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Sammanfattning 
I samband med att elkonsumtionen ökar och att allt mer elkrävande 

utrustning installeras är det intressant att studera vilken metod som bäst 

lämpar sig för att kyla bort oönskad värme och ifall den värmen kan 

nyttjas där den är önskad. Målet med denna rapport är att ekonomiskt 

jämföra två olika lösningar för att kyla två serverhallar som står intill 

varandra. Ena lösningen är att ersätta kylmaskinerna med 

värmepumpar med kompletterande borrhål, där det är tänkt att 

köldmediumet passerar värmepumparna om det finns ett värmebehov. 

Den andra lösningen är att byta ut befintliga kylmaskiner mot 

modernare utrustning. 

Syftet med rapportens resultat är att det ska ligga som grund för ett 

investeringsbeslut av fastighetsägaren. Aktörerna i serverhallarna 

utvecklar en sammanlagd effekt om 104kW. Serverhallarnas 

sammanlagda area på ca 100m2 utgör bara en liten del av den 9877m2 

stora fastigheten som är de lokaliserade i, övriga fastigheten fungerar 

som gymnasieskola. Arbetet har genomförts med hjälp av platsbesök, 

litteraturstudie, kartläggning av energiförbrukning, framtagning av 

varaktighetsdiagram och energibehovsberäkningar. Fastigheten har ett 

maxeffektbehov på 350kW och förbrukar 956000kWh, serverhallen kyls 

idag med tre kylmaskiner av äldre modell. Värmen som utvecklas i 

serverhallen används som primärvärme för att värma skolan men 

fastighetsägaren anser att det inte är så effektivt som det skulle kunna 

vara, samt att systemet klarar inte av att leverera en tillräckligt varm 

framledningstemperatur. En lösning med värmepumpar som skulle stå 

för 75% av effektbehovet tillför då 262,5kW och 717000kWh som innebär 

en energitäckningsgrad på 94% vilket medför att fjärrvärmeeffekten 

minskar från 220kW till 87,5kW. En kylmaskinslösning med tänkt 

kylmaskin klarar av att täcka 67% av effektbehovet och 86% av 

energibehovet. Fjärrvärmen skulle med kylmaskinslösningen minska 

från 220kW till 130kW. Investeringskostnaden för 

värmepumpslösningen med frikyla beräknas till 2090000kr och för 

kylmaskinen 750000kr. Nettobesparingen för 10 år blir för 

värmepumpar med frikyla 2930000kr medan kylmaskinerna är dyrare i 

drift än befintlig kylmetod. Nuvärdet efter 10 år blir för värmepumpar-

na 1220000kr. 
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Abstract 
As electricity consumption increases and more demanding equipment is 

installed, it is interesting to study which method is best suited for 

cooling off unwanted heat and if that heat can be used where it is 

desired. The aim of this report is to compare two solutions economically 

to cool two server halls adjacent to each other. The purpose of the report 

is that it should be the basis for an investment decision by the property 

owner. The operators in the server halls develop a total power of 

104kW. The total area of the two halls of about 100m2 constitutes to only 

a small part of the 9877m2 large property in which they are located. The 

remaining part of the property serves as an upper secondary school. The 

work has been carried out by means of site visits, literature studies, 

energy consumption mapping, production of a duration chart and 

energy demand calculations. The property has a maximum power 

requirement of 350kW and consumes 956000kWh. The cooling is today 

supplied by three older cooling units. The heat developed in the server 

hall is used as primary heat for the school, but the property owner 

believes it is not as effective as it could be and that the system is unable 

to deliver sufficiently hot flow temperature. A heat pump solution 

would account for 75% of the power requirement would supply 

262.5kW and 717000kWh, which means an energy coverage of 94%, 

which reduces the district heating power from 220kW to 87.5kW. A 

cooling machine solution with the specified cooling unit is capable of 

covering 67% of the power requirement and 86% of the energy demand. 

The district heating would decrease with 90kW from present values. The 

investment cost of the heat pump solution with boreholes is estimated at 

2090000kr and for the cooling unit 750000kr. The net savings for 10 years 

will then be 2930000kr for the heat pumps while the cooling machine 

solution would be more expensive in operation than the existing solu-

tion. The net present value for the heat pumps after 10 years will 

amount to 1220000kr. 
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Terminologi 
 

Förkortningar och akronymer 

Tg Gränstemperatur 

Etot Årligt energibehov, anges i Wh 

Ch Gradtimmar 

KM Kylmaskin 

VP Värmepump  

Pk Kompressoreffekt, anges W 

Pvärme Värmeeffekt, anges i W 

Pkyla Kyleffekt, anges i W 

Q Transmissionsförluster, anges i W/ºC 

COP1 Coefficient of performance (värme) 

COP2 Coefficient of performance (kyla) 
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1 Inledning  
Ett av delmålen för Europeiska Unionens ”20-20-20” vision är att 

energieffektiviteten ska öka med 20% till år 2020. En stor del av energin 

som produceras används för att värma och kyla fastigheter. Då smart 

teknologi och kunskap inom området finns är det intressant att studera  

befintliga system och fastigheter där utdaterade och ineffeketiva 

metoder idag används, för att se vilken lösning som miljömässigt och 

ekonomiskt bäst ersätter den befintliga. [1][2] 

1.1 Bakgrund 

Efterfrågan på datakapcitet ökar och väntas fortsätta att öka. Diös 

fastigheter är ett fastighetsbolag som är verksamma i Sundsvall, vilka i 

fastighet Norrbacka 12 hyr ut två utrymmen som nyttjas som datahallar 

av två olika aktörer. För att fortsätta att vara attraktiva som hyresvärdar 

vill de se över sin lösning för att kyla nämnda utrymmen då nuvarande 

återvunnen värme från serverhallen som förs in i övriga fastigheten har 

en lägre än önskvärd temperatur. 

Diös skriver på sin hemsida: ”Diös Fastigheter driver ett aktivt miljö- och 

energiarbete. Vi erbjuder ursprungsmärkt el, miljöklassade fastigheter och 

gröna hyresavtal. Vi jobbar aktivt för att minska energianvändningen.”.  [3] 

Då fastigheten har ett värmebehov under vinterhalvåret är det lockande 

att se över hur värmen som utvecklas i datahallarna kan tas till vara på, 

ur ett ekonomiskt och miljövänligt perspektiv. 

Idag kyls datahallarna med tre kylmaskiner med vardera två stycken 

kylkretsar. Utrustningen uppskattas vara 27 år gammal och har 

genomgått minst en konvertering av köldmedium. 

1.2 Syfte 

Rapportens huvudsyfte är att utgöra ett beslutsunderlag för en 

nyinvestering av kylningsmetoden med ekonomi och effektivisering 

som huvudfaktorer. De metoder som kommer att jämföras är borrad 

frikyla med värmepumpar och kylmaskin med kompressor.  
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1.3 Avgränsningar 

Fokus ligger på att dimensionera två nya system med hänsyn till 

eventuell utökad kapacitet i serverhallarna, där Diös vill kunna leverera 

den avtalde kylan och värmen till hyresgäster och jämföra investering 

och driftkostnad för de båda systemen, med målet att klargöra vilket 

som är de ekonomiskt bästa alternativet, men även andra faktorer vägs 

in. Rapporten ska också undersöka vilka framledningstemperaturer som 

systemen förväntas att leverera ut till fastigheten. 

