäderna. Byggnaderna är så 
placerade att balkongerna har sitt läge mot bangården vilket gör att det är väldigt lätt för 
de boende att både se och höra fordonen när de nyttjar balkongerna. Innan X40 kom till 
Västerås var klagomålen inte något vanligt förekommande men i och med de nya 
fordonens fläktsystem och tidpunkten för när de står uppställda så ökade klagomålen 
markant. Nu, några år efter att det blivit ett verkligt problem, verkar dock klagomålen ha 
minskat. Detta kan bero det som togs upp i föregående avsnitt där en känsla av 
maktlöshet uppstår då individen inte har möjlighet att påverka sin situation. Att 
klagomålen avtagit i frekvens behöver alltså inte betyda att problemet försvunnit utan kan 
betyda att de drabbade accepterat att de inte kan påverka sin boendemiljö. 
 
Ljudabsorbtionen av ljudet från X40 behöver förmodligen inte dämpas till hundra procent 
på grund av den övriga bullernivå som finns i området. Så länge en bullernivå under 
bakgrundbullrets styrka hålls vid närmaste bostadshus närmaste vägg bör klagomålen inte 
vara många. Detta gäller om bullret har en liknande frekvens som bakgrundsbullret och 
inte tydligt går att urskilja. Att kunna urskilja ett visst ljud kan uppfattas som kraftigt 
störande även om ljudet är lägre än övrigt buller.  
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Riksdagen har satt upp riktvärden för ljudnivåer i bebyggelse som hoppas vara uppfyllda 
till år 2020. Dessa riktvärden kan vara av intresse då byggnader som byggs idag planeras 
nyttjas längre än år 2020 varpå detta kommer att påverka verksamheten. 
Vid fasaden på bostadsbyggnad bör ljudnivån understiga 55 dBA. För uteplats i 
anslutning till bostad ska ljudnivåer på maximalt 70 dBA finnas. Maximal ljudnivå 
inomhus nattetid ska vara 45 dBA. Kan inte en ljudnivå som understiger 55 dBA vid 
fasaden nås bör den tysta sidan av bostaden understiga 40 dBA. Uppnås detta kan en 
ljudnivå högre än 55 dBA accepteras på den sida som vetter mot bullerkällan. 
Strävan ska vara att uppnå dessa riktvärden även om de inte är absoluta gränsvärden eller 
normer uttryckta i lag eller annat författning.  
 (Akustik och buller, Trafikbuller och Planering II, Planera för god ljudmiljö, Buller och 
bullerbekämpning, Lind Innovator) 
 
 

5.5 Extern värme och kylning 
 
Det absolut lättaste sättet att förhindra att folk störs av ljud som uppstår i uppställda 
fordons fläktsystem är att stänga av eller minska belastningen på dessa system. Detta kan 
göras genom att en värme- eller kylkälla finns att tillgå när fordonen står stilla som gör att 
fläktarna inte behöver gå på lika hög effekt för att hålla en önskad temperatur. Om taken 
eller tälten som nämnts tidigare kläs med solfångare och värmen lagras i närheten kan 
värmen sedan användas för att värma fordon som står inne på bangården. Dagens fordon 
kan inte utnyttja ett externt värme- eller kylsystem och därför är tanken att den värme 
som framställs i solfångarna får värma luft eller vatten i en värmeväxlare och att detta 
sedan leds till fordonens befintliga system.  
 
Värmen för ett system som detta produceras under alla dygnets ljusa timmar och kan 
används när fordon står inne.  
De största problemen med detta system är att det produceras mindre värme mörka och 
molniga dagar då värmen behövs, än soliga och molnfria dagar då behovet är som minst. 
Solfångarna kan även täckas med snö och blir då helt verkningslösa. Att öka mängden 
solfångare och ha ett stort värmemagasin skulle kunna göra att systemet kan användas 
som önskat även under molniga dagar. Då kommer dock värmeproduktionen att bli 
väldigt stor under sommaren och utan ett användningsområde för värmen så blir det 
förmodligen en olönsam investering. Värmen skulle under sommaren kunna användas för 
att kyla luft som det står mer om i kapitel 8. 
 
Ovanstående har handlat om dagens fordon. Om fordonstillverkare och beställare känner 
att det är ett så pass stort problem att hålla temperaturen i stillastående fordon att det kan 
vara värt att i framtiden anpassa fordonen för tiden de står stilla så skulle anslutningar för 
extern värme och kyla kunna göras. Detta sparar mycket energi då fordonens eget system 
inte behöver nyttjas mer än för att cirkulera luften och mediet som vanligt. 
 
 
Nackdelar med detta system är - 
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- att det kräver utrymme på bangården. Anslutningarna måste finnas mellan spåren och 
det kommer öka storleken på bangården något.  
- det är en investeringskostnad i både stationär utrustning på bangården och ytterligare 
utrustning i fordonen. Mer utrustning innebär högre vikt och därmed ökade driftkostnader 
men å andra sidan kanske viss utrustning kan minskas ner då det egna kyl- och 
värmesystemet inte behöver vara lika stort längre. 
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6 Idéer för utveckling 
I detta kapitel kommer idéer i varierande trovärdighetsgrad att redovisas. Det handlar om 
idéer som kom upp under arbetets gång och som i många fall lämnats i sitt grundstadie då 
arbetet gått vidare till ett nytt område eller mot en lösning som verkar mer trovärdig i 
dagsläget.  
 

6.1 Kombinerade solceller och solfångare 
 
Vid brist på utrymme och varierande behov mellan värme och elektricitet kan ett 
kombinerat system göras. En solcellspark med lutande moduler kan läggas på taket men 
med möjlighet att fälla över solfångare då värmebehovet motiverar detta. Konstruktionen 
är tänkt som synes på figur 4 där solen strålar mot solcellen i illustrerat läge. Behövs 
värme kan solfångaren fällas ner över solcellerna. Figuren visar två enheter sedda från 
sidan. 
 

