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Abstract 
 

Inventory and follow-up of installed absorption 
heat pumps for cooling in Sweden - experiences 
from operation and arguments for investment 
 
District cooling production has in recent years increased drastically and is expected to 
increase significantly even in the coming years. Absorption chillers have been relatively 
expensive to purchase so far and many district heating companies have chosen not to 
invest in this technology, despite lower operating costs. With the stabilization of 
electricity prices at a high level, this technology can however be expected to get more 
common, both as a cooling located locally driven by the heating or cooling producer to 
district cooling networks. In addition, a further expansion of waste incineration should 
lead to an increasing interest in absorption chillers as an alternative in district cooling 
production since that they are a natural outlet for heat. It is especially interesting during 
the summer months when the need of heat for heating is small.  
 
The objective of this project is to make an inventory of the absorption chillers which are 
installed in the cooling system in Sweden. In conjunction with the inventory factors that 
led to the purchase of an absorption chiller are examined as well as a follow-up of the  
operating experience. The project has been conducted with questionnaires to all the 
district heating companies in Sweden and follow-up surveys with targeted questions to 
different district heating producers. The project has also had the help of a reference group 
with great experience of absorption chillers who has supported the design and analysis of 
questionnaires.  
 
Seven companies that have absorption heat pumps responded to the questionnaire. It can 
not be considered as a complete inventory, but the responses are considered 
representative and reliable. The largest purchase factor is access to excess heat, but also 
the environmental argument and operating costs are common. 
 
The responses of the survey show that the availability of district cooling is expected to 
increase since one third of the district heating companies that are currently not supplying 
cooling are planning to do so in the future. Furthermore, a large part of the other 
companies are planning to extend their district cooling. Several of these state that 
absorption chillers may be a possible solution and that the major positive factor for 
investment is access to excess heat.  
 
In the case of operating experience, operating and steering parameters are stated the most 
times as the main operational problem. Another major problem is knowledge and training 
of service and maintenance of both absorption chillers and accessories such as cooling 
towers, etc. Knowledge about specification of parameters prior purchasing is a problem 
identified by both the district heating companies and the suppliers of  the absorption 
chillers.  
 
The experience of operation is generally positive for all suppliers who hold absorption 
chillers and 40% of the companies with an absorption chillers have not experienced any 
of the previously known operational problems. 
 
Key words: Absorption chiller, cooling, experience of operation, economy of operation, 
economy of investment 
This report will follow in Swedish. 
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Sammanfattning 
Fjärrkylaproduktionen har de senaste åren ökat markant och förväntas öka avsevärt även 
under kommande år. Absorptionskylmaskiner har hittills varit relativt dyra i inköp vilket 
lett till att många energibolag inte har investerat i denna teknik, trots lägre 
driftskostnader. Med stabilisering av elpriser på en hög nivå kan denna teknik dock 
komma att få större användning, både som kylmaskin placerad lokalt driven av fjärrvärme 
eller som kylaproducent till fjärrkylanät. Dessutom bör en fortsatt utbyggnad av 
avfallsförbränning leda till att absorptionskylmaskiner på sikt kommer att vara ett 
intressant alternativ för kylaproduktion genom att de är en naturlig avsättning för värme. 
Det blir speciellt intressant under sommarmånaderna då avsättningen av värme för 
uppvärmning är liten. 
 
Syftet med detta projekt är att göra en inventering av de absorptionskylmaskiner som 
finns installerade i fjärrkylasystem i landet. I samband med inventeringen ska också 
faktorer som ledde till inköpet av en absorptionskylmaskin undersökas samt 
drifterfarenheter av densamma följas upp. 
 
Projektet har genomförts med enkäter till alla fjärrvärmeföretag i Sverige samt 
uppföljande enkäter med riktade frågor till olika fjärrvärmeproducenter. Projektet har 
också haft hjälp av en referensgrupp med stor samlad erfarenhet av 
absorptionskylmaskiner som varit ett stöd i utformandet och analys av enkäterna.  
 
Sju företag som har absorptionskylmaskin svarade på enkäterna. Det kan inte bedömas 
som en fullständig inventering, men svaren bedöms som representativa och tillförlitliga. 
Den största inköpsfaktorn är tillgång till överskottsvärme, men även miljöargument och 
driftskostnader är vanligt förekommande. 
 
Enkätsvaren visar att tillgången på fjärrkyla förväntas öka genom att en tredjedel av 
fjärrvärmeföretagen som idag inte levererar fjärrkyla planerar att göra det i framtiden. 
Dessutom planerar en stor del att de övriga företagen att utöka sin fjärrkyla. Flera av 
dessa anger att absorptionskylmaskiner kan vara tänkbara och att den största 
inköpsfaktorn är tillgång till överskottsvärme.  
 
Vad det gäller drifterfarenheter är det styr- och reglerparametrar som anges flest gånger 
som det största driftproblemet. Ett annat stort problem är kunskap och utbildning kring 
service och skötsel av både absorptionskylmaskinen och kringutrustningen såsom kyltorn 
osv. Även kunskaperna kring upphandlingen är ett problem som uppmärksammas både av 
fjärrvärmeföretagen och leverantörerna av absorptionskylmaskinerna. 
 
Erfarenheten av driften överlag är positiv hos alla leverantörerna som innehar 
absorptionskylmaskinen och 40 % av företagen med absorptionskylmaskin har inte 
upplevt några av de tidigare kända driftproblemen. 
 
Nyckelord: Absorptionskylmaskin, kyla, drifterfarenheter, driftekonomi, 
investeringskostnader 
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Förord 
Syftet med den här studien är att ge en bild av erfarenheter av inköp och drift av 
absorptionskylmaskiner i fjärrvärmessystem. En avgörande anledning till att studien 
genomfördes är att intresset för fjärrkyla ökar stadigt samtidigt som elpriserna för att 
driva kompressionskylmaskiner ökat under senare år. Absorptionskylmaskiner drivna 
med fjärrvärme utgör då ett intressant alternativ, men tekniken har inte haft något stort 
genomslag ännu. Studien syftar därför till att ge ett underlag av inköps- och 
drifterfarenheter för de företag som står inför en utökad fjärrkylaproduktion. 
 
Resultaten av studien visar att erfarenheterna av drift är i stort sett positiva, men att det 
finns ett behov av enkla drift- och underhållsinstruktioner. Vid inköp gäller att det finns 
klara upphandlingshandlingar, samt att man sätter upp klara villkor för leverans av 
utrustning. 
 
Projektets referensgrupp har utgjorts av Georg Jonsson Göteborg Energi, Björn Ekbom 
Göteborg Energi, Andreas Ulveström Borås Energi & Miljö, Emil Bertilsson Dalkia, 
Lars-Ove Gustavsson Tekniska Verken, Lars-Owe Lindblom Götaverken Miljö, Hans 
Wettergren Renova samt Linn Saarinen Vattenfall. Referensgruppen har haft löpande 
möten under projektet för avstämning och diskussion. Enkätntervjuer har dessutom 
genomförts med företrädare för företag som delat med sig av sina erfarenheter och 
kunskap. Rapporten är alltså ett resultat av många personers insikter och erfarenheter. 
 
Projektet ingår i forskningsprogrammet Fjärrsyn som finansieras av Svensk Fjärrvärme 
och Energimyndigheten. Fjärrsyn ska stärka konkurrenskraften för fjärrvärme och 
fjärrkyla genom ökad kunskap om fjärrvärmens roll i klimatarbetet och för det hållbara 
samhället till exempel genom att bana väg för affärsmässiga lösningar och framtidens 
teknik. 
 
Eva-Katrin Lindman, Ordförande Teknikrådet
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1 Inledning 
1.1 Bakgrund 
Absorptionskylmaskiner har möjlighet att producera kyla från värme. Denna möjlighet 
har utnyttjats i ett antal kraftvärmeverk och sopförbränningsanläggningar under cirka 
tjugo års tid. Vanliga argument för att inte använda absorptionskylmaskiner när 
kylaproduktion diskuteras är att dessa maskiner är dyra, har driftproblem och dålig 
verkningsgrad. Alternativet till denna produktionsmetod är frikyla eller 
kompressionskylmaskiner (chillers) och värmepumpar som kräver el för driften. 
Elpriserna har under de senaste åren ökat markant och det har då blivit mycket dyrare att 
producera kyla med kompressionskylmaskiner. Samtidigt har förbränning av sopor ökat 
betydligt, sopor som man får betalt för att bränna. Elproduktionens storlek hänger 
samman med det värmeunderlag som finns, därför undersöker många fjärrvärmebolag 
möjligheten att använda absorptionskylmaskiner. Denna rapport kan tjäna som stöd och 
vägledning vid de frågeställningar kan uppkomma då man planerar att investera i 
absorptionskylmaskiner. 
 