Av värmen som utvecklas i serverhallarna antas den största delen  kylas 

bort, varav en mycket liten del ledas ut genom golv och 

ventilationsluften. Antagandet baseras på lokalernas placering som 

endast har en yta mot ett icke uppvärmt område, vilket är golvet, och att 

elförbrukningen i kylmaskinerna inte ökar märkvärt på sommaren, 

vilket skulle kunna ses som ett rimligt antagande, vid höga 

utomhustemperaturer skulle serverhallen kunna uppvärmas av 

omgivande ytor, vilket skulle resultera i att kompressorerna går med en 

högre effekt då kylbehovet skulle öka. Studier av elstatistiken indikerar 

på att det i sådana fall är minimalt. 

Serverhallen kommer att betraktas som en yta där primärvärme alstras, 

varvid ingen teknisk analys av kylningsmetoderna för serverracken och 

utrustning för kylning av rack kommer att utföras. 

Varmvatten kommer inte att betraktas i rapporten, enligt 

uppdragsgivare väntas förbrukning av varmvatten vara minimal, 

däremot kan den förbrukningen uppskattas utifrån denna rapport. 

I rapporten används ett statiskt elpris, trots att elpriset varierar dels 

under året, samt över en längre tidsperiod. 

Skolan energiförbrukning uppskattas från erfarenhetsvärden då data 

saknas. 

1.4 Konkreta och verifierbara mål  

Rapporten har som mål att besvara följande frågor:  

P1: Vilken skillnad innebär det två lösningarna om dimensioneringen 

för kyla eller värme ändras.  
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P2: Vilken av de två lösningar ger bäst återbetalningstid. 

P3: Mervärde i form av marknadsförningsmöjligheter och 

miljömedvetenhet. 

P4: Hur mycket det integrerade värme och kylsystemen kostar att hålla i 

drift. 

P5: Hur lösningen kan se ut rent schematiskt. 

P6: En lösning vars funktion innefattar återanvändningen av 

omhändertagen värme. 

P7: En minskning av fjärrvärmeutgifter. 

P8: En lösning som baseras på Diös ABs värdegrunder. 

Rapporten har för avsikt att identifiera en teknisk lösning på följande 

problem: En lösning som klarar av att kyla serverhallen efter 

serverhallens behov och återvinna så stor del värme som möjligt. Vilket 

skall medföra ett minskat fjärrvärme abonnemang och andelen köpt 

fjärrvärme. Det medför att tekniken baseras på Diös värdegrunder inom 

ett effektivt system som sparar energi i största möjliga mån. 

1.5 Översikt  

I kapitel 2 redogör teorin bakom kylmaskiner och frikyla. 

Kapitel 3 beskriver metoden som används för att komma fram till ett 

resultat. 

Kapitel 4 visar genomförandet av beräkningar. 

Kapitel 5 redovisas resultatet 

I kapitel 6 analyseras resultatet med diskussion och andra punkter 

reflekteras över. 

Kapitel 7 sammanfattar rapporten med en slutsats. 
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2 Teori  
I det här avsnittet redovisas teorin bakom de två lösningarna. Hur 

systemen fungerar och vilka formler som används. 

2.1 Graddagar, gradtimmar och DVUT 

När ett värmesystem för en fastighet dimensioneras är 

graddagsmetoden en beprövad metod, den tar i hänsyn till det 

varierande klimatet i landet. Metoden beskrivs i Nationalencyklopedin 

som ”Antalet graddagar (eller gradtimmar) fås genom att man under ett antal 

dagar (eller timmar) summerar den positiva eller negativa skillnaden mellan en 

uppmätt temperatur, ofta i luften, och ett visst tröskelvärde”. Den 

standardiserade metoden ”SS-EN ISO 15927-2007” är den metod som 

Sveriges meteorologiska och hydrologiska (SHMI) använder, där 

gränstemperaturen, Tg sätts till 17ºC 

Vid energiberäkningar används oftare begreppet gradtimmar, som kan 

erhållas genom att multiplicera graddagarna med dygnets timmar. 

Antalet graddagar i Sundsvall för ett genomsnittligt år är 4531. [4] 

Dimensionerande vinterutetempetaur, DVUT används vid 

effektdimensionering och sammanställs från statistik från föregående 30 

år. DVUT skiljer sig beroende på vilken tidskonstant som används, 

vilken i sin tur väljs beroende på byggnadens konstruktion, för en 

betongbyggnad som uppdraget grundas på sätts tidskonstanten till 4 

dagar. SMHI sammanställer en lista med DVUT för olika orter i Sverige 

och återfinns under bilaga A för Sundsvall är DVUT med tidskonstanten 

4 är -22,4ºC. 

2.1.1 Effektbehov och energiförbrukning 

En fastighet har förbrukar värme på olika sätt, dels genom 

varmvattenförbrukning och dels genom transmissions- och 

ventilationsförluster. För fastigheten i uppgiften betraktas 

varmvattenförbrukningen som minimal och kommer ej att studeras. 

Från ventilationssystem och från transmissioner, betraktas den förlorade 

energin Etot och beräknas enligt ekvation 1. 

𝐸𝑡𝑜𝑡 = 𝑄𝑡𝑜𝑡 ∙ 𝐶ℎ (1) 
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Där Etot är den totala årsenergin i Wh 

Qtot är värmeförlusterna i W/ºC 

Och Ch är gradtimmar 

Maximala effektbehovet kan beräknas utifrån givet DVUT och 

gränstemperaturen enligt ekvation 2 

𝑃𝑚𝑎𝑥 = 𝑄𝑡𝑜𝑡 ∙ (𝑇𝑔 − 𝐷𝑉𝑈𝑇) (2) 

Pmax = Maximala effektbehovet, (W) 

Tg = Tröskeltemperatur, temperaturen där värmebehov uppstår, (ºC) 

DVUT = Dimensionerande vinterutetemperatur, (ºC 

Qtot = Totala transmissionsförluster, (W/ºC) 

 

2.2 Varaktighetsdiagram 

För en del beräkningar behövdes ett varaktighetsdiagram skapas. 

Med temperaturdata som redovisas delvis i bilaga B, från SMHIs öppna 

databas och data om fastighetens effektbehov kunde ett sådant göras. 

Ett varaktighetsdiagram är ett diagram där effektbehovet ställs i 

fallande ordning längs y-axeln och med det högsta effektbehovet till 

vänster, vilket representerar vintern och det lägsta effektbehovet till 

höger, vilket representerar sommaren. X-axeln visar antalet timmar med 

ett specifikt värmebehov, som erhålls ur graddagsberäkningen. [5] 

Arean under grafen visar således energibehovet: 

𝑃 ∙ ℎ = 𝐸𝑡𝑜𝑡 (3) 

P, effekt, betecknas med kW 

h, timmar 

Etot, energi, betecknas med kWh 
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2.3 Frikyla 

Begreppet frikyla syftar på att utan kylmaskin kyla bort värme från ett 

utrymme genom att använda en naturlig källa med lägre temperatur i 

närheten av värmelasten. I det här fallet den kylande delen borrhål i 

marken intill fastigheten där man låter köldmediet kylas av mot 

grundvattnet. Figur 1 som är en modifierad driftbild från en befintlig 

anläggning i en av Diös fastigheter visar hur det kan se ut 

principmässigt. [6] 

 

Figur 1: Modifierad driftbild av en frikyleanläggning.(Källa: Diös AB) 

För att beräkna hur djupa borrhålen måste göras dimensioneras de efter 

en uppskattad effekt per meter borrhål. Efter samtal med en erfaren 

entreprenör i närområdet så kunde kyleffekten per meter antas till 30W. 

