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Sammanfattning 
Denna studie undersöker absorptionstekniken i syfte att ta reda på 

förutsättningarna för absorptionskyla i Härnösand. En 

investeringskalkyl har genomförts för att bedöma lönsamheten. I 

huvudsak har en litteraturstudie genomförts och för 

investeringskalkylen har nuvärdesmetoden använts samt att 

produktspecifikationer har efterfrågats från de största leverantörerna i 

världen. Resultatet visar att det finns två typer av kommersialiserade 

absorptionskylmaskiner på marknaden, varav den ena är tillämpbar för 

decentraliserad kylproduktion i fjärrvärmenät vid temperaturer kring 75 

°C, och den andra för högre temperaturer kring 120-150 °C och lämpar 

sig därmed inte för decentraliserad kylproduktion. Det forskas och 

utvecklas kring andra mer avancerade tekniker och 

investeringskalkylen visar att en investering är lönsam beroende på 

storleken på absorptionskylmaskinen och försäljningspriset på kylan 

som levereras till kunden. Slutsatsen är att säljargument och en 

motivering måste tas fram varför kunden ska välja att få sin kyla 

levererad via en absorptionskylmaskin istället för en 

kompressorkylmaskin. 

Nyckelord: Absorptionskyla, investeringskalkyl. 
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Abstract 
This study examines the absorption cooling technology in order to find 

the prerequisites of absorption cooling in Härnösand. An investment 

appraisal has been completed to ensure profitability. Mainly, a literature 

review has been conducted and the net present value decision rule has 

been used for the investment appraisal and product specifications have 

been requested from the main global suppliers. The result shows that 

there are essentially two absorption chillers commercialized in the 

market, one of which is applicable for decentralized cooling production 

in a district heating network at temperatures around 75 °C, and the 

second which is applicable for temperatures in the range of 120-150 °C 

and thus not suitable for decentralized cooling production. Research 

and development for more advanced techniques is ongoing and the 

investment appraisal shows that the profitability is depending on the 

size of the chiller unit and the selling price for the cooling energy. The 

conclusion is that a sale proposal and a motivation are needed on why 

the customer should choose to have their cooling delivered from an 

absorption chiller instead of a compressor chiller. 

Keywords: Absorption chiller, investment appraisal. 
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1 Inledning 
1.1 Bakgrund 

Användandet av komfortkyla ökar kraftigt i Sverige och en anledning 

till detta kan vara att allt fler hyresvärdar blir medvetna om vikten av 

att kunna erbjuda kunderna bra inomhusklimat samtidigt som 

hyresgästerna ställer högre krav på en god inomhusmiljö. [1] I takt med 

detta ökar också intresset av att kunna nyttja fjärrvärme som produceras 

i kraftvärmeverk i syfte att kyla fastigheter. Det finns normalt sett ett 

stort värmeöverskott sommartid när värmelasten i fjärrvärmenätet är 

mindre jämfört med under vintern. Att då kunna utnyttja fjärrvärmen 

som energikälla för luftkonditionering leder till ett ökat värmeunderlag 

som bidrar till både energibesparingar, tack vare nyttjandet av 

värmeöverskottet, och bättre ekonomi. [2] 

Det vanligaste sättet att producera kyla är med en 

kompressorkylmaskin. Den använder sig av el som energikälla för att 

driva kompressorn vilket gör den relativt dyr i drift men den har en hög 

kyleffekt och ett högt COP-värde (Coefficient of Performance). För att 

istället kunna nyttja fjärrvärmen som energikälla kan en 

absorptionsteknik tillämpas. Tekniken tillämpas idag, storskaligt, på ett 

tiotal orter i Sverige där kylan produceras centralt och levereras via ett 

fjärrkylanät. Det första nätet för fjärrkyla togs i drift 1992 i Västerås 

vilket gör fjärrkyla till en relativt ny produkt inom energisektorn. [3] 

Absorptionstekniken kan också tillämpas för decentraliserad 

kylproduktion, dvs. produktion av kyla i eller i nära anslutning till 

fastigheten som ska kylas. Absorptionstekniken kräver dock tillräckligt 

höga temperaturer på fjärrvärmevattnet för att vara lönsamt. 

Traditionella absorptionskylmaskiner kräver en temperatur på minst 

120 °C. Det finns därför stort intresse av att utveckla 

lågtemperaturdrivna absorptionskylmaskiner anpassade för 

temperaturer som råder i fjärrvärmenät, dvs. kring 60-80 °C. 

Kompressorkylmaskinen är idag det primära valet tack vare den stora 

produktionsvolymen i världen och således den låga 

investeringskostnaden samt att den har en hög kyleffekt. [4] 
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Härnösand Energi & Miljö AB (HEMAB) står som uppdragsgivare och 

det ligger i deras intresse att få veta mer om absorptionstekniken och 

om det finns förutsättningar för absorptionskyla i Härnösand. 

1.2 Övergripande syfte 

Syftet med examensarbetet är tresidigt. Den första delen kan kallas för 

den teoretiska analysen i arbetet och här undersöks huruvida 

absorptionskyla lämpar sig eller inte i Härnösand med utgångspunkt 

från dagens situation. En faktor som är högst relevant för lönsamheten 

är att fjärrvärmevattnet håller en tillräckligt hög temperatur.  

 Vilken temperatur håller fjärrvärmevattnet i Härnösand 

sommartid?  

 Är temperaturen tillräcklig för att driva en absorptionskylmaskin 

med lönsamhet? 

 Kommer HEMAB behöva höja temperaturen? 

Den andra delen är huvudsakligen en ekonomisk analys och här 

undersöks om det finns lönsamhet i att installera absorptionskyla. En 

investeringskalkyl kan ge svar på om det är lönsamt samt om en 

investering i en stor absorptionskylmaskin är att föredra framför en 

investering i en mindre maskin. Även olika nyckeltal ska lyftas fram 

som kan vara intressanta för HEMAB. Exempel på nyckeltal kan vara 

bl.a. investeringskostnader, COP-värden, kyleffekter och storlekar. 

Den tredje och sista delen får också ses som en teoretisk analys. Här 

undersöks de tillgängliga alternativ av absorptionskylmaskiner som 

finns på marknaden idag och hur de skiljer sig åt. Det ligger också i 

HEMABs intresse att veta hur forskningen på området ser ut gentemot 

vad som finns tillgängligt och vad den senaste tekniken är. 

Det övergripande syftet mynnar i att ta reda på om absorptionskyla är 

något som är lönsamt att investera i. Kanske ser vi ett utbyggt 

fjärrkylanät i Härnösand inom några årtionden med absorptionsteknik. 

Rapporten ska också förhoppningsvis ge upphov till ny kunskap inom 

organisationen och kunna fungera som ett användbart dokument för 

HEMAB. 
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1.3 Avgränsningar 

Undersökningen är begränsad till att analysera de vanligaste 

absorptionskylteknikerna för fjärrvärmeanpassad absorptionskyla. 

Ingen fördjupning i olika kylvattensystemtekniker kommer att göras. 

Ingen vikt läggs vid att undersöka hur kraftvärmeproduktionen 

påverkas vid installation av absorptionskyla och inte heller hur 

absorptionskylmaskinen påverkar returtemperaturen på 

fjärrvärmenätet.  

Investeringskalkylen baseras på tre valda storlekar för vilka driftdata är 

erhållna från leverantören. Kalkylen tar inte hänsyn till framtida 

kylbehov. Kalkylen gäller inte för ett speciellt investeringsfall eller 

särskild placering utan är generell. 

1.4 Konkreta och verifierbara mål 

En konkretisering av ovanstående syfte resulterar i följande verifierbara 

mål som undersökningen ska ge svar på: 

 Håller varmvattnet i fjärrvärmenätet tillräckligt hög temperatur 

för att absorptionskyla ska vara lönsamt? 

 Hur beter sig en investering av en större absorptionskylmaskin 

mot en mindre? 

 Vilka olika typer av absorptionskylmaskiner finns och hur ser 

forskningen på området ut? 
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2 Härnösand Energi & Miljö AB 
Härnösand Energi & Miljö AB (HEMAB) är ett kommunägt bolag och 

ägs till 100 % av Härnösands Kommun. Koncernen är uppdelad i fyra 

affärsområden; Fjärrvärme, Återvinning, Vatten och Elnät. Koncernen 

omsätter omkring 300 miljoner kronor per år. [5] I HEMAB-koncernen 

ingår det helägda dotterbolaget Härnösand Elnät AB (HEAB) i vilket 

elnätverksamheten bedrivs. HEMAB äger även 40 % av 

Kommunbränslen i Ådalen AB (KBAB) med verksamhet inom 

torvbrytning, 19 % och 9,1 % av ServaNet AB respektive Norrsken AB 

som bedriver verksamheter inom bl.a. data- och telekommunikation. [5] 

HEMAB arbetar för att främja en långsiktigt hållbar utveckling. Bland 

annat har en återvinningsanläggning byggts för att producera biogas av 

bland annat matavfall som samlas in från samtliga hushåll i Härnösands 

kommun. Biogasen kan även uppgraderas till fordonsgas som går att 

tanka på en nybyggd tankstation. Ett annat miljöutvecklingsarbete som 

genomförts är uppförandet av en energipark för småskalig el- och 

värmeproduktion. Det är en plats där småskaliga, ännu inte fullt 

konkurrenskraftiga anläggningar för el- och värmeproduktion kan 

byggas, testas och visas. [6] 

Ett av HEMABs viktigaste mål är att erbjuda kunderna länets lägsta 

priser. Sedan några år tillbaka har HEMAB de lägsta priserna när det 

gäller fjärrvärme för villa och flerbostadshus, vatten och avlopp för 

flerbostadshus samt elnät för villa. 

2.1 Energisystemet i Härnösand 

Utbyggnaden av fjärrvärmenätet i Härnösand började år 1974 med 

ledningar till fastigheter kring Stora Torget på Härnön. Fastigheterna 

fick då sin värme från en oljeeldad panncentral placerad där nuvarande 

Härnösands Konsthall ligger. Därefter fortsatte utbyggnaden genom s.k. 

fjärrvärmeöar som fick sin värme via tillfälligt utplacerade 

panncentraler. År 1980 byggdes en större panncentral på Kronholmen 

på fastlandet och värmen transporterades via en ny 

undervattensledning under Norra Sundet och fjärrvärmeöarna 
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kopplades samman med fjärrvärmenätet kring Stora Torget. År 1985 

togs den första permanenta produktionsanläggningen i drift, kallad 

hetvattencentralen. År 1997 inleddes anslutningarna av villor till 

fjärrvärmenätet och år 2002 stod det nuvarande Kraftvärmeverket klart. 

[7] 

Energiproduktionen i Härnösand sker vid Kraftvärmeverket som består 

av flera pannor. Ångpannan är den största och kan producera 26,3 MW 

värme och ytterligare 7 MW värme med hjälp av rökgaskondensering. 

En elturbin möjliggör elproduktion på upp till 11,7 MW el. Utöver 

ångpannan finns två fastbränslepannor, en oljepanna och en elpanna. 

Fastbränslepannorna kan producera 18 respektive 8 MW värme. Den 

större kan producera ytterligare 3,5 MW värme med hjälp av 

rökgaskondensering. Oljepannan och elpannan kan producera 18 

respektive 8 MW värme. Förutom pannorna vid Kraftvärmeverket finns 

2 st oljepannor på 10 MW vardera på Sälsten, en elpanna på 24 MW på 

Södra Brännan, en elpanna på 3 MW vid sjukhuset samt en 

deponigaspanna på 1,5 MW och en oljepanna på 6 MW på Saltvik. 

Utöver värmen som produceras från pannorna vid Kraftvärmeverket 

och de övriga pannorna runtom i Härnösand levereras även spillvärme 

från en närliggande pelletsfabrik. [8] 

De bränslen som används är bark, flis, spån, pellets, torv och olja. 

Ångpannan eldas med bark, flis, spån och torv och pellets eldas i 

fastbränslepannorna under somrarna när ångpannan inte är i drift. Olja 

används vid uppstart av fastbränslepannorna och som reserv samt vid 

spetslast. [8] 

Fjärrvärmenätet håller en temperatur kring 73 °C under sommaren1 (se 

Bilaga A) och den tillförda respektive producerade energimängden var 

220,1 GWh respektive 205,9 GWh år 2013 (se Bilaga B). [9] 

                                                 

1 E-post. Lundgren A. <anders.lundgren@hemab.se> 2016-05-02 
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3 Teori 
3.1 Introduktion till absorptionskyla 

En absorptionskylmaskin använder värme för att producera kyla. 