1.2 Marknad 
Sveriges första fjärrkyleanläggning togs i drift 1992. Idag framställer ett trettiotal företag 
i Sverige fjärrkyla motsvarande drygt 700 GWh, se Figur 1. Potentialen för fjärrkyla 
bedöms dock vara betydligt mycket större. Enligt Svensk Fjärrvärme visar 
undersökningar att den totala efterfrågan på fjärrkyla uppgår till motsvarande 2000-5000 
GWh. (Svensk Fjärrvärme 2009a) 
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Figur 1 Utveckling med leverantörer av fjärrkyla 1992-2007. (Svensk Fjärrvärme 2008) 
 
Enligt tolkning från Energimyndigheten var 37 % av fjärrkylan definierad som förnybar 
energi (Statens energimyndighet 2008). Här skall noteras att Energimyndigheten endast 
inkluderar frikyla som förnybar kylaproduktion enligt direktivförslaget från EU 
(KOM/2008/0019 slutlig) som saknar definitioner för förnybar kylaproduktion. Enligt 
samma statistik från Energimyndigheten kan det utläsas att 52 % av produktionen av 
fjärrkyla produceras med hjälp av kylmaskiner, medan det enligt Svensk Fjärrvärme är 
ovanligt med stora konventionella kylmaskiner i fjärrkylasystemen. Statistiken från 
Svensk Fjärrvärme och Energimyndigheten är dessutom inte helt överensstämmande 
beträffande mängd såld fjärrkyla, något som kan tyckas anmärkningsvärt eftersom 
Energimyndigheten får sina statistikuppgifter från Svensk Fjärrvärme. 
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I Figur 2 ses Energimyndighetens statistik över fjärrkylaproduktion uppdelat på 
produktionsmetod. I figuren har absorptionskyltekniken en väldigt liten del av hela 
produktionen. I enkätundersökningarna som Svensk Fjärrvärme gör årligen (som 
Energimyndighetens statistik bygger på) frågas endast efter ett (1) produktionssätt av 
fjärrkyla (Svensk Fjärrvärme 2009b). I verkligheten baseras ofta produktionen på en mix 
av flera olika tekniker, något som då inte syns i statistiken. I begreppet kylmaskiner kan 
dessutom både absorptionskylmaskiner och kompressordrivna kylmaskiner rymmas.  

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

G
W

h

Övrigt

Kylmaskin

Kyla från värmepump

Frikyla

Absorption

 
Figur 2 Fjärrkylaproduktion uppdelat på produktionsmetod (Energimyndigheten 2009)) 
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2 Fjärrkyla 
Fjärrkyla är centralt producerad kyla som levereras som vattenburen kyla via 
distributionsnät. Leveranstemperaturen är oftast ca 6 °C och returtemperaturen ca 16 °C 
(Svensk Fjärrvärme 2009a). Den aktuella byggnaden använder en fjärrkylacentral för att 
överföra kylan till byggnadens distributionssystem för kyla. 
 
2.1 Produktionsmetoder 
Att producera kyla centralt ger möjligheter att använda andra metoder och resurser än när 
kylan produceras lokalt i fastigheten. Storskaligheten på de centrala anläggningarna ger 
också möjligheten att framställa kyla genom en kombination av olika metoder. Detta ger 
en mer energi- och kostnadseffektiv kylaproduktion. 
 
2.1.1 Kompressionskylmaskiner 
Kompressionskylmaskiner (chillers) är en konventionell värmepump som drivs med el. 
Kylan produceras genom att fjärrkylavatten kyls, varvid det förångar ett köldmedium. 
Den värme som tas upp av köldmediet, samt den tillförda drivenergin avges till 
omgivningen genom exempelvis kyltorn eller kylmedelskylare. Denna lösning är vanlig 
då man har behov av endast kyla. 
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Figur 3 Systembild kompressionskylmaskin (chiller) i fjärrkylaproduktion 

 

2.1.2 Värmepump 
Skillnaden att använda en värmepump i ett fjärrkylasystem jämfört med en chiller är att 
med värmepumpen avges det upptagna värmet till fjärvärmereturen. På detta sätt tas 
värmet tillvara på båda sidor av värmepumpen. Denna lösning förutsätter att man har 
behov av kyla och värme samtidigt. 
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Figur 4 Systembild värmepump i fjärrkyla- och fjärrvärmeproduktion 
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2.1.3 Frikyla 
Frikyla använder en naturlig värmesänka för att kyla vattnet som ska distribueras. Den 
vanligaste metoden är att utnyttja sjöar eller vattendrag. Denna metod kräver endast 
pumparbete för att ta tillvara kylan, och COP (förhållandet mellan avgiven kyla och 
tillförd drivenergi) blir därför högt. 
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Figur 5 Systembild frikyla i fjärrkylaproduktion 

 
2.1.4 Absorptionskylmaskiner 
En absorptionskylmaskin fungerar enligt samma princip som en konventionell kylmaskin, 
men den drivs med värmeenergi istället, t.ex. fjärrvärme eller spillvärme. Absorbenten 
respektive köldmediet som används är vanligtvis Litiumbromid/Vatten men det finns 
även maskiner med Ammoniak/Vatten och andra mer ovanliga arbetspar som inte 
diskuteras mer i denna rapport. Den största fördelen med absorptionskylmaskiner i 
jämförelse med vanliga kylmaskiner är att de kan använda överskottsvärme för att 
tillverka kyla. Eftersom kylbehovet är som störst på sommaren när värmebehovet är som 
minst finns här en möjlighet att använda överskottsvärme istället för att använda el för att 
producera kyla. 
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Figur 6 Systembild absorptionskylmaskin driven av fjärrvärme i fjärrkylaproduktion. 

Inkopplingen till fjärrvärmenätet kan ske genom framledning/framledning eller 
framledning/returledning vilket beskrivs närmare i kapitel 2.3.1 

 
Eftersom absorptionskylmaskiner huvudsakligen inte drivs med el har de rönt störst 
framgång där el-priset är i högt såsom i Japan, Kina och Korea (Zinko, Söderberg et al. 
2004). Potentialen i Europa ökar i samband med stigande elpriser, men samtidigt är det 
viktigt att förhållandet mellan elpris och värmepris är fördelaktigt. Skulle värmepriset öka 
finns risk att lönsamheten påverkas, till exempel om sopor skulle bli en bristvara. 
 
Absorptionskylmaskiner finns både som en- och tvåstegsmaskiner och drivs traditionellt 
sett med temperaturer på 120 °C (COP 0,7) respektive 170 °C (COP 1,2) (Zinko, 
Söderberg et al. 2004). Det finns även de maskiner som drivs med lägre temp, cirka 
80-90 °C, så kallade lågtemperaturdrivna absorptionskylmaskiner. Dessa maskiner 
lämpar sig bra för installation i fjärrvärmenät då framledningstemperaturen vanligtvis är 
lägre sommartid. 
 
För en utförligare beskrivning av absorptionskylmaskiner rekommenderas slutrapporten 
från Annex 24 i IEA Heat Pump Programme ”Ab-Sorption Machines For Heating and 
Cooling in Future Energy Systems” (Tozer, Gustafsson et al. 2000) 
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3 Absorptionskylmaskiner i 
fjärrvärmesystem 

3.1 Efterfrågan 
Det finns flera anledningar till att efterfrågan på absorptionskylmaskiner ökar i Sverige. 
Stigande elpris och ökad efterfrågan på fjärrkyla men även att det sedan 2002-01-01 är 
förbjudet att deponera utsorterat brännbart avfall och sedan 2005-01-01 även organiskt 
avfall (Naturvårdsverket 2001), (Naturvårdsverket 2004). Deponiförbuden medför att det 
finns behov av förbränning av sopor sommartid, och därmed finns överskottsvärme 
tillgängligt när förbränningsvärmet från avfall inte används för uppvärmning. 
 
I ett projekt utfört 2005 angående kylprocessers design i fjärrvärmesystem (Martin, 
Setterwall et al. 2005) identifierades en ökande efterfrågan av absorptionskylmaskiner 
och speciellt av maskiner med drivtemperaturer lägre än 95 °C. Idag finns ett antal 
produkter på marknaden som är designade för drivenergitemperaturer för 75 °C, t.ex. från 
Thermax och York. 
 
3.2 Drift 
3.2.1 Distribution 
Kyla producerad av absorptionskylmaskiner kan levereras antingen med centralt 
producerad kyla som distribueras i ett fjärrkylanät eller med leverans av fjärrvärme till 
lokalt installerade absorptionskylmaskiner, så kallad ödrift. Vilket som är effektivast 
beror på lokala förutsättningar, tillgänglighet på naturliga värmesänkor för mellankylning, 
närhet till fjärrkylanät med mera. 
 
Vid central produktion slipper fastighetsägaren att ha utrymmeskrävande utrustning i sin 
fastighet, vilket kan ge möjlighet att utnyttja mer lokalyta. Som regel ger även 
avsaknaden av utrustning i fastigheten lägre försäkringskostnader p.g.a. den minskade 
risken för olyckor (Skagestad and Mildenstein 2002). Vid ö-drift är nackdelen att dessa 
maskiner som regel har lägre COP på grund av den relativt låga 
framledningstemperaturen. 
 
En annan svårighet som kan uppkomma är kopplingen till fjärrvärmenätet. Fjärrvärmen 
kyls oftast bara ca 10 °C genom absorptionskylmaskinen vilket innebär att temperaturen 
på utgående fjärrvärmevatten normalt sett är för hög för att koppla på fjärrvärmens 
returledning, men för låg för att koppla tillbaka på framledningen. Vid få installerade 
maskiner i nätet kan en höjning av temperaturen på returledningen bortses ifrån, men om 
fler maskiner installeras kan problemet bli större. Det finns också maskiner på marknaden 
som ger lägre returtemperaturer och således lämpar sig bättre för inkoppling till 
returledningen. 
 
Högre ΔT ger mindre rör vilket ger en lägre investeringskostnad. Systemets effektivitet 
ökar också eftersom lägre flöden leder till lägre pumpeffekter och mindre värme/ 
kylförluster. Dock ökar erforderlig yta på värmeväxlarna, och därmed även 
investeringskostnaden. 
 
3.2.2 Driftproblem 
Absorptionskylmaskiner har haft några kända driftproblem. Idag är de flesta av dessa 
problem lösta enligt en studie utförd av Tozer, Gustafsson et al 2000. De visar att från 
majoriteten av de maskiner där underhållet utförs av utbildad personal rapporteras 
utmärkt drifterfarenhet. Det är alltså av största vikt att sköta service och underhåll av 
maskinen; idag är okunskap och bristfälligt underhåll den största orsaken till att skador 
uppstår. Enligt samma studie finns idag en brist på utbildning av underhållstekniker samt 
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underhållsföretag i branschen. Deras erfarenhet visar att en maskin i drift kräver mindre 
än en timmes underhåll i veckan och oftast då bara en inspektion.(Tozer, Gustafsson et al. 
2000) Nedan tas de vanligaste problemen upp och lösningen på desamma. 
 