Aktivt borrdjup fås då enligt ekvation 4. 

𝐷𝑗𝑢𝑝 =
𝑃𝑘𝑦𝑙𝑎

𝐾𝑦𝑙𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡 𝑝𝑒𝑟 𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟
 (4) 

Hanteras större effekter delas det aktiva borrdjupet upp på flera hål. 
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2.3.1 Frikyla med värmepump 

Väljer man att installera värmepumpar som komplement till systemet 

ovan har man möjlighet att använda värmen som kyls bort för att värma 

upp andra delar av fastigheten. Hur det kan se ut i sin simplaste form 

redovisas i figur 2. 

 

Figur 2: Modifierad driftbild av frikyleanläggning med VP.(Källa: Diös AB) 

2.4 Kylmaskin 

En kylmaskin och värmepump arbetar enligt samma princip men 

ändamålet med maskinen beror på om behovet är kyla eller värme. 

En kylmaskin/värmepump består av 4 nyckelkomponenter samt 

rörledningar och köldmedium 

Förångare, där köldmediumet kokas till ånga med hjälp av värme från 

omgivningen, i detta fall från värmen som växlas i fläktkonvektorerna i 

serverhallarna. Gasens temperatur ökas sedan i kompressorn då trycket 

ökats, därefter avges värmen i kondensorn och gasen återgår till vätska 

som trycksänks i expansionsventilen. 
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Figur 3: Kylmaskinsprincipen. 

2.5 Värme och kylfaktor 

Värme och kylfaktor benämns COP1 respektive COP2 och avser den 

faktor värme eller kyleffekt som kan genereras från en kylmaskin eller 

värmepump, om värmefaktorn är 4,0 så kan 4kWh värmeenergi plockas 

ut om kompressorn tillför 1kWh elenergi. Den skenbara 

verkningsgraden är då 400% 

2.6 Kyleffekt och värmeffekt 

Den dimensionerade kyleffekten ges från värmeutvecklingen i 

datahallarna. Vilket i det här fallet uppskattas/antas till att vara den 

sammanlagda elförbrukningen från utrustningen i hallarna. Kylbehovet 

beräknas då med ekvation 5 

𝑃𝑘𝑦𝑙𝑎 =
𝑄𝑡𝑜𝑡

𝑡
 (5) 

Där Pkyla är kyleffekt i Watt 

Qtot är energiförbrukning 

t är utnyttjningstid 
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Då kyleffekten är det dimensionerade ska den levererade värmeffekten i 

båda fallen beräknas. Den kan beräknas med känt COPx (coefficient of 

performance) och Pk (kompressoreffekt) enligt ekvation 6 

𝑃𝑣ä𝑟𝑚𝑒 = 𝐶𝑂𝑃1 ∙ 𝑃𝑘 (6) 

Där Pvärme är värmeeffekt 

COP1 är värmefaktor 

Pk är kompressoreffekt 

Kyleffekten fås genom att tillämpa samma ekvation fast värmefaktorn 

ersätts med kylfaktorn. 

𝑃𝑘𝑦𝑙𝑎 = 𝐶𝑂𝑃2 ∙ 𝑃𝑘 (7) 

I enlighet med termodynamikens första huvudsats så måste den 

bortförda energin vara summan av den tillförda energin. 

𝑃𝑣ä𝑟𝑚𝑒 = 𝑃𝑘𝑦𝑙𝑎 + 𝑃𝑘 (8) 

 

2.6.1 Dimensionerad kyleffekt 

Avsikten beskrevs vara att utöka kylkapaciteten i förberedande syfte då 

det kan bli aktuellt för någon av aktörerna i datahallarna att utöka sin 

kapacitet, därför antas en högre elförbrukning än vad som idag nyttjas. 

Den eleffekten som antas är också den dimensionerade kyleffekten. 

  

2.6.2 Dimensionerad värmeeffekt 

I fallet med en ny kylmaskin dimensioneras maskinen efter 

serverhallens kylbehov, värmeffekten som sedan kan nyttjas begränsas 

av maskinens COP, utöver den begränsningen kan det finnas värme att 

tillföra, men vid för låg framledningstemperatur, vid ett sådant scenario 

spetsas framledningen med fjärrvärme för att öka temperaturen till en 

önskad nivå. 

I fallet frikyla med VP dimensioneras borrhålen efter kylbehovet och VP 

efter 75% av värmebehovet. 
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2.7 Redundans 

I stora anläggningar där tillgängligheten ska kunna säkerställas 

installeras ofta dubbelt så många komponenter som behövs, så 

anläggningen kan underhållas utan att den behövs stängas av. Vad det i 

detta fall skulle innebära är att man t.ex. installerar två kylmaskiner, 

varav en körs. Något som ofta kan vara intressant för kunden, men som 

ökar investeringskostnaden. För den här typen av anläggning där det 

strävas att upprätthålla en hög utnyttjningsgrad skulle det kunna vara 

aktuellt med ett redundant system, men istället för redundans finns det 

för tillfället ett ”nödsystem” där grundvattnet kopplas in och kyler 

fläktkonvektorerna om temperaturen skulle överstiga en 

tröskeltemperatur om 25ºC. 
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3 Metod 
Arbetet har skett i samarbete med personal från Diös och handledare 

från Rejlers och Mittuniversitetet. 

 

För att finna den bakgrundsinformation som är nödvändig för det här 

arbetet har en litteraturstudie genomförts. 

Data har hämtats från driftstatistikprogrammet E4 som Diös Fastigheter 

AB använder. 

Metrologisk data har hämtat från SMHIs öppna databas. [7] 

Data har sedan behandlats och använts för att dimensionera systemen 

för kyla och värme, ritningar har studerats och ett antal besök vid 

fastigheten har gjorts. I många fall har önskvärd data saknats eller varit 

bristfällig, varpå andra antaganden eller lösningar har gjorts i samråd 

med Diös. En stor del av arbetet har innefattat att reda ut vad ett system 

med frikyla och värmepumpar skulle innebära rent tekniskt. 

Anläggningsspecifika detaljer har diskuterats med Diös ABs 

drifttekniker och teknisk förvaltare. Konsultering av brunsborrare har 

gjorts i frågor rörande borrning, annan konsultering angående 

värmepumpar har skett genom NIBEs konsultservice. En tidigare men 

aktuell offert på en ny kylmaskin har också använts. 

Även kunskap om energi och energisystem från utbildningen har 

applicerats. 