Användandet av absorptionskylmaskiner begränsas ofta på grund av 

deras relativt låga verkningsgrad jämfört med kompressorkylmaskiner. 

COP (Coefficient of Performance) för en absorptionskylmaskin ligger 

normalt mellan 0,4-1,5. Det kan jämföras med kompressorkylmaskiner 

som har ett COP på över 3,0. [10] COP, eller köldfaktor, är ett mått på en 

kylmaskins prestanda. Generellt är ett högre värde att föredra. Dock har 

utvecklingen av absorptionskylmaskiner gått långt och andra 

tillämpningsområden än komfortkyla utvecklas. [4] För komfortkyla 

kan det vara särskilt intressant att välja en absorptionskylmaskin som 

ett alternativ till en konventionell kompressorkylmaskin eftersom: 

 kostnaden för att generera elkraft för att driva elkompressorn 

minskar 

 och CO2-utsläppen reduceras genom att användandet av 

miljöhämmande köldmedier (HFC) undviks och minskad 

elkonsumtion.  

I en absorptionskylmaskin används vanligtvis vatten som köldmedium 

vilket har minimal påverkan på miljön. Det grundläggande villkoret är 

tillgång till en billig eller till och med gratis energikälla som till exempel 

värmeöverskott. [11] 

3.2 Absorptionskylmaskinen 

Absorptionskylmaskinen arbetar liksom andra kylprocesser enligt 

principen att ett köldmedium förångas vid lågt tryck och låg 

temperatur. I huvudsak är det tre väsentliga skillnader mellan en 

absorptionskylmaskin och en konventionell kompressorkylmaskin; 

arbetsmediet, drivenergin och sättet att komprimera ånga från lågtryck 

till högtryck. [12] Arbetsmediet, eller köldmediet, i en 

absorptionskylmaskin består av vatten eller ammoniak och processens 
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drivenergi utgörs av hetvatten eller ånga medan en 

kompressorkylmaskin drivs av högvärdig energi i form av el. Elen 

driver den elektriska motorn i kompressor för att komprimera ångan 

från lågtryck till högtryck. I en absorptionskylmaskin används istället 

termisk kompression som utnyttjar de egenskaper som uppkommer vid 

absorption av ett köldmedium i ett lösningsmedel. [12] I en 

absorptionskylmaskin är kompressorn utbytt mot en absorbator, 

generator, lösningsvärmeväxlare, pump och strypventil. Figur 1 visar 

skillnaden mellan de två kylmaskinerna. 

 

Figur 1: Principiell skillnad mellan en kompressorkylmaskin och en 

absorptionskylmaskin där kompressorn är utbytt mot en generator, absorbator, 

värmeväxlare, pump och strypventil. 

I en absorptionskylmaskin nyttjas ett arbetspar bestående av ett 

köldmedium och en absorbent. Det vanligaste arbetsparet och som 

ligger i framkant ur forskningssynpunkt är vatten-litiumbromid (H2O-

LiBr), där vatten är köldmedium och litiumbromid är absorbent men 

även arbetsparet ammoniak-vatten (NH3-H2O) förekommer. I 

fortsättningen av rapporten avses endast LiBr-absorptionskylmaskiner. 

Två synnerliga fördelar med arbetsparet H2O-LiBr är litiumbromidens 

låga flyktighet och den mycket höga förångningsvärmen hos vatten 
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samt att de båda dessutom är miljövänliga. [13][14] Tillsatser kan 

användas för att till exempel minska risk för korrosion eller för att öka 

värmeöverföringsförmågan i värmeväxlarna. [13] Alla fyra 

huvudkomponenter kan ses som värmeväxlare. Kondensorn och 

absorbatorn är vanligtvis av typen tubrörsvärmeväxlare och generatorn 

och förångaren av typen flänsrörsvärmeväxlare. [12] Användandet av 

vatten som köldmedium innebär dock en teknisk lägsta möjlig 

kyltemperatur på ca 5 °C. I en absorptionskylmaskin råder nästan 

vakuum för att på så vis sänka kokpunkten för köldmediet. [13] I Figur 

2 ses en skiss över en enkel en-effekt absorptionskylmaskin (SE-AKM). 

Absorbatorn och förångaren delar en hermetiskt försluten behållare på 

lågtryckssidan vid ett tryck omkring 0,01 bar och generatorn och 

kondensorn delar på samma sätt behållare på högtryckssidan vid ett 

tryck omkring 0,06 bar. [15] 

 

Figur 2: Principskiss för en SE-AKM med dess huvudkomponenter [15] 

3.3 Arbetsprincip 

Arbetsparet som används i en absorptionsprocess består av en 

absorbent och ett köldmedium och arbetsprincipen är relativt enkel. I 

Figur 3 ses två sammankopplade kärl, varav det vänstra innehåller 

vatten (köldmedium) och det högra en blandning av litiumbromid och 
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vatten (absorbent/köldmedium). Se även nedre kärlet i Figur 2 för 

motsvarande kärl. När värme tillförs det vänstra kärlet förångas 

köldmediet och samtidigt absorberas köldmedieångan av absorbenten i 

det högra kärlet. Under absorptionsprocessen sjunker temperaturen på 

köldmediet i det vänstra kärlet som ett resultat av dess förångning. När 

inte absorbenten kan absorbera mer köldmedium stannar processen upp 

och det är nu en svag lösning i högra kärlet på grund av det höga 

vatteninnehållet. [16] 

 

Figur 3: Absorptionsprocess vid lågt tryck. 

Köldmediet måste nu separeras från absorbenten. Detta uppnås genom 

att tillföra värme. I Figur 4 tillförs värme det högra kärlet för att driva ut 

köldmediet ur blandningen. Köldmediet förångas och värme bortförs 

genom kondensation i det vänstra kärlet. [16]  
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Figur 4: Separationsprocess vid högt tryck. 

I absorbatorn är ångtrycket över saltlösningen lägre än för köldmediet, 

vilket innebär att koktemperaturen för saltlösningen är högre än för 

vattnet. Normal absorbatortemperatur är ca 35-40 °C. [12] 

Absorptionsprocessen är exotermisk och således frigörs en hel del 

värme som måste kylas bort via ett kylvattensystem för att hålla tryck 

och temperatur nere. [16] Förmågan hos absorbenten att absorbera 

köldmediet minskar vartefter koncentrationen av köldmedium ökar. För 

att återfå en stark koncentration av absorbenten i lösningen pumpas en 

del av lösningen ständigt till generatorn för att värmas upp och driva ut 

köldmediet. [16] Lösningen innehåller nu en högre koncentration 

litiumbromid och kan definieras som en stark lösning. På väg tillbaka 

till absorbatorn passerar den starka lösningen en värmeväxlare där den 

kyls ner och avger sin värme till den svaga lösningen på väg till 

generatorn. Det här bidrar till ökad effektivitet för kylprocessen 

eftersom mindre värme behöver tillföras för att koka lösningen i 

generatorn. [15] Den utdrivna köldmedieångan kondenseras med hjälp 

av kylvatten kopplat till en värmesänka (vanligtvis ett kyltorn) och leds 

tillbaka till förångaren via en strypventil och cykeln är därmed sluten. 

[17] 
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Figur 5: Arbetscykeln för en SE-AKM i ett Dühring-diagram. Condenser = 

Kondensor, Generator = Generator, Absorber = Absorbator, Evaporator = Förångare. 

[12] 

3.4 Skillnad mellan en absorptionskylmaskin och en 
kompressorkylmaskin 

I 3.2 förklarades kort den väsentliga skillnaden mellan en konventionell 

kompressorkylmaskin och en absorptionskylmaskin. Eftersom 

absorptionskylmaskiner utnyttjar termisk kompression har de färre 

rörliga delar jämfört med maskiner som utnyttjar mekanisk 

kompression som behöver skruv-, scroll-, centrifug- eller 

kolvkompressorer. Absorptionskylmaskinen kräver följaktligen mindre 

underhåll jämfört med en kompressorkylmaskin och avger mindre 

buller och vibrationer. Elförbrukningen för en absorptionskylmaskin är 

näst intill försumbart liten. [18] Endast ett par lösnings- och 

köldmediepumpar kräver el vilket gör att användandet av dessa 

maskiner istället för konventionella kompressorkylmaskiner kan minska 

lasttopparna av elbehovet under sommaren, särskilt i varma klimat. 

Absorptionskylmaskinerna innehåller inga miljöfarliga köldmedier som 

kan skada miljön. Vidare används köldmediet som smörjmedel istället 

för olja till lager och tätningar och således uppstår varken en försämring 
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av egenskaperna hos köldmediet eller en minskad kylkapacitet. [18] 

Elförbrukningen hos en absorptionskylmaskin motsvarar endast ca 2 % 

av elförbrukningen hos en kompressorkylmaskin. Dock avger en 

absorptionskylmaskin ca 60 % mer värme till omgivningen än en 

kompressorkylmaskin och kräver således större kapacitet på 

kylvattensystemet vilket resulterar i en högre investeringskostnad. Även 

om elförbrukningen hos en absorptionskylmaskin är mycket låg är 

kostnaden för värmen för att driva maskinen en avgörande parameter 

för den ekonomiska prestandan. [19] Konventionella 

kompressorkylmaskiner är fortfarande det primära valet med störst 

marknadsandel och en stor produktionsvolym som håller priserna nere. 

[4] 

3.5 Arbetspar för absorptionskylprocesser 

Effektiviteten hos en absorptionskylmaskin är starkt beroende av 

arbetsmediernas kemiska och termodynamiska egenskaper. [20] Ett 

grundläggande behov för ett arbetspar är att det i flytande fas måste 

finnas en skillnad i löslighet mellan arbetsmedierna inom arbetscykelns 

temperaturspann, dvs. de får inte kunna blandas till en mättad lösning. 

Vidare bör arbetsparet vara termodynamiskt stabilt, giftfritt och icke 

explosivt. [13] Utöver detta är följande önskvärt: 

 Skillnaden i kokpunkt mellan köldmediet och absorbenten ska 

vara så stor som möjlig för att kunna separera dem i generatorn. 

 Köldmediet ska ha hög förångningsvärme och hög koncentration 

i absorbenten för att kunna behålla ett lågt flöde mellan 

generatorn och absorbatorn per enhet kyleffekt. 

 Egenskaper såsom viskositet och värmeledningsförmåga ska vara 

gynnsamma. 

 Både köldmedium och absorbent ska vara icke frätande, 

miljövänliga och billiga. [13] 

Som nämnts tidigare är det vanligaste arbetsparet H2O-LiBr. De flesta 

egenskaperna hos köldmediet är känt, till exempel att kokpunkten vid 

atmosfärstryck är 100 °C. Litiumbromiden är en stabil substans som 



Förutsättningar för absorptionskyla 

i Härnösand - En undersökning av 

tekniken samt en investeringskalkyl 

Marcus Strömsten 

Teori 

2016-07-01 

 

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström. 

24 

varken försämras nämnvärt med tiden eller är lättflyktigt. Vid 

rumstemperatur är det en färglös och luktfri saltkristall. Smält- och 

kokpunkten är vid 549 °C respektive 1265 °C. Ångtrycket för LiBr är 

mycket lägre än mättnadstrycket för vattenånga vid samma temperatur 

vilket gör att LiBr har en stark förmåga att absorbera vattenånga från 

luft. [21] 

3.6 Olika typer av absorptionskylmaskiner 

En-effekt (SE) och dubbel-effekt (DE) absorptionskylmaskiner är de två 

kommersialiserade typerna. I Tabell 1 ses ytterligare två 

absorptionskylmaskiner utöver de kommersialiserade, trippel-effekt 

(TE) och dubbellyft (DL). Generellt kan man säga att ju högre effekt 

desto högre COP-värde och nödvändig drivtemperatur och likaså ju fler 

lyft desto lägre COP-värde och nödvändig drivtemperatur. 

Tabell 1. Karakteristiska egenskaper för olika typer av absorptionskylmaskiner. TE 

= Trippel-effekt, dubbellyft = DL. 