Korrosion 
Absorptionskylmaskiner måste vara hermetiska och arbeta under vakuum eftersom 
litiumbromid är starkt korrosivt i kontakt med syre. För att ytterligare förhindra korrosion 
finns det ett antal korrosionsinhibitorer tillgängliga på marknaden såsom olika 
litiumsalter (litiummolybdat litiumkromat och litiumnitrat), benzatriazol och 
kvävebaserade inhibitorer. Användningen av litiumkromat har på senare år minskat på 
grund av dess giftighet. Det finns få rapporter om korrosionsskador på maskiner 
installerade sedan korrosionsinhibitorer började användas i stor utsträckning samtidigt 
som maskinerna började byggas mer lufttäta. 
 
Trycknivåer och pumpar 
I en absorptionskylmaskin frigörs inerta gaser som varit lösta i vattnet till följd av 
vakuumsättningen av systemet. Dessa minskar effektiviteten hos maskinen och därför bör 
regelbundna dräneringar av inertgas ingå i servicen. 
 
Kristallisation 
Litiumbromidlösningen kan som alla saltlösningar kristallisera om den blir för 
koncentrerad. I en absorptionskylmaskin kan detta ske om temperaturen i absorbatorn 
stiger p.g.a. en ökad temperatur av det kylda vattnet. Med en välövervakad drift bör man 
inte komma in i de områden där denna problematik kan uppstå. Skulle kristallisation 
uppstå krävs omfattande mekanisk och kemisk rengörning. 
 
3.3 Ekonomi 
Brorsson har i en studie från 2005 jämfört olika alternativ för fjärrkylaproduktion 
producerad med absorptionskylmaskin, kompressionskylmaskin och lokal värmedriven 
sorptiv kyla. Ur kostnadssynpunkt ger absorptionskylmaskin det klart bästa resultatet med 
de förutsättningar som ges i rapporten. En del av förklaringen är att med en installerad 
absorptionskylmaskin fås ett större värmeunderlag vilket medför att avfallsförbränningen 
kan ökas. Eftersom omhändertagande av sopor ger en inkomst får avfallet en negativ 
driftskostnad som värmekälla till driften av maskinen. En annan faktor som påverkar 
skillnaden i driftskostnad mellan traditionella kylmaskiner och absorptionsmaskiner är 
elpriset. Ju högre elpris desto mer konkurrenskraftig blir absorptionskylmaskinen. 
(Brorsson 2005) 
 
Martin, Setterwall et al visade i en studie från 2005 på lönsamheten (begreppet i den 
studien innefattar både ekonomi och miljö) av olika kylprocesser i fjärrvärmesystem. De 
visar att det finns olika faktorer som är avgörande för lönsamheten för en 
absorptionskylmaskin: tillgång till värmesänka, elpris och tillgång till billig värme. 
Studien visar att förutsättningarna för att en absorptionsprocess ska bli kostnadseffektiva 
är goda. (Martin, Setterwall et al. 2005) 
 
Eftersom driftekonomin för en absorptionskylmaskin är starkt beroende av priset för 
värmeproduktion är det svårt att dra några generella slutsatser. Detta pris varierar mellan 
olika energibolag beroende om det finns tillgång till exempelvis överskottsvärme eller 
sopförbränning och är något som får beräknas från fall till fall. 
 
I en studie av Dahl 2000 där framgångsfaktorer inventerades ansåg flera 
fjärrkylaleverantörer att prissättningen var svår. Alla de tillfrågade företagen baserade 
taxan på effekt och energi, men några, framförallt de med absorptionskylmaskiner, 
funderade på att införa flödestaxa istället. (Dahl 2000) Dahl redovisar inte varför man 
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övervägde att införa flödestaxa, men troligtvis beror detta på den låga 
temperaturdifferensen vid fjärrkyla vilket medför att mätfel ger stora relativa fel i 
energimängdsberäkningen. 
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4 Enkätstudie 
4.1 Metod  
För att undersöka erfarenheter av drift och för att kunna studera hur man resonerat vid 
inköp av absorptionskylmaskiner utformades enkäter med ett flertal frågor om både drift- 
och ekonomierfarenheter. Enkäterna utformades i två steg. Den första enkäten skickades 
till alla medlemsföretag hos Svensk Fjärrvärme och innehöll endast frågorna om 
företagen erbjöd fjärrkyla idag och i så fall vilken teknik de använde eller om de 
planerade att göra det i framtiden. Alla enkäter samt detaljer för utskicksdatum och 
påminnelser finns i Bilaga 1. Beroende på svaret i den första enkäten delades de svarande 
upp i fyra grupper:  

• Grupp 0, levererar ej och planerar heller inte att leverera fjärrkyla 
• Grupp 1, levererar idag inte fjärrkyla, men planerar att leverera i framtiden 
• Grupp 2, levererar fjärrkyla men använder inte absorptionskylmaskiner 
• Grupp 3, levererar fjärrkyla och använder absorptionskylmaskiner 

 
Grupp 0 följdes inte upp vidare, men de tre andra grupperna fick alla en andra enkät 
utformad efter vilken grupp de tillhörde. Enkäten för grupp 3 delades upp i drifts- och 
marknadsfrågor. Som kan ses i Tabell 1, som visar svarsfrekvensen, är antalet mottagare 
för driftsenkäten färre än de för marknadsenkäten. Detta beror på att två företag har köpt 
in respektive bestämt sig för att köpa in men ej installerat absorptionskylmaskiner. Dessa 
företag har alltså ingen erfarenhet för att svara på driftsfrågor. Sammanställning av 
samtliga svar från de fyra enkäterna finns i Bilaga 2. 
 
Tabell 1 Svarsfrekvens på de olika enkäterna  

Total svarsfrekvens Antal mottagare Antal svarande Procent 

Enkät 1 134 87 65 % 

Enkät 2, Grupp 1 21 9 43 % 

Enkät 2, Grupp 2 10 6 60 % 

Enkät 2 drift, Grupp 3 5 5 100 % 

Enkät 2 marknad, Grupp 3 7 4 57 % 

 
Till projektet knöts även en referensgrupp bestående av representanter från företag som 
innehar absorptionskylmaskiner, driftbolag och leverantörer. Under projektets gång hölls 
två referensgruppsmöten där innehållet i enkäterna diskuterades för att säkerställa 
kvaliteten och relevansen på frågorna. Vid det sista mötet diskuterades även svaren som 
uppgiftslämnarna lämnat i enkäterna. 
 
4.2 Marknad i nuläget 
Av de 87 svarande fjärrvärmebolagen erbjuder 19 stycken idag fjärrkyla vilket motsvarar 
ca 22 %. Enligt svensk fjärrvärmes statistik levererar 30 av 134 st medlemsföretag 
fjärrkyla vilket också motsvarar 22 %. (Svensk Fjärrvärme 2008) 
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Företagen använder olika kombinationer av absorptionskylmaskiner (AKM),  frikyla 
(FK), värmepumpar (VP), och kompressionskylmaskiner (KKM) för att producera kylan.  
I diagrammet nedan visas antal installerade produktionssätt som återfinns hos de 19 
fjärrkylaleverantörerna som svarat på enkäten. För kombinationerna av olika maskiner 
som används se Bilaga 2. (Fråga 2a, enkät 1) 
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Figur 7 Antal installerade maskiner hos de 19 fjärrkylaleverantörer som svarat på enkäten.  

AKM=Absorbtionskylmaskin, FK=Frikyla, KKM=Kompressionskylmaskin, 
VP=Värmepump 

 
Enligt enkäten är det nästan 40 % av de svarande företagen som levererar fjärrkyla som 
använder absorptionskylmaskiner.  
 
Som tidigare nämnts hade två av företagen som innehar absorptionskylmaskin ännu inte 
tagit dem i drift och de har därför inte svarat på driftenkäten. Sammanställning över de 
maskiner som finns installerade ses i Tabell 2. 
 
Tabell 2 Installerade absorptionskylmaskiner  

Tillverkare Tillverk-
ningsår 

Totalt 
installerad 

effekt [MW] 

Antal 
år i 

bruk 
Drivenergi 

Fram/retur-
temperatur 

[°C] 
Wier 

Entropi 2002 7 6 Fram/fram-
koppling (fj.v) 91/- 

York 2000 4,87 8 Fram/fram-
koppling (fj.v.) 95/83 

Carrier 2004 1,3 3 Fram/retur-
koppling (fj.v.) 85/75 

Carrier 1998 1,2 10 Fram/retur-
koppling (fj.v.) 90/80 

Thermax 2005 11 (5,5*2) 3 Ånga -/- 

 
4.3 Inköpsfaktorer 
Av de företag som planerar att leverera fjärrkyla i framtiden (grupp 1) svarade 56 % att 
absorptionskylmaskin finns med i planerna, medan resterande svarade vet ej. Det 
argument som alla anger som en positiv faktor är tillgång på överskottsvärme och hälften 
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av de svarande anger miljöargument. Även om absorptionskylmaskiner vanligtvis har 
låga driftskostnader, speciellt med ökande elpriser, är det bara ett företag i den här 
gruppen som anger driftskostnad som argument. 
 
