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Förord 

Utbyggnaden av fjärrkyla inleddes i början av 1990-talet och har sedan dess 
utvecklats. Marknaden för fjärrkyla består av 34 fjärrkylaföretag och är idag 
oreglerad. För kunder som efterfrågar kyla finns flera olika tekniska lösningar till 
buds utöver fjärrkyla som kräver olika grad av investeringar. 

Regeringen gav Energimarknadsinspektionen (Ei) i regleringsbrevet för budgetåret 
2013 i uppdrag att kartlägga marknaden för fjärrkyla vad gäller marknadsstorlek, 
aktörer, konkurrenssituation och pris i förhållande till konkurrerande substitut. 
Enligt uppdraget ska Ei också, om så anses motiverat, lämna förslag på åtgärder 
som stärker kundens och konsumentens ställning. Vid genomförandet av 
uppdraget ska Ei på lämpligt sätt tillvarata den kunskap och erfarenhet på 
området som finns inom Statens energimyndighet. 

Ei beskriver i denna rapport marknaden för fjärrkyla och dess utveckling sedan 
1990-talet samt analyserar konkurrerande alternativ ur ett tekniskt och ekonomiskt 
perspektiv. 

Eskilstuna, november 2013 

 

 

 
Anne Vadasz Nilsson 
Generaldirektör 
Energimarknadsinspektionen 
 
 
 
 
    Katarina Abrahamsson 
    Projektledare 
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Sammanfattning  

Det första nätet för fjärrkyla togs i drift i Västerås 1992. Detta gör fjärrkyla till en 
relativt ny produkt på energimarknaden. Den grundläggande tanken med fjärrkyla 
är att ersätta lokala kylmaskiner med centralproducerad kyla.  

Fjärrkyla kan produceras med hjälp av olika tekniker, som ofta kombineras för att 
på bästa sätt utnyttja de lokala förhållandena. Fjärrkyla har betydande 
miljöfördelar eftersom den innebär en effektiv användning av energi. I jämförelse 
med en lokal kylanläggning som drivs med el innebär fjärrkyla ett minskat elbehov 
för kylning. Fjärrkyla medför även en minskad användning av köldmedier som 
bidrar till den skadliga växthuseffekten. 

Marknaden för fjärrkyla är begränsad 

Marknaden för fjärrkyla består idag av ett trettiotal företag som sammanlagt 
producerar cirka 0,9 TWh kyla per år till cirka 1 000 kunder. Den totala 
omsättningen på marknaden är cirka 440 miljoner kronor vilket kan jämföras med 
omsättningen på fjärvärmemarknaden som är cirka 29 miljarder. Utbudet av 
fjärrkyla är ojämnt fördelad över landet. Större delen av produktionen sker i 
Stockholmsregionen vilken utgör 57 procent av den totala marknaden. Den största 
aktören på marknaden är Fortum Värme med en marknadsandel på 46,8 procent. 

Marknaden för fjärrkyla har sedan 19961 växt med en avtagande trend under 
senare år. Mängden fjärrkyla som levererats uppgick 2012 till 898 GWh. Under de 
senaste fyra åren har marknadsutvecklingen varit avtagande. Under perioden har 
tre nya företag börjat leverera små mängder fjärrkyla.  

Lokala förutsättningar påverkar priset i stor utsträckning 

Priset på fjärrkyla visar på stora variationer som är starkt beroende av de lokala 
förutsättningarna i varje nät. Priset på kyla, kostnaden för elnätsavgift och 
kostnaden för drift är några av de faktorer som kan variera lokalt och har stor 
påverkan på den totala kostnaden. Det genomsnittliga priset för fjärrkyla är 630 
kr/MWh. Det finns dock stora variationer mellan den högsta prisnivån och den 
lägsta prisnivån där det högsta priset är 90 procent högre än den lägsta. Det 
innebär att det är svårt att fastställa ett enhetligt genomsnittspris för fjärrkyla i 
landet för att jämföra olika aktörer med varandra. 

Kunderna är främst stora företag 

De kunder som köper fjärrkyla är primärt fastighetsföretag och 
tillverkningsindustrier. Den största andelen av den levererade fjärrkylan används 
som komfortkyla, för att kyla lokaler. Användning av fjärrkyla för att kyla 
privatbostäder är ovanligt och enskilda konsumenter förekommer inte som direkta 
kunder. Däremot finns flerbostadshus som kunder på fjärrkylamarknaden. Denna 
kundgrupp är dock liten. 

                                                           
1 Ei har endast statistik från år 1996 och framåt. 
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Kunderna har en relativ stark ställning på marknaden 

Vid en jämförelse mellan de olika kylteknikerna som står kunden till buds på 
marknaden är kompressorkyla med eller utan värmeåtervinning den teknik som 
innebär lägst kostnader. I förhållande till fjärrkyla ger kompressorkyla en lägre 
kostnad med cirka 85 000 kr/år. Genom att kunderna har möjligheter att välja 
andra alternativ för kyla, söka nya lösningar och skapa förutsättningar för att 
räkna hem förändringar i byten av kylanläggningar minskar inlåsningseffekterna. 
Detta sammantaget med att kunderna är kommersiella aktörer ger dem en 
förbättrad förhandlingsposition mot leverantörerna av fjärrkyla.  