Typ SE DE TE DL 

Hetvattentemp., 
(°C) 

70-120 120-170 200-230 50-70 

Kyleffekt,  
(kW) 

35-7000 20-11630 530-1400 10-200 

COP 0,5-0,8 1,0-1,2 1,4-1,7 0,2-0,4 

Status Kommersiell Kommersiell Under utveckling, 
kommersiell till viss 
del 

Småskalig 

 

3.6.1 En-effekt absorptionskylmaskin (SE-AKM) 

SE-AKM brukar exemplifiera den grundläggande 

absorptionskylmaskinen. Arbetsprincipen har beskrivits i 3.3. Figur 6 

visar arbetscykeln för en SE-AKM som är den mest kommersialiserade 

absorptionskylmaskinen. Cykeln arbetar på två trycknivåer. 
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Figur 6: Arbetscykel för en SE-AKM åskådliggjord i ett Dühringdiagram. Rent 

vatten finns i kondensor och förångare till vänster. G = generator, K = kondensor, F = 

förångare, A = absorbator. 

På högtryckssidan tillförs värme i generatorn och den utspädda 

absorbentblandningen börjar koka och köldmediet separeras från 

absorbenten. Köldmedieångan leds till kondensorn där den kondenseras 

och värmen kyls bort. På lågtryckssidan förångas köldmediet när det tar 

upp värme från köldbärarkretsen och det bildas en kyleffekt. Det 

förångade köldmediet absorberas av absorbenten i absorbatorn och 

frigör värme som kyls bort. [17]  

SE-AKM:er kräver en drivtemperatur på mellan 70-120 °C. 

Returtemperaturen är ofta hög. Det beror på att processen i generatorn 

är nära nog isoterm och således kan bara en liten avkylning av 

drivvärme på upp till cirka 10 °C uppnås. [12] COP för en SE-AKM 

ligger normalt mellan 0,5-0,7. [22] Flertalet studier har gjorts som visar 

på möjlighet till högre COP. Gomri [23] har gjort simuleringar som visar 

på COP mellan 0,73-0,79. COP från 0,6 upp till 0,8 har också uppmätts i 

litteraturen [24][16][25]. 

3.6.2 Dubbel-effekt absorptionskylmaskin (DE-AKM) 

Det enklaste sättet att beskriva en DE-AKM är genom att föreställa sig 

två SE-cyklar på varandra vid olika tryck och temperatur. I Figur 7 ses 

arbetscykeln för en DE-AKM. Komponenterna A, G1, K1 och F utgör 
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högtemperaturcykeln och komponenterna A, G2, K2 och F utgör 

lågtemperaturcykeln.  

 

Figur 7: Arbetscykel för en DE-AKM åskådliggjord i ett Dühringdiagram. 

Värme tillförs i högtrycksgeneratorn G1 och köldmediet separeras från 

absorbenten vid ett relativt högt tryck och temperatur. Köldmediet 

kondenseras i högtrycksgeneratorn K1. Kondensationsvärmen som 

bildas återanvänds i lågtrycksgeneratorn G2 och separerar köldmediet 

från absorbenten vid lägre tryck. [26] En DE-AKM kräver högre 

drivtemperatur än en SE, kring 120-170 °C. En DE-AKM har normalt ett 

COP mellan 0,9-1,25 vilket är högre än för en SE-AKM och beror på att 

kondensationsvärmen utnyttjas internt istället för att kylas bort. [27] 

3.6.3 Dubbellyft absorptionskylmaskin (DL-AKM) 

När drivvärmen måste sänkas i en SE-cykel måste också kondensor- och 

absorbatortemperaturerna (kylvattentemperaturen) sänkas eller 

förångningstemperaturen ökas. [28] Men vid allt för låga 

drivtemperaturer uppnås inte det erforderliga temperaturlyftet i en SE-

cykel och då kan en DL-AKM användas. Med temperaturlyft menas 

temperaturdifferensen mellan kondensorn och förångaren. Den arbetar 

på tre olika trycknivåer och har två separata lösningskretsar, G1-A1 och 

G2-A2, med olika koncentrationer. Utöver det har den två generatorer, 

två absorbatorer och två värmeväxlare som kan ses i Figur 8. Begreppet 

DL kommer från det dubbla temperaturlyftet jämfört med ett lyft i en 

SE-cykel. Drivvärme tillförs i G1 och G2 med samma temperatur. 
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Köldmedium som drivs ur i G2 absorberas av absorbenten i A1 och drivs 

ur en andra gång i G1 och kondenseras i kondensorn och leds till 

förångaren där det åter förångas. [29] Fördelen med en DL-AKM är att 

låga returtemperaturer kan uppnås, ca 50 °C, vid rätt dimensionering av 

värmeväxlarna. Den största nackdelen, förutom att den innehåller fler 

delar och således är dyrare, är att COP är ungefär hälften så stor som för 

en SE-AKM på grund av det dubbla temperaturlyftet. [12] Domínguez-

Inzunza et al. [30] redogör för COP-värden mellan 0,32-0,45 och 

Sumathy et al. [31] har i en undersökning kommit fram till COP-värden 

mellan 0,35-0,4. 

 

Figur 8: Arbetscykel för en DL-AKM. 

3.6.4 En-effekt/dubbellyft absorptionskylmaskin (SE-DL-AKM) 

Genom att kombinera en SE-cykel med en DL-cykel får man en 

arbetscykel som utnyttjar fördelarna från båda. En kombination av 

dessa gör det möjligt att variera driften beroende på kylbehovet och 

värmetillgången. [28] I Figur 9 ses arbetscykeln för en SE-DL-AKM. 

Cykeln består av två lösningskretsar, G1-G3-A2 och G2-A1. Värme tillförs 

den stora kretsen i G1 och G3 och det utdrivna köldmediet leds till 

kondensorn K respektive mellantrycksabsorbatorn A1. I A1 absorberas 

köldmediet av den koncentrerade absorbentblandningen som kommer 

från G2 och resulterar i en svag blandning. Blandningen leds till G2 där 

värme tillförs och separerar köldmediet som leds till kondensorn K. [17] 

I den här cykeln finns möjlighet att tillföra värme i tre punkter; G1, G2 

och G3 med olika temperaturnivåer vilket gör att returtemperaturen kan 
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minskas. [17] När cykeln arbetar med samma drivtemperatur som en 

SE-cykel sjunker COP-värdet, kylkapaciteten ökar och 

returtemperaturen minskar. [17] En SE-DL-AKM kan efter rådande 

förhållanden köras som SE eller DL eller en hybrid av båda. Trots det 

större antalet komponenter och därmed högre investeringskostnad kan 

denna typ vara intressant att tillämpa i fjärrvärmenät. Eftersom det är en 

hybrid mellan SE och DL fås ett COP-värde mellan ca 0,4-0,7. [12] 

 

Figur 9: Arbetscykel för en SE-DL-AKM. 

3.7 Teori absorptionskylmaskiner 

Genom mass- och energibalanser kan arbetscykeln hos en 

absorptionskylmaskin analyseras. En absorptionskylmaskins 

arbetscykel kan skissas i ett Dühring-diagram, som ses i Figur 10. 

Temperatur och tryck visas på x- respektive y-axeln. De diagonala 

linjerna (isoterer) representerar koncentrationen av litiumbromid i 

lösningen. Temperaturlyftet mellan förångaren och absorbatorn bör 

vara kring 40 °C för att undvika risken för kristallisering av 

litiumbromiden. 



Förutsättningar för absorptionskyla 

i Härnösand - En undersökning av 

tekniken samt en investeringskalkyl 

Marcus Strömsten 

Teori 

2016-07-01 

 

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström. 

29 

 

Figur 10: Arbetscykel för den grundläggande SE-AKM. 

Massbalanserna kan beräknas enligt ekv 3.1-3.3. 

 �̇�1 = �̇�2 = �̇�3 (3.1) 

 �̇�4 = �̇�5 = �̇�6 (3.2) 

 �̇�7 = �̇�8 = �̇�9 = �̇�10 (3.3) 

där �̇� är massflödet i respektive punkt. Flödet är konstant längs 

isotererna. Över absorbatorn sker en koncentrationsförändring i 

massflödena och massbalansen över absorbatorn kan beräknas enligt 

ekv 3.4. 

 �̇�10𝑋10 + �̇�6𝑋6 = �̇�1𝑋1  (3.4) 

Där X är koncentrationen av absorbenten. Koncentrationsförändring 

sker även över generatorn. Massbalansen över generatorn kan beräknas 

enligt ekv 3.5. 

 �̇�3𝑋3 = �̇�4𝑋4 + �̇�7𝑋7 (3.5) 

Den övergripande energibalansen för absorptionskylmaskinen kan 

yttryckas enligt ekv 3.6 som att tillförd energi är lika med bortkyld 

energi. 

 𝑄𝐹 + 𝑄𝐺 = 𝑄𝐴 + 𝑄𝐾 (3.6) 
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där Q är energimängden i varje punkt. En energibalans över varje 

komponent kan beräknas enligt ekv 3.7-3.12. 

Energibalans över pump: 

 𝑊𝑝 = 𝑚1(ℎ2 − ℎ1) (3.7) 

Energibalans över värmeväxlare: 

 𝑚2(ℎ3 − ℎ2) = 𝑚4(ℎ4 − ℎ5) (3.8) 

Energibalans över förångare: 

 𝑄𝐹 = 𝑚10(ℎ10 − ℎ9) (3.9) 

Energibalans över absorbator: 

 𝑚10ℎ10 +𝑚6ℎ6 = 𝑄𝐴 +𝑚1ℎ1 (3.10) 

Energibalans över generatorn: 

 𝑚3ℎ3 + 𝑄𝐺 = 𝑚4ℎ4 = 𝑚7ℎ7 (3.11) 

Energibalans över kondensorn: 

 𝑄𝐾 = 𝑚4(ℎ7 − ℎ8) (3.12) 

Absorptionskylmaskinens prestanda mäts med köldfaktorn, även kallad 

COP-värdet (Coefficient of Performance). COP-värdet beräknas enligt 

ekv 3.13. 

 𝐶𝑂𝑃 =
𝑄𝐹

𝑄𝐺+𝑊𝑝
 (3.13) 

Tryckskillnaden mellan låg- och högtrycksidan är väldigt liten och 

således kan ibland pumparbetet försummas eftersom det är mycket liten 

energimängd relativt den mängd som tillförs i generatorn. 

3.8 Absorptionskyla i fjärrvärmenät 

Absorptionskylmaskiner har använts för kylproduktion i fjärrvärmenät 

länge, men med drivtemperaturer på mellan 100-120 °C. Det har 
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genomförts en del undersökningar på om absorptionskyltekniken går 

att tillämpa för betydligt lägre drifttemperaturer än så, kring 75 °C och 

även lägre. Här presenteras ett urval av rapporter följt av exempel på 

tillämpningar i Sverige. 

Typiska driftparametrar för absorptionskyla i fjärrvärmenät är: 

 Framledningstemperatur: 75-85 °C 

 Returtemperatur: ~65 °C 

 Köldbärartemperatur: 6/12 °C 

 Kylvattentemperatur: 27/35 °C 

I en relativt ny rapport från år 2013 har Martin et al. [32] undersökt 

möjligheten att producera kyla med 70 °C drivvärme på en 

försöksanläggning vid Kungliga Tekniska Högskolan-Energiteknik. 

Resultatet från undersökningen visar att det går att driva en 

absorptionskylmaskin och producera kyla med en drivtemperatur på 

70°C med en avkylning ner mot 60 °C och med ett COP-värde på 0,6. 

Dock är förutsättningen att temperaturen på värmesänkan är max 24 °C 

och ju lägre desto bättre. Vidare dras slutsatsen att det kan finnas behov 

av att tillfälligt öka drivtemperaturen till 75 °C under varma dagar för 

att kunna leverera kyla vid 6 °C. 

Domínguez-Inzunza et al. [30] har analyserat och modellerat en SE-

AKM och redovisar ett COP mellan 0,65-0,8 med en drivtemperatur 

mellan 75-80 °C, förångartemperatur på 8 °C och kondensor- och 

absorbatortemperatur på 39 °C. Ett rimligt antagande är att kylvattnet är 

cirka 8-10 °C kallare än absorbatortemperaturen och stiger 6 °C ut från 

kondensorn. 
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Figur 11: Analys av Domínguez-Inzunza et al. Den blåa linjen motsvarar en SE-

AKM och den röda linjen en DL-AKM. [30] 

Mostofizadeh et al. [4] har gjort tester på en 50 kW pilotanläggning av 

typen SE med en drivtemperatur på 80 °C och köldbärartemperatur på 

12/6 °C och inkommande kylvatten på 29 °C. Resultatet visar ett COP-

värde mellan 0,6-0,8. Vid 20 % dellast uppnåddes ett COP-värde på 0,6. 