Hos de företag som levererar fjärrkyla utan absorptionskylmaskin (grupp 2) svarade ingen 
att upphandlingen skedde med externa konsulter, den gjordes istället inom företaget. I två 
av fallen (33 %) fanns absorptionskylmaskin med som ett alternativ i upphandlingen. 
Anledningarna som de två företagen anger till att de inte valdes är investeringskostnad 
och andra resurstillgångar, vidare anges också driftskostnad, ingen tillgång till 
överskottsvärme och ett eget alternativ ”Frågetecken kring funktion på låga 
framledningstemperaturer (70-75 °C) som argument för att välja bort 
absorptionskylmaskin. Bland de företag där absorptionskylmaskiner inte fanns med under 
upphandlingen uppges uppfattning om höga kostnader, andra resurstillgångar, ingen 
tillgång till överskottsvärme och liten tillgång på information som anledningar till detta. 
Av de fem av sex företag som anger att de kommer att investera i nya maskiner svarar 
över hälften att det är ganska troligt att de kommer att investera i 
absorptionskylmaskiner. 
 
I gruppen som har absorptionskylmaskiner installerade har hälften använt externa 
konsulter för upphandlingen och hälften utfört den inom företaget. I denna grupp har tre 
av fyra företag uppgett driftskostnad och tillgång på överskottsvärme som argument för 
att de valde att investera i en absorptionskylmaskin. Ett företag anger investeringskostnad 
som argument och ett annat anger alternativet miljöargument. Bland egna alternativ 
återfinns svaret att absorptionskylmaskin möjliggör en större elproduktion då 
värmeunderlaget ökar. 
 
På frågan om vad företagen anser krävs för att kalla sin kylaproduktion grön anges 
svaren: ”Den skall inte drivas av el” och ”Spillvärme med bioandel eller 
värmeåtervinning”. Ett företag ”Har inget uttalat” och det sista företaget har inte svarat. 
Alla fyra företagen i studien anser att deras egen kylaproduktion är grön och alla anser 
också att det är av PR-värde att kalla sin produktion för grön.  
 
4.4 Installations- och upphandlingserfarenheter 
Referensgruppen lyfte frågan med svårigheter med upphandlingen av 
absorptionskylmaskiner. Leverantörer upplever att underlagen inte är så väl specificerade 
vid upphandling av absorptionskylmaskiner jämfört med t.ex. värmepumpar där 
underlagen ofta är mycket detaljerade. Detta kan medföra att maskinen inte motsvarar det 
köparen har förväntat sig. I gruppen som har absorptionskylmaskiner angav, som tidigare 
nämnts, hälften att de använt externa konsulter och hälften att de upphandlade inom 
företaget. Ett av företagen som handlat upp inom företaget anger dock att de haft hjälp av 
externa konsulter för att ta fram förfrågningsunderlag, utvärdering och 
anbudsdiskussioner. Tre av fyra anger vidare att de upplevde att det var svårt att 
genomföra upphandlingen. Några kommentarer som gavs var: ”Det svåra är utvärdera 
de olika maskinerna rättvist på ett i förväg bestämt sätt.”, ”Ingen kompetens av 
upphandlare” och ”Vissa problem med uppdelning av maskinleverans och styrsystem då 
maskinen skulle placeras i anläggning med en tillverkares befintliga styrsystem”.  
 
Två av företagen beräknade kostnaderna med first cost (installationskostnader) ett företag 
med life cycle cost (installations- och driftskostnader) och ett företag anger att ingen 
kostnadsberäkning skedde. 
 
Hälften anger att de tyckte det var svårt att specificera just driftförutsättningarna vid 
upphandlingen och ett av dessa anger att skälet var att de inte hade kompetens i frågan. 
Två av de fem företagen svarar att maskinen inte klarar de specifikationer den är 
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dimensionerad för. Av de fyra företagen som specificerade returtemperaturen från 
absorptionskylmaskinen har den överensstämt i två fall. 
 
I referensgruppen lyftes även frågan om leveranstider. I enkäten svarar ett företag att de 
ansåg att leveranstiden var ett problem, det företaget anger att de hade en utlovad 
leveranstid på 6-9 månader med en försening på 3-4 månader. Resterande företags 
maskiner levererades i tid och leveranstiden angavs till 10 respektive 17 veckor. 
 
Inget av företagen har angett att de anser att LOU ger problem med upphandlingen. 
 
4.5 Prissättning 
Hälften av företagen i grupp 3 (de som innehar absorptionskylmaskiner) anser att det har 
varit svårt att prissätta fjärrkyla, ett av dessa anger att det är ”svårt att vara 
konkurrenskraftig samtidigt”. Ett av företagen anger att de baserar sin prissättning på 
levererad effekt, ett anger att de har ”En fast avgift som täcker vår fasta kostnad samt en 
energiavgift som täcker vår driftskostnad”, ett anger ”Effekt och energi, olika prispaket”. 
Alla företagen anger att kontraktet för leverans av fjärrkyla skrivs med fastighetsägaren. 
 
4.6 Drifterfarenheter 
Företagen ombads i enkäten att ange vilket de anser har varit det största driftproblemet 
med absorptionskylmaskinen. Fyra av de fem företagen svarade på frågan med följande 
citat: 

− ”Mineffekten är för låg” 
− ”Styr/reglerparametrar” 
− ”Beläggningar i tuberna på kylvattensidan” 
− ”Regleringen då det saknas reglering som var anpassad till driften från 

leverantören. Utbildning av personal som fått skett i egen regi” 
 
På en skala från 1-5 där 5 är mycket nöjd och 1 är mycket missnöjd med driften överlag 
svarar 60 % 4:a och 40 % 3:a. 
  
4.6.1 Distribution 
Företagen i enkäten har svarat på vilken drivenergi de använder till 
absorptionskylmaskinerna, se Tabell 3.  
 
Tabell 3 Drivenergi och temperaturer 

Tillverkare Tillverk-
ningsår 

Totalt 
installerad 

effekt [MW] 

Antal 
år i 

bruk 
Drivenergi 

Fram/retur-
temperatur 

[°C] 
Wier 

Entropi 2002 7 6 Fram/fram-
koppling (fj.v) 91/- 

York 2000 4,87 8 Fram/fram-
koppling (fj.v.) 95/83 

Carrier 2004 1,3 3 Fram/retur-
koppling (fj.v.) 85/75 

Carrier 1998 1,2 10 Fram/retur-
koppling (fj.v.) 90/80 

Thermax 2005 11 (5,5*2) 3 Ånga -/- 

 
Av tabellen framgår att av de företag som driver sin absorptionskylmaskin med 
fjärrvärme är det hälften som kopplar in absorptionskylmaskinen på fram/retur och 
hälften som kopplar in den som fram/fram. Inkopplingen är en avvägning mellan att få en 
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kallare ström i framledningen på fjärrvärmen som vanligtvis är 90 °C, eller att få en 
varmare ström i returledningen på fjärrvärmen som vanligtvis är 60 °C. En leverantör 
driver sin absorptionskylmaskin med ånga, vilket vanligtvis ger ett bättre COP. 
 
Av de sammanlagt 10 fjärrkylaleverantörer som svarat på enkät 2, både de med och de 
utan absorptionskylmaskiner, är det endast ett företag som har övervägande ö-drift. 
Däremot har hälften av de företag som har absorptionskylmaskiner även enstaka sådana 
placerade i ö-drift. Flera av kommentarerna från företagen angående val av drift tar upp 
rådande förutsättningar såsom t.ex. redan installerade värmepumpar och tillgång till 
fjärrkylanät, men det finns även kommentarer om att det är svårt att få lönsamhet i mindre 
kylöar och att det är svårare att optimera driften på dessa. Det företag som har ö-drift 
innehar små öar lokaliserade långt ifrån varandra, och fann att rördragning mellan 
produktion och dessa inte var en möjlighet på grund av investeringskostnaderna. De 
nämner också att det i den aktuella staden redan är trångt i gatorna i det centrala området 
vilket gör det svårt med ny rördragning. Flera av företagen som har centraldrift öppnar 
dock upp för ö-drift i framtiden, ofta enligt enkäten beroende på var framtida kunder är 
lokaliserade. Om en kund utanför det befintliga fjärrkylanätet efterfrågar kyla kan det bli 
mer ekonomiskt lönsamt att ha ö-drift än att bygga ut nätet. Ett företag i studien som inte 
levererar fjärrkyla har en absorptionskylmaskin i sitt fjärrvärmenät som ägs och sköts av 
fastighetsägaren. Fjärrvärmeföretaget säljer endast värme till fastigheten. 
 
Flera företag i referensgruppen erbjuder lokalt producerad kyla genom att placera 
absorptionsmaskiner som drivs av fjärrvärme i ö-drift om kunderna är placerade utanför 
fjärrkylanätet. Flera av leverantörerna kräver dock en relativt stor minsta kapacitet, 
>300-400 kW, för att det ska vara lönsamt. Kriterierna kan dock omvärderas om kunden 
har en bra lastprofil enligt deltagarna i gruppen. Andra faktorer som kan vara 
begränsande är mer praktiska saker, såsom platsbrist för kylmedelskylare och det buller 
dessa kan orsaka osv. Ett kundsegment som ligger utanför fjärrkylanätet och ofta klarar 
ovan nämnda kriterier är köpcentrum i stadens ytterkanter. På grund av att 
fjärrvärmetemperaturen sjunker längre ut i nätet kan det sätta begränsningar för hur stora 
absorptionskylmaskiner företagen kan erbjuda och då kvarstår i stort sett endast 
konventionella kylmaskiner anligt gruppen. Bland företagen i referensgruppen fanns de 
som hade en sektionering på fjärrvärmen mot absorptionskylmaskiner i ö-drift för att 
kunna säkerställa att drivtemperaturen är 90 °C, även om resten av fjärrvärmenätet för 
tillfället är lägre t.ex. 80 °C.  
 