 
Figur 4. Enkel figur som visar hur de två systemen kan uppta samma yta utan att skugga 
varandra då endast ett system kan användas åt gången.  
 
Ett stativ med solfångare sitter fäst i botten på solcellsmodulens stativ och när 
solfångarna inte används är det uppfällt i en minst nittio graders vinkel mot 
solcellsmodulen och skapar en V-liknande siluett. Detta för att inte skugga solcellerna. 
När solfångarna ska vara den del som absorberar solens energi kan en motor fälla 
solfångaren över solcellsytan. Bytet bör inte behövas göras mer än två gånger per år, en 
gång på hösten och en gång på våren, för var enhet. 
 
Detta blir en dyr lösning eftersom dubbla system byggs på en yta som bara kan nyttjas av 
ett i taget. Med dagens priser är detta inte ett system som kan användas för att göra någon 
form av besparingar. Fördelen med ett kombinerat system skulle annars vara att mer 
energi från solen utnyttjas när värmebehovet finns eftersom solfångare har en väldigt 
mycket högre verkningsgrad än solceller och ytterligare förluster fås om värme ska 
produceras med elektricitet. Under sommaren när värmebehovet saknas kan då istället 
elektricitet produceras. 
 



Energi- och bullerlösningar för fastigheter inom spårbunden trafik Juni 2008 
 

_____________________________________________________________________ 
Christian Karlberg 29

 

 

6.2 Överskottsel 
 
Finns det en laddningsstation för fordonens batterier kan överskottsel från solceller med 
fördel användas för att ladda dessa. På det sättet blir det gratis att ladda batterier då det 
görs under perioder då elen annars skulle gå till spillo.  

 

6.3 Värmepanna för storskalig industri 
 
Fjärrvärme är förmodligen den billigaste lösningen för att tillgodose värmebehovet i 
många befintliga och framtida anläggningar. Det finns dock områden där verksamhet 
önskas bedrivas och fjärrvärme saknas. Det närmaste som går att komma en liknande 
lösning då är att ha en egen panna för värmeproduktion.  
 
En panna som kan utnyttja ett flertal olika bränslen är förmodligen det bästa som kan 
investeras i då det kan vara svårt att få tag i samma slags bränsle under flera år. 
Biobränslen blir allt svårare att få tag i då stora el- och värmeproducenter numera kan 
elda i princip vad som helst för att driva sin verksamhet. Vid eldning med många olika 
slags bränslen eller biobränslen som inte har en homogen form uppstår ofta 
driftstörningar och väldigt mycket mer underhåll och aktiv drift krävs än när t.ex. olja 
används. En olje- eller gaseldad panna är ett alternativ men priserna på dessa bränslen 
stiger och det är svårt att säga när priserna gör produktionen olönsam och hur lång 
återbetalningstiden är om den återbetalar sig alls.  
 
 

6.4 Biodiesel 
 
Det finns goda möjligheter att utvinna biodiesel ur oljor av i princip alla slag. Ageratec är 
ett ganska ungt svenskt företag som växer enormt med sin teknik att använda oljor i just 
detta syfte. Dieseln går att använda i alla dieselmotorer och håller ofta en högre kvalitet 
än den som används i vanliga fall.  
Många har redan fått upp ögonen för marknaden och låser upp oljeproducenter för att ta 
hand om deras produkt men Jernhusen AB kan med sin stora energikonsumtion 
förmodligen göra avtal med större producenter för mångårig bindningstid. (Ageratec) 
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6.6 Integrerade solceller, väggar 
 
Söderliggande delar av Jernhusen ABs framtida byggnader kan byggas med 
solcellsintegrerade material. Integrerade solceller i byggnader utvecklas snabbt och priset 
per installerad watt blir lägre än att bygga till solceller i efterhand eftersom det ersätter ett 
annat byggmaterial.  
 

 
Bild 4. Ett exempel på byggnadsintegrerade solceller från Hammarby Sjöstad, Stockholm. 
(Elforsk) 
 
Att bygga väggar med solceller på utsidan och ett trögt material såsom betong på insidan 
bör sänka både värme- och kylkostnaderna för byggnaden under året. På sommaren håller 
ett trögt system temperaturen på insidan lägre än utomhus och på vintern hjälper det till 
att hålla värmen inomhus. Ett behagligt klimat kan hållas under sommaren med hjälp av 
ett till stor del soldrivet system som diskuteras i kapitel 7-9.  
(Betongbanken) 
 
 

6.7 Naturligt ljus 
 
Det förmodligen absolut billigaste sättet att utnyttja solens ljus och energi är att låta den 
värma och lysa upp lokaler och byggnader utan något system i vägen. Att ha väl isolerade 
fönsterytor och därmed slippa använda elektricitet för att lysa upp lokalen under dagtid är 
en större kostnadsbesparing än olika former av solfångare och solceller någonsin kommer 
att vara. Fönster får dock inte placeras så att de riskerar att blända de som arbetar i 
lokalen då detta kan leda till olyckor. 
En sensor som känner av när det naturliga ljuset inte längre räcker till för fullgod 
belysning får som komplement till att manuellt slå på ljuset styra när det artificiella ljuset 
slås på. Detta för att förhindra att lampor står på även när det inte behövs. Är det enbart 
manuellt styrt är sannolikheten stor att lamporna är påslagna under hela det verksamma 
dygnet för att brukarna av lokalen ska slippa tända själva. 
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Det finns studier (Parans) som visar att människor mår bättre av att arbete i naturligt ljus 
än artificiellt vilket har fått många företag att installera speciella ljuskällor som mer 
liknar naturligt solljus än det vanliga ljuset som sprids från lampor och lysrör.  
Parans är ett svenskt exempel på företag som leder in solljus via optiska fibrer till rum 
som annars saknar naturligt ljus. Detta är än så länge extremt dyrt men det är också en ny 
teknik och om några år kanske ett ökande elpris och minskade kostnader för ljusledning 
på detta sätt sjunkit till en nivå då pengar kan sparas såväl som klimatet. 
Innan takytor och väggar byggs bör en utvärdering göras där instrålad solvärme och 
solljus vägs mot andra värme- och ljuskällor och bländrisken.  
(Parans) 
  