Förutsättningar för absorptionskyla 

i Härnösand - En undersökning av 

tekniken samt en investeringskalkyl 

Marcus Strömsten 

Teori 

2016-07-01 

 

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström. 

33 

 

Figur 12: Test på 50 kW SE-AKM visar att maskinen kan köras på dellast utan 

mycket försämrat COP-värde. [4] 

I Sverige finns ett antal storskaliga absorptionskylmaskiner som 

producerar kyla i anslutning till ett kraftvärmeverk och levererar kylan 

via ett fjärrkylanät. Göteborg Energi AB, Tekniska Verken i Linköping 

AB, Falu Energi & Vatten AB, Halmstads Energi och Miljö AB, Borås 

Energi och Miljö AB samt Umeå Energi AB hör till de största 

producenterna av fjärrkyla via absorptionskyla i Sverige. [33] 

3.8.1 Inkoppling av absorptionskylmaskin på fjärrvärmenät 

Det finns två vanliga sätt att ansluta en absorptionskylmaskin till ett 

fjärrvärmenät. Antingen med fram-framkoppling (supply-supply) eller 

fram-returkoppling. I Figur 13 ses de två möjligheterna. Fram-

returkopplingen fungerar på samma sätt som för vilken 

fjärrvärmevärmeväxlare som helst. En absorptionskylmaskin kopplad 

på detta sätt medför relativt höga temperaturer på returledningen, 

vilket inte är önskvärt i ett fjärrvärmenät. Den resulterande 

returtemperaturen blir en blandning av absorptionskylmaskinens 

returtemperatur och övriga nätets returtemperatur. För små kvantiteter 

av absorptionskylmaskiner uppstår antagligen inte problemet med för 

höga returtemperaturer. Det andra alternativet är fram-framkoppling. 

En fördel med denna koppling är att absorptionskylmaskinen kan sänka 

en eventuellt förhöjd framledningstemperatur under sommaren (från 80 
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°C ner till 70 °C). Nackdelen är att absorptionskylmaskinen blir 

beroende av värmelasten (varmvattenlasten) som varierar under dygnet 

och oftast är som minst när kylbehovet är som störst. [12] 

 

Figur 13: Absorptionskylmaskinens placering relativt värmeproduktionen samt 

inkoppling på fjärrvärmenätet. 
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4 Framsteg och teknikutveckling 
Absorptionskylmaskiner har idag en stor marknadsandel i t.ex. Japan 

och Kina, och en mindre andel i t.ex. Europa och USA. Cirka 85 % av 

världens absorptionskylmaskiner med en kylkapacitet över 350 kW 

finns på den asiatiska marknaden. Elpriset, kostnaden för gas och 

statliga subventioner i de olika marknaderna har alla betydelse för 

utvecklingen. [34] I Sverige, där elpriset fortfarande är lågt gynnas de 

konventionella kompressorkylmaskinerna. De två mest betydelsefulla 

innovationerna inom absorptionskyla de senaste 20 åren är TE-AKM 

och DL-AKM. [34] 

TE-AKM introducerades 2005. [22] Enligt Deng et al. [22] kan 

verkningsgraden för en TE-AKM vara 40-70 % högre än en DE-AKM 

och upp till 300 % högre än en SE-AKM. En stor nackdel med en TE-

AKM är att den kräver en temperatur på drivvärmen över 200 °C, 

medan en DE-AKM kräver en temperatur mellan 120 °C till 170 °C och 

en SE-AKM kräver en temperatur mellan 70 °C till 120 °C. [22] Den 

lämpar sig således bäst för kylproduktion i direkt anslutning till 

kraftvärmeverk. Sedan introduktionen av DL-AKM har inga nya 

banbrytande tekniker utvecklats. Dock finns många olika tekniker och 

varianter för absorptionskyla. Se Bilaga C för en sammanställning av 

dagens teknik med teoretiskt möjliga COP-värden. 

I takt med att vi går mot ett mer energieffektivt samhälle ses ökade 

insatser för forskning och utveckling av fjärrvärmeanpassad kyla. 

Energimyndigheten stödjer forskningsprogrammet Fjärrsyn vars syfte 

är att ta fram kunskap för att utveckla befintliga och nya fjärrvärme- och 

fjärrkylasystem. [35] Energimyndigheten bedömde år 2013 att den totala 

användningen av fjärrkyla kommer att uppgå till 3 TWh år 2030, som 

ses i Figur 14. Vidare har de även uppskattat fördelningen mellan de tre 

huvudteknikerna, där absorptionskyla står för cirka 1/3. [36]  
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Figur 14: Bedömd utveckling av fjärrkyla fram till 2030, samt fördelning mellan 

kylteknik. Anm. Statistikkälla: 1992-2011, Svensk Fjärrvärme och 

Energimyndigheten. [36] 
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5 Leverantörer av 
absorptionskylmaskiner 
Nedan presenteras några av världens största leverantörer av 

absorptionskylmaskiner och de lågtemperaturdrivna 

absorptionskylmaskinerna som marknadsförs. I Tabell 2 ses en översikt 

av produktutbudet från leverantörerna. 
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Tabell 2. Översikt av en del av de tillgängliga lågtemperaturdrivna 

absorptionskylmaskiner i världen. 

Produkt Typ Kyleffekt  
(kW) 

Hetvatten- 
temp.,  
(°C) 

COP 

Thermax 
    Cogenie (LT series) SE 35-700 75-120 0,65-0,72 

5G (Twin design) DE 700-4850 75-120 0,75-0,8 

Broad 
    BDH SE 209-10230 98 0,76 

BH DE 233-11630 180 1,5 

Carrier 
    16LJ/16LJ-A SE 83-3956 80-110 0,76 

Century 
    AR-D SE 98-2285 95-85

a 
0,68

b
 

Johnson Controls - Hitachi 
    HAU-CL SE 105-1758 83-88 0,75 

LG 
    WCMH SE 264-4747 85-130

c
 0,8 

WCMW SE 98-3587 85-130
c
 0,72 

WC2H DL 258-4745 85-130
c
 0,74 

Yazaki 
    WFC SE 17-175 70-95 - 

Ebara 
    RCH SE 158-1266 88 - 

a
 95 °C är angivet i produktkatalogen. [37] 85 °C är erhållet från simuleringar från 

leverantören. (E-post. Bissacco A. <andrea.bissacco@ibtgroup.at> 2016-05-26). Se 
Bilaga K. 
b
 Se Bilaga G 

c
 Standard 95 °C [38] 

 

5.1.1 Thermax 

Thermax är ett indiskt företag med global verksamhet. Företaget har sitt 

huvudkontor i Pune, Indien, och bedriver sin verksamhet genom 19 st 

internationella kontor, 12 st försäljnings- och servicekontor och 11 st 

produktionsanläggningar varav 7 st är placerade i Indien. [39] I Sverige 

är Götaverken Miljö AB återförsäljare av Thermax vars huvudkontor 
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finns i Göteborg.2 Thermax har två produkter i sitt utbud av 

lågtemperaturdrivna absorptionskylmaskiner, se Tabell 3. I Bilaga D 

finns specifikationer för samtliga storlekar. 

Tabell 3. Översikt av Thermax produktutbud av lågtemperaturdrivna 

absorptionskylmaskiner. [40] 

Produktnamn Typ Kyleffekt (kW) Hetvatten-
temp., 
(°C) 

COP 

Cogenie (LT 
series) 

SE 35-700 75-120 0,65-0,72 

5G (Twin design) DE 700-4850 75-120 0,75-0,8 

 

5.1.2 Broad 

Broad Group är ett kinesiskt bolag med huvudkontor i Changsha, Kina. 

De har utvecklat absorptionskylmaskiner sedan år 1992 [41] och 

företaget lanserade år 2015 sin elfte version av absorptionskylmaskin. 

[42] Broad Group har marknadsandelar i över 80 st länder. [43] I Tabell 

4 ses några av Broads produkter. Se Bilaga E för ytterligare 

produktspecifikationer. 

Tabell 4. Broads hetvattendrivna absorptionskylmaskiner. En SE och en DE 

absorptionskylmaskin. [43] 

Produktnamn Typ Kyleffekt (kW) Hetvatten-
temp., 
(°C) 

COP 

BDH SE 209-10230 98 0,76 

BH DE 233-11630 180 1,5 

 

                                                 

2 (Telefonsamtal. Karlsson M. <+46 733 91 26 58> 2016-05-18). 
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5.1.3 Carrier 

Carriers historia sträcker sig bak till år 1902 då Willis Carrier uppfann 

den moderna luftkonditioneringen. Carrier har sitt huvudkontor i 

Farmington, Connecticut, USA. Företaget har totalt 67 st 

produktionsanläggningar och distribuerar produkter i mer än 180 st 

länder runt om i världen. Carrier finns även representerade på den 

svenska marknaden som Carrier AB med huvudkontor i Göteborg och 

med drygt 150 st medarbetare. [44] I Tabell 5 ses generella 

specifikationer för Carriers lågtemperaturdrivna absorptionskylmaskin. 

Se Bilaga F för utökade produktspecifikationer.  

Tabell 5. Specifikationer för Carriers lågtemperaturdrivna absorptionskylmaskin. 

[45] 

Produktnamn Typ Kyleffekt (kW) Hetvatten-
temp., 
(°C) 

COP 

16LJ/16LJ-A SE 83-3956 80-110 0,76 

 

5.1.4 Century 

Century är ett företag med huvudkontor i Seoul, Sydkorea. Företaget 

grundades år 2004 och är således ett relativt ungt företag jämfört med 

konkurrerande företag inom samma bransch. [46] Återförsäljare av 

Centurys produkter i Europa är IBT Group med huvudkontor i Klagen-

furt, Österrike. [47] Se Bilaga G för ytterligare produktspecifikationer. 
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Tabell 6. Specifikationer för Centurys lågtemperaturdrivna absorptionskylmaskin. 

[37] 

Produktnamn Typ Kyleffekt (kW) Hetvatten-
temp., 
(°C) 

COP 

AR-D SE 98-2285 95-85
a 

~0,68
b 

a
 95 °C är angivet i produktkatalogen. [37] 85 °C är erhållet från simuleringar från 

leverantören.
3
 Se Bilaga K för simuleringar. 

b 
Se Bilaga G 

5.1.5 Johnson Controls – Hitachi 

År 2015 slogs Johnson Controls Inc. och Hitachi Appliances Inc. ihop 

och bildade ett gemensamt bolag, Johnson Controls – Hitachi Air 

Conditioning. Bolaget har sitt huvudkontor i Tokyo, Japan. Genom 

sammanslagningen kan bolaget nu erbjuda produkter från de två 

tidigare bolagens produktutbud. [48] I Sverige är Francks Kylindustri 

återförsäljare av produkterna.4 I Tabell 7 ses den hetvattendrivna 

absorptionskylmaskinen från Hitachi Air Conditionings produktutbud. 

Se Bilaga H för fler produktspecifikationer. 

Tabell 7. Lågtemperaturdrivna absorptionskylmaskinen från Hitachi Air 

Conditioning.5 

Produktnamn Typ Kyleffekt (kW) Hetvatten-
temp., 
(°C) 

COP 

HAU-CL SE 105-1758 83-88 0,75 

 

                                                 

3 (E-post. Bissacco A. <andrea.bissacco@ibtgroup.at> 2016-05-26). 

4 (E-post. Österblad B. <bengt.osterblad@franckskylindustri.se> 2016-05-25). 

5 Produktblad erhållet från leverantör. (E-post. Österblad B. 

<bengt.osterblad@franckskylindustri.se> 2016-05-25). Se Bilaga H. 
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5.1.6 LG 

LG Electronics, Home appliance & Air solution company är ett 

sydkoreanskt företag med huvudkontor i Seoul. De marknadsför tre 

olika typer av lågtemperaturdrivna absorptionskylmaskiner, varav en är 

av typen DL (WC2H). [38] I Tabell 8 ses deras utbud av hetvattendrivna 

absorptionskylmaskiner. Se Bilaga I för fler specifikationer. 