4.6.2 Dygns- och årsvariationer 
Fyra av de företag som svarat på enkäten har ackumulatorer för kyla i sitt system för att 
hantera variationer i kylbehovet. Dessa är isolerade tankar som lagrar kallt vatten som 
kan användas i nätet vid behov. Det finns också exempel på andra kyllager, t.ex. används 
i centrala Stockholm en akvifer, en geologisk bildning som kan lagra energi eftersom 
grundvattnet har låg genomströmning. I Sollentuna används en akvifer för att hantera 
årsvariationer genom att den laddas med kyla under vintern och utvinns under sommaren 
(Svensk Fjärrvärme 2009a). I referensgruppen diskuterades att man med hjälp av 
fasändringsmaterial (PCM-material) kunde lagra kyla mer effektivt och därmed utjämna 
effekttoppar. Om dessa toppar hanteras med lagrad kyla skulle det också kunna medföra 
att storleken, och därmed kostnaden, på absorptionskylmaskinen skulle minskas eftersom 
den kan dimensioneras för en mindre maximal effekt. Gruppen diskuterade också 
möjligheten att lagra kyla i själva byggnaden som ska kylas, s.k. nattkyla. Här handlar det 
bl.a. om acceptans hos brukarna eftersom det kan medföra att det är lite kallare på 
morgonen.  
 
Tre av företagen uppger att de hanterar dygnsvariationer med hjälp av kylackumulator 
enbart eller i kombination med laständring respektive andra kylmaskiner. Ett företag 
uppger istället att de stänger av maskinen när effekten blir låg. 
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Alla fem företagen som innehar absorptionskylmaskiner har kylbehov även vintertid, två 
producerar då kyla med endast frikyla, två med frikyla och värmepumpar och en med 
frikyla och kylmaskin. Det är inget av företagen som uppger att de använder 
absorptionskylmaskinen för att producera kyla under vintern. Fyra av företagen ställer av 
maskinen vintertid, men bara en av dessa konserverar maskinen under denna period. 
Konservering sker genom att trycksätta maskinen över atmosfärstryck med kvävgas eller 
annan inert gas för att säkra att det inte sker något syreinsläpp om det skulle uppstå en 
läcka. I referensgruppen ansåg flera att konserveringen medför att man får en längre 
inkörningsperiod med lägre kapacitet innan all inertgas är ute ur systemet. Denna 
avluftning kan ta upp till en vecka. Leverantörerna av absorptionskylmaskinen 
rekommenderar att man konserverar maskinen om den ska ställas av mer än 3-4 månader, 
men detta bortses ofta ifrån eftersom det ger sämre resultat initialt. 
  
4.6.3 Reglering och optimering 
Två av de fem företagen som besvarade enkäten anser att styr- och reglerparametrar har 
varit det största driftproblemet. Tre av företagen reglerar drivenergin till 
absorptionskylmaskinen med hjälp av framledningstemperaturen på köldbärare, alltså det 
kalla vattnets temperatur, och ett av dessa tillsammans med flödesreglering. Resterande 
två styr på flöde respektive returtemperatur. 
 
I referensgruppen framkom det att de större fjärrvärmebolagen har en driftcentral som 
optimerar hela driften, inklusive fjärrkyla och fjärrvärme, timma för timma. För att få så 
bra prestanda som möjligt, är det för flera företag viktigt att kunna styra även kylöar, 
varför flera företag har som princip att äga även kylmaskiner i ö-drift. Nästan hälften av 
företagen driftoptimerar manuellt medan de resterande optimerar automatiskt. 
 
4.6.4 Service och skötsel 
Ansvaret för skötsel och service på maskinerna varierar mellan företagen. Två använder 
sig av egna tekniker, en av leverantörens tekniker och de två resterande av en 
kombination av de båda.  
 
Två av de fem företagen anser inte att de fått tillräcklig information av leverantören 
angående service och skötsel av maskinen. Två av fem anser heller inte att de fått 
tillräcklig information om service och skötsel av kringutrustningen till maskinen, såsom 
kyltorn osv., vare sig av leverantören av absorptionskylmaskinen eller av leverantören av 
kringutrustningen. Ett av företagen uppger att de fått informationen av den senare medan 
de två resterande uppger att kunskapen redan fanns inom företaget. På frågan om det 
största driftproblemet med absorptionskylmaskinen svarar också ett av företagen just 
”utbildning av personal som fått ske i egen regi”. 
 
Även i referensgruppen diskuterades skötsel av kyltorn. Ett av företagen anger att 
leverantören saknade kompetens för kyltornsskötsel och mycket mer resurser än planerat 
fick tas i anspråk för framtagning av skötselplaner och rutiner för att bl.a. kontrollera och 
förhindra legionellaspridning. Företaget uppger också att även driften av kyltornen tar 
betydligt mer resurser än planerat framförallt p.g.a. täta rengöringar under vår och höst 
när det är mycket pollen, frön och insekter i luften som fastnar i tornen.  
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I Tabell 4 visas ett urval av kända driftproblem som de tillfrågade företagen har upplevt. 
Alla företagen använder någon form av korrosionsinhibitor. Som kan utläsas ur tabellen 
har två av företagen inte upplevt några av driftproblemen.  
 
Tabell 4 Upplevda driftproblem 

 
Korrosion på 
vattensidan 

Korrosion på 
LiBrsidan Kristallisation Läckor 

Företag A  X X   
Företag B   X X 
Företag C    X 
Företag D     
Företag E     

 
Som nämndes i kapitel 3.2.2 bör regelbundna tömningar av inertgas ingå i driften för att 
inte riskera att effektiviteten minskar. Bland de fem företagen är det endast ett företag 
som inte fått rekommendationer om regelbundna tömningar av leverantören och detta 
företag utför inte heller tömningar med regelbundet intervall. Bland de fyra resterande 
sker tömningarna hos tre företag en gång per vecka och hos ett företag en gång per 
driftdygn.  
 
4.7 Framtida utveckling 
Av de fjärrvärmeföretag som idag inte levererar fjärrkyla planerar drygt 31 % att göra det 
i framtiden. Den främsta anledningen är enligt enkäten att kunna erbjuda kunder ett 
miljövänligare alternativ till egna eldrivna maskiner (78 % angav det alternativet). Andra 
anledningar är resurstillgångar och följa med i marknadsutvecklingen, båda alternativen 
angav 56 % av de svarande. 44 % anger också att de har efterfrågan från kunder. En 
svarande anger klimatförändring som alternativ. Det är dock inget av företagen som anger 
vilka maskiner som de ska investera i; drygt hälften anger att det är för tidigt att säga och 
resten ger inget svar. 
 
Bland de företag som idag levererar fjärrkyla med andra maskiner än 
absorptionskylmaskiner (grupp 2) svarar fem av sex företag att de planerar att investera i 
nya maskiner för utbyggnad av fjärrkylaproduktionen. Det sjätte företaget svarar att de 
inte har några planer på att nyinvestera. Enligt enkäten sker en utbyggnad i två av fallen 
p.g.a. ökade kundbehov, i två andra fall anger man marknadsbehov och i det femte fallet 
anges ett eget alternativ: ”För att undvika att köra värmepumparna eftersom de tar bort 
värmeunderlag från vårt kraftvärmeverk. Vilket innebär lägre elproduktion.” 



 

26 



 

27 

5 Diskussion 
Den första enkäten besvarades av 64 %, eller 87 st företag, vilket anses vara en god 
svarsfrekvens. Gruppindelningen inför den andra enkäten gör att de som producerar 
fjärrkyla men inte med absorptionskylmaskin (grupp 2) och de som producerar fjärrkyla 
med absorptionskylmaskin (grupp 3) består av tio respektive sju företag vilket kan anses 
som ett ganska litet underlag för att bedöma om svaren representerar hela branschen. 
Enkätsvaren har diskuterats med referensgruppen som innehar en mycket god erfarenhet 
av absorptionskylmaskiner och har bedömt dem som rimliga och överensstämmande med 
sina egna erfarenheter. Därför kan vi dra slutsatsen att enkätsvaren kan bedömas som 
tillförlitliga. Även om svaren har bedömts som representativa kan de inte göra anspråk på 
att vara en inventering av samtliga absorptionskylmaskiner eftersom alla företag inte har 
svarat på den första enkäten.  
 
I enkäten producerar 40 % av företagen fjärrkyla med absorptionskylmaskin i 
kombination med andra maskiner. Absorptionskylmaskiner verkar alltså vara relativt 
vanligt bland företagen, det är dock inte den bild som ges av Energimyndighetens 
statistik. Detta kan bero på att företagen ofta bara svarat med ett produktionssätt i 
enkäterna som Svensk Fjärrvärme skickat ut som Energimyndighetens har använt som 
bakgrund till sin statistik. Det saknas komplett information om vilka produktionssätt, och 
storleken på desamma, som används till att producera fjärrkyla och det finns behov av en 
fullständig inventering. 
 
Tillgång till överskottsvärme är det argument som nästan alla företag anger som 
inköpsfaktor för en absorptionskylmaskin. Under senare tid har konkurrensen om sopor 
hårdnat, och trots att Sverige importerar sopor från exempelvis Norge råder det tidvis 
brist på sopor. Skulle soporna börja betinga ett pris och därmed en kostnad för 
fjärrvärmeföretagen kommer ekonomin för fjärrkyla producerad med 
absorptionsmaskiner att förändras.  
 
Bland de företag som har andra maskiner som producent av kyla anges 
investeringskostnader som en orsak till att man inte valde absorptionskylmaskiner. Medan 
i gruppen som innehar absorptionskylmaskiner anger tre av fyra företag driftskostnader 
som anledning till att absorptionsmaskiner valdes. Det finns också ett företag som anger 
att det ökade värmeunderlaget som absorptionskylmaskinen medför möjliggör en större 
elproduktion. Om det finns tillgång till överskottsvärme, t.ex. i form av sopförbränning, 
brukar absorptionskylmaskiner bli ett lönsamt sätt att producera kyla trots de högre 
investeringskostnaderna, särskilt om det medför en högre elproduktion som också 
genererar en intäkt.  
 