Ei föreslår att marknaden fortsätter att vara oreglerad 

Den tidigare expansionen på marknaden för fjärrkyla har mattats av och tillväxten 
är nu marginell. Mängden fjärrkyla som levereras är begränsad och antalet kunder 
likaså. Kunderna är i huvudsak fastighetsföretag och andra likartade aktörer med 
en relativt stark ställning på marknaden. Marknaden för fjärrkyla är en marknad 
mellan företag. Kunderna på fjärrkylamarknaden har också tillgång till 
konkurrerande substitut som under vissa förutsättningar är billigare än fjärrkyla, 
vilket stärker deras förhandlingspositioner. 

Ei:s sammanfattande bedömning är att de nuvarande kunderna har en tillräckligt 
godtagbar styrka i förhållande till leverantörerna av fjärrkyla, eftersom det finns 
alternativ till fjärrkyla och att det främst är stora aktörer som använder fjärrkyla. Ei 
ser därför inget behov av att föreslå åtgärder för att stärka kundernas ställning på 
marknaden för fjärrkyla i dagsläget. 
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 Inledning 1

Utbyggnaden av fjärrkyla i Sverige inleddes i början av 1990-talet och hade 
inledningsvis en relativt stark tillväxt. Under 1996 levererade 11 företag totalt 71 
GWh fjärrkyla jämfört med 2012 när 37 företag levererade drygt 900 GWh. 
Ökningen var som störst från 1996 fram till början av 2000-talet när tillväxten 
började plana ut. 

Fjärrkyla används främst för kylning av kontors- och affärslokaler, men även för 
kylning i industriprocesser. Fjärrkyla har stora likheter med fjärrvärme men till 
skillnad från att använda varmt vatten används kylt vatten som produceras i en 
central anläggning som sedan distribueras i rörledningar till kunder. Oftast 
används värmepumpar vid produktion av fjärrkyla med det också vanligt att 
använda kallt vatten från sjöbottnar för vidare distribution ut i nätet.  

Fjärrkyla har betydande miljöfördelar eftersom den innebär en effektiv 
användning av energi. I jämförelse med en lokal kylanläggning som drivs med el 
innebär fjärrkyla ett minskat elbehov för kylning. Fjärrkyla medför även en 
minskad användning av köldmedier vilka bidrar till den skadliga växthuseffekten. 

I förarbetet till fjärrvärmelagen2 diskuteras frågan om huruvida fjärrkyla ska 
omfattas av regleringen i fjärrvärmelagen. I förarbetet konstaterades att det inte 
var sannolikt att det skulle byggas parallella konkurrerande system av 
rörledningar för fjärrkyla. Det innebär att fjärrkyla därmed är en monopolliknande 
verksamhet på samma sätt som fjärrvärme. 

Det konstaterades vidare att det i huvudsak var starka kunder som tecknade avtal 
om fjärrkyla för till exempel luftkonditionering i kontorsfastigheter eller 
processkyla för kylning av datorcentraler. Användning av fjärrkyla i 
bostadsfastigheter var ovanligt. Det ansågs därför inte finnas ett lika starkt behov 
av att skydda kunderna på denna marknad. Inte heller ansågs fjärrkylan ha någon 
dominerande ställning på kylmarknaden, och mot den bakgrunden ansågs det att 
fjärrkylaverksamhet inte skulle omfattas av bestämmelserna i fjärrvärmelagen.  

Det ansågs däremot att som angeläget att fjärrkylans fortsatta expansion inte 
hindrades av ett svagt konsumentskydd som kunde leda till att kunderna på 
kylmarknaden valde andra kylmetoder. 

 Tidigare utredningar 1.1
Fjärrvärmeutredningen, som tillsattes den 12 december 2002, för att bland annat se 
över fjärrvärmens konkurrenssituation föreslog att fjärrkyla borde regleras på 
samma sätt som fjärrvärme. Motiveringen var främst att förhindra att problemen 
som inlåsningseffekter och brist på realistiska alternativ när väl en investering 

                                                           
2 Regeringens proposition 2007/08:60 s. 68 ff.  
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gjorts skulle upprepas på marknaden för fjärrkyla.3 Därefter har inga ytterligare 
utredningar genomförts avseende fjärrkyla. 

 Uppdraget 1.2
Ei fick i regleringsbrevetet för 2013 i uppdrag av regeringen att kartlägga 
marknaden för fjärrkyla. Kartläggningen ska avse marknadsstorlek, aktörer, 
konkurrenssituation och pris i förhållande till konkurrerande substitut. Vidare ska 
Ei enligt uppdraget, om det är motiverat, lämna förslag på åtgärder som stärker 
kundens och konsumentens ställning.  

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 
30 november 2013. 