Tabell 8. LG:s utbud av hetvattendrivna absorptionskylmaskiner. [38] 

Produktnamn Typ Kyleffekt (kW) Hetvatten-
temp., 
(°C) 

COP 

WCMH SE 264-4747 85-130
a 

0,80 

WCMW SE 98-3587 85-130
a
 0,72 

WC2H DL 258-4745 85-130
a
 0,74 

a
 Standard 95 °C [38] 

 

5.1.7 Yazaki 

Yazaki Energy Systems Inc. grundades år 2012 som ett dotterbolag till 

Yazaki Group. [49] Huvudkontoret ligger i Plano, Texas, USA. [50] De 

marknadsför en absorptionskylmaskin i olika mindre storlekar lämpade 

för installation i mindre fastigheter. I Tabell 9 ses specifikationer för 

absorptionskylmaskinen. Se Bilaga J för fler produktspecifikationer. 

Tabell 9. Lågtemperaturdrivna absorptionskylmaskinen från Yazaki. [51] 

Produktnamn Typ Kyleffekt (kW) Hetvatten-
temp., 
(°C) 

COP 

WFC SE 17-175 70-95
 

- 

 

5.1.8 Ebara 

Ebara Refrigeration Equipment & Systems Co., Ltd. är ett japanskt 

företag med huvudkontor i Tokyo som grundades år 2002. [52] De har 
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en lågtemperaturdriven SE-AKM i sitt produktutbud i fem olika 

storlekar som redovisas i Tabell 10. 

Tabell 10. Specifikationer för Ebaras lågtemperaturdrivna absorptionskylmaskin. 

Gäller vid drift med en utgående köldbärartemperatur på 8 °C, kylvattentemperatur 

på 31/36 °C och hetvattentemperatur på 88/83 °C. [53] 

Produktnamn Kyleffekt 
(kW) 

Hetvattenflöde 
(kg/h) 

Dimension (mm) Operativ vikt 
(t) 

   Längd Bredd Höjd  

RCH010 158 640
 

2000 1265 2010 4 

RCH016 246 990 2100 1450 2290 5,1 

RCH026 404 1630 3540 1350 2180 7 

RCH040 633 2550 3630 1570 2490 10,3 

RCH080 1266 5090 4055 3140 2740 20,8 
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6 Metod  
För att besvara frågeställningarna har en litteraturstudie genomförts. 

Inledningsvis har en sökning i databaser för vetenskapliga artiklar och 

rapporter gjorts för att samla grundmaterial och bilda sig en uppfattning 

om absorptionstekniken. Vetenskapliga artiklar och 

konferenspublikationer har varit att föredra som underlag. Eftersom 

syftet har varit att undersöka möjligheterna att installera 

absorptionskylmaskiner i fastigheter, med s.k. decentraliserad 

kylproduktion, har framförallt litteratur som berör lågtemperaturdrivna 

absorptionskylmaskiner sökts. 

För att undersöka marknaden och se vilka absorptionskylmaskiner som 

finns tillgängliga gjordes en sökning på Internet efter 

kylmaskinsleverantörer. Det visade sig att många av de större 

leverantörerna är verksamma i Asien och det var stundtals svårt att hitta 

nyttig information. Kontakt har också tagits direkt med leverantörer för 

att be om pris- och produktspecifikationer för att samla ett underlag för 

vad som finns tillgängligt på marknaden. Endast information om 

hetvattendrivna absorptionskylmaskiner har efterfrågats. Initialt 

efterfrågades pris- och produktspecifikationer för samtliga storlekar av 

hetvattendrivna modeller men sedermera visade det sig att det var svårt 

att få den informationen. Det bestämdes att endast efterfråga 

information om storlekarna ca 250 kW, 550 kW och 1500 kW. 

En mindre analys kring teknikutvecklingen har också gjorts. Den 

teoretiskt maximala verkningsgraden (köldfaktorn) för några icke 

kommersialiserade absorptionskylmaskiner har beräknats och 

sammanställts. 

Vid kontakt med leverantörer har också simuleringar av 

absorptionskylmaskiner med önskade driftparametrar efterfrågats. 

Driftparametrar som har framförts till leverantörerna ses i Tabell 11. Det 

visade sig stundtals vara svårt att få simuleringar enligt önskemål. Ofta 

höjdes temperaturen på fjärrvärmen av leverantören vid simulering 

med motiveringen att prestandan blir bättre. 
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Tabell 11. Önskvärda driftparametrar vid simuleringar. 

Fjärrvärmetemperatur fram/retur (°C) 75/65 

Kylvattentemperatur in/ut (°C) 26/32 

Köldbärartemperatur in/ut (°C) 13/7 

 

6.1 Investeringskalkyl 

För att granska lönsamheten i att investera i en absorptionskylmaskin 

har investeringskalkyler för tre olika absorptionskylmaskiner med olika 

kyleffekt genomförts. Dessa tre absorptionskylmaskiner har sedan 

jämförts med varandra för att bedöma om storleken påverkar 

lönsamheten. Nuvärdesmetoden har använts för att bedöma 

lönsamheten. Investeringskalkylerna utgår från att HEMAB äger 

absorptionskylmaskinerna och endast levererar kylan till kunden. 

Produktspecifikationer är erhållna från Francks Kylindustri som är 

distributör av Johnson Controls – Hitachis produkter i Sverige6 och 

baseras på absorptionskylmaskiner av modellen HAU-CLxEXE, där x 

står för kyleffekten. Se Bilaga H för produktspecifikationer. 

Nuvärdesmetoden innebär att alla framtida in- och utbetalningar under 

den ekonomiska livslängden räknas om till motsvarande värde vid 

investeringstillfället. Nuvärdet beräknades enligt ekv 3.1. 

 𝑁𝑃𝑉 = 𝐺 + 𝐼 − 𝑈 ∗
(1+𝑅)𝑛−1

𝑅(1+𝑅)𝑛
 (3.1) 

där G är investeringskostnaden, I är inbetalningar, U är utbetalningar, R 

är kalkylräntan och n är livslängden. 

Inbetalningarna motsvarar försäljningen av kyla till kunden och 

beräknades enligt ekv 3.2. 

 𝐼 = �̇�𝑝𝑟𝑜𝑑
å𝑟 ∗ 𝐾𝑘𝑦𝑙 (3.2) 

                                                 

6 (E-post. Österblad B. <bengt.osterblad@franckskylindustri.se> 2016-05-25). 
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där �̇�𝑝𝑟𝑜𝑑
å𝑟  är den årliga kylproduktionen och Kkyl är kylpriset per enhet 

levererad kyla. 

Utbetalningarna motsvarar de rörliga och fastna kostnaderna, 

produktionskostnad för fjärrvärme och skatter och beräknades enligt 

ekv 3.3. 

 𝑈 =
�̇�𝑝𝑟𝑜𝑑
å𝑟

𝐶𝑂𝑃
∗ 𝐾𝑝𝑟𝑜𝑑 + 𝐼 ∗ 𝑡 + 𝐺 ∗ (𝑠 + 𝑓 + 𝑢) (3.3) 

där COP är köldfaktorn, Kprod är produktionskostnaden för att producera 

fjärrvärme (inklusive distributionskostnader), t är skattfaktor och e, u 

och i är en samlad faktor för service, försäkring och underhåll och beror 

på grundinvesteringen. 

I Tabell 12 ses inmatningsdata för investeringskalkylerna. 
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Tabell 12. Inmatningsdata för investeringskalkyl. 

Absorptionskylmaskin   

Investeringskostnad G (kr)  

250 kW  1 698 000 

550 kW  2 310 000 

1 500 kW  4 375 000 

Årlig kylproduktion
a �̇�𝑝𝑟𝑜𝑑

å𝑟 (kWh/år) 
 

250 kW  250 000 

550 kW  550 000 

1 500 kW  1 500 000 

Faktor för fasta kostnader s+f+u (-) 0,01 

Kalkylränta R (-) 0,05
 

Skattfaktor t (-) 0,3 

Köldfaktor COP COP (-) 0,78
 

Ugångskylpris Kkyl (kr/kWh) 0,8 

Produktionskostnad Kprod (kr/kWh) 0,25
 

Livslängd n (år) 30 

   

Kompressorkylmaskin   

Investeringskostnad G
komp

 (kr) G•0,5
b 

Faktor för fasta kostnader skomp+fkomp+ukomp (-) 0,22 

Köldfaktor COP COP
komp

 (-) 4 

Elpris Kel (kr/kWh) 0,70
c
 

a
 Beräknad som 1000 fullasttimmar per år. 

b
 Investeringskostnad för kompressorkylmaskin är antagen att motsvara 50 % av 

investeringskostnaden för absorptionskylmaskin. Antagandet får stöd av  
branschkunnig person.

7
 

c
 Rörligt snittpris/år för 2015 för slutkund. [54] 

 

Investeringskostnaden består av kostnad för absorptionskylmaskinen, 

kyltorn samt bygg-, rör-, el- och styrarbeten. Prisuppgifter på 

absorptionskylmaskinerna har inte erhållits från leverantören själv men 

antaganden utifrån erhållna prisuppgifter för motsvarande storlekar 

från en annan leverantör har gjorts. Kostnaden för kyltorn är antagen till 

att motsvara ca 2/3 av kostnaden för absorptionskylmaskinen, efter tips 

                                                 

7 (Telefonsamtal. Sandell T. <+46 31 65 55 00> 2016-05-17). 
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från kunnig inom branschen.8 Bygg-, rör-, el- och styrarbeten har 

antagits motsvara 5 % av totala investeringskostnaden. Den årliga 

producerade kyleffekten är beräknad som 1000 fullasttimmar per år. De 

fasta kostnaderna inkluderar årlig servicekostnad (s), årlig 

försäkringskostnad (f) och årlig underhållskostnad (u). De fasta 

kostnaderna erhålls genom att multiplicera faktorn med 

investeringskostnaden. Eftersom en absorptionskylmaskin inte har 

några rörliga delar förutom pumpar och därmed kräver minimalt med 

underhåll, har en låg faktor antagits. Vidare har en kalkylränta på 5 % 

antagits. Endast skatt på inkomsten från försäljning av kyla är inräknad, 

ej eventuella skatter som uppkommer vid produktion av värme. COP-

värdet är det specificerade COP-värdet för den valda 

absorptionskylmaskinen enligt leverantören. Kylpriset är antaget med 

utgångspunkt från HEMABs rådande prislista för fjärrvärme år 2016 för 

flerbostadshus och lokaler. [55] Livslängden på absorptionskylmaskinen 

är antagen till 30 år. En rimlig livslängd är mellan 25-30.7 

Indata för kompressorkylmaskinen har använts för att beräkna ett 

referenspris per levererad enhet kyla från en kompressorkylmaskin för 

att kunna jämföra det med priset per levererad enhet kyla från en 

absorptionskylmaskin (Kkyl). Referenspriset beräknades enligt ekv 3.4. 

 𝐾𝑘𝑦𝑙
𝑟𝑒𝑓

=
𝐾𝑡𝑜𝑡
𝑘𝑜𝑚𝑝

�̇�𝑝𝑟𝑜𝑑
å𝑟  (3.4) 

där 𝐾𝑡𝑜𝑡
𝑘𝑜𝑚𝑝är totala årliga kostnaden för att driva 

kompressorkylmaskinen och beräknades enligt ekv 3.5. 

