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Sammanfattning 

Kylanläggningar som förser kylabonnenter med kyla har många gånger problem med 
toppeffekter. Dessa är kortvariga kylbehov som fordrar betydligt högre kyleffekter är normalt 
och inträffar bland annat vid höga utetemperaturer. Installerade kylanläggningar är sällan 
dimensionerade för att klara toppeffekter. Då toppeffekter inträffar kan t.ex. innertemperaturer 
hos en kylabonnent med komfortkyla därför stiga till oacceptabla nivåer. Detta examensarbete 
visar att det är möjligt att konstruera kyllager med flytande vatten som kan medföra en 
minskning av fast årskostnad för kylanläggningar med fjärrkyla, eller undvika att installerad 
effekt behöver utökas i kylanläggningar med egna kylmaskiner. Detta kan leda till möjliga 
vinster ur miljö- och ekonomiaspekter. Detta är möjligt genom att kylenergin som behövs 
under dygnet i förhand ackumuleras under tidpunkter då kylbehovet är lägre än den 
kylproducerande enhetens installerade effekt. 

Nyckelord:  

Ackumulering av kyla, toppeffektsreduktion, fjärrkyla, korttidslagring av kyla, termiska lager, 
kylanläggningar. 

Abstract 

Chiller plants that provide loads with cooling are commonly exposed to cooling power peaks. 
These are short cooling demands that require significantly higher cooling powers than 
normally and usually occur during high outdoor temperatures. Existing plants are rarely 
dimensioned to handle such high, short lived cooling demands. When cooling power needs 
peaks indoor temperature, for example in a comfort cooling system, can rise to unacceptable 
levels. This thesis shows that it is possible to construct a cold storage for liquid water that 
provides the ability of decreasing yearly fixed cost for plants provided by district cooling or to 
avoid the need of increasing installed cooling power capacity in plants with local chillers 
while creating possible environmental- and economical profits. This is possible due to storing 
of cooling energy needed for the upcoming day during times of the present day when cooling 
needs are lower than the cold generating units installed power. 
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1. Inledning 

1.1  Bakgrund 

Företaget TQI Consult Väst önskar utreda olika möjligheter för ackumulering av kyla för 
användning inom olika VVS-applikationer. Man har sett tendenser inom branschen som visar 
att detta är ett område på framväxt, vars applikation allt mer skulle kunna användas vid 
svenska kylabonnenter i framtiden. Företaget är intresserat av att utreda huruvida 
ackumulering av kyla i vatten kan användas för att motverka eller helt lösa problemet med 
höga toppeffekter i kylanläggningar hos kunder med dessa behov. Man önskar även finna och 
genomlysa positiva och negativa aspekter av ackumulering och skapa en bild av praktiska 
frågor, som krav på utrymme för lagervolymer, investerings- och driftkostnader och 
effektivitet. 

Lagring av kyla kan även ske i form av is. Att hantera is fordrar olika tekniska lösningar, då is 
är ett fast material och inte kan transporteras genom pumpning på samma sätt som flytande 
vatten. Islagring är däremot utrymmeseffektivt då den latenta värmen som kan upptas av is i 
fasövergången mellan is och vatten är stor. Det finns flertalet olika metoder för generering, 
lagring och användning av is för lagring av kyla. Gemensamt för dessa är att de kräver olika 
typer av speciell utrustning och tekniska lösningar. Att lagra kylvatten kan därför vara 
enklare, om utrymmesfrågan inte är den högst prioriterade faktorn (Dincer & Rosen, 2011, 
s.157-178). 

Flertalet köldmedier som använts historiskt i kylmaskiner och värmepumpar är idag förbjudna 
i hela eller delar av världen medan andra successivt fasas ut genom nyinstallationsförbud eller 
andra restriktioner. Anledningen är att dessa haft ett betydande bidrag till nedbrytningen av 
ozonskiktet. Köldmedier kan dock ha påverkan på både ozonskiktet såväl som 
växthuseffekten. Många köldmedier, som idag används, fungerar som växthusgaser och det är 
önskvärt att minska läckaget av dessa till atmosfären (Naturvårdsverket, 2013). 

Högre krav ställs på nya kylmaskiner såväl som på nya köldmedier. En gemensam nämnare 
för problemet torde vara att åstadkomma ett bättre nyttjande av köldmediemängd, vilket 
innebär att en kylmaskin bör kunna utföra sitt syfte med minsta möjliga volym köldmedium. 
En minimal köldmediumvolym per maskin skulle minska utsläppsmängden av köldmedium 
till atmosfären vid haveri. Om mindre mängd köldmedium behöver inhandlas vid en 
installation kan detta även innebära en kostnadsbesparing. 

Behovet av kyla för en större kylabonnent är sällan konstant, utan varierar med tiden. Detta 
medför att det kan finnas stora kyleffektbehov under korta tidsperioder, s.k. toppeffekter. En 
installerad kylanläggning är normalt dimensionerad att klara av alla återkommande normala 
kyleffektbehov. Kylanläggningar dimensioneras normalt för att klara ett bestämt driftfall som 
kan baseras på olika modeller.1 Om dimensionering görs för att klara toppeffekter medför det 
att kylanläggningen riskerar att bli överdimensionerad för de vanligaste driftfallen, vilket 
resulterar i dyrare investeringar än nödvändigt och med risk att kylmaskiner arbetar i ett icke 
optimalt driftområde, med sänkt verkningsgrad som följd. 

Om kyla kan ackumuleras i tillräcklig omfattning möjliggörs för kylmaskiner att konstant 
arbeta i ett bra driftområde med god verkningsgrad under ett längre tidsintervall. Om den kyla 
                                                 
1 Peter Larsson, VD, TQI Consult Väst. Diskussion om kylbehov den 18:e november 2014. 
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som ackumulerats då kyleffektbehovet varit lågt sedan kan användas för att motverka 
toppeffekter, försvinner kravet på att utöka installerad kyleffekt. Båda dessa aspekter skulle 
kunna leda till bättre driftsekonomi och mindre miljöpåverkan. 

1.2 Syfte 

Syftet med detta examensarbete är att utreda huruvida det vid en större kylabonnent är möjligt 
att på ett praktiskt och ekonomiskt försvarbart sätt ackumulera kyla i flytande vatten, för att 
på så sätt motverka effekttoppar i kylanläggningen istället för att behöva utöka 
kylanläggningens installerade effekt. 

1.3 Frågeställningar 

Hur ser problemen med toppeffekter ut för kylanläggningar vid större kylabonnenter idag och 
vilka energimängder rör det sig om som behöver ackumuleras? 

På vilka sätt går det att lagra vattenburen kyla och hur skiljer sig dessa lösningar åt i 
konstruktion, effektivitet, förluster och kostnader? 

Vilka temperaturintervall hos det termiska lagret är lämpliga i dessa typer av lösningar? 

Vilka driftkostnader och investeringsbelopp skulle dessa lösningar fordra? 

Hur kan sekundära system i kylanläggningen och kylabonnenten komma att påverkas och vad 
fordras av dessa system? 

Är det möjligt att på ett praktiskt och ekonomiskt försvarbart sätt ackumulera kyla i flytande 
vatten, med bibehållen installerad kyleffekt, för att med denna motverka effekttoppar istället 
för att öka kylanläggningens installerade effekt? 

1.4 Avgränsningar 

Arbetet kommer endast att beröra lösningar som är intressanta för större kylabonnenter i 
Sverige. Arbetet begränsar sig även till de lösningar som använder vatten i flytande form som 
aktivt energibärande medium för att lagra kyla. Arbetet avser undersöka korttidslagring av 
kyla, och kommer därför ej att beröra säsongs- eller långtidslagring. 

Arbetet avgränsas även till att endast beröra passiva lösningar i den meningen att lösningarna 
inte innehåller värmepumpar i lagerlösningen. Aktiva apparater (värmepumpar/kylmaskiner 
etc.) kommer ej att användas i annat fall än som ursprunglig källa för den kyla som avses 
lagras. 

Vidare är detta examensarbete avgränsat till att undersöka och presentara generella lösningar 
utifrån data från en verklig referensanläggning. Några specifika exempel lösningarna som 
presenteras här kommer därför inte att presenteras i denna rapport annat än för 
referensanläggningen. 
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2. Metod och material 

Nedan följer en beskrivning om hur arbetet genomförs. 

2.1 Val av metod 

Arbetets genomförs med hjälp av litteraturstudier för inhämtning av fakta. För framställning 
av modeller och principer hämtas fakta från dessa samt hjälp av lämpliga personer i branschen 
som kan tänkas inneha lämplig kompetens och kunskap. Enklare beräkningar kommer att 
göras för hand. För eventuellt mer omfattande beräkningar används kalkylprogrammet 
Microsoft Excel 2010 som tillhandahålls av värdföretaget. 

Först undersöks och väljs en verklig referensanläggning hos en kylabonnent och den typiska 
karaktäristiken för denna utreds. Vidare görs en utredning om möjliga lagerlösningar och 
förutsättningar för dessa. Resterande del av rapporten utgörs av tekniska- och ekonomiska 
beräkningar för de olika lösningarna. Som kylkälla används antingen egna kylmaskiner eller 
fjärrkyla. 

2.2 Interna samtal 

Med interna samtal avses här muntliga samtal, intervjuer och e-postkorrespondens med 
ämneskunniga personer i värdföretaget, i andra företag med relation till värdföretaget eller 
externa personer med särskilda kunskaper eller specialkompetens. Interna samtal avses främst 
att användas för inhämtande av verkliga data och/eller praktiska erfarenheter med koppling 
till området, som kan användas i arbetet. 

2.3 Begrepp och definitioner 

I denna rapport används begreppet kylanläggning generellt för system med innehållande 
komponenter som producerar, lagrar och levererar kyla till en förbrukare. Förbrukaren kallas i 
detta arbete för kylabonnent och kan utgöras av en enskild byggnad, en större fastighet eller 
en annan avgränsad och godtycklig förbrukare av kyla. 

3. Större kylabonnenters kylbehov 

Med kylbehov avses de effekt- och energimängder som fordras av en kylanläggning för att 
denna skall uppnå sitt syfte. Ett exempel på detta är en kylanläggning som syftar till att hålla 
temperaturen i ett utrymme hos kylabonnenten vid en viss nivå, t.ex. 20 °C. Kyleffektbehovet 
motsvarar då den effekt som kylanläggningen ska ha förmåga att bortföra vid 
dimensionerande driftfall, och kylenergibehovet motsvarar den energimängd som 
kylanläggningen skall klara av att bortföra från utrymmet över en tidsperiod, vanligen ett 
dygn2. 

Kyleffekt- och kylenergibehov för komfortkyla beror av en mängd faktorer. Val av 
komfortkrav (innertemperatur, ventilationsflöde etc.) i utrymmet, antal personer och vilken 
aktivitet som pågår i byggnaden är avgörande för behov av kyla. Därtill kommer 
byggnadsspecifika faktorer som solinstrålning, ventilationsprincip, värmelagringsförmåga, 
geografiskt läge etc. som även dessa är ytterst relevanta för kylabonnentens kylbehov. 
Kylbehovet bygger på värmebalans i byggnaden. Att utföra beräkningar med resultat som 
                                                 
2 Peter Larsson, VD, TQI Consult Väst. Diskussion om sampling av kyleffekt hos kunder den 10:e september 
2014. 
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ligger nära verkligheten är oftast komplicerat. Att för hand beräkna en byggnads kylbehov 
utan hänsyn till värmelagringsförmågan kan resultera i en kraftig överskattning av det 
verkliga kylbehovet (Warfwinge & Dahlblom, 2010, s.3:2). 

Behovet av kyla följer byggnadens värmelast (interna värmekällor, solinstrålning etc.). Om en 
konstant innetemperatur är önskvärd, innebär det att kylenergibehovet är detsamma som den 
värmeenergimängd som måste bortföras över tid för att innetemperaturen ej ska överstiga den 
önskvärda. En byggnads värmelast (överskottseffekt) är ej konstant över tid, utan varierar 
kraftigt över dygnet och året till följd av yttertemperatur, solinstrålning, väder m.fl. 

3.1 Baslast och rörlig last 

Användningen av kyla varierar mellan olika kylabonnenter. En del abonnenter har endast ett 
kylbehov under sommarhalvåret, medan större abonnenter kan ha ett kylbehov året runt. Den 
senare kan sägas ha en baslast, dvs. en grundläggande kyleffekt som nästan är konstant. 
Utöver baslasten tillkommer sedan rörlig last, som varierar med tiden. Summan av dessa 
utgör kyllasten för abonnenten (Nationalencyklopedin, 2014a). 

 

Figur 1 Fjärrkylaeffekt hos abonnent, period jan-jun. 

I Figur 1 visas trenden av fjärrkylaeffekt hos en abonnent3 under perioden januari till juni ett 
driftår. Ur trenden kan utläsas en baslast av ca 25-50 kW under perioden. Den rörliga lasten är 
relativt liten under vintermånaderna, för att sedan öka under våren. Observera effekttopparna i 
trenden, som börjar inträffa regelbundet i andra halvan av april månad. Dessa är i 
                                                 
3 Peter Larsson, VD, TQI Consult Väst. Karaktäristik för fjärrkylaeffekt hos kund till företaget överlämnat den 
5:e september 2014. 
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storleksordningen 250 – 400 kW, vilket är nästan tio gånger större än baslasten. I maj månad 
är några av toppeffekterna närmare 500 kW. 