För en ekonomiska jämförelsen utfärdades med nuvärdesmetoden som 

svarar på hur vilken avkastning man skulle haft om man istället satte in 

investeringskostnaden på ett bankkonto. 
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4 Genomförande  
4.1 Beskrivning av dagsläget 

För närvarande är det 3st Carrier 30 HK, HL 065 installerade i systemet 

för produktion av kyla till fläktkonvektorerna, Carrier maskinerna är 

installerade 1986 och en kylmediekonvertering ska ha ägt rum. Med stor 

sannolikhet är prestandan inte densamma som vid en nyinstallation. En 

gammal manual från 1985 kunde hämtas från internet och antas 

betrakta samma eller likvärdiga maskiner, via den kunde det fastställas 

att kyleffekten från dessa maskiner vid inköpstillfället låg på 204kW 

styck, vilket är en grov överdimensionering. Maskinerna är alltså inte 

avsedda för nuvarande ändamål, ytterligare undersökning av manualen 

visade att maskinerna förmodligen inte är tillverkade för att arbeta 

kring den temperaturdifferens de gör idag. Initialt skulle en beräkning 

av hur mycket värme maskinerna idag tillför övriga fastigheten utföras, 

men då data är otillförlitlig uteslöts detta. [8] 

Nuvarande applikation för kylmaskinerna sattes i drift i Mars 2007, 

elförbrukningen före 2007 representerar således förbrukningen utan 

kompressorernas inverkan, och endast verksamhetselen. Det finns ingen 

undermätning för endast verksamhetsel från det att kylmaskinerna 

driftsattes och framåt. För att kunna beskriva nuvarande driftkostnad 

gällande driften av de befintliga kompressorerna subtraherades den 

totala elförbrukningen från år 2007 och serverhallens förbrukning från 

2015, från 2015 års totala elförbrukning, siffrorna är dock svåra att 

verifiera och bör inte litas på fullt ut utan vidare efterforskning. 

Anledningen till denna metod grundar sig i bristen på data över samma 

tidsperiod. Det antogs att skolan förbrukar lika mycket verksamhetsel 

2007 som den gör idag. Det bekräftades av Diös att skolan nyttjas i 

samma grad utan några större förändringar under år 2006-2015.  

Serverhallarna är fördelaktigt belägna i källarplan med endast golvet 

som gräns till kall yta. Utrustningen ska hållas vid en temperatur som 

understiger +25ºC, skulle temperaturen överstiga gränsvärdet slår ett 

back-up system med kylande grundvatten in. Att hålla temperaturen 

under 20ºC anses som onödigt då angränsande ytor skulle kunna 

påverkas. Idag har returflödet från fläktkonvektorerna en temperatur på 
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20ºC och serverhallen en temperatur kring +22-24ºC, den låga 

temperaturdifferensen mellan serverhallens lufttemperatur och 

returtemperatur från fläktkonvektorerna skulle kunna indikera ett lågt 

flöde och visionen är att kylkretsens framledningstemperatur till 

fläktkonvektorn ska vara omkring +10ºC och returneras vid +15ºC.  

 

4.2 Dimensionerad kyleffekt 

Den dimensionerade kyleffekten erhålls från driftstatistiken som 

redovisas i bilaga C, summan är elförbrukningen från alla aktörer med 

en antagen utnyttjningstid på 8760 timmar, en högt satt utnyttjningstid 

men även den utnyttjningstid aktörerna strävar efter. Ekvation 5 ger då: 

103,0 𝑘𝑊 =
899184 𝑘𝑊ℎ

8760 ℎ
 

Då det är rimligt att överdimensionera kylkapaciteten i förberedande 

syfte så adderas 47 kW i dimensioneringen vilket resulterar i att den 

dimensionerade kyleffekten blir 150 kW, överdimensioneringen antas 

av två olika skäl, dels för att fastighetsägaren räknar med en expansion 

av serverrack, samt så blir dimensionering för kylkapaciteten identiskt 

med kylmaskinen vilket ger än rättvisare jämförelse. 

Överdimensioneringen skedde i samråd med fastighetsägaren. 

 

4.3 Ny kylmaskin 

Ett budgetunderlag för en ny kylmaskin är utfärdat av Fjärrvärmebyrån, 

och redovisas i bilaga D. Några nyckeltal från underlaget är att den är 

dimensionerad för 150kW kyla vilket ska ge 220kW värme. 

Kylmaskinen kostar med installation och driftsättning 750 000kr ±10% 

4.3.1 Framledningstemperatur / Värmeeffekt 

Framledningstemperaturen vid en ny kylmaskin förväntas vara 65ºC 

och värmeeffekten 220kW 

4.4 Frikyla med värmepumpar 

Vid en lösning med frikyla och värmepumpar finns det möjlighet att 

dimensionera systemet både baserat på kyla och värme, varpå en 
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enklare dimensionering av den maximala värmeeffekten har gjorts, efter 

studier av driftstatistik tillsammans med erfaren personal från Diös 

uppgår det maximala effektbehovet av fastigheten till 350kW. På 

begäran av fastighetsägaren dimensioneras värmepumparna till 75% av 

maximala effektbehovet, vilket innebär att fjärrvärme skall täcka 

resterande 25%, värmepumparna behöver uppnå en effekt om 262,5kW 

och fjärrvärmen en effekt om 87,5kW. Antalet borrhål som behövs för att 

tillfredsställa kylbehovet beräknas genom att ta den dimensionerande 

kyleffekten och dela med erforderlig kyleffekt per borrad meter. Hålens 

kostnad beräknas därefter: 

350𝑘𝑊 ∙ 0,75 = 262,5𝑘𝑊 

350𝑘𝑊 ∙ 0,25 = 87,5𝑘𝑊 

Dimensionerade kyleffekten 150kW tas från kapital 4.2, vilket resulterar 

i 5000m aktivt borrdjup, ekvation 4: 

 

150000 𝑊

30 𝑊/𝑚
= 5000 𝑚 

Entreprenören som rådfrågats rekommenderade 240 m per borrhål 

vilket ger 21 st borrhål och ett aktivt bjorrdjup på 5040 m 

5040 𝑚

240 𝑚
= 21 𝑠𝑡 𝑏𝑜𝑟𝑟ℎå𝑙 

Entreprenören uppgav ett pris per borrad meter som inkluderar 

framdragning till fasadväggen på 310 kr/m vilket ger: 

5040 𝑚 ∙
310𝑘𝑟

𝑚
= 1 562 400 𝑘𝑟 

 

Värmepumparna som föreslås vid den här typen av lösning är en 

fastighetsvärmepump från NIBE med beteckningen F1345 60kW som 

vid framledningstemperaturen 55ºC och inkommande brine 

temperaturen 15ºC levererar 77kW värme, då total dimensionerad 
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värmeffekt antas till 350kW,och värmepumparna skall täcka 75% dvs 

267,5kW av totala effeken behöver 3,5 värmepumpar att installeras. 

267,5𝑘𝑊

77𝑘𝑊
= 3,47 

4st värmepumpar föreslås till ett pris av 135 000kr/vp vilket ger en 

överkapacitet för värmeleverans istället för en underkapacitet. 