 Arbetssätt 1.3
Ei har inledningsvis tagit del av det forskningsarbete avseende fjärrkyla som 
publicerats av forskningsprogrammet Fjärrsyn4. Vidare har ett antal kunder och 
företag intervjuats om sin verksamhet och sina behov samt hur de anser att 
marknaden för fjärrkyla fungerar.  

Ei har också givit Projektinriktad Forskning & Utveckling i Göteborg AB (Profu) i 
uppdrag att leverera en rapport om marknaden för fjärrkyla. I uppdraget till Profu 
ingick att redogöra för fjärrkyla samt vilka konkurrerande alternativ det finns samt 
hur dessa fungerar. Vidare skulle uppdragstagaren också redogöra för kundens 
ungefärliga prisbild för respektive alternativ och slutligen också redogöra för 
vilken typ av bränsle respektive alternativ kräver för drift. Rapporten finns bilagd i 
denna rapport, se bilaga 1. Hänvisningar till densamma benämns Profu 2013. 

Slutligen har också Ei haft en dialog med en extern referensgrupp som bestått av 
representanter från Svensk Fjärrvärme, ett antal fjärrvärmeföretag som levererar 
fjärrkyla samt ett antal större fastighetsägare och förvaltare, med syfte att ta vara 
på deras kunskap och erfarenhet. Ei har också haft en viss dialog med Statens 
Energimyndighet avseende uppdraget. 

 Avgränsning 1.4
De metoder som beskrivs i denna rapport för att producera kyla är 
kompressorkyla, kylvärmepump, absorptionskyla och frikyla. 

I rapporten har enbart kylapplikationer som är anpassade till vattenburna 
kylsystem studerats. Denna avgränsning görs eftersom en kylinstallation med 
fjärrkyla förutsätter ett vattenburet kylsystem i fastigheten.  

Den ekonomiska utvärderingen i rapporten är en allmän jämförelse mellan 
alternativ för att öka kunskapen om marknaden för kyla. Därför har andra faktorer 

                                                           
3 SOU 2004:136 Delbetänkande av Fjärrvärmeutredningen – Skäligt pris på fjärrvärme s.208. 
4 Fjärrsyn är ett program för forskning och utveckling inom fjärrvärme, fjärrkyla och kraftvärme. 
Programmet startade 2006 och pågår nu i en andra period fram till juli 2013. Programmet finansieras av 
Energimyndigheten och fjärrvärmebranschen gemensamt och drivs av Svensk Fjärrvärme. Programmet 
omsätter cirka 19 miljoner kronor om året. Läs mer om fjärrsyn på www.svenskfjarrvarme.se/fjarrsyn  
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som är av betydelse för ett investeringsbeslut inte redovisats. Exempelvis har inte 
hänsyn tagits till: 

• Kringkostnader i form av byggnation av kylcentral eller anpassning av befintlig 
byggnad i form av takförstärkning.  

• Anslutningsavgift för fjärrkyla. 
• Värde av alternativ användning av yta, den totala uthyrbara ytan är därmed 

antagen att vara konstant oberoende av val av kyllösning. 
• Utveckling för exempelvis energipriser och räntor under avskrivningsperioden. 
• Åtgärder som syftar till att minska kundens kylbehov, såsom att förhindra 

solinstrålning med solmarkiser eller persienner.  
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 Tekniker för kyla 2

Det första nätet för fjärrkyla togs i drift i Västerås 1992 vilket gör fjärrkyla till en 
relativt ny produkt på energimarknaden. Den grundläggande tanken med fjärrkyla 
är att ersätta lokala kylmaskiner med centralproducerad kyla.  

Fjärrkyla kan produceras med hjälp av vitt skilda tekniker, som ofta kombineras 
för att på bästa sätt utnyttja de lokala förhållandena. Det alternativ som oftast 
avses vid diskussion om kylproduktion är kompressorkyla som används för 
fjärrkyla och för större industrikunder. En annan teknik är värmepumpar som kan 
framställa värme och kyla på samma gång och är idag det vanligaste sättet att 
producera fjärrkyla i Sverige. Många fjärrvärmeanläggningar använder redan 
värmepumpar för att utnyttja den värme som finns till exempel i renat 
avloppsvatten.  

Ett tredje alternativ är absorptionskyla som är en teknik som utnyttjar den 
värmeenergi som uppstår vid produktion av fjärrvärme och kan ta tillvara 
spillvärme från industrier eller avfallsförbränning. Ett fjärde alternativ är frikyla 
som innebär att man utnyttjar kallt vatten från sjöar, hav eller andra vattendrag i 
fjärrkylanätet. Nedan följer en beskrivning av fjärrkyla.  

 Fjärrkyla 2.1
Fjärrkyla bygger på att kallt vatten distribueras i ett ledningsnät på samma sätt 
som för fjärrvärme. Processen fungerar genom att vatten kyls centralt och 
distribueras sedan i ledningsnät till de fastigheter som behöver avkylning. Det 
kalla vattnet som pumpas runt i fjärrkylanätet används sedan för att kyla den luft 
som cirkulerar i fastighetens ventilationssystem. Detta sker genom att 
ledningsvattnet värms upp i kundens fjärrkylacentral genom att kyla ner kundens 
kylsystem.5 Samma vatten förs sedan tillbaka till produktionsanläggningen och 
processen återupprepaas på nytt. 