3.2 Storleksordning energi och effekt 

Att på förhand skapa en uppfattning om hur kyleffektbehovet hos en abonnent varierar över 
dygnet är svårt. Två abonnenter med samma yttre förhållanden (geografisk placering, 
solinstrålning, utetemperatur, etc.) kan ha väsentligt skilda karaktäristik på trenden över 
kyleffekt under samma dygn. Detta beror på de inre förhållanden som abonnenterna har. 
Exempel på inre förhållanden är byggnadskonstruktion och storlekt, klimatskalets egenskaper, 
typ av aktivitet och antalet människor i byggnaden etc. (se avsnitt 3). 

I figur 2 visas trenden över kyleffekt (blå) för en verklig kylanläggning4 belägen hos en 
abonnent i Stockholmsområdet under ett typiskt sommardygn i augusti år 2014. 
Kylanläggningen ingår i ett tidigare projekt som utförts av TQI och data härstammar från 
verkliga driftmätningar. Denna kylanläggning används som referensobjekt i denna rapport, 
och kallas vidare för referensanläggning. I figuren är även utritat utetemperatur (grå) för orten 
(Solna) med data från temperatur.se (2014). 

 

Figur 2 Dygnstrend kyleffekt för referensanläggning. Blå kurva är kyleffekten för referensanläggningen 
och orange kurva är dess dygnsmedelvärde. Utetemperatur är utritad som grå kurva. 

Ur trenden kan utläsas att referensanläggningen har en baslast under dygnet i 
storleksordningen 50 kW. Toppeffekten för referensanläggningen är i storleksordningen 
350 kW under detta dygn och inträffar mitt på dagen. Observera att denna är ca 7 gånger 
större än baslasten. Medelkyleffekten (orange) för dygnet är också utritad. Denna är ca 
150 kW för referensanläggningen under givet dygn. 

                                                 
4 Peter Larsson, VD, TQI Consult Väst. Karaktäristik för kyleffekt hos kund till företaget överlämnat den 10:e 
september 2014. 

0

5

10

15

20

25

0

50

100

150

200

250

300

350

400

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

U
te

te
m

p
e

ra
tu

r 
[°

C
]

K
y

le
ff

e
k

t 
[k

W
]

Tid på dygnet

Referensanläggning



6 

 

Figur 3 Dygnstrend kyleffekt för en annan kylanläggning som exempel. Kurvornas betydelse likt figur 2. 

I figur 3 visas trenden för en annan kylanläggning5 under samma dygn, belägen vid en annan 
kylabonnent i samma region som referensanläggningen. Trenden för denna 
exempelanläggning har liknande karaktäristik som trenden för referensanläggningen. 
Observera att effekterna för de båda kylanläggningarna är olika samt att den senare har en 
större baslast, i storleksordningen 40 kW. I detta fall är toppeffekten ca 3,5 gånger större än 
baslasten. Här är medelkyleffekten under dygnet ca 75 kW. 

Observera att kyleffekten inte nödvändigtvis följer utetemperaturen, vilket illustreras för både 
referensanläggningen och det senare exemplet i figur 2 respektive 3. 

Mängden termisk energi som bortförs av en kylanläggning från en kylabonnent under en 
bestämd tidsperiod är detsamma som integralen av kyleffekten som visas av ekvation 1. 

�� = .��      (1) 

Då ett dygnsintervall betraktas kan integralen istället skrivas enligt ekvation 2 där 
integrationsgränserna motsvarar dygnets timmar. 

������� = . ��
/0
1      (2) 

Den termiska energi som bortförs av kylanläggningen från kylabonnenten under ett dygn 
motsvaras av arean mellan kyleffektens graf och den vågräta axeln (se figur 2). Denna area är 
lika stor som den area som täcks mellan medeleffektslinjen och den vågräta axeln. Sambandet 
härrör ur integralkalkylens medelvärdessats som beskrivs av ekvation 3, där konstanten f(c) är 
ett medelvärde för funktionen f(x) i intervallet [a, b] (Banner, 2007, s.351). 

. 2(4) 64&
� = 2(�) ∗ (8 − :)    (3) 

                                                 
5 Peter Larsson, VD, TQI Consult Väst. Karaktäristik för kyleffekt hos kund till företaget överlämnat den 10:e 
september 2014. 
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Detta innebär att samma mängd termisk energi kan bortföras per dygn från kylabonnenten 
med en kylanläggning som arbetar med en konstant kyleffekt. Den konstanta kyleffekten är då 
densamma som dygnsmedelvärdet av kyleffekten hos motsvarande kylanläggning som arbetar 
med en variabel kyleffekt som följer abonnentens kyleffektbehov. 

Nedan följer exempel på ovanstående resonemang tillämpat på referensanläggningen. 

Tabell 1. Kyleffekt första del av dygnet för referensanläggning. Klockslag och effekt [kW]. 
01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 

40 29 50 60 140 80 161 230 289 320 351 300 

 
Tabell 2. Kyleffekt andra del av dygnet för referensanläggning. Klockslag och effekt [kW]. 
13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 00:00 

359 341 369 181 39 50 40 41 50 49 60 40 

 

Medelvärdet för kyleffekten beräknas med ekvation 4 där Pn är kyleffekten för ett specifikt 
klockslag och n är antalet klockslag, vilket är 24 st. över ett dygn. Data från tabell 1 och 2. 

�������.
���� = ∑<=
�      (4) 

Dygnsmedelvärdet för kyleffekten under aktuellt dygn blir för referensanläggningen ca 
153 kW. Insättning av värden i ekvation 3 ger 

. ��(ℎ)6ℎ =/0
1 153 ∗ (24 − 0) = 3672	(Gℎ.  

Ovanstående är den termiska energi som referensanläggningen bortfört från kylabonnenten 
under gällande dygn. Denna energi skulle likväl kunna bortföras under samma dygn med en 
kylanläggning som arbetar med den konstanta kyleffekten 153 kW, förutsatt att kyla kan 
lagras. 

I figur 2 och 3 utgör arean mellan kyleffektens graf och medeleffektslinjen differensen i 
termisk energi. Om en kylanläggning med konstant kyleffekt likt den ovan skulle tillämpas 
under rådande dygn, innebär det att arean mellan graferna på undersidan av 
medeleffektslinjen utgör kyla som behöver kunna lagras. Area som ryms mellan de båda på 
ovansidan av linjen utför en värmemängd som måste kunna bortföras av den lagrade kylan. 
Då anläggningen arbetar konstant med medeleffekten, blir dessa areor totalt lika stora, vilket 
tydliggörs i figur 4 och 5. 
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Figur 4 Kylenergi som area under kyleffektsgrafen för referensanläggningen. 

I figur 4 visas kyleffektens graf för referensanläggningen. Arean under denna motsvarar 
dygnets kylenergi. 

 

Figur 5 Kylenergi som area under graf för kyleffektens dygnsmedelvärde för referensanläggningen. 

I figur 5 är medeleffekten av kyleffekten i figur 4 utritad. Arean under medeleffektslinjen i 
figur 5 är lika stor som arean under grafen i figur 4, och dessa båda driftfall levererar således 
lika stor kylenergimängd under dygnet med hjälp av olika effekter, enligt integralkalkylens 
medelvärdessats. 

3.3 Kylmaskiner 

En kylmaskin fungerar vanligvis på samma sätt som en värmepump, en apparat som genom 
tillförsel av energi, oftast mekaniskt arbete, transporterar termisk energi från en lägre 
temperatur till en högre.  Maskinen brukar kallas värmepump om värmekällan vid högre 
temperaturen är av praktisk nytta, och kylmaskin om värmesänkan vid lägre temperaturen 
utgör nyttan (Alvarez, 2011, s.704). 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

0
1

:0
0

0
2

:0
0

0
3

:0
0

0
4

:0
0

0
5

:0
0

0
6

:0
0

0
7

:0
0

0
8

:0
0

0
9

:0
0

1
0

:0
0

1
1

:0
0

1
2

:0
0

1
3

:0
0

1
4

:0
0

1
5

:0
0

1
6

:0
0

1
7

:0
0

1
8

:0
0

1
9

:0
0

2
0

:0
0

2
1

:0
0

2
2

:0
0

2
3

:0
0

0
0

:0
0

K
y

le
n

e
rg

i 
[k

W
h

]
Kylenergi variabel

Kylenergi

0

50

100

150

200

250

300

350

400

0
1

:0
0

0
2

:0
0

0
3

:0
0

0
4

:0
0

0
5

:0
0

0
6

:0
0

0
7

:0
0

0
8

:0
0

0
9

:0
0

1
0

:0
0

1
1

:0
0

1
2

:0
0

1
3

:0
0

1
4

:0
0

1
5

:0
0

1
6

:0
0

1
7

:0
0

1
8

:0
0

1
9

:0
0

2
0

:0
0

2
1

:0
0

2
2

:0
0

2
3

:0
0

0
0

:0
0

K
y

le
n

e
rg

i 
[k

W
h

]

Kylenergi konstant

Kylenergi



9 

I denna rapport används data för verkliga kylmaskiner som hämtats från leverantör i 
branschen. 

3.4 Fjärrkyla 

Då flera fjärrkyleleverantörer tar ut en kostnad baserad på uttagbar toppeffekt hos 
kylabonnenten, finns det hos fjärrkylaanslutna kunder en möjlighet att spara pengar om 
toppeffekter i kyllasten istället kan täckas på annat sätt än med direkt fjärrkyla. Det kan i 
framtiden, med större mängd utbyggd fjärrkyla i Sverige, bli fråga om olika restriktioner från 
fjärrkylaleverantörer, vars produktionsanläggningar och leveranssystem har svårt att klara 
kylbehoven under toppeffekter (Marklund, Svensson, Yllman & Boberg, 2013). 

4. Termiska lager 

Anordningar för lagring av termisk energi kallas termiska lager. Det finns en mängd olika 
typer av lösningar för dessa anordningar och vilken lösning som är bäst lämpad beror på 
tillämpningen samt vad det termiska lagret syftar att utföra. Termiska lager kan användas till 
en mängd olika syften. 

4.1 Kylenergi och ackumulering av kyla 

Kyla kan definieras som avsaknad av värmeenergi och är ett relativt begrepp. För att en 
volym skall kunna sägas innehålla kyla gentemot en annan volym, måste denna ha möjlighet 
att uppta värmeenergi från den senare utan att energi tillförs det termodynamiska systemet 
utifrån (Wikipedia, 2014a). 

Att tala om kylenergi och ackumulering av densamma är motsägelsefullt enligt ovanstående. 
Att ackumulera kyla innebär att man under ackumuleringen bortför värmeenergi från 
ackumulatorn, för att på så vis skapa en värmesänka med kapacitet att uppta framtida 
värmeenergi (Dincer & Rosen, 2011, s.142). 

I denna rapport används begrepp som lagring av kyla och kylenergi baserat på ovanstående. 

Oavsett applikation har alla termiska lagringslösningar gemensamt att de arbetar cykliskt, 
vanligtvis över dygn eller säsonger. Det finns goda fördelar med termisk energilagring. Bland 
dessa finns möjligheterna att ta tillvara på överproduktion av värme eller kyla i anläggningar 
där sådan överproduktion kan inträffa (Dincer & Rosen, 2011, s.90). 

4.2 Köldlager 

Termisk lagring av kyla ger en rad fördelar. Bland dessa finns möjligheten att installera en 
kylproduktionsanläggning med lägre kapacitet, då denna i lägre grad behöver klara av toppar i 
kyleffektbehovet hos kylabonnenten. Följderna av en mindre kylproduktionsanläggning kan 
bli att kringkomponenter, så som kyltorn, pumpar, etc. även de blir mindre och även att 
eldistributionssystemet till kylanläggningen kan dimensioneras ned. Vidare finns möjligheter 
till kostnadsbesparing då kylproduktion kan ske nattetid och utnyttja ett lägre dygnsmässigt 
elpris om möjligt. Dessutom kan vissa kylmaskiner arbeta med högre effektivitet nattetid, om 
hänsyn tas till att en lägre kondenseringstemperatur i form av uteluftstemperaturen finns 
tillgänglig vid denna tid på dygnet (He & Martin, 2005). 

Heier delar in termiska lager i två huvudkategorier, passiva och aktiva. Med aktiva termiska 
lager menas lösningar som fordrar tillför energi i form av arbete, t.ex. pumparbete, för att 
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utföra sin uppgift. Med passiva system menas istället lösningar där lagret i och med 
temperaturdifferens som drivkraft utför sin uppgift utan tillför energi från omgivningen. 
Exempel på passiva termiska lager är byggnadsstommar med stor värmelagringsförmåga, t.ex. 
betong eller konstruktioner där ett lagermedium är inbyggt i byggnadsstommen för att höja 
dess totala värmelagringsförmåga (Heier, 2013, s.10-11). 

4.3 Sensibelt lager 

Sensibelt värme definieras i Nationalencyklopedin (2014b) som den värmeenergi i ett 
medium som tar sig uttryck i temperatur. Sensibelt värme kallas ibland även för förnimbart 
värme. 

Sensibelt värme är enligt ovanstående definition bundet till temperatur. En förändring i 
sensibelt värme i ett medium kan således inte ske om temperaturen i mediet ej förändras. 

∆� = � ∗ � ∗ Δ�     (5) 

Värmeutbytet med ett sensibelt lager beskrivs av ekvation 5. 

4.4 Latent lager 

Latent värme definieras i Nationalencyklopedin (2014c) som den värmeenergi som upptas när 
ett medium smälter, förångas eller löses upp med hjälp av ett lösningsmedel vid konstant 
tryck och temperatur. 

Enligt energiprincipen kan samma värme avges av mediet om detta kondenserar eller fryser. 
Latent värme är enligt ovanstående den värmeenergi som upptas eller avges av mediet då 
detta ändrar aggregationstillstånd. 