135 000𝑘𝑟 ∙ 4 = 540 000𝑘𝑟 

 

4.4.1 Framledningstemperatur 

Enligt produktbladet ska värmepumparna kunna leverera värme vid en 

temperatur på upp till 65ºC, men bedömningen är dock att den är lite 

högt satt och troligtvis en försäljningssiffra. I rapporten kommer 

framledningstemperaturen att antas till 55ºC 

För att säkerställa att värmeleveransen från värmepumparna inte 

begränsas av framledningstemperaturen ritades graddagsmetoden ut 

grafiskt med inspiration från Linda Schulz rapport där olika 

dimensioneringsmetoder jämförs mot empirisk data. En sekundär y-axel 

införs där y2,0kW=22ºC som är den lägsta temperaturen framledningen 

från fjärrvärmen har med nuvarande lösning, och y2,350kW=62ºC. [9] 

Utifrån diagrammet går det att göra följande bedömning, vid maximalt 

effektuttag från värmepumparna är framledningstemperaturen 52ºC, 

vilket understiger den antagna maximala framledningstemperaturen 

från värmepumparna på 55ºC. 
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 Figur 3: Grafisk representation av graddagsmetoden. (Utdrag från bilaga E) 

 

4.5 Driftkostnader 

Vid båda lösningsalternativen tillkommer en driftkostnad, främst från 

kompressorerna i kylmaskin eller värmepumpar, även 

cirkulationspumpar och kylmedelskylarens fläktar i ett fall med 

kylmaskin. Den totala elföbrukningen för båda fallen multipliceras med 

ett elpris från Nordpool som vid utförandet, hösten 2016 låg på 

0,225kr/kWh därefter adderas +0,292kr/kWh i energiskatt, elnätsavgiften 

skattas rimligt till 20% av det totala priset, momsen utgår då den är 

avdragsgill Så det elpris som används i beräkningarna är: 

(
0,225𝑘𝑟

𝑘𝑊ℎ
+

0,292𝑘𝑟

𝑘𝑊ℎ
) ∙ 1,2 =

0,62𝑘𝑟

𝑘𝑊ℎ
 

[10]  

4.5.1 Nuvarande driftkostnad 

Den nuvarande driftkostnaden beräknas genom att estimera den 

nuvarande kompressorförbrukningen och addera den nuvarande 

fjärrvärmekonsumtionen. 
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Kompressorernas elförbrukning finns inte bokförd i någon statistik utan 

erhålls genom andra metoder. Metoden beskrivs i kapitel 4.1, paragraf 2. 

Uppmätt elföbrukning antas efter dialog med Diös innehålla 

serverhallens elförbrukning, kompressorernas elförbrukning, 

kylmedelkylarens förbrukning samt verksamhetselen 

Serverhallens förbrukning har varierat över året, så den senaste 

statistiken är den som tas i beaktande, även den aktuella driftkostnaden 

är det intressanta. 

I Mars 2007 sattes de befintliga kylmaskinerna från 1985  i drift för sitt 

nuvarande ändamål, så statistiken för 2006 visar verksamhetselen då det 

inte fanns någon serverutrustning eller kylmaskin i drift under det året. 

Vidare antas då att verksamhetselens storlek år 2006 är densamma år 

2015, år 2015 valdes då det var det senaste året med fullständig data vid 

uträkningarnas skede.. Förbrukningar redovisas i bilaga F 

𝐸𝑙𝑓ö𝑟𝑏𝑟𝑢𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔 2006 = 560 390𝑘𝑊ℎ 

𝑆𝑒𝑟𝑣𝑒𝑟ℎ𝑎𝑙𝑙𝑠𝑓ö𝑟𝑏𝑟𝑢𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔 2015 = 929 184𝑘𝑊ℎ 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑙𝑓ö𝑟𝑏𝑟𝑢𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔 2015 = 1 747 976𝑘𝑊ℎ 

𝑅𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒 𝑓ö𝑟𝑏𝑟𝑢𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔
= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑙𝑓ö𝑟𝑏𝑟𝑢𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔 2015
− 𝑆𝑒𝑟𝑣𝑒𝑟ℎ𝑎𝑙𝑙𝑠𝑓ö𝑟𝑏𝑟𝑢𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔 2015 − 𝐸𝑙𝑓ö𝑟𝑏𝑟𝑢𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔 2006 

258 402𝑘𝑊ℎ = 1 747 976𝑘𝑊ℎ − 929 184𝑘𝑊ℎ − 560 390𝑘𝑊ℎ 

I den resterande elförbrukningen står kompressorerna för majoriteten, 

men kylmedelkylaren bidrar men en del, men då kylmedelkylarens drift 

är relevant för nuvarande driftkostnad så separeras den ej från datan. 

Den totala driftkostnaden erhålls nu genom att summera 

fjärrvärmekostnaden och drivenergin multiplicerat med elpriset. 

258 402𝑘𝑊ℎ ∙
0,62𝑘𝑟

𝑘𝑊ℎ
= 160209𝑘𝑟 

Nuvarande fjärrvärmeabonnemang är på 220kW vilket med 

Sundvallsenergis priser innebär en fast kostnad på: 
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(220𝑘𝑊 ∙
854𝑘𝑟

𝑘𝑊
) + 7 000 = 194 880𝑘𝑟 

Rörliga kostnaderna fås genom att ta 2015 års normalårskorrigerade 

fjärrvärmeförbrukning och multiplicera med det rörliga energipriset 

från Sundsvallsenergi: 

344 252𝑘𝑊ℎ ∙
0,466𝑘𝑟

𝑘𝑊ℎ
= 160 421𝑘𝑟 

Total nuvarande driftkostnad fås genom att addera alla driftkostnader: 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑟𝑖𝑓𝑡𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑
= 𝐾𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑠𝑜𝑟𝑑𝑟𝑖𝑓𝑡 + 𝐹𝑎𝑠𝑡 𝑓𝑗ä𝑟𝑟𝑣ä𝑟𝑚𝑒𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑
+ 𝑅ö𝑟𝑙𝑖𝑔 𝑓𝑗ä𝑟𝑟𝑣ä𝑟𝑚𝑒𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑  

515511𝑘𝑟 = 160 209𝑘𝑟 + 194 880𝑘𝑟 + 160421𝑘𝑟 

4.5.2 Kylmaskin 
 

Driftkostnaden för kylmaskinslösningen beräknades genom att anta att 

den går med full drift kontinuerligt, för att kunna kyla bort värmen i 

serverutrymmet. Offerten beskriver värmeeffekten som 220kW och 

kyleffekten som 150kW, kompressoreffekten är därför enligt ekvation 8: 

𝑃𝑣ä𝑟𝑚𝑒 − 𝑃𝑘𝑦𝑙𝑎 = 𝑃𝑘 

220𝑘𝑊 − 150𝑘𝑊 = 70𝑘𝑊 

Ingen verkningsgrad kommer att tas i beaktande då övriga osäkerheter 

är stora, vilket gör noggrannheten i utförandet av samtliga beräkningar 

är begränsad, verkningsgraden ligger i storhetsordning 95-99%. 