 

6.8 Vindkraft 
 
För den verksamhet som bedrivs i Jernhusen ABs lokaler behövs stora mängder 
elektricitet och för att kunna tillgodose en märkbar del av denna energikonsumtion skulle 
det behövas stora vindkraftverk. Detta är sällan ett alternativ då det finns kraftiga 
invändningar från boende i närheten av platser som utvärderas för byggnation av 
vindkraftverk. Det finns dock mindre verk som inte är lika påtagliga då de inte är lika 
stora. Följden blir då att de inte producerar lika mycket elektricitet. 
Det största problemet med vindkraften är att människor ofta har starka negativa åsikter 
om den. De tycker det är fult, det låter illa, det stör djurlivet, det minskar värdet på 
närliggande marker, etc.  
 
Eftersom verksamhet bedrivs även efter mörkrets inbrott kan vindkraft vara mer lämpligt 
än solceller.  
(Lantbruksnet, JBA, Vattenfall) 
 
 

6.9 Konventionell kylning med solkraft 
 
Istället för att skapa nya system där ny teknik används i kylning och försöka konvertera 
solvärme till kyla så kan solceller användas för att indirekt driva konventionella 
kylaggregat. De kylaggregat som finns idag håller hög verkningsgrad och drivs de med 
solenergi så blir det under sommaren ett samspel mellan produktion och konsumtion. 
Produktionen av elektricitet ökar under sommaren och behovet av kyla ökar med den 
ökade temperaturen. 
I Sverige är det sällan så varmt att kylning behöver användas om inte solen skiner. Hög 
temperatur och hög luftfuktighet utan starkt solljus är inte så vanligt. Ett system som 
klarar av att leverera elektricitet till den uppskattat molnigaste och varmaste dagen i 
Sverige kan t.ex. byggas och sedan kan överskottenergin under alla dagar då all 
elektricitet inte går till kylning utnyttjas för belysning och andra elkonsumenter. 
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Samma aggregat som används för att kyla lokalerna under sommaren kan under vintern 
användas för att värma luften. Då kommer detta inte att fungera lika väl då det är mörkare 
under majoriteten av dygnet och energi kommer att behöva skjutas till utifrån.  
 
 

6.10 Kringliggande industri 
 
Utnyttja och samarbeta så långt det går med omgivande industri och annan verksamhet 
för att så lite energi som möjligt ska gå till spillo. Jernhusen AB får redan spillvärme till 
ett väldigt fördelaktigt pris från t.ex. SSAB där det finns att tillgå.  
Det finns energieffektiva system där det går att ta tillvara bland annat returvatten från 
fjärrvärmenätet för att få en möjligt billigare energikälla. Dessa system klarar att utnyttja 
värmen i medier med lägre temperaturer än vad som vanligtvis nyttjas och därför räknas 
som spillvärme. Ett system som klarar av att utnyttja låga temperaturer redovisas i kapitel 
7, Återvunnen energi. 
 
 

6.11 Återfuktning 
 
En metod att utvinna kyla ur värme är att torka, kyla och återfukta tilluften för att sänka 
temperaturen. Metoden, som kallas sorptiv avfuktning och evaporativ kylning, är inte alls 
ny men används inte särskilt mycket, iaf. inte i Sverige. Varför förklaras senare i avsnittet. 
 
Systemen som utnyttjar värme för att kyla ett medie varierar lite i sin uppbyggnad men 
principen är densamma för alla. Figur 5 illustrerar systemet som beskrivs.  
Till- och frånluft ligger i parallella trummor med ett torkhjul och en värmeväxlare mellan 
sig. Tilluften kommer in i systemet och torkas först i torkhjulet (steg 1-2 i figur 5) för att 
sedan kylas i nästa steg av en värmeväxlare (steg 2-3) . Kylan kommer ifrån byggnadens 
frånluft och håller en nära önskad temperatur på tilluften. Därefter återfuktas tilluften 
genom att sprayas med kallvatten och detta sänker temperaturen ytterligare (steg 3-4). 
Frånluften fuktas upp i sitt första steg (steg 5-6) för att sedan gå till värmeväxlaren där 
den kyler tilluften (steg 6-7). Nästa steg för frånluften är där solvärmen utnyttjas. 
Frånluften värms till drygt 90 grader Celsius (steg 7-8) och vattnet i luften förångas. I 
nästa steg trycks den torra varma luften genom torkhjulet (steg 8-9) och torkar ur den 
vätska som bundits från tilluften.  
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Figur 5. En beskrivning av hur återfuktningssystemet är uppbyggt. (The Solarserver) 
 
Problemet med systemet är att det riskerar att bildas bakterier i vattnet. Stillastående 
vattensamlingar i ventilationssystemet kan sprida legionellabakterier vilket kan ge en 
form av lunginflammation och har i olyckliga fall orsakat dödsfall.  
 
Ett liknande system används på Las Vegas flygplats i USA. Luften där är väldigt torr och 
därför går den att fukta upp mycket vilket sänker dess temperatur. Systemet ser ut som 
följer: 
Tilluften delas upp i två flöden där det ena går in i underkant av luftintaget och sedan upp 
genom en mängd rör. I dessa rör sprayas vatten ovanifrån och fuktar upp luften och 
sänker därmed dess temperatur och rören som luften transporteras i blir kalla. Den övriga 
luften som tas in till lokalen passerar dessa rör och kyls utan att ha kontakt med vattnet.  

 
Figur 6.  
          Sett från sidan.     Sett upp- eller nedifrån. 
Tilluften passerar rör där ett separat luftflöde utifrån kyls genom evaporativ kylning. 
 
Nästa steg är en värmeväxlare där kylan från frånluften sänker temperaturen ytterligare i 
tilluften. Det sista steget är så kallade cooling pads som består av ett material som släpper 
igenom luften medan vatten strömmar ovanifrån. Tilluften fuktas upp och temperaturen 
sänks.  