 𝐾𝑡𝑜𝑡
𝑘𝑜𝑚𝑝 = 𝐺𝑘𝑜𝑚𝑝 ∗ (𝑠𝑘𝑜𝑚𝑝 + 𝑓𝑘𝑜𝑚𝑝 + 𝑢𝑘𝑜𝑚𝑝) +

�̇�𝑝𝑟𝑜𝑑
å𝑟

𝐶𝑂𝑃𝑘𝑜𝑚𝑝 ∗ 𝐾𝑒𝑙 (3.5) 

där Gkomp är investeringskostnaden för kompressorkylmaskinen, skomp, fkomp 

och ukomp är årlig servicekostnadsfaktor, försäkringsfaktor respektive 

underhållsfaktor för kompressorkylmaskinen baserat på 

investeringskostnaden för en sådan maskin, COPkomp är köldfaktorn för 

                                                 

8 (E-post. Karlsson M. <martin.karlsson@gmab.se> 2016-05-20). 
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kompressorkylmaskinen och Kel är elpriset. Service-, försäkring- och 

underhållsfaktor är antagen motsvara 25 % av investeringskostnaden 

och köldfaktorn är antagen till 4. 
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7 Resultat 
Resultatet av litteraturstudien visar att det finns 

absorptionskylmaskiner idag som går att implementera i ett 

fjärrvärmenät med relativt låg drivtemperatur. Det finns studier och 

rapporter som tyder på funktionalitet ner mot 70-75 °C, dock ofta på 

bekostnad av COP-värdet. Ofta krävs överdimensionerade 

absorptionskylmaskiner för att kunna erhålla samma kyleffekt med 

lägre drivtemperatur. I en absorptionskylmaskin utnyttjas termisk 

kompression genom att låta ett köldmedium förångas och absorberas av 

en saltlösning vid lågt tryck och sedan separeras vid högt tryck med 

hjälp av tillförsel av värme som vanligtvis är fjärrvärme. I 

absorptionskylmaskinen råder kraftigt undertryck, omkring 0,01 bar och 

0,06 bar på låg- respektive högtryckssidan. Stora mängder värme måste 

kylas bort från en absorptionskylmaskin varför ett stort kylvattensystem 

är nödvändigt. 

Det finns i huvudsak två kommersialiserade absorptionskylmaskiner, 

SE-AKM och DE-AKM. Båda har sina begränsningar. SE-AKM har ett 

operativt temperaturspann mellan cirka 70-110 °C och ett begränsat 

COP-värde mellan cirka 0,5-0,8, även om högre COP-värden än så har 

rapporteras i litteraturen. En annan teknik kallas DL. Den är anpassad 

för lägre drivtemperaturer än 70 °C och med ett COP-värde mellan 0,2-

0,4. Kombinerar man en SE-AKM med en DL-AKM fås en maskin som 

utnyttjar fördelarna från båda och denna kan vara särskilt intressant för 

decentraliserad kylproduktion i fjärrvärmenät. Problemet är att den inte 

är särskilt kommersialiserad än. 

Övriga icke kommersialiserade absorptionskylmaskiner och dess 

teoretiskt maximala köldfaktorer ses i Tabell 13. 
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Tabell 13. Sammanställning av teoretiskt maximala COP-värden för några icke 

kommersialiserade absorptionskylmaskiner (med undantag för SE-AKM och DE-

AKM). COP-värdena baseras på ett COP-värde på 0,7 för en SE-AKM. 

Typ Teoretiskt 
maximalt COP 

SE 0,7 

Kvadrupellyft 0,175 

Trippellyft 0,23 

DL 0,35 

SE-DL 0,52 

1,5 effekt 1,05
 

DE 1,19 

TE 1,53 

 

7.1 Investeringskalkyl 

Resultatet av investeringskalkylen baserat på värdena i Tabell 12 visas i 

Figur 15 som nuvärdessumman som funktion av kylpriset för tre olika 

absorptionskylmaskinstorlekar mellan 250-1500 kW. De lodräta pilarna 

markerar vid vilket försäljningspris för kylan investeringen är lönsam. 

De blå punkterna längs varje linje representerar referenspriset för att 

producera samma mängd kyla från en kompressorkylmaskin. 
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Figur 15: Nuvärdessumman som funktion av kylpris per levererad enhet kyla för tre 

olika storlekar. Pilarna representerar till vilket pris HEMAB måste sälja kylan till 

kund för att investeringen ska vara lönsam. De blåa punkterna representerar 

referenskylpriset om samma kyleffekt skulle produceras med en 

kompressorkylmaskin. 

I Figur 16 ses nuvärdessumman som funktion av COP-värdet för tre 

olika priser på kylan mellan 0,88-1,2 kr/kWh. Nuvärdessumman är 

baserad på en investeringskostnad motsvarande den för storleken 250 

kW som specificerats i Tabell 12. 

-6000

-3000

0

3000

6000

9000

12000

15000

1,51,31,10,90,70,5

N
V

S
 (

tk
r)

 

Kylpris (kr/kWh) 

1500 kW

550 kW

250 kW



Förutsättningar för absorptionskyla 

i Härnösand - En undersökning av 

tekniken samt en investeringskalkyl 

Marcus Strömsten 

Resultat 

2016-07-01 

 

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström. 

53 

 

Figur 16: Nuvärdessumman som funktion av COP för tre olika kylpriser. Graferna 

baseras på en investeringskostnad motsvarande den för Hitachi HAU-CL250EXE 

(250 kW) som återfinns i Tabell 12, dvs. 1 698 000 kr. 

I Figur 17 ses hur nuvärdessumman varierar med 

produktionskostnaden för tre olika kylpriser. Nuvärdessumman är 

baserad på en investeringskostnad motsvarande den för storleken 250 

kW som specificerats i Tabell 12. 

 

Figur 17: Nuvärdessumman som funktion av produktionskostnaden för tre olika 

kylpriser. Graferna baseras på en investeringskostnad motsvarande den för Hitachi 

HAU-CL250EXE (250 kW) som återfinns i Tabell 12, dvs. 1 698 000 kr. 
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8 Diskussion 
Det finns förutsättningar för absorptionskyla i Härnösand med 

utgångspunkt från rådande temperatur i nätet sommartid och dagens 

teknik. De två kommersialiserade typerna erbjuds från de allra flesta 

leverantörer i världen. Andra mer avancerade tekniker finns men 

erbjuds inte på marknaden idag. För decentraliserad kylproduktion i 

fjärrvärmenät är inte DE-AKM eller TE-AKM intressant då de kräver 

högre drivtemperaturer. SE-DL-AKM eller möjligtvis en 

absorptionskylmaskin med fler lyft (trippellyft eller kvadrupellyft) kan 

vara intressant för HEMAB. Dock finns SE-DL-AKM i mycket liten skala 

på marknaden och trippellyft finns inte alls. Det finns heller inget i 

denna undersökning som tyder på att sådana maskiner kommer att bli 

tillgängliga på marknaden utan det är snarare så att tillverkarna arbetar 

med att utveckla och effektivisera befintliga SE-AKM för drift med lägre 

drivtemperaturer. 

Pris- och produktspecifikationer har erhållits från ett par leverantörer 

och en investeringskalkyl har genomförts. Investeringskalkylen visar att 

en investering kan vara lönsam beroende på storleken på 

absorptionskylmaskinen och till vilket pris HEMAB kan sälja kylan till 

kunden. Inköp av en mindre storlek kräver att kylan kan säljas till 

betydligt högre pris medan inköp av en stor maskin kan hålla kylpriset 

nere. För en investering i en 1500 kW maskin är ett kylpris på cirka 0,78 

kr/kWh tillräckligt medan ett kylpris på cirka 1,2 kr/kWh är nödvändig 

för att en investering i en 250 kW maskin ska vara lönsam. 

Referenskylpriset, dvs. kostnaden för att producera 1 kWh kyla med 

kompressorkylmaskin med motsvarande storlek med dagens elpris är 

en viktig parameter för att avgöra lönsamheten. För de storlekarna som 

har undersökts i investeringskalkylen är referenskylpriset cirka 30 % 

lägre än det nödvändiga kylpriset som HEMAB måste sälja kylan för, 

för att en investering ska vara lönsam. I de fall kunden får välja, väljer 

den med stor sannolikhet att betala det lägre kylpriset och därmed få 

kylan levererad från en kompressorkylmaskin. 
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Vid en eventuell investering är optimering av absorptionskylmaskinen 

viktig. Värmeväxlare och kyltorn måste vara exakt dimensionerade och 

likaså köldbärarkretsen. Det är troligtvis inte möjligt för HEMAB att 

installera en absorptionskylmaskin i storleken 1500 kW i Härnösand, 

åtminstone inte för decentraliserad kylproduktion i en befintlig 

fastighets undercentral. Förklaringen är enkel, den är alldeles för stor. 

För decentraliserad kylproduktion och installation i en undercentral 

räcker det troligtvis med en kylmaskin i storleksordningen 250-500 kW, 

det är åtminstone tillräckligt för att kyla en kontorsfastighet till exempel, 

baserat på ett kylbehov på ca 15-20 W/m2. 

Fler absorptionskylmaskiner kopplade till fjärrvärmenätet skulle 

innebära ett ökat värmeunderlag sommartid och således ökad 

fjärrvärmeproduktion. Om produktionen och värmeunderlaget ökar 

under sommaren ökar också inkomsterna under sommaren. Med större 

inkomster under sommaren kanske fjärrvärmepriset kan sänkas sett 

över hela året. Sänkta fjärrvärmepriser ligger i linje med HEMABs mål 

om att kunna erbjuda sina kunder länets lägsta priser. Vidare bör också 

poängteras att ett ökat värmeunderlag kan förlänga drifttiden för stora 

ångpannan vid Kraftvärmeverket om så önskas och därmed generera 

mer intäkter från elproduktionen. 

En simulering har erhållits från en leverantör med en drivtemperatur på 

75 °C och det har enligt leverantören inte varit några problem. Det har 

emellertid visat sig att en del leverantörer förespråkar högre 

temperaturer än 75 °C, gärna 80 °C. Driftdata från Kraftvärmeverket för 

år 2015 visar att fjärrvärmetemperaturen ligger omkring 73 °C under 

sommarmånaderna (jun-aug). Det är nog möjligt att köra en 

absorptionskylmaskin på 73 °C men då på bekostnad av COP-värdet. En 

höjning av framledningstemperaturen med 2 °C till 75 °C skulle 

naturligtvis resultera i en högre årlig produktionskostnad och dessutom 

kan det vara nödvändigt att höja framledningstemperaturen under 

varma dagar för att behålla samma kyleffekt. Dock kommer den 

situationen sannolikt aldrig eller mycket sällan inträffa i Härnösand. Det 

bör dock tilläggas att spillvärme från en närliggande pelletsfabrik står 

för ca 2/3 av levererad värme under sommarmånaderna och täcker 

redan idag en stor del av värmeunderlaget. Resultatet av 
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investeringskalkylen visar också att en investering gynnas av en låg 

produktionskostnad för fjärrvärme. Om en ökad mängd spillvärme kan 

levereras sjunker kostnaden och vinsten ökar och således också 

lönsamheten. 

Vidare är absorptionskylmaskinen mycket mer miljövänligare än en 

kompressorkylmaskin och det bör ligga i HEMABs intresse att premiera 

miljövänliga kunder, kanske genom reducerat fjärrvärmepris. Det ligger 

också i linje med ett projekt (Baltic Energy) som HEMAB bedriver vars 

ett av fokusområdena är att jobba med miljöanpassad kyla och värme. 

Enligt en rapport från Energimyndigheten förutspås absorptionskyla stå 

för ca 1/3 av den producerade mängden kyla, vilket visar att tekniken 

kommer att växa. 

Oavsett om komfortkyla redan är installerat i en fastighet så resulterar 

en installation av en absorptionskylmaskin i en mycket mer 

energieffektiv och miljövänligare fastighet. I dagens samhälle, där vi 

strävar efter allt fler miljövänliga system, bör absorptionskyla vara 

attraktivt för fastighetsägare. För att täcka den extra kostnaden som 

uppstår för att få kylan levererad via en absorptionskylmaskin istället 

för en kompressorkylmaskin skulle en högre hyra kunna tas utan större 

negativ påverkan på kundnyttan med motiveringen ett energivänligare 

och bättre inneklimat. 
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9 Slutsats 
Absorptionskyla är en kylteknik som antagligen kommer att växa sig 

större i Sverige. Det finns idag teknik på marknaden som kan fungera i 

de driftförhållanden som råder i Härnösands fjärrvärmenät. En 

investering är till viss del lönsam men HEMAB behöver hitta 

säljargument för att kunna sälja in tjänsten och leverera kyla via en 

absorptionskylmaskin. Några säljargument skulle kunna vara avsevärt 

mindre buller och vibrationer för kunden, till stor del miljövänlig 

kylproduktion och säker drift med lågt underhållsbehov. Det som 

påverkar lönsamhetskalkylen är naturligtvis till vilket pris kylan kan 

säljas, men också grundinvesteringskostnaden. En stor del av 

investeringskostnaden står kylvattensystemet för. Därför kan det vara 

fördelaktigt om det finns närhet till en älv eller vatten för att kyla bort 

värme. 