Då latenta lagerlösningar baseras på fasövergångar i kylmediet kommer dessa lagerlösningar 
ej vidare att behandlas i rapporten. 

4.5 Passiva lager 

Passiva termiska lager existerar i praktiken i alla byggander i form av byggnadsstommens 
värmelagringsförmåga (Warfwinge & Dahlblom, 2010, s.4:4). 

Ett passivt termiskt lager är integrerat i byggnadens stomme. Drivkraften som utför 
värmeutbytet mellan lagret och utrymmet är temperaturdifferensen mellan dessa. Detta 
medför att passiva lager är, som namnet antyder, oreglerade. Den överförda värmeeffekten 
mellan utrymmet och lagret beror av temperaturdifferensen och minskar med minskad 
temperaturdifferens. Följden av detta blir att temperaturen i utrymmet varierar med dygnet, 
allteftersom lagret laddas och urladdas med värme (Heier, 2013, s.11). 

�� = � ∗ I
� ∗ ∆�      (6) 

Det termiska lagrets kapacitet, dvs. den värmemängd det kan uppta inom ett 
temperaturintervall bestäms av ekvation 5. Den överförda effekten mellan utrymmet och ett 
passivt lager beräknas med ekvation 6. Observera hur effekten beror av 
temperaturdifferensen. 

Passiva lagerlösningar kommer ej vidare att behandlas i denna rapport. 
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4.6 Aktiva lager 

Om en lagerlösning fordrar att energi tillförs för att denna ska uppnå sitt syfte räknas 
lösningen som ett aktivt lager. Ett vanligt fall är då en cirkulationspump måste förses med 
elektrisk energi för att lagerlösningen ska kunna fungera (Heier, 2013, s.12). 

Samtliga lösningar i detta examensarbete är av aktiv typ, då de på ett eller annat sätt fordrar 
att energi tillförs systemet genom att vatten pumpas mellan olika reservoarer. 

4.7 Skiktade lager 

Denna lagerprincip bygger på en samlad massa av lagermedium innesluten i en volym 
separerad mellan två temperaturnivåer där gränsen utgörs av en termoklin. 

En termoklin är, enligt Nationalencyklopedin (2014d), ett temperatursprångskikt i vatten där 
temperaturförändringen är stor över ett litet djupintervall. 

En stor fördel med ett skiktat lager är att detta utnyttjar sin volym till fullo, då varmt medium 
ligger skiktat ovanför kallt medium i samma behållare. Hela behållarens volym utnyttjas 
därmed. 

Ett skiktat lager bygger på att den varma respektive kalla volymen skiktas med varandra och 
bygger på de båda massornas skillnad i densitet till följd av deras olika temperaturer. 

Termoklinens storlek och beteende beror på flera faktorer, bland annat behållarens höjd, 
temperaturdifferensen mellan kall och varm massa, in- och utströmningshastighet till 
behållaren, konvektionsströmmar till följd av värmeutbyte med omgivningen etc. 
(Dincer & Rosen, 2011, s.113). 

I kyllagringsapplikationer är det vanligt att ett skiktat lager utformas med en kall temperatur 
av ca 4,5 °C och en varm temperatur av ca 15,5 °C. Det termoklina området i en sådan 
ackumulator är vanligen mellan 0,2 m till 0,4 m djupt. Speciella dysor och andra åtgärder 
fordras för att upprätthålla ett laminärt flöde in och ut från ackumulatorn, så att skiktningen 
inte störs. Termoklinen är i en kylapplikation likt denna känsligare för störning än i flera 
värmeapplikationer då densitetsskillnaden mellan vatten vid 4,5 °C och 15,5 °C är relativt 
liten. Vattenmassorna har därför lätt för att blandas med varandra. Termoklinen i ett skiktat 
lager är känslig och det är av intresse att hålla det termoklina området i ett skiktat lager så litet 
som möjligt. En högre ackumulatortank medför att en mindre andel av höjden utgörs av 
termoklinen (Dincer & Rosen, 2011, s.156-157). 

Då förutsättningarna för lagerlösningarna i detta arbete förhindrar användandet av stora 
temperaturdifferenser och stora variationer i in- och utflöden till lagerlösningen samt det 
faktum att ett skiktat lager gör sig bäst med tillgång till stor tankhöjd, anses vidare att skiktade 
lager ej är lämpliga för toppeffektsreduktion med konstant kylvattenproduktion. Dessa 
kommer ej vidare att behandlas. 
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5. Förutsättningar för lagring av kyla i vatten 

5.1 Utrymme för volymer 

För att praktiskt kunna konstruera ett termiskt lager fordras att utrymme och 
hanteringslösning finns för de volymer lagermedium som krävs för att hålla den fordrade 
energimängden. 

5.2 Konstant kylvattenproduktion 

Lösningar för lagring av kyla ska i denna rapport möjliggöra den kylproducerande enheten att 
konstanthålla sin effekt. För att uppnå detta ska produktionen av kylvatten hållas konstant, 
vilket innebär att till- och returtemperatur till den kylproducerande enheten är konstanta lika 
väl som massflödet. 

Värmeflödet (effekten) som kan överföras med hjälp av ett medieflöde, �� , till eller från en 
komponent där temperaturförändringen är Δ� beskrivs av ekvation 7. 

�� = �� ∗ � ∗ Δ�     (7) 

Då kylbehovet hos abonnenten varierar fordrar denna ett varierande massflöde av kylvatten. 
Denna massobalans löses genom ackumulering av kallt- respektive varmt kylvatten i ett lager. 

 

Figur 6 Ackumuleringskaraktäristik för referensanläggning. 
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I figur 6 visas ackumuleringskaraktäristik för referensanläggningen. Under de tider då lastens 
kylbehov (blå) understiger kylmaskinens produktion av kallt kylvatten (orange), uppstår ett 
överskott av detta som behöver ackumuleras (grå). När sedan lastens kylbehov vid senare 
tillfälle överstiger kylmaskinens produktion, tas resterande massflöde av kallt kylvatten från 
det ackumulerade kalla kylvattnet (gul). På så vis balanseras kylenergi- och kyleffektbehov 
under dygnet (Dincer & Rosen, s.144). 

På samma sätt uppstår ett överskott av varmt kylvatten då lastens kylbehov är större än 
kylmaskinens produktion. Även detta varma medium måste ackumuleras för att vid senare 
tillfälle åter kylas av kylmaskinen (Dincer & Rosen, s.155-156). 

5.2.1 Temperaturintervall 
Lösningarna baseras på två volymer vid konstanta temperaturer där den fordrade lagermassan 
är beroende av valt temperaturintervall för att kunna ackumulera den mängd kyla som fordras 
av lasten för det dimensionerande kylbehovet. Minskar temperaturintervallet, vilket är 
differensen mellan de varma- respektive kalla reservoarens temperaturer, måste massan öka 
för att möjliggöra ackumulering av samma mängd kyla. Detta samband visas av ekvation 5. 

Systemets temperaturer avgörs direkt av den temperatur hos kylvattnet som levereras av 
kylkällan och den temperatur som returneras av lasten. Av principskissen (se figur 6) framgår 
att temperaturen i den kalla lagervolymen är densamma som den temperatur som levereras av 
kylmaskinen, samt att temperaturen i den varma volymen är densamma som den som 
returneras av lasten. 

Lösningen bygger på att kyleffekten till lasten regleras med massflödet av kylvatten till 
densamma. Den låga respektive höga temperaturen bör konstanthållas. För att minimera den 
fordrade lagervolymen ska temperaturdifferensen vara så stor som möjligt. Detta innebär att 
kylmaskinen ska leverera en så låg kylvattentemperatur som möjligt när lasten på samma sätt 
ska leverera en så hög returtemperatur som möjligt. Detta framgår av ekvation 7. 

Ett stort temperaturintervall medför en mindre lagervolym för att lagra samma energimängd. 

5.3 Kapacitetsutnyttjande 

5.3.1 Aktiv volym 
Med aktiv volym avses den totala volym kylvatten som finns installerat i lagerlösningen i 
syfte att lagra kyla. Det är denna volym som lagerlösningen syftar till att innehålla. 

J:K:�LMNM�OMPMMQ:6N = RSTUVW
RWXYZ[TS\S]VU^U

∗ 100	%   (8) 

Kapacitetsutnyttjande visar hur bra en lagerlösning utnyttjar sin möjliga kapacitet och 
beräknas med ekvation 8. Med volymkapacitet menas i denna ekvation den största möjliga 
volym som lagerlösningen kan innehålla. Volymdifferensen mellan volymkapaciteten i en 
lagerlösning och dess aktiva volym utgörs av luft eller annan gas. 

5.4 Utrymmesutnyttjande 

5.4.1 Materialvolym 
Med materialvolym avses den volym som upptas av lagermaterialet. Om lagret är konstruerat 
i betong motsvarar dess materialvolym betongvolymen. Materialvolymen blir således 
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avgörande för konstruktionskostnaden av lagret, då den motsvarar den mängd material som 
fordras. 

5.4.2 Dödvolym 
Med dödvolym avses sådant utrymme som förblir oanvänt i lagerlösningen, och kan utgöras 
av tomrum mellan lagerdelar och ej används på ett nyttigt sätt. 

5.4.3 Totalvolym 
Med totalvolym avses det totala utrymmet som lagerlösningen upptar och innehåller således 
den aktiva volymen, materialvolymen och all dödvolym i lagret. 

För lagerlösningar som skall placeras nedgrävt i mark, i bergrum eller dylikt blir totalvolymen 
avgörande för hur mycket markanspråk lösningen upptar, samt kostnad för schaktning och 
liknande arbeten. Det är därför av intresse att så stor del av totalvolymen som möjligt utgörs 
av aktiv volym för att erhålla en effektiv lösning. 

För att jämföra olika lagerlösningar med avseende på hur effektivt dessa utnyttjar sitt 
upptagna utrymme används ett tal för utrymmesnyttjande enligt ekvation 9. 

`M#P��N�PMMQ:6N = RSTUVW
RUXUSY

∗ 100	%   (9) 

5.5 Temperaturdifferens 

För att överföra termisk energi från en krets till en annan används värmeväxlare. Dessa är 
passiva apparater som överför värme från en krets med högre temperatur till en krets med 
lägre temperatur. Skillnaden i temperatur mellan de två sidorna är den faktor som driver 
värmeöverföringen. 

Termodynamikens andra huvudsats uppger att värme ej av sig själv kan övergå från en massa 
med lägre temperatur till en massa med högre temperatur, utan tillförsel av energi, t.ex. i form 
av arbete. Arbete kan tillföras av en aktiv apparat, så som en värmepump (Alvarez, 2011, 
s.281). 

Om temperaturdifferensen över en krets i en värmeväxlare minskas, innebär det att massflödet 
måste ökas för att bibehålla samma effekt. Detta framgår av ekvation 7. Höga massflöden kan 
innebära praktiska nackdelar så som ökade rördimensioner, tryckfall och energiförluster för 
pumpenergi etc. Det är således viktigt att tillräckliga temperaturdifferenser finns mellan 
delsystem för att värmeväxling skall kunna ske på ett tillfredsställande sätt. 

En stor temperaturdifferens mellan kall och varm lagerreservoar möjliggör en mindre aktiv 
lagervolym, enligt ekvation 5. Den lägsta möjliga temperaturen för den kalla reservoaren 
beror av den kylproducerande enheten och den högsta möjliga temperaturen för den varma 
reservoaren av den högsta returtemperatur som lasten tolererar. 

5.6 Energiförluster 

Med energiförluster avses inläckage av värme till den ackumulerade lagermassan från 
omgivningen. Hur mycket energi som tillförs lagret beror på värmeöverföringen genom 
lagerkärlet och temperaturdifferensen mellan lagermassan och lagrets omgivning. 
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I detta arbete tas hänsyn till konduktion och konvektion vid beräkning av energiförluster. 
Andra faktorer, så som värmeutbyte genom strålning, försummas, då dessa antas ha liten 
inverkan på energiförlusterna gentemot de faktorer som tagits hänsyn till i denna rapport. 
Tankarna är placerade i ständig skugga, varför direkt solinstrålning ej påverkar dem. Detta på 
grund av att yttemperaturerna som kan uppkomma på lagringskärlens yta då dessa är 
placerade i ständig skugga antags vara i intervallet mellan kylvattnets temperatur och 
omgivningens temperatur. Enligt Stefan-Boltzmanns lag beror utstrålningen av värme på 
ytans temperatur och emissionsförhållande. Då lagertankarnas omgivning antas ha 
yttemperaturer nära lagertankarnas ytor, antas nettoeffekten som strålar till eller från 
lagertankarna bli låg till följd av strålningsutbyte mellan lagertankarnas ytor och omgivningen 
(Alvarez, 2011, s.382). 

Värmegenomgången genom ett lagerkärls väggar beror även på den totala arean som är i 
kontakt med kylvattnet respektive omgivningen och beräknas på olika sätt för plana skikt och 
cylindriska skikt (Alvarez, 2011, s.361-364). 

5.7 Optimering av area 

Då förluster i form av inläckt värme från omgivningen beror av den totala kontakarean mellan 
kylvattnet och det kärl som inrymmer detta innebär detta att det är önskvärt att minimera 
denna area (Dincer & Rosen, 2011, s.113). 

5.7.1 Stående cylindriska kärl 
För ett cylindriskt kärl optimeras denna kontaktarea med avseende på kärlets innerradie och 
innerhöjd enligt ekvationer 10a och 11 t.o.m. 15. Ekvation 10a beskriver en cylinders 
totalarea och ekvation 10b enbart dess mantelarea. 