Energi- och bullerlösningar för fastigheter inom spårbunden trafik Juni 2008 
 

_____________________________________________________________________ 
Christian Karlberg 34

Frånluften hanteras på samma sätt som nämnt ovan. Den fuktas först upp för att sedan 
kyla tilluften i en värmeväxlare men det finns inget torkmoment eftersom luften i 
området redan är så pass torr. Detta skulle inte fungera särskilt bra i Sverige förutom 
vissa dagar då det är ovanligt torrt, här måste luften först torkas om den sen ska fuktas 
igen. 
(McCarran Airport, Walter Meier, The Solarserver, Des Champs) 
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7 Återvunnen energi 
 
För att sänka på kostnaderna inom verksamheten önskas så mycket som möjligt av 
energin att återvinnas. Systemet Econet är ett exempel som återvinner värme och kan 
utnyttja värme i källor som vanligtvis anses för kalla för att vara värda att nyttja. Exempel 
på dessa källor är fjärrvärmereturer och förnybara energikällor.  
 
Systemet kan också användas för att utvinna kyla och sänker effektbehovet för att hålla 
temperaturen nere under sommarhalvåret. Dock kan inte systemet framställa kyla ur 
värme utan en extern källa för kyla måste finnas och sedan kan denna kyla återvinnas 
effektivt. Econet är alltså ett verktyg för att sänka effektbehovet, inte tillgodose det. 
 
För uppvärmning av lokaler används valfri värmekälla för att värma tilluften. Denna 
värme kyls och transporteras sedan vidare till frånluftskanalen där den värms upp något 
igen av frånluften. Det finns inget läckage mellan till- och frånluften, värmemediet 
transporteras i ett slutet system. Sedan används en del av denna värme för att åter igen 
värma tilluften medan det kallare mediet återgår till värmekällan och värms upp igen. 
Detta ger en värmeåtervinning på 60-70 % enligt Fläktwoods som är tillverkare av 
Econet.  
 
Förklarande figur: 
 

 
Figur 7. Econet och dess flöden. Till vänster om figuren är utanför byggnaden och 
systemet. Till höger om figuren är inne i byggnaden och matningskällan för värme/kyla. 
Plus- och minustecknet representerar värmeväxlare. (Fläktwoods) 
 
 
Om solfångare skulle kopplas in i detta system skulle det förmodligen behövas ytterligare 
en värmekälla då solfångare inte kan tillgodose Jernhusen ABs värmebehov under vintern 
utan att investera i en stor solfångaryta. En möjlighet är att solfångare kopplas in och 
värmer en vätska i en ackumulatortank till dess att den når en optimal temperatur. 
Därefter öppnas en ventil som släpper ut den solvärmda vätskan i systemet och därmed 
avlastar den konventionella värmekällan, t.ex. fjärrvärme eller värmepanna.  

Retur

Värme/Kyla

Retur

Värme/Kyla
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En annan möjlighet är att solvärmen blandas direkt med värmen från den konventionella 
källan och därmed ständigt bidrar med ett energitillskott. Ett exempel är att värmen till 
största delen kommer från en värmepanna där det finns en stor vattentank för lagring av 
varmvatten och en för kallare vatten som väntar på att värmas, då kan solvärmen löpa 
genom den kallare av tankarna och förvärma denna vattenmassa när solen lyser. Lyser 
inte solen står den delen av systemet stilla. Ju mer solen lyser desto kortare tid behöver 
vattnet sedan i pannan och mindre energi går åt.  
 
Om behovet är det motsatta och en önskan att minska effektbehovet för kylning behövs 
liksom i föregående förklaring en källa för kyla. Denna källa till kyla kan vara fjärrkyla, 
grundvatten, havsvatten, sjövatten, etc. Kylan passerar genom tilluftsflödet och kyler 
denna för att sedan fortsätta till frånluften. I frånluftskanalen så sänks temperaturen i sitt 
första steg genom evaporativ kyla innan den kyler mediet som cirkulerar. Köldmediet 
fortsätter sedan till en värmeväxlare där hela processen tog sin början. 
(Fläktwoods, Walter Meier, Des Champs) 
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8 Kemisk värmepump 
 
Ett system med egenskaperna att utvinna kyla med hjälp av värme har möjligheten att 
lösa många problem med värme- och kylbehov. Ett sätt att åstadkomma denna 
konvertering är med hjälp av en kemisk värmepump. Under arbetet har ett svenskt företag 
vid namn ClimateWell som utvecklar kemiska värmepumpar studerats för att ta fram en 
lösning åt Jernhusen AB.  
 
 

8.1 Grundläggande termokemiska principer 
 
Kemiska värmepumpar brukar vara baserade på en solid eller flytande reaktorsubstans. 
Den flytande saltlösningsreaktorn är effektiv i sin förmåga att absorbera energi. Den har 
en hög laddnings- och urladdningsenergi. Eftersom den är effektiv på att absorbera värme 
så stiger temperaturen på reaktorn. Som en konsekvens av detta sjunker 
laddningskapaciteten i systemet till en nivå där temperaturskillnaden inte längre är stort 
nog för att driva processen. Den goda värmeabsorptionen hos vätskan betyder också att 
den är dålig på att lagra värmen effektivt. Som en konsekvens används flytande reaktorer 
för att konvertera termisk energi till kylning i en kontinuerlig process, och kan av 
praktiska skäl inte drivas av en energikälla som förändras med tiden, såsom solvärme. 
De positiva aspekterna med att använda en solid reaktor är att det tillåter en konstant 
laddning mellan evaporatorn och reaktorn. Den solida reaktorn ökar inte så mycket i 
temperatur medan den laddas. Energi lagras effektivt (i Watt per volymenhet) i det solida 
saltet men har en låg laddnings och urladdnings energi. På grund utav dess dåliga 
värmekonduktivitet finns det väldigt få praktiska applikationer där absorptionsmaskiner 
med en solid substans används. 
 