Lyckas HEMAB installera absorptionskylmaskiner krävs en 

undersökning om hur returtemperaturerna från 

absorptionskylmaskinerna påverkar totala returtemperaturen i 

fjärrvärmenätet och vad HEMAB ska göra med returtemperaturen. 

Ytterligare förslag på fortsatta studier skulle kunna vara att undersöka 

centraliserad kylproduktion med absorptionskyla vid Kraftvärmeverket 

eller att undersöka möjligheterna till frikyla i Härnösand.



Förutsättningar för absorptionskyla 

i Härnösand - En undersökning av 

tekniken samt en investeringskalkyl 

Marcus Strömsten 

Källförteckning 

2016-07-01 

 

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström. 

58 

 Källförteckning 
 

[1] Nilsson P-E. Komfortkyla. [www] Borås: EFFEKTIV; 2001. 

2001:01. Tillgänglig på: 

<https://www.sp.se/sv/index/research/effektiv/publikationer/Docu

ments/Temarapporter/Rapport 01-01.pdf> Hämtad: 2016-04-25.  

[2] Ziegler F. State of the art in sorption heat pumping and cooling 

technologies. Int J Refrig. 2002;25(4):450–9.  

[3] Jonson E. Termisk undersökning av koppling av köldbärarkretsar 

till fjärrkylanät. [www] Stockholm: Svensk Fjärrvärme FoU; 1998. 

1998:25. Tillgänglig på: 

<http://www.svenskfjarrvarme.se/Global/Rapporter och 

dokument INTE Fj%C3%A4rrsyn/FOU-rapporter INTE 

Fj%C3%A4rrsyn/Hetvattenprogrammet, 

rapporter/1998/Termisk_undersokning_av_koppling_av_koldbara

rkretsar_till_fjarrkylanat_FOU_1998-25.pdf> Hämtad: 2016-04-30.  

[4] Mostofizadeh C, Bohne D, Mergardt C. Use of district heating in 

summer for cold production with the aid of an absorption process. 

Appl Therm Eng. 2002;22(6):577–86.  

[5] Härnösand Energi & Miljö AB. Företaget HEMAB. [www] 

Tillgänglig på: 

<http://www.hemab.se/omoss/foretagethemab.4.675c688c13ada0c

7f4f111c.html> Hämtad: 2016-06-07.  

[6] Härnösand Energi & Miljö AB. Miljö och kvalitet. [www] 

Tillgänglig på: 

<http://www.hemab.se/omoss/foretagethemab/miljoochkvalitet.4.

6e332e0713a653e7bcfd80.html> Hämtad: 2016-06-08.  

[7] Härnösand Energi & Miljö AB. Historisk tillbakablick. [www] 

Tillgänglig på: 



Förutsättningar för absorptionskyla 

i Härnösand - En undersökning av 

tekniken samt en investeringskalkyl 

Marcus Strömsten 

Källförteckning 

2016-07-01 

 

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström. 

59 

<http://www.hemab.se/fjarrvarme/fjarrvarmeiharnosand/historisk

tillbakablick.4.5c121f6914d45d51bb772b6e.html> Hämtad: 2016-

06-08.  

[8] Härnösand Energi & Miljö AB. Produktion. [www] Tillgänglig på: 

<http://www.hemab.se/fjarrvarme/fjarrvarmeiharnosand/produkti

on.4.5c121f6914d45d51bb772b5d.html> Hämtad: 2016-06-08.  

[9] Härnösand Energi & Miljö AB. Miljörapport. [www] Härnösand: 

Härnösand Energi & Miljö AB; 2013. Tillgänglig på: 

<http://www.hemab.se/download/18.65ca712a145123fe11b39e1c/1

396257569057/Milj%C3%B6rapport+2013.pdf> Hämtad: 2016-06-05  

[10] Somers C, Mortazavi A, Hwang Y, Radermacher R, Rodgers P, Al-

Hashimi S. Modeling water/lithium bromide absorption chillers in 

ASPEN Plus. Appl Energy. 2011;88(11):4197–205.  

[11] Zinet M, Rulliere R, Haberschill P. A numerical model for the 

dynamic simulation of a recirculation single-effect absorption 

chiller. Energy Convers Manag. Elsevier Ltd; 2012;62:51–63.  

[12] Zinko H, Söderberg S, Fahlén E, Gebremedhin A. Integration av 

absorptionskylmaskiner i fjärrvärmesystem. Stockholm: Svensk 

Fjärrvärme FoU; 2004. 2004:119.  

[13] Srikhirin P, Aphornratana S, Chungpaibulpatana S. A review of 

absorption refrigeration technologies. Renew Sustain Energy Rev. 

2000;5(4):343–72.  

[14] Florides GA, Kalogirou SA, Tassou SA, Wrobel LC. Design and 

construction of a LiBr-water absorption machine. Energy Convers 

Manag. 2003;44(15):2483–508.  

[15] ASHRAE. ASHRAE Handbook Refrigeration. Atlanta; 2010.  

[16] Aphornratana S, Sriveerakul T. Experimental studies of a single-

effect absorption refrigerator using aqueous lithium-bromide: 

Effect of operating condition to system performance. Exp Therm 

Fluid Sci. 2007;32(2):658–69.  



Förutsättningar för absorptionskyla 

i Härnösand - En undersökning av 

tekniken samt en investeringskalkyl 

Marcus Strömsten 

Källförteckning 

2016-07-01 

 

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström. 

60 

[17] Xu Z, Wang R. Absorption refrigeration cycles: categorized based 

on the cycle construction. Int J Refrig. 2015;62:114–36.  

[18] Ebrahimi M, Keshavarz A. Combined Cooling, Heating and 

Power: Decision-Making, Design and Optimization. Elsevier 

Science; 2014.  

[19] Devki Energy Consultancy Pvt. Ltd. Best Practice Manual HVAC-

Chillers. Vadodara, Indien; 2006.  

[20] Perez-Blanco H. Absorption heat pump performance for different 

types of solutions. Int J Refrig. 1984;7(2):115–22.  

[21] Liu X, Jiang Y, Zhang T. Temperature and Humidity Independent 

Control (THIC) of Air-conditioning System. Springer Berlin 

Heidelberg; 2014.  

[22] Deng J, Wang RZ, Han GY. A review of thermally activated 

cooling technologies for combined cooling, heating and power 

systems. Prog Energy Combust Sci. 2011;37(2):172–203.  

[23] Gomri R. Investigation of the potential of application of single 

effect and multiple effect absorption cooling systems. Energy 

Convers Manag. 2010;51(8):1629–36.  

[24] Ali AHH, Noeres P, Pollerberg C. Performance assessment of an 

integrated free cooling and solar powered single-effect lithium 

bromide-water absorption chiller. Sol Energy. 2008;82(11):1021–30.  

[25] de Vega M, Almendros-Ibañez JA, Ruiz G. Performance of a LiBr-

water absorption chiller operating with plate heat exchangers. 

Energy Convers Manag. 2006;47(18-19):3393–407.  

[26] CREVER-URV. Report on Energy Efficient and Renewable Energy 

Systems Planning and Recommendations for their Successful 

Application. Polycity. 2006. DR 1.1.  

[27] Cheung K, Hwang Y, Judge J., Kolos K, Singh A, Radermacher R. 

Performance assessment of multistage absorption cycles. Int J 



Förutsättningar för absorptionskyla 

i Härnösand - En undersökning av 

tekniken samt en investeringskalkyl 

Marcus Strömsten 

Källförteckning 

2016-07-01 

 

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström. 

61 

Refrig. 1996;19(7):473–81.  

[28] Netherlands Agency for Energy and the Environment. IEA 

District Heating and Cooling. 1999. 1999:T2.  

[29] Medrano M, Bourouis M, Coronas A. Double-lift absorption 

refrigeration cycles driven by low-temperature heat sources using 

organic fluid mixtures as working pairs. Appl Energy. 

2001;68:173–85.  

[30] Domínguez-Inzunza LA, Sandoval-Reyes M, Hernández-

Magallanes JA, Rivera W. Comparison of the performance of 

single effect, half effect, double effect in series and inverse 

absorption cooling systems operating with the mixture H20-LiBr. 

Energy Procedia. 2014;57:2534–43.  

[31] Sumathy K, Huang Z., Li Z. Solar absorption cooling with low 

grade heat source - a strategy of development in South China. Sol 

Energy. 2002;72(2):155–65.  

[32] Martin V, Udomsri S. Fjärrvärmeanpassad absorptionskyla. 

Stockholm: Svensk Fjärrvärme FoU; 2013. 2013:8.  

[33] Abrahamsson K, Nilsson J. Kartläggning av marknaden för 

fjärrkyla. Eskilstuna: Energimarknadsinspektionen; 2013. 

R2013:18.  

[34] Steven Brown J, Domanski PA. Review of alternative cooling 

technologies. Appl Therm Eng. 2014;64(1-2):252–62.  

[35] Energimyndigheten. Fortsatta miljoner till forskning om 

fjärrvärme och fjärrkyla. [www] Tillgänglig på: 

<http://www.energimyndigheten.se/nyhetsarkiv/2013/fortsatta-

miljoner-till-forskning-om-fjarrvarme-och-fjarrkyla/> Hämtad: 

2016-05-26.  

[36] Energimyndigheten. Heltäckande bedömning av potentialen för 

att använda högeffektiv kraftvärme, fjärrvärme och fjärrkyla. 

Eskilstuna: Energimyndigheten; 2013. ER2013:24.  



Förutsättningar för absorptionskyla 

i Härnösand - En undersökning av 

tekniken samt en investeringskalkyl 

Marcus Strömsten 

Källförteckning 

2016-07-01 

 

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström. 

62 

[37] Century. Century Absorption Chiller. [www] Tillgänglig på: 

<http://www.surplusgroup.com/literature-library/century-

absorption-chiller-model-ar-catalog/> Hämtad: 2016-06-05.  

[38] LG Electronics Home appliance & Air solution company. LG 

HVAC Solution Absorption Chiller. [www] Seoul: LG Electronics 

Home appliance & Air solution company; 2015. Tillgänglig på: 

<http://www.lg.com/global/business/download/resources/sac/Cat

alogue_Absorption Chillers_ENG_F.pdf> Hämtad: 2016-06-02.   

[39] Thermax. About us. [www] Tillgänglig på: 

<http://www.thermaxglobal.com/about-us/#myCarousel1> 

Hämtad: 2016-05-18.  

[40] Thermax. Hot Water Driven Vapor Absorption Machine. [www] 

Tillgänglig på: 

<https://www.trane.com/content/dam/Trane/Commercial/global/p

roducts-systems/equipment/chillers/absorption-

liquid/hotwater_drivenabsorptionchillers.pdf> Hämtad: 2016-04-

24.  

[41] Broad Group. Broad Products. [www] Tillgänglig på: 

<http://61.187.123.140/enbroadcom/uploads/pdf/ydcp.pdf> 

Hämtad: 2016-04-24.  

[42] Broad Group. Broad’s top 10 news 2015. [www] Tillgänglig på: 

<http://61.187.123.140/enbroadcom/uploads/pdf/news2015.pdf> 

Hämtad: 2016-06-09.  

[43] Broad Air Conditioning Co. Ltd. Broad XI Non-Electric Chiller 

Model Selection & Design Manual. [www] Changsha: Broad Air 

Conditioning; 2016. 2016,3. Tillgänglig på: 

<http://61.187.123.140/enbroadcom/uploads/pdf/xxfiktxxsjsc.pdf> 

Hämtad: 2016-04-25.  

[44] Carrier AB. Om Carrier. [www] Tillgänglig på: 

<http://www.carrierab.se/om-carrier.aspx> Hämtad: 2016-06-10.  



Förutsättningar för absorptionskyla 

i Härnösand - En undersökning av 

tekniken samt en investeringskalkyl 

Marcus Strömsten 

Källförteckning 

2016-07-01 

 

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström. 

63 

[45] Carrier Corporation. Carrier HVAC Europe Catalogue 2016/2017. 

[www] Carrier Corporation; 2016. Tillgänglig på: <http://asp-

es.secure-zone.net/v2/index.jsp?id=5734/13788/33855&lng=en> 

Hämtad: 2016-06-09.  

[46] Century. About us. [www] Tillgänglig på: 

<http://www.century.co.kr/eng/century/history.php> Hämtad: 

2016-06-10.  