"����!�!�� = 2 ∗ a ∗ # ∗ (ℎ + # )    (10a) 

"����
��!�� = 2 ∗ a ∗ # ∗ ℎ    (10b) 

���� = a ∗ # / ∗ ℎ     (11) 

Ekvation 10a och 11 kombineras till ett nytt uttryck, ekvation 12, för cylinderns totala 
kontaktarea. 

"����!�! = 2 ∗ a ∗ # ∗ (R]ZY
c∗'Vd + # )    (12) 

För att finna den innerradie för en cylindrisk tank som ger den minsta kontaktarean deriveras 
ekvation 12 och funktionsvärdet sätts lika med noll. Derivatan av funktionen visas i ekvation 
13. 

�I]ZYeUXU
�'V

= 4 ∗ a ∗ # − /∗R]ZY
'Vd     (13) 

Då funktionsvärdet sätts lika med noll erhålls ett uttryck för den innerradie, optimalradien, 
som ger den minsta totalarean enlig ekvation 14. 

# ���! = fR]ZY
/∗c

g
     (14) 
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Den minsta möjliga totalarean för volymen erhålls med insättning av optimalradien i ekvation 
12 och den fordrade cylinderhöjden erhålles sedan med ekvation 15. 

ℎ ���! = R]ZY
c∗'VeX\Ud = 2 ∗ # ���!    (15) 

Ett cylinderformat kärl som rymmer en viss volym erhåller därmed minsta möjliga 
kontaktarea om dess inre höjd och radie antar de värden som ges av ekvation 14 och 15. 

5.7.2 Blockformade kärl 
Den blockformade volym som erhåller minsta möjliga totalarea gentemot inrymd volym är en 
perfekt kub. Minskar skillnaden i dimensionerna hos ett rätblock, då detta går åt att likna en 
kub, minskar även den totala arean som fordras för att innesluta volymen. Att en kub är det 
rätblock med minst totala area gentemot dess inrymda volym visas matematiskt med hjälp av 
olikheten mellan aritmetiskt och geometriskt medelvärde (Gowers, Barrow-Green, Leader, 
2008, s. 703). 

Ett rätblock kan beskrivas som en volym med enheten 1 volymenheter och dess tre 
dimensioner x, y och z enligt ekvation 16. 

4 ∗ P ∗ h = 1      (16) 

En kub kan beskrivas med ekvation 17 och 18, där kubens sida är 1 längdenhet, dess volym 
1 volymenhet och således dess area 6 areaenheter. 

��%& = 4i = 1     (17) 

"�%& = 6 ∗ 4/ = 6     (18) 

Arean av ett rätblock kan skrivas enligt ekvation 19, som syftar till att bevisa att blockets area 
måste vara större än kubens area där x = 1 i båda fallen. 

"&���� = 2 ∗ (4P + Ph + h4) ≥ 6 = (4P + Ph + h4) ≥ 3  (19) 

Olikheten mellan aritmetiskt och geometriskt medelvärde beskrivs av ekvation 20. 

k�l�mlmk
i ≥ n4/ ∗ P/ ∗ h/g      (20) 

Insättning av ekvation 16 i högerledet ger ett nytt uttryck i ekvation 21. 

k�l�mlmk
i ≥ √1g = 1     (21) 

4P + Ph + h4 ≥ 3     (22) 

Olikheten kan, enligt ekvation 22, inte resultera i att vänsterledet blir lika med högerledet i 
annat fall än om att x = y = z, vilket är en kub. Inget rätblock kan alltså erhålla en mindre area 
än en kub som rymmer samma volym. 

Det är därför önskvärt att designa ett blockformat kärl så att dess dimensioner närmar sig en 
kub. Förluster i form av värmeledning samt mängden konstruktionsmaterial för behållaren 
som syftar inrymma volymen beror av denna area. 
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5.7.3 Förhållande mellan totalarea och volym 
De termiska förlusterna till följd av inläckage av värme beror på hur stor area av det 
ackumulerade kylvattnet som är i kontakt med lagerkärlet, enligt ekvation 6. Det är därför 
önskvärt att minimera förhållandet mellan arean som innesluter en volym och volymens 
storlek. 

 

Figur 7 Area/Volymförhållande för kub med varierande sidlängd. 

Förhållandet mellan en innesluten volym och storleken av dess kontaktarea är inte konstant 
för någon geometrisk volym utan varierar med volymens dimensioner. För en kub beror 
förhållandet av kubsidans längd, vilket framgår av figur 7. En liten kub (kort sidlängd) 
erhåller en mycket större kontaktarea per volymenhet än en större kub. Det framgår av grafen 
i figur 7 att ett kubiskt kärl som är förhållandevis litet riskerar att leda till större 
värmeförluster mot omgivningen än ett större. Förhållandet visas av ekvation 23 där s 
motsvarar kubens sidlängd. En kubsida erhåller därav arean s2 och då kuben har 6 st. sidor 
motsvarar dess totala begränsningsarea 6s2 (Wikipedia, 2014b). 

I
R = pqd

qg = p
q      (23) 

Av ekvation 23 framgår att area/volymförhållande kan mätas i enheten m-1 eller m2/m3. 
Samma karaktäristik gäller area/volymförhållande för flera andra vanliga volymer, 
exempelvis klot och cylinder. 

5.8 Frikyla 

Frikyla är inget vedertaget begrepp, men tolkas ofta som möjlighet till kyla utan kostnad då 
kylbehov föreligger. Ett exempel på detta är om en byggnads kylbehov kan täckas med kyla 
från uteluften då denna har lägre temperatur, utan att egna kylmaskiner eller fjärrkyla måste 
användas. Kylan är då att betrakta som gratis. Frikyla kan vanligen utnyttjas för komfortkyla 
ur uteluft om denna har en lägre temperatur än ca 16 °C. Kylning av ett medium kan dock 
betraktas som frikyla med uteluft så länge uteluftens temperatur är lägre än mediets. En mer 
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generell tolkning av frikyla är möjligheten att tillföra kyla till en anläggning, utan att betala 
för kylan (Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut, 2001). 

Enligt ovanstående kan all bortförsel av värme från kylvatten i lagret till omgivningen 
betraktas som frikyla, utom det som sker av själva köldkällan (kylmaskin eller fjärrkyla). 

 

Figur 8 Möjlig frikyla för varm lagervolym gentemot uteluft eller mark/berg. 

Temperaturdifferensen mellan varmt ackumulerat kylvatten och uteluft eller markomgivning 
kan utnyttjas för frikyla, om de senare har en lägre temperatur än kylvattnet. Detta visas av 
diagrammet i figur 8 som är ett exempel från referensanläggningen med egna kylmaskiner. 
Den varma volymen har här temperaturen 15 °C och det är under en kort del av 
referensdygnet möjligt att kyla denna med frikyla mot uteluft, så länge den senare har en lägre 
temperatur. Det är även möjligt att erhålla frikyla mot mark/berg, men det bör då beaktas hur 
värmetransport och i- och urladdning av denna massa ter sig, då marktemperaturen runt lagret 
kommer att förändras om marken tillförs värme. 

Det kan utläsas ur fallet ovan att frikyla gentemot uteluft är liten. Om den varma volymens 
temperatur kan tillåtas sättas till en högre nivå, genom att lastens returtemperatur höjs, kan 
möjligheten till frikyla öka. 

6. Simuleringar 

De olika lösningar som undersöks i detta arbete simuleras i programmet Microsoft Excel. 
Simuleringarna bygger på data från referensobjektet (se avsnitt 3.2). 
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6.1 Förutsättningar 

Samtliga simuleringar är förenklade modeller av verkligheten som utförs i en kontrollerad 
miljö och som syftar till att finna tillfredsställande förväntade egenskaper hos de tekniska 
lösningarna, i det här fallet geometriska dimensioner, termiska förluster, ekonomiska storlekar 
etc. (Wikipedia, 2014e). 

Simuleringarna görs för två driftfall, fjärrkyla respektive egna kylmaskiner. 

I simuleringarna ingår avgörande konstanter, så som temperaturer, faktorer för 
värmeöverföring etc. som i olika grad avgör resultaten. Dessa konstanter hämtas från olika 
källor eller antags. 

6.1.1 Temperaturer 
Temperaturer för de fasta massor som står i kontakt med lagrat kylvatten visas i tabell 3. 
Dessa har antagits konstanta och till ett värde något högre än årsmedeltemperaturen i 
Stockholm år 2013 som var 7 °C för att kompensera för värmebidrag från berg och mark 
(SMHI, 2013). 

Tabell 3. Antagna temperaturer för lagrens fasta omgivning. 
Marktemperatur 10 °C 

Bergtemperatur 10 °C 

Temperatur i bergrum 10 °C 

 

För simuleringar med fjärrkyla som kylleverantör används vanliga till- och 
returflödestemperaturer från Svenskfjärrvärme.se (2014) som visas i tabell 4. 

Tabell 4. Vanliga temperaturer för fjärrkyla. 
Temperatur levererad kyla 6 °C 

Temperatur retur 16 °C 

 

6.1.2 Kylmaskiner 
För simuleringar med egna kylmaskiner används luftkylda kylmaskiner från företaget Carrier. 
Data för dessa har tillhandahållits ur företagets egna modeller utifrån kundspecifikation och 
presenteras i bilaga 3 t.o.m. 5. Två kylmaskiner har valts. Den första benämns vidare som 
kylmaskin I och kan täcka hela lastens kylbehov inklusive dess toppeffekt. Denna visas i 
tabell 6. Den andra kallas kylmaskin II och är avsedd att gå med dygnsmedeleffekten för 
ackumulering och visas i tabell 8 Kylmaskin I har valts så att denna har en något högre 
kyleffekt än toppeffekten för anläggningen, och där undersöks i simuleringarna skillnad i 
energiåtgång för ett fall då kylmaskinen direkt förser lasten med kyla gentemot fallet där 
denna istället ackumulerar kylvatten. I det senare fallet arbetar kylmaskinen med konstant 
effekt och med en annan köldfaktor. 
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Tabell 5. Valda arbetstemperaturer för lösning med egna kylmaskiner. 
Temperatur levererad kyla 4 °C 

Temperatur retur 15 °C 

 

Valda arbetstemperaturer för en lagerlösning med egen kylmaskin installerad i 
referensanläggningen visas i tabell 5. Temperaturerna har valts inom driftgränserna för 
kylmaskinen i fråga som tillhandahållits av tillverkaren (se bilaga 3). 

Tabell 6. Kylmaskin I för referensanläggningen. 
Aggregatnamn Aquasnap 30RB0432 

Installerad kyleffekt 374,4 kW 

Lägsta temp. Utgående kyla 3,3 °C 

Högsta temp. Retur 15 °C 

Installerad köldmediemängd 85 kg 

 

De valda kylmaskinerna erhåller olika köldfaktorer för olika effektnivåer (driftfall). Dessa har 
tillhandahållits av Carrier (se bilaga 4 och 5) för fyra intervall av driftområdet för kylmaskin I 
och visas i tabell 7. På samma sätt har driftdata för kylmaskin II tillhandahållits i tre intervall 
enligt tabell 9. 

Tabell 7. Effekt och driftfall för olika driftfall för kylmaskin I för referensanläggningen. 
Driftfall [%] Effekt [kW] Köldfaktor 

100 374,4 2,79 

75 280,7 3,26 

50 187,0 3,73 

25 93,3 3,95 

 

Ur tabell 7 framgår en möjlig energibesparing av elenergi för drift om kylmaskin I kan arbeta 
i ett driftområde runt 50 % och med konstant effekt över hela dygnet och ackumulera kyla i 
ett lager, istället för att följa kylbehovets toppeffekt med sämre köldfaktor som följd. 
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Tabell 8. Kylmaskin II för referensanläggningen. 
Aggregatnamn Aquasnap 30RB0182-B 

Installerad kyleffekt 162,1 kW 

Lägsta temp. Utgående kyla 3,3 °C 

Högsta temp. Retur 15 °C 

Installerad köldmediemängd 24,9 kg 

 

Installerad köldmediemängd för kylmaskin I har hämtats ur produktspecifikation (se bilaga 3) 
från Carrier. Kylmaskin II finns ej angiven i denna specifikation. Dess köldmediemängd har 
istället erhållits direkt från företaget6. 

Tabell 9. Effekt och driftfall för olika driftfall för kylmaskin II för referensanläggningen. 
Driftfall [%] Effekt [kW] Köldfaktor 

100 162,1 3,02 

66 106,9 3,81 

31 50,1 4,47 

 

I simuleringarna försummas energiförlusternas (tillförd värmeenergi) inverkan på kylvattnets 
temperaturer, då dessa temperaturförändringar är relativt små. 

Som exempel på ovanstående resonemang beräknas vilken temperaturförändring som en 
värmemängd som läcker in till kallt reservoar ger upphov till. Data har hämtats från 
simulering av separatlager med egna kylmaskiner (se bilaga 1). När den kalla massan är som 
minst (kl. 15:00), ca 2000 kg, läcker 0,67 kWh värme in till den kalla volymen. Detta 
motsvarar 2412 kJ och ger enligt ekvation 5 upphov till ca 0,3 °C graders temperaturhöjning, 
vilket anses försumbart. 

Enbart förlusterna i sig beräknas. 

6.1.3 Energiförluster 
I simuleringarna beräknas värmetransport i förlustberäkningar. Värmetransport beräknas med 
värmeledning och konvektion. Övriga mekanismer inom värmetransporten, så som strålning, 
försummas, då dess bidrag till förlusterna antags vara små gentemot de andra mekanismer 
som här inkluderats i simuleringarna. 