Den kemiska värmepumpen som studerats i detta arbete består av två medier, salt och 
vatten, som med hjälp av vakuum och en yttre värmekälla kan producera kyla. Den 
största och senaste enheten som företaget ClimateWell producerar heter CW10 och 
kommer att vara den enhet som används som exempel i följande kapitel. 
 
Följande information är hämtad från företaget. 
 
En kemisk värmepump är baserad på principen att vattenmolekyler binder sig lättare med 
vissa hygroskopiska salter än vattenmolekyler. På grund av denna bindningsförmåga 
kommer vatten som förångas att bindas till saltet när två separata kärl används – ett 
innehållande vatten (evaporator) och det andra ett hygroskopiskt salt (reaktor). Om de två 
kärlen är placerade i ett slutet rum där vakuum råder kommer kokpunkten för vattnet att 
vara låg. Den låga kokpunkten och förmågan att binda med saltet kommer att göra att 
vattnet transporteras så snabbt till saltkärlet att vattnet börjar koka för att kunna 
producera ånga i samma takt som saltet absorberar det. Denna evaporation kräver energi. 
När energin inte tas utifrån kommer den att tas från vattnet själv, vilket konsekvent blir 
kallare. Innebörden av detta är att termisk energi (värme) flyttas med ångan från vattnet 
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till saltet. Temperaturdifferensen ökar tills saltet inte längre kan absorbera mer vatten och 
energitransporten avstannar. 
 
Innebörden av det tre-fassystem (fast-, vätska- och gas-form) som används i redovisad 
systemlösning är att en konstant temperaturdifferens mellan evaporator och reaktor hålls 
samtidigt som en väldigt god lagringskapacitet och hög laddnings- och urladdningsenergi 
finns. Fördelarna hos både det fasta och det flytande mediet tas om hand och används i 
samma system. Den från början flytande saltlösningen kristalliseras till en solid fas då 
värme från t.ex. sol eller fjärrvärme tillförs i reaktorn. Energi lagras effektivt och i 
princip helt utan förluster i det torkade saltet. Slutsatsen av denna form av energilagring 
är att det går att använda en varierande energikälla för produktion av kyla och värme 
dygnet runt. Med varierande energikälla menas att energiflödet inte är konstant, som 
exempelvis solen som varierar i sin strålning under dygnet. 
 
Följande illustrationer visar hur systemet fungerar i praktiken. 
 
Två separata behållare placeras i ett slutet 
rum, den vänstra (fortsättningsvis kallad 
B1) fylld med ett hygroskopiskt salt och 
den högra (fortsättningsvis kallad B2) med 
vatten. Vattnet i de högra behållaren 
kommer att börja förångas och saltet i den 
vänstra behållaren kommer att absorbera 
vattnet. Anledningen till att detta sker är att 
vattenmolekylerna binder sig 

 

starkare till saltmolekylerna än till                          Figur 8.1 
vatten i vätskefas vid samma temperatur. 
  
Efter en stund blir saltet mättat och dess 
förmåga att absorbera mer vatten 
försvinner. För att återfå sin hygroskopiska 
förmåga måste det torkas (genom 
uppvärmning). Om behållaren B1 med 
saltet till vänster värms tillräckligt kommer 
vattnet i saltet att återförenas med vattnet i 
behållaren till höger, B2. För att förbättra 
processen evakueras luften ur rummet och 

 
                          Figur 8.2 

skapar ett vakuum i kärlens rum. Vakuumet ökar effektiviteten och hastigheten med 
vilken vattnet transporteras mellan de olika behållarna i och med att vattnets kokpunkt 
sänks och lägre temperaturer därför behövs. 
 
I vakuumet kommer vattnet i vattenbehållaren B2 att börja koka för att kunna producera 
ånga i samma takt som saltet i B1 vill absorbera vattnet. Som det förklarades i tidigare så 
går det åt energi för att koka vattnet och kan det inte tas utifrån så tas energin från vattnet 
självt och temperaturen sjunker. 
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Energin som erhålls ur behållaren B2 med vatten till höger lagras därmed i behållaren B1 
med saltet till vänster vilket leder till att saltet värms. Temperaturskillnaden ökar till det 
att saltet är mättat. 
 

Nu finns en kall behållare B2 till höger och en varm behållare B1 till vänster och har 
därmed skapat en värmepump. Behållarna har kopplats samman med en varsin källa 
utanför själva systemet som kan nyttja energin (kallt eller varmt). Den kalla behållaren 
B2 kan kopplas till en värmeväxlare inomhus för att ge kyla, och den varma behållaren 
B1 kan kopplas till en varmvattenberedare för att värma dusch, bad eller tvättvatten. Om 
det är värme till byggnaden som önskas vändes kopplingarna så att värmen går till 
värmeväxlaren för uppvärmning av lokalen. 

 

Figur 9.1. Urladdning av systemet. 
 
Om energi ska lagras i systemet kopplas saltbehållaren B1 samman med en värmekälla, 
t.ex. solfångare eller en brännare. Saltet kommer då att förånga vattnet när temperaturen i 
saltet överstiger den i den högra behållaren, B2, till den grad att vattnet hellre binder sig 
med vattenbehållarens innehåll. Det förångade vattnet kommer då att absorberas i 
behållaren B2 med vatten till höger. Samtidigt torkas saltet och processen kan upprepas, 
energi har lagrats i saltet. 

 

Figur 9.2. Återladdning av systemet. 

 

System kan alltså som visat producera kyla, värme och lagra energi. Skulle ett system 
precis som beskrivet ovan användas skulle dock värmeöverföringen mellan den vänstra 
behållaren B1 och en extern nyttjare av värmen bli väldigt ineffektiv då det blir en liten 
yta för den totala mängden salt som strålar värmen mot värmeväxlaren. Det skulle också 
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bli ineffektivt att förånga vatten från en plan vattenyta i behållaren B2 till höger av 
samma anledning, en plan yta med mycket massa bakom tar tid att värma upp/kyla ner.  