Temperaturen på vattnet som distribueras till fastigheterna, som benämns 
primärsida,6 håller ofta en temperatur på 6 °C och för returvattnet en temperatur 
på drygt 16 °C. I fastigheten ansluts en värmeväxlare till byggnadens kylsystem. 
Kylvattnet i kylsystemet hos kund, som benämns sekundärsida, värms sedan upp 
så mycket som möjligt samtidigt som lokaler och processer samtidigt kyls ner.  

Det är avsevärt högre kostnad per energienhet att distribuera kylt vatten än det är 
att distribuera hett vatten. Orsaken till detta är att den låga temperaturdifferensen 
mellan det vatten som leds in till kund och det vatten som returneras endast har en 
temperaturdifferens på 10 °C. Detta kräver en större rördiameter i ledningsnätet 
som kräver större och dyrare investeringar.7 

                                                           
5 Profu 2013 avsnitt 2.5 
6 Profu 2013 avsnitt 2.5 
7 Profu 2013 avsnitt 2.5 
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De vanligaste användningsområdena för fjärrkyla är komfortkyla och processkyla, 
där komfortkyla används för kontorsbyggnader och processkyla till exempelvis 
serverhallar och tillverkningsindustrier. Det innebär att de kunder som efterfrågar 
fjärrkyla främst är fastighetsföretag som använder denna till luftkonditionering av 
kontorsfastigheter och eller industriföretag med behov av processkyla.  

 Fjärrkyla och kundproducerad kyla 2.2
I följande avsnitt beskrivs fyra tekniker för kyla som kan användas både vid 
produktion av fjärrkyla och i kundproducerad kylanläggning.  

Med kundproducerad kyla menas att kunden har hela kylanläggningen direkt i 
fastigheten. Skillnaden är att vid central produktion, fjärrkyla, finns ett större 
kundunderlag (kylunderlag) vilket ger möjlighet till skalfördelar genom större 
anläggningar med större verkningsgrad.8 

Ett större kylunderlag ger även möjlighet att få en kylproduktion baserad på ett 
antal olika tekniker, vilket ger större flexibilitet i produktionen över året. Att 
framställa fjärrkyla i samverkan med fjärrvärme är effektivt, eftersom behovet av 
kylning oftast är som störst när kunden som minst behöver uppvärmning. 
Exempelvis kan fjärrkylan utnyttja frikyla på vintern när den finns tillgänglig och 
sedan absorptionskyla under sommaren när kostnaden för värme är låg. På så sätt 
kan lägre produktionskostnader och högre total årlig verkningsgrad uppnås 
jämfört med kundproducerad kyla.  

För kunden innebär fjärrkyla jämfört med kundproducerad kyla en stor skillnad i 
arbetsinsats, genom att kunden inte behöver ansvara för en maskinpark för 
kylproduktion. Behovet av administration, teknisk kompetens, drift och underhåll 
och utrymme minskar för kunder med fjärrkyla.  

För att kunna köpa fjärrkyla krävs att fastigheten eller anläggningen är ansluten till 
ett fjärrkylanät. Förutom en installationsavgift som kunden i vissa fall måste betala 
för fjärrkyla krävs även installation av en fjärrkylacentral. I investeringskostnaden 
ingår främst värmeväxlare samt styrsystem. I Figur 1 redovisas en ungefärlig 
beskrivning för hur den specifika investeringskostnaden för en fjärrkylacentral 
varierar med installerad effekt. Den specifika investeringskostnaden (kr/kW) för 
fjärrkyla faller med en ökad installerad effekt.  

                                                           
8 Profu 2013 avsnitt 2.5 
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Figur 1 Indikation för specifik investeringskostnad i kr/kW installerad effekt för en fjärrkylacentral med 
dimensionerande fram- och returtemperatur på 6 °C respektive 16 °C samt 8 respektive 18 på 
sekundärsidan. (Johansson, 2013) 

 
Källa: Profu 2013 

 Kompressorkyla 2.3
Vid val av kylsystem är en kompressorkylmaskin det vanligaste alternativet till 
fjärrkyla för kunden. I system för fjärrkyla och för större industrikunder används 
stora anläggning med en effekt på mellan 1-5 MW. 

2.3.1 Tekniska förutsättningar och prestanda 

Kompressorkylmaskiner bygger på samma princip som kylskåp och 
värmepumpar9. Kyla utvinns genom att utnyttja ett köldmediums 
förångningsvärme vid olika tryck som flyttar värmeenergi från en kall reservoar 
till en varmare reservoar (värmesänka10).  

  

                                                           
9 Profu 2013 avsnitt 2.1 
10 Kylmedie av någon form, kan vara en sjö, växlare eller liknande. 
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Figur 2 Principskiss för funktionen hos en kompressorkylmaskin. 