  
                                                 
6 Nicklas Persson, Sales Engineer, Carrier AB. E-postkorrespondens den 28:e oktober 2014. 
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Tabell 10. Faktorer för värmetransport. 
Värmeövergångskoeff. Kylvatten, �  500 W/m2*K 

Värmeövergångskoeff. Omgivande luft, �� 25 W/m2*K 

Värmeledningsförmåga Betong, λ 1,7 W/m*K 

 

Värmeövergångskoefficienterna bygger på egenkonvektion och har för vatten hämtats från 
Energihandbok.se (2014) och för luft ifrån Wikipedia (2014c). För värmeledningsförmågor 
genom olika material har data hämtats från Ölme (2003, s.194). Samtliga visas i tabell 10. Om 
värdena har angivits i ett intervall har det högre värdet valts för att erhålla mariginal. 

6.2 Upplägg 

Simuleringarna sker med syftet att dimensionera de olika lagerlösningarna, skapa en bild av 
dessas beteende samt hur stora förlusterna kan bli. Beräkningarna baseras på 
referensanläggningens kylbehov timma för timma under referensdygnet och rådande 
utetemperatur. 

Vid simulering med konstant kylvattenproduktion, där kylleveransen sker med konstant effekt 
och konstanta till- och returtemperaturer, beräknas först de massflöden och volymer av 
kylvatten som behöver ackumuleras i kall- respektive varm volym utefter till- och 
returtemperatur samt anläggningen kylbehov. 

I simuleringen utförs alla beräkningar en gång per timme och för alla timmar över 
referensdygnet. Simuleringen startar vid tidpunkten för laddningsstart, vilket inträffar då 
lastens kylbehov först understiger kylmaskinens levererade kyleffekt. I det specifika driftfallet 
på vilken simuleringen bygger sker detta kl. 16:00 (se figur 6). 

Hela simuleringarna finns i kalkylform med respektive data att läsa i bilaga. Simuleringar 
med egna kylmaskiner finns i bilaga 1 och fjärrkyla i bilaga 2. 

7. Separatvolymslager 

Denna princip baseras på att mediet fördelas på två åtskiljda volymer och syftar till att 
användas som referens för vidare lagerlösningar. 

Fördelen med att separera kall och varm volym från varandra gentemot att skikta dessa i 
samma volym är att det då inte sker värmeöverföring mellan dessa genom skiktet. Det finns 
heller ingen risk att medium från de båda volymerna blandas. En betydande nackdel med 
lösningen är att denna fordrar utrymme för två åtskilda volymer, där ett skiktat lager endast 
fordrar en (Dincer & Rosen, 2011, s.114). 

7.1 Princip 

Separatvolymslagret bygger på att två volymer, en kall och en varm, innesluts i två separata 
behållare. I detta arbete har valts två identiska stående cylindriska tankar i betong, placerade 
på markytan. Då denna lagerprincip syftar till att användas som jämförande referens för 
senare lagerlösningar, däribland den snarlika koaxiallagerlösningen (se avsnitt 8) används 
samma godstjocklekar för lagermaterialet för botten, väggar och tak enligt tabell 13. 
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Tankarnas innerradie och innerhöjd har optimerats för area/volymförhållande (se avsnitt 
5.7.1). 

 

Figur 9 Principskiss för lager med separerade volymer. 

Ett principschema över hur en lösning med separerade volymer fungerar illustreras av figur 9. 
Systemet tillåter att massflödet genom den kylproducerande enheten är konstant och 
massflödet genom kylabonnenten (lasten) varierar genom att en kall- respektive varm volym 
av kylvatten balanserar varandra över tiden. 

Lösningen är attraktiv då denna möjliggör att variationer i kyleffekt hos lasten kan behandlas 
av kylmaskinen och lagret utan förändringar i temperaturer i någon punkt. Såväl 
temperaturdifferenser som in- och utloppstemperaturer hos någon av anläggningsdelarna kan 
hållas konstanta enbart genom reglering av massflöden vilket visas av ekvation 7. 

7.2 Förluster 

I simuleringen tas hänsyn till inläckage av värme från marken till kylvattnet samt från 
omgivningen genom vägg till kylvattnet. Det värmeinläckage som sker med transport genom 
luften ovanför mediets yta försummas. Inläckage genom takyta försummas, då kylvattnets yta 
antas vara avsevärt svalare än innertakets större del av dygnet. Naturlig konvektion i den 
mellanliggande luften antas därför vara mycket liten. Vid simulering tas hänsyn till 
värmetransport genom konvektion i kylvattnet och uteluften samt konduktion genom 
tankvägg. All värmetransport genom strålning försummas (se 6.1.3). Det antas att tanken är 
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placerad i ständig skugga. Den tillförda värmeenergins påverkan på kylvattnets temperatur 
försummas i beräkningarna. Den totala energin som läcker in är det sökta värdet. 

Beräkning av värmeinläckaget till lagret görs med principen om värmeledning genom 
cirkulärcylindriska skikt enligt ekvation 24 (Alvarez, 2011, s.364). 

� = 2 ∗ a ∗ � ∗ � ∗ rV=s^erZUUs^
tusZUUs^

sV=s^
    (24) 

Vid simuleringsstart kl. 16.00 ackumuleras kallt kylvatten timme för timme i den kalla 
tanken. Den summerade massan omräknas varje timma till volym genom division med 
kylvattnets medeldensitet i det aktuella temperaturintervallet vilket har antagits till 1000 
kg/m3 då detta är densiteten för rent vatten vid 4 °C (Simetric.co.uk, 2014). 

Den ackumulerade volymen omräknas därefter med ekvation 11 till aktuell vattennivå i 
tanken. Med värde för kylvattnets nivå erhålls med ekvation 10b den area av kylvatten som 
varje timme är i kontakt med tankväggen. Med hjälp av denna area samt utetemperaturen för 
givet klockslag beräknas hur mycket värme som transporteras in till kylvattnet varje timme 
från omgivningen enligt ekvationerna 25 t.o.m. 29. 

Ekvation 25 t.o.m. 29 har hämtats och utvecklats från Alvarez (2011, s.360-405). 

� = 2 ∗ a ∗ � ∗ (��� ∗ (���'
 − �����)     (25) 

(��� = v
I�TX=WeV=s^lI�TX=wxTUVX=lI�TX=WeZUUs^

   (26) 

",����� �'� = v
yV=s^∗'V=s^

      (27) 

",����%�! �� = v
z ∗ ln 'ZUUs^

'V=s^
    (28) 

",������!!'� = v
yZUUs^∗'ZUUs^     (29) 

Då mark- och kylvattentemperatur har antagits konstanta blir värmetillskottet genom 
tankbotten även konstant. 

Energimängderna för varje timme summeras sedan för hela dygnet. Det varma lagret 
simuleras på samma sätt som det kalla. Observera att förlusterna under vissa tider är negativa 
för det varma lagret. Detta erhåller alltså frikyla då omgivningstemperaturen är lägre än 
kylvattnets. 

7.3 Resultat 

Hela simuleringen har bifogats (se bilaga 1) och där kan även beräkningsgången ses på ett 
översiktligt sätt där alla beräkningar utförs timme för timme. Värmeförluster för varje timme 
summeras här för hela referensdygnet. Parametrar för värmeförlust beräknas utifrån indata 
med tidigare angivna ekvationer (se 7.2). 
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7.3.1 Egna kylmaskiner 
I simuleringen med givna förutsättningar erhölls resultat enligt tabell 11. Förlustprocenten har 
beräknats som den procentuella andelen som det totala värmeinläckaget utgör av 
anläggningens kylbehov under samma dygn (se bilaga 1). 

Tabell 11. Resultat för separata volymer för referensanläggning med egna kylmaskiner. 
Fordrad volym kall- respektive varm tank ca 107 m3 

Ytterdiameter tank ca 5,4 m 

Ytterhöjd tank ca 5,1 m 

Totalt värmeinläckage ca 135,2 kWh/dygn 

Anläggningens kylförbrukning aktuellt dygn ca 3670 kWh/dygn 

Procent förlust 3,7 % 

 

7.3.2 Fjärrkyla 
I simuleringen med givna förutsättningar erhölls resultat enligt tabell 12. Förlustprocent 
beräknas på samma sätt som i avsnitt 7.3.1. 

Tabell 12. Resultat av simulering av separata volymer för anläggning B med fjärrkyla. 
Fordrad volym kall- respektive varm tank ca 118 m3 

Ytterdiameter tank ca 5,6 m 

Ytterhöjd tank ca 5,3 m 

Totalt värmeinläckage ca 112 kWh/dygn 

Anläggningens kylförbrukning aktuellt dygn ca 3670 kWh/dygn 

Procent förlust 3,1 % 

 

7.3.3 Effektivitet och utnyttjande 
För att avgöra hur effektivt lösningens volymer används och således hur utrymmeseffektiv 
lösningen är används kapacitetsutnyttjande enligt ekvation 8. 

För ovanstående fall med två reservoarer fordras för egna kylmaskiner, enligt tabell 11, 
107 m3 kylvatten. Hela denna volym ska kunna lagras helt och hållet i antingen kall eller 
varm reservoar, vilket medför att två reservoarer á 107 m3 fordras. Totalvolymen blir då 
214 m3 och kapacitetsutnyttjandet 50 %. Detsamma gäller för lösningen med fjärrkyla. 

Utrymmesutnyttjandet (ekvation 9) för lösningen blir 42,2 % med egna kylmaskiner och 42,4 
% med fjärrkyla. Begreppet utrymmesutnyttjande kan vara ointressant för lagerlösningen, då 
denna är placerad i luft på fast mark. Det upptagana utrymmet behöver t.ex. inte schaktas och 
utrymmets storlek ger därför inte upphov till någon direkt investeringskostnad. 
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7.4 Flera volymer 

I fallet med enbart två separerade volymer var kapacitetsutnyttjandet dåligt. Hälften av den 
totala volymen kommer hela tiden att vara fylld med kylvatten, resterande volym kommer att 
vara tom. Kapacitetsutnyttjandet blir enligt ovan enbart är 50 %, vilket är lågt. 

Det är möjligt att nå en högre grad av kapacitetsutnyttjande genom att öka antalet lagerkärl 
som innehåller den erforderliga volymen av kylvattnet. Principen är att inrymma en helt 
laddad lagermassa av kylvattenvolymen i ett antal kärl med lika stora volymer som fylls helt 
och hållet och samtidigt ha ett likadant kärl som är helt tomt. Vid urladdning av lagret töms då 
ett laddat kärl samtidigt som varmt returvatten flyttas till det tomma kärlet. Då alla kärl 
rymmer samma volym kommer kärlet med kallt kylvatten som töms att vara tomt samtidigt 
som det kärl som påfylls med varmt medium att vara fyllt. Då detta inträffar börjar kallt 
medium hämtas från nästa kalla kärl och uppvärmt medium fylls nu till det nyligen tömda 
kärlet. 

8. Koaxiallager 

Med tidigare avsnitt till grund och med resonemang och beräkningar ifrån dessa, utvecklas i 
detta examensarbete en ny lagerlösning. Syftet med denna lösning är att undersöka huruvida 
det är möjligt att minska värmeinläckage till ett kyllager baserat på separata volymer, genom 
att isolera den kalla volymen med den varma volymen. Tanken är att minska värmeinläckaget 
om omgivningstemperaturen är högre än temperaturen hos den varma volymen. Lagret är 
därför placerat utomhus på markytan. 

Värmeöverföring mellan varm lagervolym och utsidan beror av hur stor kontaktarea det 
varma kylvattnet har mot ytterväggen och beror i sin tur av den aktuella nivån. 
Värmeöverföring mellan kall och varm volm beror även denna på kontaktarean mellan de 
båda kylvattenvolymerna och mellanväggen. Den minsta aktuella arean (på varm eller kall 
sida) avgör hur stor värmeöverföringen är vid varje tillfälle. Den volym som har lägst nivå 
avgör därför hur stor kontaktarean är vid varje beräkningstillfälle, då luft som 
transportmedium för värme har försummats. På så vis tar simuleringen hänsyn till de aktuella 
vattennivåernas inverkan på värmeöverföringarna. 

Att lagerlösningen är koaxial innebär att tankarna delar samma centrumaxel. Den kalla tanken 
är placerad mitt i den varma tanken, som framgår av figur 10 (Wikipedia, 2014d). 

8.1  Schematisk design 

Lagret utformas som en stående cylindrisk tank som innehåller den kalla volmen och som 
omges av en yttre cylindrisk tank som inrymmer den varma volymen. Principen illustreras i 
figur 10. 
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Figur 10 Principskiss för ett koaxiallager. 

8.2  Förluster 

Syftet med koaxiallagret är att minska värmeinläckaget till den kalla volymen genom att 
isolera denna från omgivningen med den varma volymen. 

Utformningen av lagerlösningen följder data enligt tabell 13. 

Tabell 13. Indata för simulering av koaxiallager. 
Tjocklek tankvägg (inner- och yttervägg) 0,2 m 

Tjocklek tankbotten 0,2 m 

 

All värmeöverföring genom luft inne i lagerkärlet har försummats i simuleringen. 
Värmeöverföring beräknas först från utetemperatur medelst luftkonvektion till yttertankens 
vägg och därefter genom konduktion genom tankmaterialet och konvektion till kylvattnet i 
den varma volymen. 

Massan av kylvatten i de båda volymerna är relativt stor den största delen av dygnet. Detta 
följt av att kylvattnets värmekapacitet är relativt stor gentemot den energimängd som tillförs 
lagervolymerna genom värmeinläckage medför att temperaturförändringen som inläckaget 
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orsakar på kylvattenmassorna kan försummas. Endast energimängderna i sig anses därför vara 
intressanta. 