Antalet timmar på ett år multipliceras med effekten: 

70𝑘𝑊 ∙ 8760ℎ = 613200𝑘𝑊ℎ 

Driftkostnad för kylmaskinerna: 

613200𝑘𝑊ℎ ∙
0,62𝑘𝑟

𝑘𝑊ℎ
= 380184𝑘𝑟 

Kylmedelskylarens som fläktar bort värme om den inte kan tas upp av 

fastigheten uppskattades ha en effekt om 5kW av erfaren kyltekniker. 
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Fläktarna antas att gå med ovan nämnda effekt så länge 

utomhustemperaturen är varmare än -8ºC som är den temperatur då all 

värme från kylmaskinerna återvinns. 

Antal snitt-timmar som under en treårs period överstiger 

tröskeltemperaturen -8ºC subtraherades från ett år i timmar. Se bilaga G. 

8760ℎ − 364ℎ − 8396ℎ 

Effekten multipliceras med antalet timmar som kylmedelskylaren 

beräknas vara i drift: 

5𝑘𝑊 ∙ 8396ℎ = 41980𝑘𝑊ℎ 

Med det satta elpriset på 0,62kr/kWh blir kostnaden att kyla bort 

överbliven värme: 

41980𝑘𝑊ℎ ∙
0,62𝑘𝑟

𝑘𝑊ℎ
= 26028𝑘𝑟 

26028kr utgör i sammanhanget en mindre del av driftkostnaden. 

Total driftkostnad exklusive fjärrvärme: 

380184𝑘𝑟 + 26028𝑘𝑟 = 406212𝑘𝑟 
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4.5.3 Frikyla med värmepump 

 

I värmepumps fallet tillämpas sambandet från ekvation 8 på 

diagrammet i figur 3. 

 

Figur 3: Effektdiagram för F1345. (Källa: [11] Publiceras med tillstånd från Nibe) 

Vid en framledningstemperatur på 55ºC och inkommande 

brinetemperatur på 15ºC arbetar kompressorn med en effekt om 19kW 

77𝑘𝑊 = 58𝑘𝑊 + 19𝑘𝑊 (8) 

Vilket ger att COP1 är 4,05 när COP1 löses ur från ekvation 6 

77𝑘𝑊

19𝑘𝑊
= 4,05 
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Antagandet baseras på att lutningen på linjerna i diagrammet medför 

att COP1 är någorlunda konstant vid de olika driftsfall som uppstår 

under ett år. 

Med ett beräknat COP1 beräknas medeleffekten från kompressorerna 

genom att känd effekt, tröskeltemperatur och antal graddagar nyttjas i 

ekvation 2 och sedan ekvation 1 för att få en energimängd som skall 

tillföras av värmepumparna, vilket sedan delas med årets timmar 

exklusive sommarmånaderna då inget värmebehov finns då. 

𝐸𝑣𝑝 =
𝑃𝑣𝑝

𝑇𝑔 − (𝐷𝑉𝑈𝑇)
∙ 𝐶ℎ ∙ 24 

716664𝑘𝑊ℎ =
262,5𝑘𝑊

17 − (−22,4)
∙ 4482 ∙ 24 

𝑃𝑎𝑣𝑔 =
𝐸𝑣𝑝

6552
 

109𝑘𝑊 =
716664𝑘𝑊ℎ

6552ℎ
 

Insättning av medeleffekten i ekvation 6 där Pk söks: 

𝑃𝑎𝑣𝑔

𝐶𝑂𝑃1
= 𝑃𝑘 

109𝑘𝑊

4,05
= 27𝑘𝑊 

Kompressorernas medeleffekt används för att ge ett mått på 

driftkostnaden, i verkligheten varieras kompressorernas effekt beroende 

på värmebehovet. Drivenergin beräknas: 

27𝑘𝑊 ∙ 6552ℎ = 176954𝑘𝑊ℎ 

Utöver kompressordriften tillkommer en i jämförelse liten driftkostnad 

av cirkulationspumpar för frikylekretsen, den specifika 

värmekapaciteten för lösningen beräknas, se bilaga H, därefter beräknas 

massflödet för effekten på förångarsidan , vilket gav ett massflöde 

omkring 11kg/s 
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En studie av leverantörskataloger gav att en tvillingpump som klarar 

detta flödet och ett en relativ hög höjdskillnad på ungefär 8 meter 

vattenpelare konsumerar 1,55kW vilket skulle förbruka ca 14000kWh på 

ett år. [12] 

Den totala driftkostnaden exklusive fjärrvärme beräknas genom att 

summera drivenergierna med elpriset 0,62kr/kWh: 

(176954𝑘𝑊ℎ + 13578𝑘𝑊ℎ) ∙
0,62𝑘𝑟

𝑘𝑊ℎ
= 118130𝑘𝑟 

4.6 Fjärrvärme 

Utöver den tekniska driftkostnaden tillkommer även 

fjärrvärmekostnader. 

I frikyle och värmepumpsfallet dimensioneras systemet för 75% av 

dimensionerande effekt, vilket ger att fjärrvärmeeffekten blir 87,5kW (se 

kapitel 4.4.) 

Med sundsvallsenergis effektabonnemang skulle det då kosta 924kr/kW 

+ energikostnaderna 466kr/MWh 

Kylmaskinen klarar av att ge 220kW värme, vilket ger att 

fjärrvärmeeffekten blir resterande effekt upp till maximal värmeeffekt 

på 350kW 

350𝑘𝑊 − 220𝑘𝑊 = 130𝑘𝑊 

Med sundsvallsenergis effektabonnemang skulle det då kosta 854kr/kW 

+ 7000kr/år + energikostnaderna 466kr/MWh 

För att beräkna hur mycket fjärrvärme som kommer att konsumeras 

upprättades med hjälp av det uppskattade effektbehovet och 

timmedeltemperatur för en tioårsperiod från SMHIs öppna databas ett 

varaktighetsdiagram. [7] 

Antalet timmar med en specifik temperatur korrelerar med en specifik 

effekt. Energibehovet fås då genom att multiplicera antal timmar med 

korrelerande effekt. Med graddagsmetoden beräknades vilket 

effektbehov per ºC fastigheten förväntas ha. Givna värden nyttjas i 

ekvation 2: 
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𝑃𝑚𝑎𝑥

𝑇𝑔 − 𝐷𝑉𝑈𝑇
= 𝑄𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠 

Med insatta värden: 

350𝑘𝑊

17 − (−22,4)
≈

9𝑘𝑊

º𝐶
 

Detta innebär att vid 17ºC är effektbehovet 0kW, vid 16ºC så är det ≈ 

9kW, för varje grad celcius som det blir kallare ökar det med ca. 9kW. 

 
Figur 4: Varaktighetsdiagram. (Utdrag från bilaga I) 

Vidare beräknas antalet timmar under ett år med en viss temperatur, 

som då korrelerar med en respektive effekt, i figur 5 redovisas ett utdrag 

ur dokumentet. 
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Figur 5: Data till varaktighetsdiagram. (Utdrag från bilaga I) 

Timvärden för tio år användes(2006-2016), antalet timmar per 

temperatur från 17 till -22 grader beräknades och dividerades med 10 

för att ge ett medelvärde för antalet timmar vid given temperatur för ett 

år. 