[47] IBT Group. Contatti. [www] Tillgänglig på: 

<http://www.ibtgroup.it/contatti-ibtgroup/> Hämtad: 2016-06-10.  

[48] Johnson Controls - Hitachi Air Conditioning. Our Company. 

[www] Tillgänglig på: <http://www.jci-hitachi.com/about/our-

company> Hämtad: 2016-06-10.  

[49] Yazaki Group. History. [www] Tillgänglig på: 

<https://www.yazaki-group.com/global/about/history.html> 

Hämtad: 2016-06-11.  

[50] Yazaki Energy Systems Inc. Home. [www] Tillgänglig på: 

<http://www.yazakienergy.com/> Hämtad: 2016-06-11.  

[51] Yazaki Energy Systems Inc. Water-Fired Chiller/Chiller-Heater. 

[www] Plano, USA: Yazaki Energy Systems Inc.; 2015. Tillgänglig 

på: <http://www.yazakienergy.com/docs/WFCSUL-SBDG1-2C1-

0115.pdf> Hämtad: 2016-06-08.  

[52] Ebara Refrigeration Equipment & Systems Co Ltd. Company 

Profile. [www] Tillgänglig på: 

<http://www.ers.ebara.com/en/introduc/corpinfo/profile.html> 

Hämtad: 2016-06-10.  

[53] Ebara Refrigeration Equipment & Systems Co Ltd. RCH/RFHA 

Series Single Effect Type. [www] Tillgänglig på: 

<http://www.ers.ebara.com/en/product/absorption-cl/absorption-

cl-rch-series-single-effect-type.html> Hämtad: 2016-06-10.  

[54] Väner Energi. Historik Rörligt elprisavtal. [www] Tillgänglig på: 



Förutsättningar för absorptionskyla 

i Härnösand - En undersökning av 

tekniken samt en investeringskalkyl 

Marcus Strömsten 

Källförteckning 

2016-07-01 

 

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström. 

64 

<http://www.vanerenergi.se/toppmeny/elhandelsavtal/rorligtelpri

savtal/historikrorligtelprisavtal.4.54427e1f12671efee438000228.htm

l> Hämtad: 2016-05-24.  

[55] Härnösand Energi & Miljö AB. Flerbostadshus och lokaler. [www] 

Tillgänglig på: 

<http://www.hemab.se/fjarrvarme/priser2016/flerbostadshusochlo

kaler.4.a3121dd150aa0e7aed7c263.html> Hämtad: 2016-05-24.  



Förutsättningar för absorptionskyla 

i Härnösand - En undersökning av 

tekniken samt en investeringskalkyl 

Marcus Strömsten 

Bilaga A: Driftdata för 

Kraftvärmeverket 

2016-07-01 

 

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström. 

65 

Bilaga A: Driftdata för 
Kraftvärmeverket 
Driftdata för Kraftvärmeverket under år 2015. 

 

Källa: E-post. Lundgren A. <anders.lundgren@hemab.se> 2016-05-02

 



Förutsättningar för absorptionskyla 

i Härnösand - En undersökning av 

tekniken samt en investeringskalkyl 

Marcus Strömsten 

Bilaga B: Energiförbrukning och 

energiproduktion 

2016-07-01 

 

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström. 

66 

Bilaga B: Energiförbrukning och 
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Bilaga C: Olika 
absorptionskyltekniker 
Kategori Namn Teoretiskt COP-värde 

Single effect Single effect cycle n 

 
Resorption single effect cycle 1 

 
DAR cycle - 

 
Pressure driven cycle - 

 
Capillary force assisted cycle - 

 
Quadruple lift cycle n/4 

 
Triple lift cycle (I) n/3 

 
Triple lift cycle (II) n/(2+n) 

 
Double lift cycle (I) n/2 

 
Double lift cycle (II) n

2
/(1+n) 

 
Double lift cycle (III) n/(1+n) 

 
2/3 effect cycle 2n/3 

 
SE/DL cycle (I) n(x+1)/(2x+1) 

 
SE/DL cycle (II) n(xn+n+1)/(n+1)/(1+x) 

 
1,5 effect (I) 3n/2 

 
1,5 effect (II) (2n+n

2
)/2 

 
1,5 effect (III) (2n+n

2
)/2 

 
Double effect cycle (I) (n+n

2
) 

 
Double effect cycle (II) 2n/3 

 
Double effect cycle (III) (1+n) 

 
Triple effect cycle (I) (n+n

2
+n

3
) 

 
Triple effect cycle (II) (2n+n

2
) 

 
Triple effect cycle (III) (2n+1) 

 
Quadruple effect cycle (I) (n2+n2

2
)(1+n1) 

 
Quadruple effect cycle (II) (1+2n+n

2
) 

 
Quintuple effect cycle ((n2+n2

2
)(1+n1)+n1) 

 
Sextuple effect cycle (n2+n2

2
+n2

3
)(1+n1) 

 
Seven effect cycle (n1+n2(1+n1)+n3(1+n2)(1+n1)) 

GAX cycle Standard GAX cycle (n+xn) 

 
Branched GAX cycle (n+xn) 

 
Semi GAX cycle (n+xn)/(2+x) 

 
Sub-ambient absorber cycle (n+xn) 

 
Variable effect cycle (n+xn) 

 
Regenerative GAX cycle (n+xn)/4 

 
2R cycle (5n+xn)/4 

 
VX GAX cycle (n+xn) 

 
1,n effect cycle (n+(1-x)n

2
) 

 
Super-pressure generator cycle n(1+x+y) 

Combined cycle Ejector-combined cycle 
 

 
Compressor-combined cycle 

 

Källa: Xu Z, Wang R. Absorption refrigeration cycles: categorized based on the 

cycle construction. Int J Refrig. 2015;62:114–36.  
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Bilaga D: Thermax 
produktspecifikation 
Källa: Thermax. Hot Water Driven Vapor Absorption Machine. [www] 

Tillgänglig på: 

<https://www.trane.com/content/dam/Trane/Commercial/global/products-

systems/equipment/chillers/absorption-

liquid/hotwater_drivenabsorptionchillers.pdf> Hämtad: 2016-04-24.
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Bilaga E: Broad 
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Källa: Broad Air Conditioning Co. Ltd. Broad XI Non-Electric Chiller Model 

Selection & Design Manual. [www] Tillgänglig på: 

<http://61.187.123.140/enbroadcom/uploads/pdf/xxfiktxxsjsc.pdf> Changsha: 

Broad Air Conditioning; 2016. 2016,3. 
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Bilaga F: Carrier 
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Källa: Carrier Corporation. Carrier HVAC Europe Catalogue 2016/2017. 

[www] Tillgänglig på: <http://asp-es.secure-

zone.net/v2/index.jsp?id=5734/13788/33855&lng=en> Carrier Corporation; 

2016.
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Källa: Century. Century Absorption Chiller. [www] Tillgänglig på: 
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Förutsättningar för absorptionskyla 

i Härnösand - En undersökning av 

tekniken samt en investeringskalkyl 

Marcus Strömsten 

Bilaga I: LG 

produktspecifikation 

2016-07-01 

 

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström. 

93 

Bilaga I: LG produktspecifikation 
Källa: LG Electronics Home appliance & Air solution company. LG HVAC 

Solution Absorption Chiller. [www] Tillgänglig på: 

<http://www.lg.com/global/business/download/resources/sac/Catalogue_Absorp

tion Chillers_ENG_F.pdf> Seoul: LG Electronics Home appliance & Air 

solution company; 2015. 



 

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström. 
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Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström. 
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Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström. 
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Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström. 

97 

 

  



 

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström. 

98 

 

  



 

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström. 

99 

 

  



 

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström. 
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Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström. 
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Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström. 
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Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström. 
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Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström. 

104 

 

  



 

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström. 

105 

 

  



 

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström. 
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Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström. 

107 

  



Förutsättningar för absorptionskyla 

i Härnösand - En undersökning av 

tekniken samt en investeringskalkyl 

Marcus Strömsten 

Bilaga J: Yazaki 

produktspecifikation 

2016-07-01 

 

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström. 

108 

Bilaga J: Yazaki 
produktspecifikation 
Källa: Yazaki Energy Systems Inc. Water-Fired Chiller/Chiller-Heater. [www] 

Tillgänglig på: <http://www.yazakienergy.com/docs/WFCSUL-SBDG1-2C1-

0115.pdf> Plano, USA: Yazaki Energy Systems Inc.; 2015.



 

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström. 
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Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström. 
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Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström. 

111 

 

 

  



 

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström. 
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Förutsättningar för absorptionskyla 

i Härnösand - En undersökning av 

tekniken samt en investeringskalkyl 

Marcus Strömsten 

Bilaga K: Simuleringar från 

Century 

2016-07-01 

 

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström. 

113 

Bilaga K: Simuleringar från Century 
Källa: E-post. Bissacco A. <andrea.bissacco@ibtgroup.at> 2016-05-26 

 



 

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström. 
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Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström. 
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Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström. 
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Förutsättningar för absorptionskyla 

i Härnösand - En undersökning av 

tekniken samt en investeringskalkyl 

Marcus Strömsten 

Bilaga L: Simuleringar från 

Carrier 

2016-07-01 

 

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström. 

117 

Bilaga L: Simuleringar från Carrier 
Källa: E-post. Sandell T. <tyko.sandell@carrier.utc.com> 2016-05-20 



 

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström. 
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Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström. 
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Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström. 
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Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström. 
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Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström. 
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Förutsättningar för absorptionskyla 

i Härnösand - En undersökning av 

tekniken samt en investeringskalkyl 

Marcus Strömsten 

Bilaga M: Simuleringar från 

Johnson Controls – Hitachi 

2016-07-01 

 

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström. 

123 

Bilaga M: Simuleringar från Johnson 
Controls – Hitachi 
Källa: E-post. Österblad B. <bengt.osterblad@franckskylindustri.se> 2016-06-

01



 

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström. 
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Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström. 
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Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström. 
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Förutsättningar för absorptionskyla 

i Härnösand - En undersökning av 

tekniken samt en investeringskalkyl 

Marcus Strömsten 

Bilaga N: Prisuppgift Century 

2016-07-01 

 

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström. 
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Bilaga N: Prisuppgift Century 
 

Produkt
 

Pris
a 

 USD SEK
b
 

AR-D85L2 64 500 528 571 

AR-D170L2 96 300 789 169 

AR-D500L2 225 800 1 850 408 
a
 Priserna inkluderar pump, stödplatta, kontrollpanel med touchdisplay och Modbus-

system och vätska för första påfyllning. Exklusive moms. 
b
 Valutakurs från 2016-06-12. 1 USD = SEK 8,19 

 

Källa: E-post. Bissacco A. <andrea.bissacco@ibtgroup.at> 2016-05-26 



Förutsättningar för absorptionskyla 

i Härnösand - En undersökning av 

tekniken samt en investeringskalkyl 

Marcus Strömsten 

Bilaga O: Prisuppgift Carrier 

2016-07-01 

 

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström. 

128 

Bilaga O: Prisuppgift Carrier 
 

Produkt Pris
a
 

16LJ-A11 944 150 

16LJ-A21 1 231 814 

16LJ-A31 1 612 123 

16LJ-A41 1 842 455 

16LJ-A51 2 205 856 
a
 Budgetpris inklusive igångkörning och 4 servicebesök under garantitiden 2 år. 

Exklusive bygg-, rör-, el- och styrarbeten. 

 

Källa: E-post. Sandell T. <tyko.sandell@carrier.utc.com> 2016-05-20 

 



Förutsättningar för absorptionskyla 

i Härnösand - En undersökning av 

tekniken samt en investeringskalkyl 

Marcus Strömsten 

Bilaga P: Prisuppgift Johnson 

Controls – Hitachi 

2016-07-01 

 

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström. 

129 

Bilaga P: Prisuppgift Johnson 
Controls – Hitachi 
 

Produkt Pris
a
 

HAU-CL100EXE 1 100 000 

HAU-CL200EXE 1 400 000 

HAU-CL700EXW2ST 2 700 000 
a
 Budgetpris inklusive motorventil för värmevattnet, frakt, termisk aggregatisolering och 

igångkörning. 

 

Källa: E-post. Österblad B. <bengt.osterblad@franckskylindustri.se> 2016-06-

01 