Endast den värmeenergi som läcker in till koaxiallagret igenom yttertankens vägg samt hela 
tankbottnen är att betrakta som en förlust hos lagersystemet. Den värme som transporteras 
från den varma volymen genom innertankens vägg till den kalla volymen är ej att betrakta 
som en förlust, utan som en intern värmetransport, då denna energimängd skulle bortförts av 
kylmaskinen från den varma volymen i annat fall. Detta resonemang bygger på att de båda 
volymerna är inom samma termodynamiska systemgräns (Alvarez, 2011, s.245). 

Förlusterna beror på flera faktorer. Som visats tidigare avgör lagertankens geometri och 
konstruktion hur god värmeledningsförmåga som erhålls genom tankens väggar. 

8.3 Resultat 

8.3.1 Egna kylmaskiner 
För användning av egna kylmaskiner är utgångspunkten samma försutsättningar som för 
separatlagerlösningen. Förlustprocent beräknas på samma sätt som i avsnitt 7.3.1. Resultaten 
visas i tabell 14. 

Tabell 14. Resultat för koaxiallager för referensanläggningen med egna kylmaskiner. 
Fordrad volym kall- respektive varm volym ca 107 m3 

Ytterdiameter tank ca 7,8 m 

Ytterhöjd tank ca 5,1 m 

Totalt värmeinläckage ca 41,2 kWh 

Anläggningens kylförbrukning aktuellt dygn ca 3670 kWh 

Procent förlust 1,1 % 

 

8.3.2 Fjärrkyla 
För användning av fjärrkyla är utgångspunkten samma försutsättningar som för 
separatlagerlösningen. Förlustprocent beräknas på samma sätt som i avsnitt 7.3.1. Resultaten 
visas i tabell 15. 
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Tabell 15. Resultat för koaxiallager för referensanläggningen med fjärrkyla. 
Fordrad volym kall- respektive varm volym ca 118 m3 

Ytterdiameter tank ca 8,0 m 

Ytterdiameter tank ca 5,3 m 

Totalt värmeinläckage ca 27,2 kWh 

Anläggningens kylförbrukning aktuellt dygn ca 3670 kWh 

Procent förlust 0,7 % 

 

8.3.3 Effektivitet och utnyttjande 
Kapacitetsutnyttjandet för en koaxiallagerlösning är detsamma som för ett separatlager, då de 
båda baseras på två lika stora behållare för kall- respektive varm volym. 
Kapacitetsutnyttjandet är därför även här 50 %. 

Volymutnyttjandet för en koaxiallagerlösning för egna kylmaskiner för referensanläggningen 
är 42,2 % respektive 42,4 % för fjärrkyla. Ej heller för koaxiallagret är volymutnyttjandet 
intressant eftersom lagerlösningen är placerad på markytan. 

Då ett koaxiallagers försluster vid fjärrkyladrift jämförs med ett separatlager med 
fjärrkyladrift och samma förutsättningar, erhålls att koaxiallagrets förluster är ca 75 % 
mindre. Detta visar att det går att minska energiförlusterna med ett koaxiallager gentemot ett 
separatlager vid rätt förutsättningar. 

9. Radlager 

Med resonemang och beräkningar från tidigare avsnitt i detta arbete tas en ny lagerlösning 
fram med dessa som grund. Detta kallas vidare för radlager, då det består av ett antal celler 
placerade i rad efter varandra, vari den aktiva volymen fördelas. 

9.1 Princip 

För att erhålla ett större kapacitetsutnyttjande än ett separatlager, där aktiv volym fördelats på 
två reservoarer, bygger principen med radlager på att fler och mindre reservoarer används. 
Reservoarerna kallas här för celler och antalet celler kan variera från två (likställt med 
separatlager) till ett mycket stort antal. Volymen per cell bestäms av ekvation 30. 

����� = RSTUVW
�]^YY^s�v     (30) 

Principen bygger på att när lagret är helt fulladdat, ska hela den aktiva volymen rymmas i 
lagrets celler och en lagercell skall vara tom. När lagret börjar laddas ur tas kallt kylvatten 
från den första kalla cellen i ordningen och uppvärmt kylvatten återförs till lagrets tomma 
cell. Då alla celler har lika stor volym, kommer den cell varifrån kallt kylvatten tas att vara 
tom när den ursprungliga tomma cellen är fylld med varmt kylvatten. Antalet aktiva celler vid 
fulladdat lager beskrivs av ekvation 31. 
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��! �� = �����' − 1     (31) 

Den totala kapaciteten (möjliga lagervolymen) i radlagret är den volym som alla celler 
tillsammans kan uppta, vilket är summan av alla cellers volymer. Detta visas av ekvation 32. 

������ !�! = �����' ∗ �����     (32) 

För att visa hur effektivt ett radlager använder sin möjliga kapacitet används 
kapacitetsutnyttjande. Detta beräknas enligt ekvation 33 som är en utveckling av ekvation 8. 

J:K:�LMNM�OMPMMQ:6N = RSTUVW
RTS\S]VU^U

∗ 100 = �]^YY^s�v
�]^YY^s

∗ 100  (33) 

Fler celler ger enligt ekvation 33 en större procentuell användning av lagrets möjliga 
kapacitet. Ett separatlager med två reservoarer har tidigare visats ha ett kapacitetsutnyttjande 
av 50 %. Som exempel har ett radlager med 10 st. celler ett kapacitetsutnyttjande av 90 %, 
vilket innebär att detta radlager använder sin möjliga volym mycket effektivare. 

 

Figur 11 Principskiss för ett radlager med fyra celler. 

I figur 11 visas ett principschema för ett radlager med fyra celler under urladdning. 
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9.2 Utformning 

Radlagret konstrueras av betong och förläggs med fördel i ett öppet bergrum eller liknande 
utrymme, om sådant finns till hands. I annat fall grävs det ned i mark ovanför dränering och 
täcks på lämpligt sätt. 

9.2.1 Materialvolym och dödvolym 
Valet av form för lagercellerna avgör hur stor plats lagret upptar och således hur mycket av 
denna som används på ett nyttigt sätt. Utrymme som ej används för aktiv volym av 
kylvattenlagring utgörs antingen av material (byggnadsmassa) eller förblir outnyttjad 
dödvolym. 

9.2.2 Antal celler 
För simuleringen har valts att använda 16 st. celler för att erhålla ett bra kapacitetsutnyttjande. 
Detta antal är detsamma som kvadraten av 4, vilket återkommer i fallet med kvadratlager 
senare i rapporten. 

Ett färre antal celler ger lägre kapacitetsutnyttjande, men lägre materialåtgång för cellväggar. 

 

Figur 12 Ett radlager med cylindriska respektive kubformade celler. 

I figur 12 visas materialvolymen (mönstrat) gentemot aktiv volym för ett radlager i betong. Ur 
figuren framgår att ett lager med cylindriska celler använder mindre andel av den upptagna 
volymen för att lagra kylvatten och fordrar en större volym lagermaterial eller som dödvolym. 
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Av denna anledning används med fördel blockformade celler som enligt optimering helst ska 
vara kubiska (se avsnitt 5.7.2). 

9.3 Drift 

En radlagerlösning erbjuder en mängd olika sätt för styrning av lagrets celler. Den enklast 
tänkta principen framgår av figur 13, där lagret först är fulladdat och alltså har alla celler 
utom en tom cell fulla med kallt kylvatten (blå). Efter detta sker sekventiellt urladdning, där 
kallt kylvatten konsumeras och upptar således värme. Det nu varma kylvattnet (rött) fylls upp 
i nuvarande tom lagercell. 

Sekvensen styrs som tidigare framgått av figur 11 av två ventiler tillhörande respektive cell. 
Två celler, en kall och en varm, är som standard aktiva samtidigt. Andra typer av driftlägen är 
möjliga att konstruera fram med logik, allteftersom den fysiska processen tillåter. Kostnader 
för design och underhåll samt programmering av styrsystem och styrteknik måste beaktas i 
verkliga fall (Dincer & Rosen, 2011, s.156). 

 

Figur 13 Driftsätt radlager. Ladd- och urladdningssekvens. 

9.4 Resultat 

9.4.1 Egna kylmaskiner 
Utformning och egenskaper hos fordrat radlager med 16 st. celler då referensanläggningen 
förses med kyla från egna kylmaskiner framgår av tabell 16. 
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Tabell 16. Resultat av simulering av radlager för referensanläggning med egna kylmaskiner. 
Aktiv volym ca 107 m3 

Cellvolym ca 7,1 m3 

Längd lager 33,3 m 

Bredd lager 2,2 m 

Höjd lager 2,2 m 

Kapacitetsutnyttjande 93,8 % 

Totalvolym 161 m3 

Volymutnyttjande 66,3 % 

Total kontaktarea mot omgivning 303 m2 

Area/Volym hela lagret 1,9 

 

Förlustberäkningarna för radlagerlösningarna skiljer sig åt för ett lager som är placerat i ett 
öppet bergrum och för ett nedgrävt lager. Den fullständiga simuleringen finns i bilaga 1. 

Tabell 17. Förluster för radlager med egna kylmaskiner. 
Öppet lager i bergrum 46 kWh (1,3 %) 

Nedgrävt lager 58 kWh (1,6 %) 

 

Tabell 17 visar att förlusterna är snarlika för de olika lagerförläggningarna. Skillnaderna beror 
på värmetransportfaktorer som konduktion och konvektion i simuleringen som tidigare 
behandlats. 

Materialåtgången (betongvolymen) för radlagerlösningen skiljer sig åt mellan den öppna 
varianten i bergrum och den nedgrävda på så vis att den öppna lösningen inte har ett lock av 
betong inräknat. För den nedgrävda lösningen är locket av betong och identiskt med bottnen i 
dimensioner. En öppen lagerlösning har istället mindre, tillslutande lock av lämpligt material. 
Materialåtgången visas av tabell 18. 

Tabell 18. Lagermaterial (volym betong) för radlagerlösningar med egna kylmaskiner. 
Öppet lager i bergrum 41,3 m3 

Nedgrävt lager 50,9 m3 
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9.4.2 Fjärrkyla 
Utformning och egenskaper hos fordrat radlager då referensanläggningen förses med fjärrkyla 
framgår av tabell 19. 
 
Tabell 19. Resultat för radlager för referensanläggning med fjärrkyla. 
Aktiv volym ca 118 m3 

Cellvolym ca 7,8 m3 

Längd lager 34,3 m 

Bredd lager 2,3 m 

Höjd lager 2,2 m 

Kapacitetsutnyttjande 93,8 % 

Totalvolym 161 m3 

Volymutnyttjande 67,0 % 

Total kontaktarea mot omgivning 321 m2 

Area/Volym hela lagret 1,8 

 

Förlustberäkningarna för radlagerlösningarna skiljer sig åt för ett lager som är placerat i ett 
öppet bergrum och för ett nedgrävt lager. Förlustprocent beräknas på samma sätt som i avsnitt 
7.3.1. Den fullständiga simuleringen finns i bilaga 1. 

Tabell 20. Förluster för radlager med fjärrkyla. 
Öppet lager i bergrum – 25,4 kWh (-0,7 %) 

Nedgrävt lager – 32,1 kWh (-0,9 %) 

 

Tabell 20 visar att förlusterna är snarlika för de olika lagerförläggningarna. Det framgår här 
att förlusterna är negativa. Detta innebär att anläggningen istället erhåller frikyla, då 
borttransporten från varm volym är större under dygnet än inläckaget av värme till de kalla. 

Tabell 21. Lagermaterial (volym betong) för radlagerlösningar med fjärrkyla. 
Öppet lager i bergrum 43,8 m3 

Nedgrävt lager 54,0 m3 

 

Fordrat lagermaterial framgår här av tabell 21. 
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10. Kvadratlager 

En sista lagerlösning tas fram i detta examensarbete. Denna bygger på de tidigare 
presenterade lagerlösningarna och på resonemang och beräkningar från tidigare avsnitt i 
rapporten. Denna lagerlösning kallas kvadratlager och bygger på samma princip som 
radlagret, med lagervolym uppdelad i ett antal celler. Cellerna i kvadratlagret är dock istället 
placerade i en kvadrat för att ytterligare minska totalarean som lagerlösningen upptar. 

10.1 Princip 

Kvadratlagret bygger på samma uppdelning av aktiv volym i kubiska celler som radlagret, 
men där cellerna är fördelade i ett kvadratiskt mönster. 

Funktion och driftprinciperna för kvadratlagret framgår av figur 14. Beakta att de interna 
värmeläckagen som sker mellan enskilda celler i ett kvadratlager inte betraktas som förluster, 
då de, liksom i fallet med koaxiallagret (se 8.2) är inom samma termodynamiska systemgräns 
(Alvarez, 2011, s.245). 

 

Figur 14 Funktion och driftprincip för ett kvadratlager. 
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10.2 Resultat 

10.2.1 Egna kylmaskiner 
Utformning och egenskaper hos fordrat kvadratlager då referensanläggningen förses med kyla 
från egna kylmaskiner framgår av tabell 22. 
 
Tabell 22. Resultat för kvadratlager för referensanläggning med egna kylmaskiner. 
Aktiv volym ca 107 m3 

Cellvolym ca 7,1 m3 

Längd lagersida 8,4 m 

Höjd lager 2,2 m 

Kapacitetsutnyttjande 93,8 % 

Volymutnyttjande 68,9 % 

Total kontaktarea mot omgivning 216 m2 

Area/Volym hela lagret 1,4 

 

Förlustberäkningarna för kvadratlagerlösningarna skiljer sig åt för ett lager som är placerat i 
ett öppet bergrum och för ett nedgrävt lager. 