Därefter multiplicerades antalet timmar under ett år med en viss 

temperatur med sin motsvarande effekt. Dock endast upp tills det att 

maxeffekten för respektive installationslösning har nåtts. 

Värmepumparna klarar att leverera 262,5kW och kylmaskinen till 

220kW, i figur 4 märks de två punkterna ut med en röd(VP) och 

blå(KM) linje. Värmepumparna kan inte täcka behovet som uppstår då 

utomhustemperaturen faller under drygt -12ºC och kylmaskinen kan 

inte täcka behovet som uppstår då utomhustemperaturen understiger -

8ºC. Det går att säga därför att vid  

-12ºC är effektbehovet ~262kW vilket är den effekt värmepumparna 

sammanlagt kan leverera, och vid -8ºC är effektbehovet 220kW vilket är 

den effekt kylmaskinen klarar av att leverera. 

Vid tillämpning av ekvation 3 som beskriver hur arean under grafen är 

energibehovet: 

𝑃 ∙ ℎ = 𝐸𝑡𝑜𝑡 

Beräknas arean under grafen upp till effekterna som begränsas av den 

röda och blå linjen i figur 4. 

Arean ovanför den röda och blåa linjen är den energi som måste tillföras 

med fjärrvärme vid de olika lösningarna. Nedan i figur 6 ses resultatet 

av energibehovet och från vilken källa den energin(kWh) kommer. 

Temperatur Effekt Antal timmar Antal timmar / 10 Timmar per temperatur Energibehov

17 0 79293 7929,3 235 0

16 8,883249 76943 7694,3 255,1 2266

15 17,7665 74392 7439,2 277,6 4932

14 26,64975 71616 7161,6 318,7 8493

13 35,53299 68429 6842,9 306,5 10891

12 44,41624 65364 6536,4 321,9 14298
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Figur 6: Data till varaktighetsdiagram. Utdrag från bilaga I. 

Utöver energibehovet har täckningsgraden beräknats.  

Täckningsgraden beskriver hur stor del av energibehovet som täcks av 

respektive lösning. I kapitel 4.4 erhålls att värmepumparna ska täcka 

75% av effektbehovet, energitäckningen blir: 

𝐸𝑣𝑝

𝐸𝑡𝑜𝑡
= 𝑇ä𝑐𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑔𝑟𝑎𝑑 𝑖 ℎ𝑢𝑛𝑑𝑟𝑎𝑑𝑒𝑙𝑎𝑟 

Där Evp är energin från värmepumparna, (Wh) 

Och Etot är totala energibehovet, (Wh) 

Täckningsgrader: 

𝑉ä𝑟𝑚𝑒𝑝𝑢𝑚𝑝𝑎𝑟:
841137𝑘𝑊ℎ

896312𝑘𝑊ℎ
= 0,94 

 

𝐾𝑦𝑙𝑚𝑎𝑠𝑘𝑖𝑛:
771153𝑘𝑊ℎ

896312𝑘𝑊ℎ
= 0,86 

Vid 75% respektive 63% effekttäckningsgrad ger lösningarna 94% och 

86% energitäckningsgrad. 

Fjärrvärmenkostnaderna för respektive lösning beräknas. 

Kylmaskin: 

(
854𝑘𝑟

𝑘𝑊ℎ
∙ 130𝑘𝑊) + (125159𝑘𝑊ℎ ∙

0,466𝑘𝑟

𝑘𝑊ℎ
) + 7000𝑘𝑟 = 176344𝑘𝑟 

Frikyla med värmepumpar: 
 

(
924𝑘𝑟

𝑘𝑊ℎ
∙ 87,5𝑘𝑊) + (55175𝑘𝑊ℎ ∙

0,466𝑘𝑟

𝑘𝑊ℎ
) = 106562𝑘𝑟 
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5 Resultat 
Hela resultatet bifogas i bilaga J 

 

Tabell 1: Resultatdata. Utdrag från bilaga J. 

Fjärrvärme   4VP 87,5kW KM 130kW 

0-100kW   80850kr   

100-250kW     118020kr 

Rörlig fjv 87,5   25712kr   

Rörlig fjv 130     58324kr 

Driftkostnad 0,62 kr /kwh   116008kr 406212kr 

Total Driftkostnad   222570kr 582556kr 

Nuvarande driftkostnad 515511kr     

Besparing   292941kr/år -67045kr/år 

Investeringskostnad   2092400kr 750000kr 

Rak Payback   7,1år   

 

Samtliga förbrukningar multipliceras med motsvarade el eller 

fjärrvärmepris, därefter jämförs driftkostnaden av den nya lösningen 

med nuvarande driftkostnad vilket genererar en besparing. Totala 

investeringskostnaden delas med respektive besparing vilket ger en Rak 

paybacktid. Paybacktiden beräknas ej för kylmaskinerna då deras 

driftkostnad överstiger den befintliga driftkostnaden.  

Nettonuvärdet för värmepumpar med frikyla beräknas enligt: 

𝑁𝑉 = ∑
𝐶𝑖

(1 + 𝑝)𝑖

𝑛

𝑖=1

 

Där NV är nettovärdet 

n är investeringens ekonomiska livslängd 

i anger för vilket år beräkningen utförs. 

Ci Är summan av inbetalningar och utbetalningar inklusive 

investeringskostnad och restvärde 
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p är räntesatsen. 

En ekonomisk livslängd sattes till 10 år 

Borrhålen antas ha minst 20 års ekonomisk livslängd och upp till fem 

gånger längre teknisk livslängd. Uppskattat restvärde för dem beräknas 

till 60% av inköpskostnaden. [13] 

Internräntesatsen sattes till 5% 

Tabell 2: Nettonuvärdesberäkning. 

Netto besparing Investeringskostnad Restvärde Ci NV 

2 929 410 kr 2 092 400 kr 1 146 000 kr 1 983 010 kr 1 217 396 kr 
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6 Diskussion 
I kapital 6 presenteras mätosäkerheter, antaganden och förslag på 

vidare arbete. 

6.1 Osäker mätdata och driftstatistik 

Viss data har varit oåtkomlig varpå antaganden och avgränsningar 

kring dessa data har gjorts, i detta kapitel beskrivs dessa och vilka 

antagandet som gjorts. 

6.1.1 Serverhallens elkonsumtion 

Serverutrymmet utnyttjas av två enskilda företag. Idealt hade det varit 

om specifik elförbrukning med indelning och rubricering funnits. 

Data för elförbrukning i serverhallen hämtades från 

drifthanteringsprogrammet E4 som Diös använder. Den förbrukningen 

antas vara all el som går in i serverhallen, utöver det antagandet antas 

att all den elen måste kylas bort efter att den konverteras till värme i 

serverhallen. Vidare forskning föreslås göras, vilket kommer att visa att 

det utvecklas mindre värme än vad i den här rapporten bedömt, då den 

här rapporten betraktar all elförbrukning i serverhallen omvandlas det 

värme. Det kommer att påverka både köldbehovet och värmen som 

fastigheten kan utnyttja. 