 

Källa: Profu 2013 

• I kompressorn, som drivs av el, tillförs arbete, det gasformiga köldmediet 
pumpas till ett högre tryck och temperatur.  

• I kondensorn avges värme till värmesänkan när köldmediet kondenseras 
(övergår till vätskefas).  

• Därefter sänks trycket på vätskan i en ventil samtidigt som temperaturen 
sänks.  

• I förångaren övergår värme från värmekällan till köldmediet som 
förångas. På så sätt kyls kylbäraren (vatten) ner till önskad temperatur 
och kan sedan distribueras till kylsystemet i lokaler eller fjärrkylanätet. 
 

Effektiviteten för en kompressorkylmaskin beror på temperaturnivåerna i 
kondensorn och förångaren samt effektiviteten i kompressorn.  

2.3.2 Ekonomi 

Investeringskostnaderna för en kylanläggning med kompressorkyla beror på valet 
av kylmaskin, kylmedelskylare, byggnation av kylcentral, rördragning, installation 
samt projektering. Sett utifrån valet av kylmaskin varierar investeringskostnaderna 
beroende på om det avser en luftkyld eller vätskekyld maskin. Utöver dessa finns 
det flera parametrar som påverkar den slutgiltiga kostnaden som till exempel om 
det ska finnas möjlighet till värmeåtervinning, hur effektiv kylmaskinen ska vara 
och vilken typ av kompressor som ska användas. Investeringskostnaden kommer 
att variera kraftigt beroende på vilken typ av lösning som väljs. 

I Figur 3 visas resultatet från en sammanställning av investeringskostnader för 
kompressorkyla och det är tydligt hur kostnaderna varierar med hänvisning till 
ovan resonemang.  
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Figur 3 Sammanställning över specifik investeringskostnad i kr/kW installerad effekt för 
kompressorkylmaskiner. 

 

Källa: Profu 2013 

En nyckelfärdig11 kylanläggning med vattenkyld kompressorkylmaskin inklusive 
kylmedelskylare, övrig utrustning samt installation och drifttagning kostar ungefär 
1980 kr/kW installerad effekt och kostnaden för en nyckelfärdig luftkyld 
kompressorkylmaskin är omkring 1470 kr/kW installerad effekt. Som nämnts 
tidigare beror kostnaden för en anläggning på vad som ingår. En nyckelfärdig 
anläggning ligger generellt i kostnadsintervallet 1400-3500 kr/kW installerad effekt. 

 Kylvärmepump 2.4
Tekniken bakom en kylvärmepump är densamma som för en 
kompressorkylmaskin där den avgivna värmen nyttiggörs från en kondensor. För 
en kylvärmepump kan det vara bra att skilja på följande varianter: 12 

• Värmepump: Dimensionering av en anläggning och produktion anpassas till 
värmebehovet, och kyla ses som en nyttig biprodukt.  

• Kompressorkyla med värmeåtervinning: Dimensionering av en anläggning och 
produktion anpassas till kylbehovet och den producerade värmen ses som en 
nyttig biprodukt.  

Funktionen för värmepumpen är densamma som för en kompressorkylmaskin, se 
Figur 2. Kylan utvinns genom att utnyttja ett köldmediums förångningsvärme vid 
olika tryck som flyttar värmeenergi från en värmekälla till en värmesänka.  

En värmepump behöver en tillgänglig värmekälla för att producera värme till rätt 
temperaturnivå, i vissa fall räcker varmluften i fastigheten. Dock krävs det oftast 
att en ytterligare värmekälla används när kylbehovet är lägre som på vintern när 

                                                           
11 Exklusive rördragning på kylmedelssidan och projektering, projektledning. Inga kostnader för 
byggnation av kylcentral ingår. Kostnaden kan sägas motsvara en utförandeentreprenad AB04 där 
beställaren står för projektering. 
12 Profu 2013 avsnitt 2.2 
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värmebehovet är som störst. I dessa fall kan luft, ytvatten eller energibrunnar13 
(bergvärme) användas som värmekälla. För större kunder är det vanligt att värme 
tas från berggrunden genom att borra energibrunnar. Värmepumpar 
dimensioneras ofta för att täcka viss del av effektbehovet och kompletteras med en 
spetslastanläggning som antingen kan vara fjärrvärme, pelletspanna eller elpanna.  

2.4.1 Tekniska förutsättningar och prestanda 

För värmepumpar är köldfaktorn oftast lägre än i renodlade kylmaskiner då 
temperaturskillnaden mellan förångning och kondensation är större. En del 
värmepumpar kan ställas om för att helt och hållet producera kyla på sommaren 
när behovet av värmeproduktion är lägre. Kompressorkylanläggningar med 
värmeåtervinning har av samma anledning lägre kylfaktor än utan 
värmeåtervinning. 