Behållarna med salt och vatten finns i separata tankar där vattentanken kallas 
kondensorn/evaporatorn och salttanken kallas för reaktorn. De två tankarna kopplas 
samman med en gasledning där vattenånga kan transporteras mellan tankarna. Alla delar 
är vakuumsatta.  
För att effektivt förånga vattnet i kondensorn pumpas vattnet in underifrån och sprayas 
med en spridararm över hela värmeväxlarens yta.  

Reaktorn är designad på samma sätt med en pump och en spridare. När saltvattnet träffar 
den varma värmeväxlaren (kopplad till t.ex. solfångare) förångas vattnet och går genom 
en ledning till kondensorn medan saltet kristalliseras och faller till en korg. Korgen är 
konstruerad så att saltet hålls torrt och inte har någon kontakt med saltvattenlösningen i 
reaktorn. 
 
Under den tid som kyla inte behövs kan den kemiska värmepumpen användas som 
värmepump för att förbättra energiutnyttjandet i anläggningen. Det som behövs då är en 
källa som håller en temperatur på över 10 oC. Det enda som behöver ändras på själva 
pumpen är en brytare som slås om. 
(ClimateWell) 
  

8.2 Värmepump för fordon 
 
Det går bra att utnyttja en kemisk värmepump för att kyla fordon som står stilla med hjälp 
av ett externt system. I dagens fordon finns inget sådant system där det kan kopplas in en 
extern värme/kyl-källa men om en bra lösning finns kanske det kan byggas in i framtiden.  
 
Om taken som beskrivits i kapitlet 5, om buller, används med solfångare kan värmen 
utnyttjas för att ladda ett kylmagasin som sedan utnyttjas när varma fordon kommer in. 
Tanken är att ett medie cirkulerar mellan en värmeväxlare ombord på fordonen och en 
annan värmeväxlare i den stationära kemiska värmepumpen.  
Solfångarna värmer först upp saltlösningen och laddar systemet och skulle det vara en för 
stor värmeproduktion vissa dagar kan värmen transporteras vidare till en annan brukare 
av värme. Ytterligare användningsområden för värmen är t.ex. tappvarmvatten och 
tvättvatten för fordonstvätt.  
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9 Sammanslagning av systemen 
 
Tanken är att utnyttja den värme och kyla som produceras i en värmepump för att kyla 
och delvis värma Jernhusen ABs anläggningar. Med Econet-enheten återvinns större 
delen av den producerade kylan/värmen och behovet av en värme/kyl-produktion minskar. 
 

9.1 Värme 
 
Då värmebehovet är som störst är sannolikt solfångarna väldigt ineffektiva. Vilket 
innebär att ytterligare en värmekälla måste finnas. Detta kan vara en egen panna, 
fjärrvärme eller spillvärme från närliggande industri, etc. Även om solfångarna inte klarar 
av att tillgodose hela värmebehovet kommer det på detta sätt att avlasta den 
kompletterande energikällan 
Solfångare producerar värme och denna förvärmer vatten eller annat medie. 
Värmemediet strömmar vidare till en panna, fjärrvärmeväxlare eller annan värmekälla för 
ytterligare uppvärmning, om behov finns. Nästa steg är återvinningsaggregatet, Econet, 
som används för att värma tilluften och återanvända energin till den grad det är möjligt. 
Mediet värms upp på nytt genom att cirkulera tillbaka till solfångarna och pannan när det 
inte längre tillför uppvärmningssystemet något.  
 

9.2 Kyla 
 
Kyla produceras i den kemiska värmepumpen. Värmen från solfångarna används för att 
ladda systemet igen och låta ny kyla produceras. Kylan används för att kyla tilluften i 
återvinningsenheten, Econet, och större delen av kylan återanvänds. Den kyla som inte 
längre tillför systemet något transporteras vidare tillbaka till värmepumpen, CW10-
enheten, där det på nytt kyls ner.  
Värmen som produceras i processen kan användas för det värmebehov som alltid finns i 
form av tappvarmvatten och dylikt. Oönskad värme kan kylas bort i närliggande 
vattenmassor. Detta illustreras i figur 10 av den streckade linjen. 
 

9.3 Värme och kyla 
 
Vid behov av både värme och kyla nyttjas båda produkterna ur värmepumpen.  
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Figur 10. Det sammankopplade systemet. 
 
Figurförklaring 
 
Grön linje: Ledning för både värme- och kylsystem 
Röd linje: Ledning för värmesystem 
Blå linje: Ledning för kylsystem 
 

1. Solfångare absorberar solens värme. 
2. Förvärmare/värmeväxlare och ackumulatortank för värmesystemet 
3. Panna eller annan värmekälla för värmesystemet 
4. Återvinningsaggregat, typ Econet 
5. Byggnaden/lokalen som ska värmas/kylas 
6. Kemisk värmepump, typ CW10 
7. Värmesänka för mediet om värmebehov saknas, exempelvis närliggande sjö eller 

hav. 
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10 Exempel på systemlösning med kemisk pump och 
Econetenhet. 
 
Detta exempel är inte komplett. Tryckförändringar, pumpar för olika medier, kostnader 
för drift och pumpar för olika medier och exakta värden för någon specifik plats i Sverige 
är inte medtagna.  
Detta är ett exempel som inkluderar luftflödet till en anläggning, temperaturförändringar i 
till- och frånluften och behovet av energi för att nå önskad temperatur under den varmaste 
tiden i Sverige. 
Det är gjort för att ge en tydligare men generell bild av hur systemet som redovisats i 
kapitel 9 kan komma att se ut och bör inte användas som referens vid faktisk projektering. 
 