Enkäten pekar på att styr- och reglerfrågor är ett problem för flera av 
fjärrkylaleverantörerna. Problemen handlar om inkopplingen till fjärrvärmenätet 
(fram/fram eller fram/retur) och behovet av en större temperaturförändring över 
absorptionsmaskinen. En del av företagen optimerar driften manuellt. Det borde finnas 
utrymme för vidare utveckling av metodik och hjälpmedel. 
 
Studien som gjordes av Tozer, Gustafsson et al 2000 visade på att okunskap och 
bristfälligt underhåll var den största orsaken till att skador uppstår på maskinerna och att 
det fanns en brist på utbildnings företag och underhållsföretag i branschen. Vi kan enligt 
enkäten se att detta problem fortfarande är stort, nästan tio år senare. Man kan dra 
slutsatsen att det inte har hänt mycket på området. Med den ökande efterfrågan på 
absorptionskylmaskiner som enkäten visar på kommer behovet av utbildad 
servicepersonal öka. Två av företagen har inte upplevt några av de tidigare kända 
driftproblemen, och överlag är användarna nöjda med driften av maskinen. De problem 
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som var kända att uppstå hos absorptionskylmaskiner verkar vara hanterbara idag, och 
med rätt kunskap kan säkert dessa utebli i framtida drift. 
 
I förslaget till EU-direktivet om främjande av användningen av förnybar energi saknas 
definitioner för vad som är förnybar kyla. Energimyndigheten har i sin tolkning endast 
klassat frikyla som förnybar, medan företagen i branschen tolkar begreppet ”grön” kyla 
på ett helt annat sätt. Det skulle därför vara klargörande att utreda under vilka 
förutsättningar olika typer av kyla kan anses vara förnybar kyla. 
 
För att kunna driftsätta kylmaskiner i tid till kylsäsongen krävs god planering och 
upphandling i god tid. Dessutom bör man skriva in krav på leveranstider och eventuella 
följder vid upphandlingen av utrustningen. 
 
31 % av företagen som idag inte levererar fjärrkyla (Grupp 1) planerar att göra det i 
framtiden samtidigt som 83 % av företagen som levererar fjärrkyla med andra maskiner 
än absorptionskylmaskiner (Grupp 2) planerar att investera i nya maskiner för att bygga 
ut fjärrkylanätet. Det innebär att tillgången på fjärrkyla förväntas öka vilket gör att 
behovet av information och kompetens om olika maskiners förutsättningar ökar.  
 
Flera företag använder kylackumulatorer för att hantera effektvariationer under dygnet 
och på så sätt minska effekttoppar. I referensgruppen var intresset stort för alternativa 
ackumulatormaterial som t.ex. PCM-material vilket möjliggör mindre och effektivare 
ackumulatorer. 
 
Vad det gäller prissättning av fjärrkyla kan vi konstatera att hälften av företagen tycker att 
det är svårt att prissätta på ett konkurrenskraftigt sätt. Detta kan bero på att företagen inte 
tar hänsyn till intäkten från den ökade elproduktionen som möjliggörs med det ökade 
värmeunderlag som en absorptionskylmaskin medför i det fall då man har skilda 
affärsenheter för kylaverksamhet och värme/elverksamhet. Dessa frågor är dock svåra att 
få fullständig information om eftersom prissättningsfrågor är en företagshemlighet. 
 
Tre av fyra företag i grupp 3 anser att det var svårt att upphandla absorptionskylmaskinen. 
Även leverantören i referensgruppen upplevde att det fanns stora brister vid 
upphandlingen. Bristerna består i dåliga specifikationer av vad kunden förväntar sig av 
absorptionsmaskinen vilket enligt enkäten kan bero på att beställaren inte har 
detaljkunskapen som krävs. Trots att beställaren specificerar olika driftspunkter vid 
dellast, görs inga leveransprov i dessa driftspunkter enligt referensgruppen. Enkäten visar 
också att hälften av företagen upplever att maskinerna inte lever upp till de förutsättningar 
som specificerades vid beställning. 
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6 Slutsatser 
− Det saknas statistik över produktionen av fjärrkyla uppdelat på metod. Det finns 

detaljerad statistik över fjärrvärmeproduktionen och liknande kan behövas för 
fjärrkyla. Statistiken som framkom över produktionsmetoder i den här enkäten 
ger inte samma bild som den statistik som finns. 

 
− 40 % av företagen som producerar fjärrkyla idag använder 

absorptionskylmaskiner. Rapporten kan dock inte sägas vara en inventering av 
alla maskiner i landet eftersom det saknas svar från en del leverantörer.  

 
− Den vanligaste inköpsfaktorn för en absorptionskylmaskin är tillgång till 

överskottsvärme. Både bland företag som innehar maskiner och bland företag 
som planerar att investera. Bland de företag som innehar absorptionskylmaskiner 
anger nästan alla driftskostnad som inköpsfaktor. 

 
− Drifterfarenheterna bland företag som innehar absorptionskylmaskin är goda. Två 

av fem företag har inte upplevt några av de kända driftproblem som återfinns hos 
absorptionskylmaskiner. Två företag har erfarenhet av läckor, ett av korrosion 
och ett av kristallisation. Flera företagen upplever att de har fått för lite 
information om service och skötsel, något som kan förhindra uppkomsten av 
driftproblem om det åtgärdas. 

 
− En stor del av fjärrvärmeföretagen anger att de planerar för att leverera fjärrkyla i 

framtiden eller att bygga ut sin befintliga kyla. 
 

− Hälften av företagen som producerar fjärrkyla med absorptionskylmaskiner 
(grupp 3) anser att det är svårt att prissätta fjärrkylan 

 
− Två av fem företag anser att styr/reglerparametrar har varit det svåraste 

driftproblemet 
 

− Tre av fyra företag i som producerar fjärrkyla med absorptionskylmaskiner 
(grupp 3) anser att det var svårt att upphandla absorptionskylmaskinen. Även 
leverantören i referensgruppen upplevde att det fanns stora brister vid 
upphandlingen.  
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7 Fortsatt arbete 
Det skulle vara klargörande att utreda under vilka förutsättningar olika typer av kyla kan 
anses vara förnybar kyla. Många företag anser att absorptionskylan är förnybar då den 
utnyttjar förnybart framställd värme, men Energimyndigheten redovisar endast frikyla 
som förnybar kyla. I jämförelser med exempelvis värmepumpar kan det vara en 
avgörande fördel att kunna redovisa hur man skall se på en produktionsmix av fjärrkyla. 
 
Prissättningsmodeller för fjärrkyla är idag inte offentliga, men samtidigt menar de flesta 
företag som svarat på enkäter, samt referensgruppen, att det är svårt att prissätta kyla. Här 
skulle Svensk Fjärrvärme kunna beskriva de samband som är viktiga för en korrekt 
prissättning av fjärrkyla.  
 
Förbättrad statistik. Vi föreslår att Svensk Fjärrvärme tar fram ett formulär för utökad 
statistikinsamling för fjärrkyla. Denna statistik bör innehålla inte bara försåld mängd utan 
även produktionsslag och energianvändning för att producera fjärrkylan. 
 
Former för upphandling. Svensk fjärrvärme skulle kunna sätta ihop ett material som 
sammanfattar de krav man bör ställa på utrustningen och på leverantören vid upphandling 
av absorptionskylmaskiner. Detta material skulle exempelvis specificera vid vilka 
dellastförhållanden man bör sätta prestandakrav, hur dessa skall följas upp vid 
driftsättning.  
 
Gemensamma handledningar för skötselbehov av absorptionsmaskiner. Svensk 
Fjärrvärme skulle kunna ta fram ett generellt informationsmaterial som behandlar de 
viktigaste drift- och underhållsmomenten vid innehav av absorptionskylmaskiner, 
inkluderande kringutrustning, såsom kyltorn. Detta material kan kompletteras med 
material från tillverkare om den specifika utrustningen. 



 

32 



 

33 

8 Källförteckning 
Brorsson, M. (2005). Absorptionsmaskiner för kyl- och värmeproduktion i energisystem 
med avfallsförbränning. FoU-rapport. S. Fjärrvärme. 
 
Dahl, P. (2000). Fjärrkyla - En inventering i framgångsfaktorer. Svenska 
Fjärrvärmeföreningen. Stockholm. 
 
Energimyndigheten (2009). E-mail från Carola Lindberg 2009-02-25 
 
KOM/2008/0019 slutlig Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om främjande 
av användningen av förnybar energi. 
 
Martin, V., F. Setterwall, et al. (2005). Kylprocessers design i fjärrvärmesystem. 
FoU-rapport. Svensk Fjärrvärme. 
 
Naturvårdsverket (2001). Förordning om deponering av avfall NFS 2001:512. 
 
Naturvårdsverket (2004). Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om hantering 
av brännbart avfall och organiskt avfall. NFS 2004:4. 
 
Skagestad, B. and P. Mildenstein (2002). District Heating and Cooling Connection 
Handbook. 
 
Statens Energimyndighet (2008). Energiindikatorer 2008. ET 2008:8. 
 
Svensk Fjärrvärme (2008) E-mail från Anna Land, Svensk Fjärrvärme. 
 
Svensk Fjärrvärme (2009). Information inhämtad 23 Januari, 2009, från 
www.svenskfjarrvarme.se. 
 
(Svensk Fjärrvärme 2009b). Personlig kontakt med Sonya Trad 2009-06-03. 
 
Tozer, R., M. Gustafsson, et al. (2000). Ab-sorption machines for heating and cooling in 
future energy systems - Final report. Sittard, IEA Heat Pump Centre  
 
Zinko, H., S.-O. Söderberg, et al. (2004). Integration av absorptionskylmaskiner 
i fjärrvärmesystem. FoU-rapport. Svensk Fjärrvärme. 
 