2.4.2 Ekonomi 

För att installera en värmepump tillkommer investeringskostnader för spetslast 
och anpassning för värmesystemet, exempelvis ackumulatortank och 
varmvattenberedare. För bergvärmepumpar tillkommer även kostnader för 
borrning av energibrunnar. I jämförande situationer med andra kyllösningar är det 
dock viktigt att jämföra mot totalkostnaden för både kyla och värme istället för 
enbart kyla. Investeringskostnaden för en bergvärmepump inklusive spetslast 
uppskattas till 5 000 kr/kW installerad effekt exklusive energibrunn och 8 500 
kr/kW installerad effekt inklusive energibrunn. 

 Absorptionskyla 2.5
Den grundläggande principen för kompressorkyla och absorptionskyla är 
densamma, värme tas upp från en låg temperatur och avges vid en hög 
temperatur. Den huvudsakliga skillnaden är att absorptionskyla drivs av värme 
istället för el och att kompressorn har bytts ut mot en absorbator, generator och 
pump. Processen för hur kyla utvinns genom absorption beskrivs i Figur 4.14 

                                                           
13 För att kunna utvinna värmen i berggrunden borras ett hål, eller energibrunn, upp till 200 meter ner i 
marken. I hålet förs sedan en dubbelvikt slang ner som är fylld med vatten och frostskyddsvätska 
(glykol). Vätskan är kall och värms sedan upp av värmen som finns naturligt djupt ner i marken. 
14 Profu 2013 avsnitt 2.3 
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Figur 4 Principskiss för funktionen hos en absorptionskylmaskin 

 
Källa: Profu 2013 

• Från förångaren leds köldmediet (vatten) in i absorbatorn där det 
absorberas av en saltlösning. Värme avges som kyls bort.  

• Den utspädda saltlösningen pumpas till generatorn samtidigt som trycket 
höjs.  

• I generatorn förångas vatten från saltlösningen, som blir mer 
koncentrerad, och leds vidare till kondensorn.  

• Den koncentrerade saltlösningen, som skapas i generatorn, återförs till 
absorbatorn efter att trycket sänkts. 

2.5.1 Tekniska förutsättningar och prestanda 

Temperaturen på drivvärmen beror på vilken typ av saltlösning som används i 
processen, ofta anges temperaturnivåer mellan cirka 75-140 °C. Vid drift i 
anläggningar för fjärrkyla med fjärrvärme används ofta så kallade lågtemperatur 
absorptionskylmaskiner med en drivvärmetemperatur på cirka 80 °C.  

En vanlig köldfaktor för absorptionskylmaskiner som används vid produktion av 
fjärrkyla är 0,7. Köldfaktorn beräknas som levererad kyla per använd värme och el, 
där värmeanvändningen är mycket större än elanvändningen. Generellt sett är 
köldfaktorn högre med högre temperatur på drivvärmen. Liksom för 
kompressorkylmaskiner behövs en värmesänka i form av frikyla, kyltorn eller 
kylmedelskylare. 

Vid användning av absorptionskylmaskiner i ett fjärrvärmenät är det viktigt att 
beakta att inte returtemperaturen från fastigheten blir för hög. Höga 
returtemperaturer leder till sämre effektivitet i fjärrvärmenätet. Därför har vissa 
leverantörer lagt en extra avgift till kunder med för höga returtemperaturer. 

2.5.2 Ekonomi 

För absorptionskylmaskiner är det stor skillnad i investeringskostnad för små och 
stora anläggningar. I Figur 5 visas den specifika investeringskostnaden som 
funktion av installerad kyleffekt.  
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Figur 5 Specifik investeringskostnad i kr/kW installerad effekt för absorptionskylmaskiner. 

 
Källa: Profu 2013 

En nyckelfärdig15 kylanläggning med absorptionskylmaskin inklusive vått kyltorn 
samt installation och drifttagning kostar cirka 4500 kr/kW installerad effekt. En 
nyckelfärdig anläggning kostar cirka 3500 kr/kW installerad effekt beroende på 
storlek. I storleksordningen 300 kW ligger kostnaden grovt uppskattat kring 5000 
kr/kW installerad effekt. 

 Frikyla 2.6
Med frikyla menas att en fri värmesänka16 eller en fri energikälla utnyttjas för 
kyländamål. Tekniken förutsätter dessutom att kyllösningen inte är mindre 
energieffektiv än ett konventionellt alternativ och att kylbehovet ska tillgodoses. 
Det finns flera olika alternativ för frikyla som exempelvis frikyla från uteluft, 
frikyla från sjöar och vattendrag, mark och grundvatten samt snö.17 

2.6.1 Tekniska förutsättningar och prestanda 

Den principiella utformningen av ett frikylasystem är att kundens kylinstallation 
värmeväxlas direkt eller indirekt mot en kall reservoar. Generellt sett används 
enkla tekniska lösningar för frikyla som i stort sett endast kräver pumparbete som 
insats. Nedan beskrivs funktionen för ett antal frikyla alternativ:  

Frikyla från uteluft: När utetemperaturen är tillräckligt låg kan uteluft utnyttjas 
som värmesänka. Detta är främst ett alternativ vid luftburen kyla då ett 
vattenburet system kräver lägre utetemperatur. Luftburen kyla kan distribueras 
vid cirka 16 °C jämfört med 8 °C vid vattenburen kyla. Uteluft kan användas i 
öppet kyltorn, evaporativ kylmedelskylare eller torr kylmedelskylare. 