Förutsättningar 
 
Sommar 
Utomhus temperatur  25 oC 
Önskad tilluftstemperatur  17 oC 
Instrålad effekt   1000 W/ m2 
Luftfuktighet utomhus 50 % relativ 
Tilluft luftfuktighet  50 % relativ 
 
Vinter 
Utomhus temperatur  -18 oC 
Önskad tilluftstemperatur  20 oC 
Instrålad effekt   - 
Luftfuktighet utomhus 90 % relativ 
Tilluft luftfuktighet  40 % relativ 
 
Lokalen 
Lokalens yta 70.000 m2.  
Luftflöde in/ut  3 l/s,m2  (210 m3 luft per sekund.) 
Till/frånluft tryck  250 Pa 
Uteluft tryck    50 Pa 
Köldmedium, Econet  R 407 c 
 
Econet 
Aggregat    12 st 
Luftomsättning  18 m3/s styck 
Drift    7 dagar/vecka 17 h/dag 
 
 
CW 10 
Matningsflöde   15 l/min  
Matningstemp.  90 oC  
*Ths (värmesänkans temp.) 20-40 grader 
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Värmeeffekt (värmesänka)  30 kW 
**Värmesänkans flöde 30 l/min 
***Laddningseffekt   13-20 kW 
Kyleffekt    2-9 kW (Ths 20-40 oC) 
Kylmedie temp   10 oC,  
Kylmedie flöde  15 l/min 
 
 
* Ths är temperaturen på flödet som kommer från värmesänkan. 
 
** Värmesänkan är källan dit värmen går och används. Bra exempel på värmesänka är 
en värmeväxlare i marken typ vattenslingor, en sjö eller annan stor massa som håller en 
låg temperatur. 
 
*** Laddningseffekt  är den effekt som den kemiska värmepumpen laddas med. Ju större 
skillnaden är mellan inkommande effekt från värmekällan och returen av värmesänkan 
desto högre laddningseffekt fås. 
 
 

Beräkning 
 
Exemplet hanterar kylbehovet för en väldigt stor anläggning. 
 
Behovet av kyla finns i Sverige idag enbart under ett fåtal månader om året och för 
exemplet används 17,7 MWh kyla under året (se figur 11). Av denna mängd återvinns 5,7 
MWh vilket medför ett behov av 12 MWh kyla på en antagen drifttid av en månad, 510 
timmar.  
Exemplet är räknat per Econet och figur 11 visar ett aggregat, totalt behövs 12 stycken 
Econet-aggregat. 
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Figur 11. Graf över energihantering. 
 
Den kemiska värmepumpen klarar att leverera mellan 2 och 9 kW kyla beroende på hur 
effektiv värmesänka som finns. För exemplet antas att värmesänkans temperatur är 30 oC 
och matningsflödet har en temperatur på 90 oC. Önskad temperatur på köldmediet antas 
vara 10 oC. Detta ger en producerad kyleffekt av 6 kW. 
I exemplet antas att det finns nog med solfångare för att låta den kemiska värmepumpen 
gå på full effekt under hela drifttiden, vilket är 17 timmar/dygn. För att klara detta behövs 
en ackumulatortank som klarar av att hålla en sådan mängd varmt vatten att processen 
kan fortsätta även då solen inte lyser tillräckligt starkt. Varje aggregat producerar då 102 
kWh kyla per dygn. 
 
6 * 17 = 102 kWh/dygn 
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För att klara av 12 MWh under 30 dagar behövs alltså 4 stycken kemiska värmepumpar.  
 
12.000 / (102 * 30) = 3,9 st 
 
Enligt de beräkningar som gjorts i Acon, FläktWoods kalkylprogram, behövs ett flöde på 
6,4 l/s för att kyla tilluften vilket är mer än 6 gånger så mycket som 4 stycken kemiska 
värmepumpar klarar av att leverera. Detta flöde går alltså inte att utnyttja direkt från de 
kemiska värmepumparna till Econeten utan en ackumulatortank behövs. Hur stor denna 
ska vara måste räknas på där risken för många extremt varma dagar i rad vägs mot 
kostnaden och utrymmet för en stor tank. 
 
Varje kemiska värmepump rekommenderas ha en matningseffekt på 15-20 kW värme. 
För att kunna köra 48 stycken kemiska värmepumpar vilket är vad som behövs för hela 
anläggningen (4 stycken per Econet, 12 Econet) på full effekt i en månads tid behövs en 
solvärmeproduktion på 720–960 kW under 17 timmar per dygn. För att få ett jämt värde 
sätts behovet till 850 kW. 
 
48 * 15 = 720 kW 
48 * 20 = 960 kW 
 
Den totala värmeenergin som behövs till de kemiska värmepumparna är 434 MWh. 
 
850 * 17 * 30 = 434 MWh 
 
För exemplet antas att solfångarna kan gå för full effekt 9 timmar per dygn under denna 
period. Övrig tid är produktionen noll. Då en hög temperatur på flödet mot de kemiska 
värmepumparna behövs kommer verkningsgraden att sjunka på solfångarna. 
Verkningsgraden antas till 50 % och instrålad effekt 1000 W/m2. 
Då behövs drygt 3.200 m2 solfångare. 
 
(1000 * 0,50 * 9 * 30) / 1000 = 135 kWh/m2. 
434.000 / 135 = 3214 m2 
 
 
 
När produktionen överstiger behovet lagras värmen och kylan i ackumulatortankar för 
senare användning. Skulle värmen inte behövas för kyla och solen går ner finns kanske 
ett behov av varmvatten eller värme istället. Annars sparas energin till kommande dag. 
 
 
SFP värdet (specifik fläkteffekt) ska enligt Boverket hållas under 2,5 kW/(m3/s) för ett 
system med från och tilluft med värmeåtervinning. Ett mål som uppfylls då exemplets 
värde ligger på 2,3 kW/(m3/s). Detta värde ska dock helst ligga under 2,0 kW/(m3/s) och 
kommer kanske ändras till just detta i framtiden. 
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När alla flöden finns tillgängliga kan Econeten återvinna cirka 60 % av energin. 
 
 

Diskussion 
 
Med en verkningsgrad på omkring 50 % för solfångarna och en energikonvertering på 
cirka 1/3 av inkommande energi för de kemiska värmepumparna så blir verkningsgraden 
för systemet alltså drygt 16 %. Det är ungefär samma verkningsgrad som en kommersiell 
solcell idag.  
 