 

I 



 

II 

Bilaga 1. Enkäter 
 
Enkät 1, utskickad till alla företag inom Svensk Fjärrvärme 
Utskicksdatum: 2008-06-05 
Påminnelser utskickade 2008-06-18, 2008-06-30 samt 2008-09-02 
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Enkät 2 till grupp 1, företag som idag inte levererar fjärrkyla, men planerar att leverera i 
framtiden 
Utskicksdatum: 2008-08-26 
Påminnelse utskickad 2008-10-21 
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Enkät 2 grupp 2, företag som levererar fjärrkyla men inte använder 
absorptionskylmaskiner 
Utskicksdatum: 2008-06-26 
Påminnelse utskickad 2008-10-21 
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Enkät 2, marknadsfrågor respektive driftsfrågor grupp 3, företag som levererar fjärrkyla 
och använder absorptionskylmaskiner 
Utskicksdatum: 2008-09-02 
Påminnelser utskickade: 2008-10-02, 2008-10-15, 2008-10-27, 2008-11-12 
Påminnelser skedde också via telefonsamtal under perioden 2008-10-01 – 2008-11-01 
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Bilaga 2. Sammanställning av enkätsvar 
 
Enkät 1

Antal Procent
Mottagare 134 
Svarande 87 64,9%

1. Erbjuder ni fjärrkyla?
Ja 19 21,8%
Nej 67 77,0%
Vet ej  1 1,1%
Kommentar till vet ej: "Vi har idag en absorptions-kylmaskin i nätet men den ägs av 
fastighetsbolaget

2a. Vilka kylmaskiner använder ni för att producera fjärrkyla?
(Frågan besvarades av de som svarat ja på fråga 1) 
Absorptionskylmaskin 7 36,8%
Frikyla 10 52,6%
Kompressionskylmaskin 10 52,6%
Värmepump 8 42,1%
Ej svar 2 10,5%

Specifikation av sammansättning av maskiner
AKM 2 10,5%
AKM + FK 1 5,3%
AKM + KKM 1 5,3%
AKM + KKM + VP 2 10,5%
AKM + KKM + VP + FK 1 5,3%
Ej svar 2 10,5%
FK 3 15,8%
KKM 1 5,3%
KKM + FK 1 5,3%
KKM + VP 1 5,3%
KKM + VP + FK 2 10,5%
VP + FK 2 10,5%

AKM = Absorptionskylmaskin, FK = Frikyla, KKM = Kompressionskylmaskin, VP = Värmepump

2b. Antal företag som planerar att leverera fjärrkyla
(Frågan besvarades av de som svarat nej på fråga 1) 
Ja 21 31,3%
Nej 44 65,7%
Ej svar 2 3,0%  
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Enkät 2, Grupp1
Antal Procent

Mottagare 21
Svarande 9 43%

1. Varför planerar ni att leverera fjärrkyla? Markera ett eller flera alternativ.
Efterfrågan från kunder 4 44%
Resurstillgångar, exv. frikyla från vattendrag, överskottsvärme till värmedriven kyla 5 56%
Erbjuda kunder ett miljövänligare alternativ till egna eldrivna maskiner 7 78%
Följa med i marknadsutvecklingen 5 56%
Annat eget alternativ: "Klimatförändring" 1 11%

2. Finns det planer på att investera i en absorptionskylmaskin för produktion av fjärrkyla?
Ja 5 56%
Nej 0 0%
Vet ej 4 44%

3a. Varför? Markera ett eller flera alternativ. 
(Frågan skulle besvaras av de som svarat ja på fråga 2, sex personer svarade)
Investeringskostnad 0 0%
Driftskostnad 1 17%
Miljöargument 3 50%
Tillgång på överskottsvärme 6 100%
Annat eget alternativ: "Vi har tittat på en kylanläggning" 1 17%

3b. Varför inte? Markera ett eller flera alternativ. 
(Frågan skulle besvaras av de som svarat nej på fråga 2, två personer svarade)
Investeringskostnad 1 50%
Driftskostnad 0 0%
Miljöargument 0 0%
Ingen överskottsvärme 0 0%
Andra resurstillgångar 1 50%
Annat eget alternativ: 
"Vi är tunt med pesonal och har precis färdigställt en ny pannanläggning." 1 50%

4. Vilka maskiner planerar ni att investera i?
För tidigt att säga 5 56%
Ej svar 4 44%  
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Enkät 2 Grupp 2
Antal Procent

Mottagare 10
Antal svarande 6 60,0%

1. Har ni övervägande ö- eller centraldrift?
Ödrift 1 17%
Centraldrift 4 67%
Ej svar 1 17%
Kommentarer angående valet av drift:
Företag som har ödrift:
   "Två små öar, långt emellan och inte så stora effekter. Vi ränakde på rördragning med
    det var inte möjligt"
Företag som har centraldrift:
   "Vi har hittills endast ett litet FK-nät, så frågan om framtida ödrift kan komma senare"
   "Finns massor av skäl. Ekonomiska, praktiska, tillgång till frikyla etc."
   "Förutsättning från början. Skulle utnyttja befintliga värmepumpar."
   "Vi utnyttjar sjövatten varför det blir naturligt med centraldrift."

2. Kommer ni även att satsa på samma drift som ovan i framtiden?
Ja 5 83%
Nej 0 0%
Ej svar 1 17%
Kommentarer angående byte av drift:
Företag som idag har ödrift:
   "Beror helt på hur en eventuell framtida kund är lokaliserad. I centrala X är det 
   dessutom väldigt trångt i gatorna, rör lednignar och fornlämningar…".
   "Målet för oss i X centrum är att drift ett centralt nät med största delen frikyla från 
   älv/havsvik. Öar i andra delar av tätorten kan dock bli aktuella i en framtid"

3. Hur utfördes upphandlingen av fjärrkyla inför investeringen i de kylmaskiner ni har 
idag?
Inom företaget 5 83%
Extern konsult 0 0%
Ej svar 1 17%

4. Fanns absorptionskylmaskin med som alternativ under upphandlingen av fjärrkyla?
Ja 2 33%
Nej 3 50%
Ej svar 1 17%

5a. Varför valdes absmaskin bort? Markera ett eller flera alternativ. 
(Frågan skulle besvaras av de som svarade ja på fråga 4, två företag svarade)
Investeringskostnad 2 100%
Driftskostnad 1 50%
Miljöargument 0 0%
Ingen tillgång till överskottsvärme 1 50%
Andra resurstillgångar som t.ex. frikyla från vattendrag 2 100%
Driftsproblem, egna erfarenheter 0 0%
Driftsproblem, rapporterade av andra 0 0%
Annat eget alternativ: 
"Frågetecken kring funktion på låga framledningstemperaturer (70 - 75 grader)" 1 50%  
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5b. Varför fanns inte absmaskin med i upphandlingen? Markera ett eller flera alternativ. 
(Frågan skulle besvaras av de som svarade nej på fråga 4, tre företag svarade)
Dåliga erfarenheter som förmedlats av andra 0 0%
Uppfattning om höga kostnader 1 33%
Andra resurstillgångar som t.ex frikyla från vattendrag 1 33%
Ingen tillgång till överskottsvärme 1 33%
Fanns liten tillgång på information 1 33%
Miljöargument 0 0%
Annat eget alternativ 0 0%

6. Vilken inställning har ni till absmaskiner idag?
Oförändrad 3 50%
Mer positiv 2 33%
Mer negativ 0 0%
Ej svar 1 17%
Kommentarer från företag som svarade mer postiv inställning: 
   "Vi byggde 1998 och tekniken har väl utvecklats något sedan dess."
   "Hört talas om fler installationer."
   "Vid ytterligare utyggnad kan det bli aktuellt"

7. Har ni planer på att investera i nya maskiner för att producera kyla i dagsläget?
Ja, för utbyte av existerande maskiner 0 0%
Ja, för utbyggnad av fjärrkylaproduktionen 5 83%
Nej 1 17%

8. Hur troligt är det att ni investerar i absmaskiner idag? 
(Frågan skulle besvaras av de som svarade ja på fråga 7, fem företag svarade)
Mycket troligt 0 0%
Ganska troligt 3 60%
Inte särskilt troligt 2 40%
Inte alls troligt 0 0%
Vet ej 0 0%

9. Varför sker en utbyggnad? 
(Frågan skulle besvaras av de som svarade ja på fråga 7, fem företag svarade)
Ökade kundbehov 2 40%
Marknadsutveckling 2 40%
Annat eget alternativ: "För att undvika att köra värmepumparna eftersom de tar bort 
värmeunderlag från vårt kraftvärmeverk. Vilket innebär lägre elproduktion." 1 20%  
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Enkät 2 Grupp 3 marknad
Antal Procent

Mottagare 6
Antal svarande 4 66,7%

1. Hur utfördes upphandlingen?
Inom företaget 2 50%
Externa konsulter 2 50%
Kommentarer om hur upphandlingen gick till:
   "Vi fick hjälp av "energikonsult X" att ta fram ett förfrågningsunderlag. Vi gjorde en tabell 
med olika driftfall, 100% 75 % 50% och 25% samt en att leverantören fick uppge minlast. Detta 
gjorde dock att utvärderingen blev ett enormt räknande som baserades på vilka egenskaper vi 
värderade."
   "Företaget handlade upp men konsulter hjälpte till med förfrågningsunderlag, utvärdering och 
anbudsdiskussioner."