6.1.2 Kylbehov 

Vidare antas också att inget värmeutbyte sker med omgivningen, vilket 

troligtvis ligger nära sanningen då elförbrukningen borde öka om 

serverutrymmet skulle värmas av omgivningen de varma 

sommarmånaderna, vilket inte går att se i statistiken. Lokalen är också 

fördelaktigt placerad med endast en yta mot systemgränsen d.v.s. icke 

uppvärmd yta, vilket är golvytan.  

En överdimensionering antogs för köldbehovet med ungefär 50kW dels 

för att den befintliga kylmaskinsofferten använde den siffran, men även 

för att en överdimensionering möjliggör expansion av serverhallen med 

fler aktörer som hyr eller mer servrar för de befintliga företagen. 

En överdimensionering innebär dock att det nu finns mindre värme att 

ta tillvara på just nu än vad som i rapporten beskriver. 
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6.1.3 Energideklaration 

I hopp om att hitta relevant data för fastighetens förbrukningar 

beställdes en befintlig energideklaration från boverket. Men då siffrorna 

där verkade högst osannolika följdes de upp med energiansvarig på 

Diös som höll med om detta, varvid dessa data uteslöts helt. 

6.1.4 Dimensionerande värmeeffekt 

Den dimensionerande värmeffekten går att enkelt beräkna om man 

utfört en transmissionsberäkning på fastigheten, någon sådan har dock 

inte gjorts, möjligheten att göra en transmissionsberäkning utforskades,  

men efter ett besök på Sundsvalls kommuns byggnadsarkiv 

konstaterades att en byggnad med ett stort antal ombyggnationer och 

varierande byggnadsutförande skulle konsumera väldigt mycket tid att 

tramnsmissionsberäkna 

Istället rådfrågades en energiansvarig på Diös och bedömningen gjordes 

att 350kW ligger i rimlig storhetsordning för dimensionerande effekt. 

6.1.5 Skolans värmebehov 

Skolan bedömdes att inte vara i behov av värme under 

sommarmånaderna (halva maj in till halva augusti) då ingen aktivitet 

sker i lokalerna. Därför har dessa månader uteslutits från beräkningarna 

Vidare antogs ingen varmvattenförbrukning då den antas vara väldigt 

liten och dessutom påverkas den förbrukningen ej av utomhusklimatet. 

6.1.6 Befintliga kylmaskiners elkonsumtion 

För att bestämma förtjänsten av de nya lösningarna behövde 

driftkostanderna för existerande lösning beräknas. 

Om elförbrukningen var noggrant indelad i driftstatstiken hade det 

varit lättare att bedömma förbrukingen. 

Istället antogs att hela elförbrukingen från ett år där inga kylmaskiner 

var i drift vara hela verksamhetselen. Differensen från ett år där 

kylmaskinerna var i drift betraktas som kompressorelen för 

kylmaskinerna. Metoden beskrivs i kapitel 4.1 

Med det antagandet antogs COP för kylmaskinerna vara 2. 

Maskinerna är från 1988 och en konvertering av köldmedie hade utförts. 
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Att avgöra effektiviteten hos maskinerna efter en konvertering visar sig 

vara svårt att bedöma och skiljer från fall till fall. [14] 

6.2 Alternativa lösningsmetoder 

Vid beräkning av värmepumparnas elförbrukning från kompressorer 

antogs en lösningsmodell som gick ut på att identifiera 

medelförbrukningen under ett år, det enda skälet till beräkningen är för 

att avgöra den ekonomiska aspekten av driften. 

Det finns en alternativ möjlighet att beskriva energikonsumtionen från 

kompressorerna med faktiska värden från en temperaturtabell, däremot 

bör fastighetens tidskonstant betraktas vid en sådan lösning. 

6.3 För och nackdelar med de olika lösningarna 

Det finns ett mervärde i värmepumparna ur en miljösynvinkel, vilket 

Diös har som värdegrund. Mervärdet kommer ifrån det minskade 

behovet av fjärrvärme som i Sundsvall kommer från avfallsförbränning 

vilket bidrar till ett CO2 utsläpp, samtidigt innebär det också att 

Sundsvalls energi har en mindre värmesänka. Frikyla med 

värmepumpar är också den metod som återvinner störst del värme från 

serverhallen. 

 

Frikyla med värmepumpar underlättar också en omdimensionering vid 

behov. Skulle kylbehovet visa sig större går det att borra ytterligare hål. 

Komfortkyla skulle också vara ett alternativ om borrhålen inte fullt 

utnyttjas höst och vår. Värmepumparnas driftsförhållande är relativt 

optimala med en hög och relativt ”konstant” förångningstemperatur. 

Vilket också bör maximera livslängden på utrustningen. 

 

För kylmaskinslösningen skulle det innebära minimalt med 

ombyggnationer vid anslutning av en ny sådan. En förutsättning som 

ger minskad investeringskostnad för denna lösning. 
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6.4 Förslag på vidare arbete 

Tre förslag på vidareforskning kring det här arbetet eller liknande 

arbeten generellt presenteras i det här kapitlet. 

6.4.1 Beräkning av PUE och ERE 

 

PUE(Power usage effectiveness) och ERE(Energy resuse effectiveness). 

PUE ger en indikation på hur väl elkonsumtionen för serverhallen 

utnyttjas och definieras enligt: 

𝑃𝑈𝐸 =
𝑃𝑆𝑒𝑟𝑣𝑒𝑟ℎ𝑎𝑙𝑙+𝑃𝐾𝑦𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔

𝑃𝐼𝑇
  

 

ERE ger en indikation på hur väl spillvärmen från serverhallen utnyttjas 

och definieras enligt: 

𝐸𝑅𝐸 =
𝑃𝑆𝑒𝑟𝑣𝑒𝑟ℎ𝑎𝑙𝑙 + 𝑃𝐾𝑦𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔 − 𝑃å𝑡𝑒𝑟𝑣𝑢𝑛𝑛𝑖𝑡

𝑃𝐼𝑇
 

För att utföra dessa beräkningar behövs detaljerad data kring datahallen 

för att se hur mycket effekt som går åt för att driva hårddiskar och 

nätverksanslutningen. [15][16] 

 

6.4.2 Transmissionsberäkning 

En tranmissionsberäkning på fastigheten skulle behöva utföras, dels för 

att bestämma de faktiska transmissionsförlusterna och det verkliga 

effektbehovet, men även för att se vilka åtgärder som skulle kunna 

minska värmebehovet mest och kanske på sikt eliminera 

fjärrvärmebehovet helt. 

 

6.4.3 Ekonomisk förtjänst för fastighetsägare att hyra ut serverhall 

Är det på sikt lönsamt för en fastighet/fastighetsägare att tilldela ett 

utrymme i fastigheten till ett företag i behov av datahallsutrymme? 

I denna rapport skulle 86-94% av energibehovet kunna komma från en 

del i fastigheten som utgör ungefär en hundradel av fastighetens totala 

area. 
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6.4.4 Varierande elpris 
 

Hur skulle besparingen eller förusten se ut om man betraktade elprisets 

variationer över året samt en längre tidsperiod om flera år? 

I rapporten användes ett relativt lågt elpris, ett högre elpris påverkar 

lösningen med kylmaskiner kraftigare på ett negativt sätt än vad det gör 

för lösningen med värmepumpar.
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