Tabell 23. Förluster för kvadratlager med egna kylmaskiner. 
Öppet lager i bergrum 46 kWh (1,3 %) 

Nedgrävt lager 58 kWh (1,6 %) 

 

Tabell 23 visar att förlusterna är snarlika för de olika lagerförläggningarna. Skillnaderna beror 
på värmetransportfaktorer som konduktion och konvektion i simuleringen. 

Materialåtgången (betongvolymen) för kvadratlagerlösningen skiljer sig åt mellan den öppna 
varianten i bergrum och den nedgrävda på så vis att den öppna lösningen inte har ett lock av 
betong inräknat. För den nedgrävda lösningen är locket av betong och identiskt med bottnen i 
dimensioner. 

Tabell 24. Lagermaterial (volym betong) för kvadratlagerlösningar med egna kylmaskiner. 
Öppet lager i bergrum 41,3 m3 

Nedgrävt lager 50,9 m3 

 

Fordrat lagermaterial framgår av tabell 24. 



37 

10.2.2 Fjärrkyla 
Utformning och egenskaper hos fordrat kvadratlager då referensanläggningen förses med 
fjärrkyla framgår av tabell 25. 
 
Tabell 25. Resultat av simulering av kvadratlager för referensanläggning med fjärrkyla. 
Aktiv volym ca 118 m3 

Cellvolym ca 7,8 m3 

Längd lagersida 8,7 m 

Höjd lager 2,2 m 

Kapacitetsutnyttjande 93,8 % 

Volymutnyttjande 69,5 % 

Total kontaktarea mot omgivning 229 m2 

Area/Volym hela lagret 1,4 

 

Förlustberäkningarna för kvadratlagerlösningarna skiljer sig åt för ett lager som är placerat i 
ett öppet bergrum och för ett nedgrävt lager. 

Tabell 26. Förluster för kvadratlager med fjärrkyla. 
Öppet lager i bergrum – 17,1 kWh (-0,5 %) 

Nedgrävt lager – 20,3 kWh (-0,6 %) 

 

Tabell 26 visar att förlusterna är snarlika för de olika lagerförläggningarna. Skillnaderna beror 
på värmetransportfaktorer som konduktion och konvektion i simuleringen. 

Materialåtgången (betongvolymen) för radlagerlösningen skiljer sig åt mellan den öppna 
varianten i bergrum och den nedgrävda på så vis att den öppna lösningen inte har ett lock av 
betong inräknat. För den nedgrävda lösningen är locket av betong och identiskt med bottnen i 
dimensioner. 

Tabell 27. Lagermaterial (volym betong) för kvadratlagerlösningar med fjärrkyla. 
Öppet lager i bergrum 37,8 m3 

Nedgrävt lager 48,4 m3 

 

Fordrat lagermaterial framgår av tabell 27. 
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11. Ekonomi 

De olika lösningarnas kostnad att konstruera sammanställs tillsammans med dess 
energiförluster och andra faktorer för att skapa en bild om hur dessa står sig ekonomiskt. 

11.1 Investeringsstorlek 

Vid uppskattning av investeringsstorlek beaktas kostnaden för lagermaterialet samt för 
eventuellt grävarbete, som för vissa lösningar kan vara omfattande. Projekterings och 
arbetskostnader i övrigt beaktas ej, då syftet ej är att beräkna ett realistiskt investeringsbelopp, 
utan att visa på i vilket översiktligt kostnadsområde investeringen skulle hamna i. 

11.1.1 Materialkostnad 
Samtliga lagerlösningar är konstruerade i betong. Då lösningarna skall vara generella är det ej 
på förhand möjligt att noggrant specificera materialkostnaden då olika kvalitetsparametrar, 
geografisk placering för lagret etc. påverkar priset för materialet. Som utgångspunkt för en 
kostnadsuppskattning har prisexempel tagits från hemsidan Betong.se (2014) som uppger ett 
pris av 1300 kr/m3 som generell prissättning av materialet. Transport och arbete är ej inräknat. 

För samtliga lösningar fordras en extra pump för kylvatten, som framgår av figur 9. Utöver 
detta fordrar rad- och kvadratlagerlösningarna elektriska styrventiler och styrsystem för dessa, 
vilket måste beaktas vid konstruktion. 

11.1.2 Grävning 
För nedgrävda lagerlösningar används ett generellt pris för grävning i blandad mark till ett 
djup av ca 3 m inklusive dräneringslösning. Detta pris är hämtat från Bygganalys AB (2014) 
och syftar till projekteringspris per m2 för nya husgrunder med källare. Priset är 1667 kr/m2 
och används för lagerlösningens bottenarea som riktlinje för kostnaden. 

11.1.3 Arbetskostnad 
Kostnad för planering, projektering och arbete för konstruktion av en lagerlösning tas ej 
hänsyn till i denna rapport, då rapporten avser beskriva ekonomiska aspekter generellt för en 
lagerlösning.  

11.2 Driftkostnad 

Driftkostnad för kylanläggningen beaktas i form av lagerlösningens egen driftkostnad, samt 
den förändrade driftkostnaden för kylanläggningen som tillsatsen av en lagerlösning medför. 

11.2.1 Lagerlösningens drift 
Skillnaden i energibehov för att köra en kylanläggning med en lagerlösning gentemot att köra 
samma anläggning utan är behovet av driftenergi till en extra pump som reglerar 
lagermassorna. Utan lagerlösning skulle minst en pump fordras för att upprätthålla flödet 
mellan den kylproducerade enheten och kylabonnenten (lasten). Driftenergi för elektriska 
styrventiler för rad- och kvadratlagerlösningarna tillkommer. Utöver detta fordras inga vidare 
aktiva komponenter utav avgörande betydelse som måste förses med energi. 

11.2.2 Driftkostnad för kylmaskiner 
Tidigare har två möjliga driftfall för kylmaskin I behandlats. Denna kan antingen köra med 
variabel effekt som följer kylabonnentens kylbehov, eller sättas till en konstant effekt som är 
lika stor som medelkyleffekten för referensdygnet. I bilaga 6 görs beräkningar där köldfaktorn 
(CoPR) för kylmaskin I linjäriseras som funktion av kyleffekten. 
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CoPR står för Coefficient of Performance – Refrigeration och är ett mått på hur mycket nyttig 
kylenergi som erhålls för en mängd tillfört kompressorarbete till kylmaskinen. Det är ett 
vedertaget begrepp som identiskt med svenskans köldfaktor (Wikipedia, 2014e). 

Genom denna beräkning erhålls en approximativ köldfaktor för varje driftfall (kyleffekt). Med 
hjälp av varje timmes kylbehov och CoPR erhålls den elenergi som kylmaskinen använder 
varje timme. Vidare beräknas den elenergi som används av samma kylmaskin då denna går 
med konstant effekt enligt ovanstående, med respektive effektnivås CoPR. 

Den teoretiskt största köldfaktorn som kan erhållas bestäms av ekvation 34 och härstammar 
från den termodynamiskt ideala carnotcykeln. Denna visar även hur verkliga köldfaktorer 
begränsas av temperaturerna vid reservoarerna, då de verkliga faktorerna aldrig kan överstiga 
carnotfaktorerna (Alvarez, 2011, s.314).  
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    (35) 

Den verkliga köldfaktorn (CoPR) beräknas med ekvation 35. Linjär interpolation tillämpas på 
denna i bilaga 6. Interpolationen bygger på räta linjens ekvation och visas i ekvation 36. 
Linjär interpolation har skett mellan två värden i mittspannet av värdemängden. Interpolation 
har utförts i syfte att erhålla driftpunkter som ej angivits av kylmaskinstillverkaren för att 
erhålla en approximativ köldfaktor för en viss kyleffekt. 

P = (4 + �      (36) 

Tabell 28. Elenergi för kylmaskin I vid direktdrift eller lagerdrift. 
Fordrad elenergi variabel drift (direkt) 1114 kWh 

Fordrad elenergi konstant drift (lager) 940 kWh 

Besparing av driftenergi med lagerlösning ca 16 % 

CoPR vid konstant drift 3,90 

 

Det framgår i tabell 28 att elenergianvändningen för kylmaskin I kan sänkas med ca 16 % 
under referensdygnet med en lagerlösning gentemot direktdrift mot kylabonnenten, förluster 
ej inräknade. Beräkningarna är utförda med ekvation 35 och 36 i bilaga 6 för att erhålla en 
köldfaktor för varje timmes kylbehov och därefter en fordrad elektrisk effekt för kylmaskinen 
varje timme. Köldfaktor vid konstant drift beräknas på samma sätt. Elenergierna för varje 
timme vid drift med variabel respektive konstant drift summeras över ett dygn och jämförs. 

Driftpunkt för kylmaskin II interpoleras linjärt på samma sätt som ovan i bilaga 6. För denna 
maskin räknas bara ett konstant driftfall vid lagerdrift, då denna har för låg maxeffekt för att 
förse kylbehovet direkt. Detta visas av tabell 29. 
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Tabell 29. Elenergi för kylmaskin II vid lagerdrift. 
Fordrad elenergi konstant drift (lager) 1164 kWh 

CoPR vid konstant drift 3,15 

 

Av tabell 28 och 29 framgår att den större kylmaskinen, kylmaskin I, kan arbeta med ett högre 
CoPR vid konstant drift än kylmaskin II. Orsaken till skillnaden är att kylmaskin I medelst 
shunt får tillgång till en lägre ingående vätsketemperatur till förångaren vid en specifik effekt 
där kylmaskin II får tillgång till en högre. Detta framgår av Carriers körningar av respektive 
maskin (se bilaga 4 och 5). Båda kylmaskinerna levererar kylvatten av samma temperatur 
enligt tabell 5. Enligt ekvation 34 erhåller då kylmaskin I högre CoPR. 

11.2.3 Driftkostnad för fjärrkyla 
För att skapa en bild av kostnaden för fjärrkyla används normalprislistan från Norrenergi 
(2014) som ett exempel, då denna leverantör är verksam i Solnaområdet, där 
referensanläggningen är placerad. Norrenergi är således en potentiell leverantör av fjärrkyla 
till referensanläggningen. Denna leverantör delar in sin prissättning i tre delar: fast del, rörlig 
del och flödesdel. Dessa visas i tabell 30. 

Tabell 30. Prisdelar för fjärrkyla hos bolaget Norrenergi år 2014. 
Fast årlig avgift 200 kr * kW 

Rörlig avgift 316 kr * MWh 

Flödesavgift 0,90 kr * m3 

 

Den fasta avgiften som avses i tabell 30 är medelvärdet av kylabonnentens tre högsta 
toppeffekter under föregående kylsäsong. Detta är den abonnerade effekt kylabonnenten 
betalar för att få tillgång till. Om denna överskrids debiteras kunden med 560 kr per 
överskriden kW (Norrenergi, 2014). 

Att implementera en lagerlösning gentemot att inte göra detsamma kommer inte i någon 
större utsträckning att påverka kylabonnentens rörliga avgift eller flödesavgift i annat fall än 
eventuella bidrag från energiförluster i lagerlösningen. Däremot kan implementeringen av en 
lagerlösning vara avgörande för kylabonnentens fasta årliga avgift. 

För kylabonnenten i referensanläggningen för exempeldygnet finns olika alternativ. Två 
yttersta alternativ beaktas. Det ena är att låta fjärrkylan tillgodose hela kylbehovet. Effekten 
som avgör den fasta årliga avgiften blir då dygnets toppeffekt, om rådande dygn används som 
dimensionerande driftfall. I det andra alternativet, där en ideal lagerlösning tillämpas, blir den 
avgörande effekten istället medeleffekten för dygnet. Skillnaden i fast årlig kostnad för direkt- 
respektive lagerdrift beräknas med uppgifter från tabell 30 och visas i tabell 31. 
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Tabell 31. Driftkostnad för fjärrkyla för referensanläggning med direkt- eller lagerdrift. 
Toppeffekt (direktdrift) 369 kW 

Medeleffekt (lagerdrift) 153 kW 

Fast årlig avgift direktdrift ca 74 000 kr 

Fast årlig avgift lagerdrift ca 30 500 kr 

Besparing med lagerdrift 43 500 kr 

Procentuell besparing ca 60 % 

 

Det framgår av fallet ovan att en kylabonnent med höga toppeffekter gentemot medeleffekter 
riskerar stora årskostnader om denne väljer att täcka hela kylbehovet under toppeffektens 
varande. 

11.3 Ekonomiska resultat 

Vidare sammanfattas ekonomiska resultat för de olika lagerlösningarna. 

11.3.1 Fjärrkyla 
Investeringskostnaderna för respektive lagerlösning till fjärrkylaförsedd kylanläggning 
redovisas i tabell 32. Dessa bygger på kostnad för betong (se 11.2.1) och ev. grävning (se 
11.2.2). Beräkningarna finns i bilaga 2 där materialkostnad beräknas genom att fordrad 
materialvolym multipliceras med betongpriset per volym och eventuellt schaktpris beräknas 
genom att fordrad lagerarea multipliceras med schaktpriset per areaenhet. Kostnaderna 
summeras och presenteras i bilagan samt tabell 32. 

Tabell 32. Total investeringskostnad för lagerlösningar till referensanläggning med fjärrkyla. 
Separatvolymslager ca 65 000 kr 

Koaxiallager ca 60 000 kr 

Radlager i bergrum ca 55 000 kr 

Radlager nedgrävt ca 200 000 kr 

Kvadratlager i bergrum ca 50 000 kr 

Kvadratlager nedgrävt ca 190 000 kr 

 

För investeringskostnaderna i tabell 32 har schaktkostnad medräknats för de nedgrävda 
lösningarna. I övrigt har enbart materialkostnad beaktats. 