2. Upplevde ni att det var svårt att genomföra upphandlingen?
Ja 3 75%
Nej 1 25%
Kommentarer om eventuella svårigheter:
   "Det svåra är utvärdera de olika maskinerna rättvist på ett i förväg bestämt sätt."
   "Vissa problem med uppdelning av maskinleverans och styrsystem då maskinen skull placeras i 
anläggning med en tillverkares befintliga styrsystem"
   "Ingen kompetens av upphandlare"

3. Var det svårt att specificera driftförutsättningarna vid upphandlingen?
Ja 2 50%
Nej 2 50%
Kommentarer om eventuella svårigheter:
   "Inte driftförutsättningarna"
   "Ingen kompetens i frågan"

4. Hur skedde kostnadsberäkningen i upphandlingen?
First cost 1 25%
Life cycle cost 2 50%
Annat eget alternativ: "Ingen" 1 25%

5. Varför valdes absorptionskylmaskin? Ett eller flera alternativ kan markeras.
Investeringskostnad 1 25%
Driftskostnad 3 75%
Miljöargument 1 25%
Tillgång på överskottsvärme 3 75%
Annat eget alternativ: "Det visade sig att den billigaste maskinen som hade sämst verkningsgrad 
var den som blir billigaste i drift. Detta eftersom ju sämre maskinen är desto mer el kan vi 
producera i kraftverken eftersom den kräver mer värme!"

6. Har ni en speciell kylagrupp inom företaget som arbetar med strategier och drift av de 
kylaproducerande anläggningarna?
Ja 2 50%
Nej 2 50%  



 

XIX 

7. Vilken leverantör använde ni er av för absorptionskylmaskinen?
Carrier 2 50%
Thermax 1 25%
Ej svar 1 25%

8. Hur lång var leveranstiden på maskinen?
10 veckor 1 25%
17 veckor 1 25%
6-9 månader 1 25%
Ej svar 1 25%

9. Upplevde ni leveranstiden av maskinen som ett problem?
Ja 1 25%
Nej 3 75%

10. Levererades maskinen i tid?
Ja 3 75%
Nej, ange gärna hur stor förseningen var: "3-4 mån" 1 25%

11. Fanns det möjlighet till skadestånd vid leveransförseningar?
Ja 2 50%
Nej 0 0%
Vet ej 1 25%
Ej svar 1 25%

12. Har ni några maskiner i ödrift i fjärrvärmnenätet?
Ja, och dessa äger vi själva 2 50%
Ja, men de ägs av fastighetsägaren 0 0%
Nej 2 50%

13. Har ni övervägande ö- eller centraldrift?
Ödrift 0 0%
Centraldrift 4 100%
Kommentarer angående valet av drift:
   "Vi kan optimera driften bättre!"
   "Lönsamhet i mindre fjärrkylaöar har varit svårt."
   "Sammanlagrens effekt i nätet"

14. Kommer ni även att satsa på samma drift som ovan i framtiden?
Ja 3 75%
Nej 1 25%
Kommentarer angående en eventuell ändring av drift:
   "kundbehov kan göra att ö-drift behövs"
   "Men vi kommer även att se på alternativ som ödrift där det kan fungera"

15. Vad baseras er prissättning på?
Levererad effekt 1 25%
Flöde 0 0%
Fast pris 0 0%
Annat eget alternativ: 3 75%

   "En fast avgift som täcker vår fasta kostnad samt en energiavgift som täcker vår driftkostnad."
   "Effekt och energi, olika prispaket"  



 

XX 

16. Har det varit svårt att prissätta fjärrkyla?
Ja 2 50%
Nej 2 50%
Kommentar angående svårigheter i prissättning
   "Svårt att vara konkurrenskraftig samtidigt"

17. Med vem skrivs kontraktet för leverans av fjärrkyla till kontor flerfamiljshus?
Fastighetsägaren 4 100%
Hyresgästen 0 0%

18. Anser ni att det är av PR-värde att kalla sin kylaproduktion grön?
Ja 4 100%
Nej 0 0%

19. Vad är enligt er det minsta man kan kräva för att kalla sin kyla grön? (Öppen fråga)

"Har inget uttalat. Vi räknar med att kunna producera 75 % av kylan via absorption sommartid."
"Den skall inte drivas av el"
"Spillvärme med bioandel eller värmeåtervinning"

18. Anser ni att er kylaproduktion är grön?
Ja 4 100%
Nej 0 0%

19. Finns det problem med upphandling av kylmaskiner till följd av LOU?
Ja 0 0%
Nej 3 75%
Ej svar 1 25%  



 

XXI 

Enkät 2 Grupp 3 drift
Antal Procent

Mottagare 5
Antal svarande 5 100,0%

Specifikationer av maskiner

Tillverkare och 
tillverkningsår Effekt

Fram-/ 
returlednings-
temperatur Antal år i bruk

Wier Entropi 2002 7 MW 91/- °C 6
York 2000 4,87 MW 95/83 °C 8
Carrier 2004 1,3 MW 85/75 °C 3
Carrier 1998 1,2 MW 90/80 °C 10
Thermax 2005 5,5*2 MW 6/16 °C 3

Antal Procent
5. Drivenergi som används till maskinen
Ånga 1 20%
Överskottsvärme 0 0%
Fjärrvärme med fram-framkoppling 2 40%
Fjärrvärme med fram-returkoppling 2 40%
Annat eget alternativ 0 0%

3 60%
2 40%

0 0%
5 100%

2 40%
2 40%
1 20%

3 60%
2 40%

0 0%
1 20%
2 40%
2 40%
0 0%

5 100%
0 0%

1 20%
2 40%
2 40%

8. Specifierades returtemperaturen från absmaskinen under upphandlingen?

Frikyla och värmepumpar

7. Är maskinen specifierad för endast fullastdrift eller finns specifierade driftpunkter för 
Endast dellast
Även driftpunkter för dellastdrift

Ja, och den har överensstämt med driften
Ja, men den har inte överensstämt med driften, skillnad: 3C respektive ej svar
Nej

6. Klarar maskinen de specifikationer som den är dimensionerad för?
Ja
Nej

9. Har ni fått tillräcklig information av leverantören angående service och skötsel?
Ja
Nej

10. Har ni fått tillräcklig information angående service och drift av kringutrustning?
Ja, av leverantören av absmaskinen
Ja, av leverantören av kringutrustningen

Ja, från annat håll, nämligen:

Nej, vi fick söka den informationen själva
Kunskapen fanns redan inom företaget

11. Finns det ett kylbehov vintertid?
Ja
Nej

12. Hur produceras denna kyla och med vilken drivenergi? (Öppen fråga)
Frikyla och kylmaskin
Frikyla

Ånga

Fjärrvärme med fram-framkoppling

Drivenergi som används 
till maskinen

Fjärrvärme med fram-returkoppling
Fjärrvärme med fram-returkoppling

Fjärrvärme med fram-framkoppling
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1 20%
3 60%
1 20%

1 20%
1 20%
1 20%
1 20%
1 20%

1 20%
4 80%
2
1

1

2 40%
3 60%

1 20%
1 20%
1 20%
1 20%
1 20%

1 20%
4 80%

1 20%
4 80%

2 40%
1 20%
2 40%

1 20%
4 80%

1 20%
3 60%
1 20%

2 40%
3 60%

13. Ställs maskinerna av vintertid?
Ja, och konserveras
Ja, men konserveras inte
Nej

14. Hur hanteras dygnsvariationer? (Öppen fråga)
"i och urladdning av ackumulatorn samt med andra kylmaskiner"
"Bra?"
"Ackumulator"
"Ackumulator och laständring"
"Maskinen stängs av när effekten blir för låg"

15. Används ackumulering av kyla på något sätt? Hur stora ackumulatorer har ni i så fall.
Nej
Ja
   "4000 m3"
   "3000 m3"
   "En mindre ackumulator används för att minska pendlingarna ut mot kund vid 
   varierande last."

16. Hur sker driftoptimeringen?
Manuellt
Automatiskt

17. Vilken parameter styr regleringen av maskinen?
Flöde
Returtemperatur
Annat eget alternativ: "Framledningstemperatur köldbärare"
                                       "Framledningstemperatur ihop med flödesreglering"
                                       "Kyltemp"

18. Har ni upplevt problem med korrosion på vattensidan av kondensor eller generator?
Ja
Nej

19. Har ni larmsystem för eventuella läckor i absorptionskylmaskinen?
Ja
Nej

20. Hur sköts service och underhåll på maskinen?
Egna tekniker
Tekniker från leverantören
Egna tekniker och tekniker från leverantören

21. Har ni haft problem med korrosion i maskinen?
Ja
Nej

22. Har ni haft problem med kristallisation i maskinen?
Ja
Nej
Ej svar

23. Har ni haft problem med läckor i systemet?
Ja
Nej  
 



 

XXIII 

3 60%
1 20%
1 20%

3 60%
1 20%
1 20%

1 20%
1 20%
1 20%
1 20%
1 20%
0 0%

1 20%
2 40%
1 20%
1 20%
1 20%

0 0%
3 60%
2 40%
0 0%
0 0%

24. Har ni tidsbestämda tömningar av inertgaser i systemet? Ange intervall
Ja 1 gång/ vecka
Ja 1 gång/driftdygn
Nej

25. Fanns rekommendationer om frekvensen av tömningar från leverantören?
Ja, och vi följer dessa
Ja, men vi följer inte dessa
Nej

26. Använder ni korrosionsinhibitor?
Ja, vilken:
"Lithium-Cromate och Lithium Hydroxid"
"Modublat"
"vet ej vilken sort"
"DREWSPERSE 3505"
"På LiBr sidan"
Nej

27. Vad anser ni varit det största driftproblemet med absorptionsmaskinen? (Öppen fråga)
Beläggningar i tuberna på kylvattensidan
Styr/reglerparametrar
Utbildning av personal

2

Mineffekten är för hög
Ej svar

På en skala på 1-5 där 5 är mycket nöjd och 1 är mycket missnöjd, hur nöjda är ni med 
driften överlag?

1

5
4
3
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