0,5 * 0,33 = 0,165 = 16,5 % 
 
Med ett kylaggregat som håller 100 % verkningsgrad skulle det alltså vara samma 
utvunna energi i slutänden. 
Priset för en kW solfångare är dock billigare än motsvarande installerad effekt solceller 
även efter förlusten i konverteringen från värme till kyla gjorts i den kemiska 
värmepumpen. Idag beräknas solcellsanläggningar kosta cirka 50.000 sek per kWp 
(Energibanken) och motsvarande kostnad blir i detta exempel 30-40.0000 sek per kWp 
för solfångarna. Då har dock inte kostnaden för de kemiska värmepumparna räknats in! 
 
100 / 16,5 = 6 
1 kW kyla = 6 m2 solfångare 
 
1 m2 solfångare = 5.000 sek. Kringutrustning tillkommer! 
6 * 5.000 = 30.000 sek 
 
 
Det krävs en stor area solfångare för att tillgodose kylbehovet med denna metod. Det 
krävs också en stor värmesänka för en så pass stor anläggning. Om det inte finns en källa 
som kan nyttja och/eller kyla ner den värme som kommer ur de kemiska värmepumparna 
kommer verkningsgraden att sjunka ytterligare och lösningen blir dyrare. 
Effekten till värmesänkan kommer att bli kyleffekten plus matningseffekten. I exemplet 
skulle detta alltså bli ungefär 1,15 MW. Det räknas fram med inkommande effekt plus 
utgående kyleffekt. 
 
(18 + 6) * 48 = 1152 kW 
 
och 
 
(1152 * 17) / 1000= 19,5 MWh/dygn 
 
Detta är räknat för dom 17 timmar per dygn som de kemiska värmepumparna står och 
producerar kyla. Finns möjligheten att sprida restvärmen över dygnets alla 24 timmar 
sänks effekten som måste spridas från 1150 kW till cirka 815 kW. 
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19.500 / 24 = 815 kW 
 
Det är väldigt mycket effekt som ska spridas eller utnyttjas. 
 
Detta har bara handlat om kylbehovet och luftomsättningen en varm sommar. 
Solfångarna är naturligtvis inte till för att enbart kyla anläggningen, utan det dom är 
producerade för är ju för att värma vatten. Beroende på väder och energibehov kommer 
solfångarna att täcka olika stora andelar av värmebehovet i anläggningen. Med en effekt 
på drygt 1,6 MW för ovanstående area då solen skiner är det ett energiflöde som kan 
täcka stora delar av det värmebehov som finns. 
 
(3200 * 1 * 0,5) / 1000 = 1,6 MW 
 
Denna effekt ökar om temperaturen på vattnet kan vara lägre än de 90 oC som behövs för 
att de kemiska värmepumparna ska kunna drivas optimalt. 
För att beräkna lönsamheten med en anläggning av detta slag behövs beräkningar på hur 
många dagar av året som solfångarnas effekt ersätter annan energikälla och till vilken 
grad. 
 
 

Pris 
 
Varje kvadratmeter solfångare av modell heat pipe beräknas kosta 5.000 sek. Därtill 
tillkommer all kringutrustning. 
Varje Econet kostar omkring 1.350.000 sek. 
Priset på en kemisk värmepump är inte känt i skrivandets stund. 
 
En noggrannare prisuppskattning görs inte här då det bör göras ordentligt eller inte alls 
för att undvika missvisande resultat. Att göra en beräkning för projektering av ett system 
av denna sort kräver mer detaljerad information kring hela systemets uppbyggnad då 
driften av pumpar, fläktar och underhåll på hela systemet kommer att bidra med en stor 
kostnad.
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11 Slutdiskussion  
 
Det har varit ett lärorikt arbete där jag spenderat i princip hela min tid med att undersöka 
saker jag tyckt varit intressanta. Detta har lett till ett väldigt spritt resultat men eftersom 
detta fortfarande är en del av mina studier tycker jag det varit positivt i utbildningssyfte. 
Mitt mål vid sidan av målet, så att säga, har varit att jag ska lära mig något och utvecklas 
vilket jag har gjort. Många intressanta människor och företag har på något sätt blivit 
inblandade. 
 
Från arbetets början försökte jag finna en ekonomiskt hållbar lösning för att utvinna kyla 
med hjälp av värme då jag hade velat fokusera på detta område. Tyvärr fann jag inte en 
fungerande lösning av detta förrän långt in i arbetet. En lokal lösning för att tillgodose sitt 
kylbehov på ett miljövänligt sätt tror jag kommer att vara ett område som utvecklas 
mycket de närmaste åren.  
 
Arbetet som nu gjorts är en förstudie för potentiella lösningar och förslagen behöver 
utvecklas ytterligare för att verkligen utvärderas. Några av lösningarna skulle nog passa 
som andra examensarbeten där studenter får utveckla och utvärdera om idéerna kan bli 
verklighet ur både ekonomiskt och tekniskt perspektiv. 
 
Det var intressant att tillslut finna en lösning som ligger i startgropen. Jag talar då om 
effektiv och kontinuerlig konvertering av värme till kyla. Effektiviteten i systemet 
behöver bli bättre för att kunna bli verkligt gångbar. Kommer det att finnas ett 
marknadsintresse så tror jag det kommer att bli en verklig konkurrent till de idag mer 
väletablerade solcellerna som utvinner elektricitet för som sedan kan omvandlas till kyla.  
Sättet att lyckas utvinna kyla ur värme utan stor miljöpåverkan är något jag tror kommer 
att spela enormt stor roll för en stor del av världen i framtiden.  
 
Andra idéer som tas upp i arbetet som olika former av tak med solceller och solfångare 
kräver mindre fördjupningsarbete då det är frågan om redan väletablerade tekniker. Att 
de är väl beprövade tekniker och system innebär en säkrare investering, men som student 
har jag velat ligga i framkant och försökt hitta morgondagens lösningar. 
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