Pay-off metoden beskriver den tid det tar innan en investering av ett visst belopp återbetalar 
sig i form av given intäkt och beskrivs av ekvation 37 (Sidén, 2009, s.37). 
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Om man vid referensanläggningen investerar i ett nedgrävt kvadratlager med 
investeringskostnad enligt tabell 32 och möjlig årsbesparing enligt tabell 31, kan kortast 
möjliga återbetalningstid beräknas med Pay-off metoden. Denna blir ca 5 år. 

11.3.2 Egna kylmaskiner 
Investeringskostnaderna för respektive lagerlösning till kylanläggning med egna kylmaskiner 
redovisas i tabell 33. Dessa bygger på kostnad för betong (se 11.2.1) och ev. grävning (se 
11.2.2). Beräkningarna finns i bilaga 1. 

Tabell 33. Total investeringskostnad för lagerlösningar med egna kylmaskiner. 
Separatvolymslager ca 60 000 kr 

Koaxiallager ca 55 000 kr 

Radlager i bergrum ca 55 000 kr 

Radlager nedgrävt ca 190 000 kr 

Kvadratlager i bergrum ca 45 000 kr 

Kvadratlager nedgrävt ca 180 000 kr 

 

Nedan följer ett exempel där referensanläggningen är försedd med kyla från en befintlig 
kylmaskin identisk med kylmaskin II. För att lösa toppeffektsbehovet beräknas två alternativ: 

• Ersätta befintlig kylmaskin med en kylmaskin som klarar toppeffekten (Kylmaskin I). 
• Behålla befintlig kylmaskin och investera i ett nedgrävt kvadratlager. 

Alternativen visas i tabell 34 och 35 där investeringskostnad och kylmaskinens elektriska 
driftenergi för referensdygnet redovisas. Investeringskostnad för kylmaskiner har 
tillhandahållits av Carrier7. 

Tabell 34. Kostnadsexempel för ersättning av kylmaskin vid referensanläggning. 
Investeringskostnad kylmaskin I 490 000 kr 

Elenergi för drift 1114 kWh/dygn 

 
Tabell 35. Kostnadsexempel för implementering av lagerlösning med befintlig kylmaskin. 
Investeringskostnad nedgrävt radlager 180 000 kr 

Elenergi för drift 1164 kWh/dygn 

 

                                                 
7 Nicklas Persson, Sales Engineer, Carrier AB. E-postkorrespondens den 16:e oktober 2014. 
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Skillnaden i investeringskostnad mellan de båda alternativen är stor. Det senare alternativet 
innebär en investeringskostnad som är ca 60 % mindre än att investera i en ny kylmaskin. Vid 
implementering av lagerlösning ökar kylmaskinens elektriska driftkostnad, dock enbart med 
ca 5 %. 

Det är även möjligt att investera i en till kylmaskin till referensanläggningen för att på så vis 
täcka toppeffekten. Om en ny maskin, identisk med kylmaskin II installeras parallellt kan 
dessa tillsammans nästan täcka hela toppeffekten för referensdygnet. Investeringskostnaden 
för en kylmaskin identisk med kylmaskin II är 270 000 kr. 

12. Miljöaspekter 

Vidare följer kortfattat om hur implementering av lösningar från detta arbete skulle kunna 
tänkas påverka miljön. 

12.1 Köldmedier 

Som visats tidigare i tabell 6 och 8 skiljer sig den installerade köldmediemängden mellan 
kylmaskin I och II åt. Detta till följd av att maskinerna är olika stora samt har olika storlek på 
installerad effekt. 

Vid läckage till följd av olycka eller tekniskt fel kan köldmedium läcka ut till omgivningen. 
Köldmedier kan verka nedbrytande på ozonskiktet och/eller agera växthusgas. Det är därför 
av intresse att minimera mäng och hantering av köldmedier om möjligt (Naturvårdsverket, 
2013). 

En lösning som möjliggör att kyleffektbehovet kan avklaras med kylmaskin II istället för 
kylmaskin I medför att enbart 24,9 kg köldmedium installeras i anläggningen istället för 
85 kg. Detta är en minskning av ca 70 % av köldmediemängden. 

12.2 Energieffektivitet 

Denna rapport visar på möjlighet till högre energieffektiviteter i flera olika fall. Som visats i 
fallen med kylmaskin I möjliggjordes för denna att arbeta med en högre köldfaktor. Detta 
innebär att större mängd kyla kan erhållas för samma mängd elenergi som används av 
maskinen. 

Med implementering av en lagerlösning möjliggörs för kylmaskiner som använder uteluft 
som värmesänka att utnyttja lägre utetemperaturer som förekommer nattetid, då kyla då kan 
produceras och lagras under denna tid. Det innebär att en lagerlösning kan erbjuda en höjning 
av köldfaktorn på två sätt, dels genom att kondenseringstemperaturen nattetid kan vara lägre 
och dels att förångartemperaturen höjs medelst shuntning om kylmaskinen ej går med 
fulleffekt (se bilaga 4 och 5). 

13. Diskussion 

Problematiken med toppeffekter i kylanläggningar varierar starkt beroende på en mängd 
faktorer i anläggningen. Detta i sig tordes ligga som grund till om det är attraktivt att investera 
i en möjlighet att ackumulera kyla eller ej. Om toppeffekterna är små och inte påverkar 
anläggningen negativt i tillräcklig utsträckning, exempelvis genom oacceptabelt höga 
temperaturer eller stora kostnader för kyla under dessa perioder, är det heller ej sannolikt 
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intressant att investera i en lagerlösning. Toppeffektsproblematiken måste utgöra en olägenhet 
för kylabonnenten värd att investera i för att avlägsna. 

Rad- och kvadratlagerlösningar erbjuder möjligheter att på ett mer effektivt sätt utnyttja 
lagerlösningens upptagna utrymme. Dessa bygger dock på celler, och varje cell fordrar egen 
rördragning och egna styrventiler. Att dela upp lagerlösningen i för många celler riskerar att 
öka investerings- och driftkostnader, då utrymmesutnyttjandet sjunker vid ett stort antal celler 
till följd av att en större del av den upptagna volymen utgörs av byggmaterial då antalet 
cellväggar blir fler. Ett stort antal celler behöver endast beaktas om utrymmesfrågan har hög 
prioritet. Ett lågt antal celler kan dock leda till en onödigt stor materialvolym gentemot aktiv 
lagervolym på grund av lågt kapacitetsutnyttjande, och investeringen kan då bli dyr. Denna 
ekonomiska fråga beror dock givetvis på hur stora besparingar en lagerlösning kan medföra 
för den specifika kylabonnenten. 

För fallen som baseras på egna kylmaskiner har två kylmaskiner valts som troligen inte skulle 
vara aktuella i verkligheten. Det är troligt att en kylmaskin som är installerad i en befintlig 
kylanläggning har större installerad effekt än medeleffekten för det dimensionerade dygnet. 
Det är dock inte troligt att kylmaskinen är dimensionerad för att klara toppeffekten för det 
dimensionerande dygnet. Sannolikt är att maskinen i fråga är dimensionerad med en 
installerad effekt någonstans emellan dessa maskiners effekter. Som visats i fallet med 
kylmaskin I är det för köldfaktorns del positivt att kylmaskinen är något större dimensionerad 
än nödvändigt, då köldfaktorn blir bättre och användningen av elenergi för maskinen lägre. 
Nackdelen med en större maskin är att investeringskostnaden är större. Oavsett hur stor 
maskinens installerade effekt är, kan en lagerlösning vara utav godo, då denna tillåter 
maskinen att arbeta med högre köldfaktor över dygnet. 

I simuleringar har tidigare visats att energiförlusterna för samtliga lagerlösningar är små 
relativt kylbehovet. Vid vissa förutsättningar, då temperaturen i den varma reservoaren är 
högre än omgivningstemperaturen, erhålls istället frikyla totalt sett istället för förluster, då 
värmebortföringen från den varma volymen är större än värmeinläckaget till den kalla. Om 
detta sker genom värmeöverföring till berg eller jord bör det beaktas att dessas temperaturer 
kan komma att stiga till följd av värmetillförseln. 

Resultaten från avsnitt 7 t.o.m. 10 visar att med hänsyn till förluster så är samtliga 
lagerlösningar utom separatlager bra lösningar, med förlustandelar i området 0,6 till 1,1 % av 
referensdygnets kylbehov. Om referensdygnets kylenergibehov av 3672 kWh anses som 
typiskt och kylsäsongen för komfortkyla antas vara ca 120 dygn blir skillnaden mellan den 
lägsta och den högsta förlusten i ovan nämnda spann ca 2600 kWh kylenergi för en kylsäsong 
för referensanläggningen med den sämsta respektive bästa lagerlösningen. 

Genom linjär interpolation av kylmaskinernas driftpunkter erhålles approximativa värden för 
köldfaktorer. Detta gör att resultaten kan avvika något från verkligheten. Interpolationen är 
utförd kring mitten av driftintervallet (25-75 % av effektkapaciteten) och därför är den 
verkliga och den approximativa köldfaktorn lika varandra i detta intervall. Vid låga 
driftpunkter (lägre effekt än 25 % av maximalt) tenderar den interpolerade köldfaktorn att bli 
högre än i verkligheten. Man riskerar därför att underskatta fordrad elektrisk driveffekt vid 
låga driftpunkter. Elanvändningen för kylmaskin I vid konstantdrift (ca 40 %) kan i 
verkligheten därför vara något högre. 

Det bör vidare undersökas hur man ska styra en lagerlösning med avseende på 
kylabonnentens kylbehov. Den kylproducerande enheten måste ackumulera kyla i lagret innan 
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denna ska användas. Det fordras därför någon form av prognostisering av kylbehovet för 
nästkommande dygn. Detta kan enklast lösas genom en viss överproduktion av kallt kylvatten 
till lagret, men andra, mer effektiva metoder, kan utvecklas och testas, där hänsyn tas till 
drifthistorik och temperaturprognoser från meterologiska källor (SMHI, 2015). 

Vidare bör också undersökas om passiva lösningar kan tas fram som tillåter vattenstyrning 
mellan celler i ett cellbaserat lager utan aktiv styrning med ventiler. Vad som också behöver 
undersökas är om lagerlösningarna kan utgöra sekundära funktioner, så som vattenreserv för 
brandsläckningsvatten vid nödsituationer, eller användas inom värmeackumulering under 
vintersäsongen. 
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14. Slutsatser  

Vattenburen kyla kan lagras i en termoklint skiktad ackumulator eller i fysiskt separerade 
volymer. Faktorer som påverkar lösningens effektivitet vid skiktning medför dock att detta 
inte är ett attraktivt alternativ för korttidslagring av kyla för toppeffektsreduktion med 
konstant kyleffekt. En lösning med separerade volymer tillåter en konstant 
kylvattenproduktion och goda temperaturdifferenser mellan levererad kyla och returflöde. 

Temperaturerna hos kall- respektive varm lagermassa samt differensen mellan dessa är 
avgörande för storleken på lagerlösningen samt hur stora förluster som uppstår från lagret. 
Energiförlusterna i form av värmeinläckage till den ackumulerade kylan är relativt små 
oavsett lagerlösning. Temperaturen i den kalla lagermassan beror av hur låg temperatur den 
kylalstrande enheten kan leverera samtidigt som temperaturen i den varma lagermassan beror 
av hur hög returtemperatur kylabonnenten tolererar. Det är önskvärt med en så låg temperatur 
som möjligt i kall lagermassa och en så hög temperatur som möjligt i varm massa. Ingen 
lagerlösning begränsas dock i sin funktion av dessa temperaturer. 

En hög temperatur i den varma lagermassan möjliggör utnyttjandet av luftburen eller annan 
typ av frikyla. Det är därmed önskvärt att öka toleransen för hur hög returtemperatur 
kylabonnenten klarar av. I övrigt inverkar ingen lagerlösning begränsande på någon 
temperatur vid den kyllevererande enheten eller lasten (kylabonnenten). Det finns därmed 
ingen uppenbar påverkan på sekundära system. 

Det är svårt att uppskatta investerings- och driftskostnader för implementering av 
lagerlösningar på en generell nivå. För samtliga lösningar tillkommer i form av driftkostnad 
kostnaden för att driva minst en extra pump och i vissa fall en uppsättning styrventiler. Med 
hänsyn till materialkostnad och ev. kostnad för grävning är lagerlösningarna möjliga att 
konstruera till ett belopp som är mindre eller i samma storlek som att byta ut befintliga 
kylmaskiner eller komplettera dessa med fler maskiner. 

Hur pass utrymmeseffektiv en lagerlösning är beror av dess utformning och uppdelning av 
kylvattenvolym i olika behållare. Ett färre antal behållare utnyttjar utrymmet mindre effektivt, 
men även ett för stort antal behållare riskerar att göra andelen konstruktionsmaterial onödigt 
stort och dyrt. Lagrets utformning kan optimeras med hänsyn till kontaktarea mot 
omgivningen för att minsta utrymmet som lagerlösningen upptar, dess energiförluster från 
omgivningen och åtgången av konstruktionsmaterial. 

Dimensioneringen av en lagerlösning kan göras utifrån ett referensdygn med hänsyn till en 
dimensionerande kyllastkaraktäristik. Ideellt kan en konstant kylproduktion ske vid en effekt 
som motsvarar medeleffekten för dygnets kyleffekt. I praktiken måste hänsyn tas till förluster. 

Det går att på ett tekniskt enkelt och ekonomiskt försvarbart sätt, då förutsättningar finns, att 
ackumulera kyla i vatten för toppeffektsreduktion, istället för att byta ut egna kylmaskiner 
eller utöka kylanläggningens installerade effekt. De rådande toppeffekterna måste dock utgöra 
ett problem som gör investeringen försvarbar att utföra. 
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