Frikyla från sjöar och vattendrag: Bottenvatten pumpas från sjöar och vattendrag 
när vattentemperaturen är tillräckligt låg för att antingen användas direkt i- eller 
                                                           
15 Exklusive rördragning på kylmedelssidan och projektering, projektledning. Inga kostnader för 
byggnation av kylcentral ingår. Kostnaden kan sägas motsvara en utförandeentreprenad AB04 där 
beställaren står för projektering. 
16 Till exempel en sjö eller havet. 
17 Profu 2013 avsnitt 2.4 
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värmeväxlas mot kylsystemet. Lösningen kräver i princip bara pumpar, rörledning 
och eventuellt värmeväxlare. 

Frikyla från mark och grundvatten: De naturligt låga temperaturerna i mark och 
grundvatten gör att de ofta används som värmesänkor i system för frikyla genom 
att borra brunnar. Antingen cirkuleras ett köldmedel i brunnar och värmeväxlas 
mot kylsystemet eller så pumpas grundvatten upp och används direkt i 
kylsystemet för att sedan återföras till marken. Det finns även lösningar där vatten 
pumpas upp på sommaren från en kall grundvattenreservoar, värms upp och 
återförs för att skapa en varm grundvattenreservoar.  

På vintern kan sedan den varma reservoaren användas som energikälla i 
värmeproduktion och sedan återföras till den kalla sidan. På så sätt skapas kyla 
och värmelager i berggrunden. Denna lösning används för energiproduktion på 
Arlandas flygplats. 

Frikyla från snö: Det finns även möjlighet att använda snölager vid produktion av 
frikyla. Under vintern samlas och lagras snö som isoleras med exempelvis träflis. 
Snön används sedan för att kyla rörledningar med vatten som sedan kan användas 
som frikyla.  

2.6.2 Ekonomi 

Kostnader för en kyllösning baserat på frikyla är kraftigt beroende på lokala 
förutsättningar. Någon bedömning av frikyla ur ett ekonomiskt perspektiv har 
därför inte varit möjlig. De kostnadsposter som kan påverka priset har dock 
identifierats och omfattar pumpar, ledningsrör, behov av borrning, värmeväxlare 
och styrsystem. 

 Sammanfattning 2.7
I detta kapitel har olika processalternativ beskrivits för att producera kyla. Nedan 
finns en sammanfattning av dessa olika alternativ och de biprodukter som uppstår 
i produktionsprocessen.  

Tabell 1 Drivmedel och biprodukter för de olika kylproduktionsmetoderna. 

Kylprocess Drivmedel Biprodukt Spill Årsköldfaktor 

Kompressorkylmaskin El - Värme 3 – 7 

Kylvärmepump El Värme  2 – 4  

Absorptionskylmaskin Värme, (el) - Värme 0,7 – 1,2 

Frikyla El -  > 10 

Källa: Profu 2013 
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 Marknadsöversikt 3

Detta kapitel beskriver marknaden för fjärrkyla i Sverige och redogör för vilka 
aktörer som är verksamma på marknaden, antal fjärrkylanät, producerad effekt 
och geografisk utbredning m.m.  

 Fjärrkylans geografiska omfattning 3.1
Under år 2012 fanns det 37 nät för produktion och distribution av fjärrkyla i 
Sverige. Tillväxten av antalet nät på marknaden har sedan 1996 ökat med ungefär 
två nät per år, se Figur 6. 

Figur 6 Antal nät med fjärrkyla 

 

Källa: Svensk Fjärrvärme 2013 

Fortum Värme samägt med Stockholms stad (Fortum Värme) är den största 
leverantören av fjärrkyla med en produktion på 421 GWh under 2012 i sitt nät i 
Stockholm/Nacka. Företaget är det enda på marknaden som producerar över 100 
GWh fjärrkyla per år. Det vanliga är att leverantörer av fjärrkyla levererar en effekt 
under 10 GWh per år. I Figur 7 visas total leverans av fjärrkyla per nät efter 
mängden producerade GWh. 
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Figur 7 Fjärrkylaleveranser per nät 

 

Källa: Profu 2013 

Fjärrkyla finns i de flesta delar av Sverige men produktionsmängden varierar 
kraftigt, se Figur 8. Stockholmsregionen är det område med störst produktionen 
vilket utgör 57 procent av den totala produktionen på fjärrkylamarknaden. De 
efterföljande länen har en ansenligt lägre produktion. 
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Figur 8 Andel producerad fjärrkyla (GWh) fördelat per län 

 

Källa: Svensk Fjärrvärme 2013 

Stockholms län är det område med störst koncentration av leverantörer av 
fjärrkyla med fem stycken producenter. I Figur 9 visas antalet företag som 
levererar fjärrkyla på marknaden fördelat per län. 

Figur 9 Antal aktiva företag på marknaden för fjärrkyla fördelat per län 

 

Källa: Svensk Fjärrvärme 2013 

Marknaden för fjärrkyla är till största delen lokaliserad i Stockholmsregionen, eller 
mer specifikt i Stockholm och Nacka kommun, där Fortum Värme levererar 
fjärrkyla till fastigheter. 
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 Marknadens omfattning 3.2
Den svenska marknaden för fjärrkyla har vuxit sedan 1996 från en total omsättning 
på 8 miljoner kronor till en omsättning på 440 miljoner kronor under 201118. 
Marknadstillväxten har i genomsnitt varit 36 procent per år under perioden, se 
Figur 10.  

Figur 10 Totala intäkter för fjärrkyla från 1996-2011 

 

Källa: Svensk Fjärrvärme 2013 

Under 2012 var den totala produktionen av fjärrkyla 898 GWh, se Figur 11. Antalet 
producerade GWh har i genomsnitt ökat med 4 procent per år mellan åren 2003 
och 2012. Tillväxten på marknaden har dock avtagit något sedan 2009. Exempelvis 
var tillväxten i levererad fjärrkyla 7 procent mellan 2008 och 2009 medan ökningen 
mellan 2011 och 2012 endast var 1 procent. Den positiva utvecklingen under de 
senaste fyra åren har bestått av att tre nya företag trätt in på marknaden. 

                                                           
18 Uppgifter saknas om intäkter för total produktion av fjärrkyla för år 2012 
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Figur 11 Total levererad fjärrkyla GWh 1996-2012 

  

Källa: Svensk Fjärrvärme 2013 

Under 2012 sålde 34 företag fjärrkyla på den svenska marknaden. Antalet 
leverantörer på marknaden har förändrats under åren. Under perioden 1996 till 
2003 var marknadsinträdet som högst. Under dessa år ökade andelen nya aktörer 
och hela 17 stycken företag trädde in på marknaden. Antalet aktörer på marknaden 
har sedan dess varit relativt stabilt för att sedan öka något under de senaste fyra 
åren, se Figur 12.  

Figur 12 Antal företag som säljer fjärrkyla i Sverige 1996-2012 

 

Källa: Svensk Fjärrvärme 2013 
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Det är ett begränsat antal kunder som köper fjärrkyla. Under 201119 uppgick 
antalet kunder till runt 1 200 stycken, se Figur 13. Det exakta antalet kunder är 
svårt att beräkna på grund av att företagen listar kunder och uttagspunkter på 
olika sätt. En kund kan ha flera uttagspunkter. Ett exempel på detta är Fortum 
Värme som har 620 abonnemang fördelat på 350 kunder. Antalet kunder är därför 
osäkert, mer sannolikt är att det finns cirka 1 000 fjärrkylakunder idag. 

Figur 13 Antal kunder som har fjärrkyla 

 

Källa: Svensk Fjärrvärme 2013 

 Marknadsandelar 3.3
Den största leverantören på marknaden för fjärrkyla är Fortum Värme med en 
marknadsandel på 47 procent, beräknat på producerade GWh under år 2012, se 
Figur 14. De fyra efterföljande aktörerna20 har avsevärt lägre marknadsandelar på 
mellan 6,5 till 9 procent. Övriga 29 aktörer har samtliga en marknadsandel under 
tre procent.21 

                                                           
19 Uppgifter saknas om antal kunder för år 2012 
20 Göteborg Energi AB, Tekniskaverken i Linköping AB, Norrenergi AB och Lunds Energikoncernen AB 
21 Eftersom marknaden för kyla inte är definierad och tydlig är det omöjligt att exakt fastställa hur stor 
andel som utgörs av fjärrkyla. Att jämföra med värmemarknaden där fjärrvärmen står för 55 % av 
värmemarknaden som helhet. 

0

200

400

600

800

1 000

1 200

1 400

1996 1999 2002 2005 2008 2011

An
ta

l k
un

de
r 



25 

 

Figur 14 Marknadsandelar (GWh) för de fem största producenterna av fjärrkyla 

 

Källa: Svensk Fjärrvärme 2012 

 Produktion 3.4
I Figur 15 visas antalet aktörer på marknaden fördelat efter levererad fjärrkyla 
under 2012. Fortum Värme hade en produktion på 421 GWh fjärrkyla och är det 
enda företaget som producerar över 100 GWh fjärrkyla per år. I intervallet 50>100 
GWh återfinns fyra aktörer som i genomsnitt levererat 66 GWh. Det flesta 
företagen på marknaden, cirka 68 procent, levererar under 10 GWh fjärrkyla per år 
vilket motsvarar 8,5 procent av den totala marknaden.  

Figur 15 Produktionsfördelning av fjärrkyla GWh 2012 

 

Källa: Svensk Fjärrvärme 2013 

De vanligaste teknikerna för att producera fjärrkyla är att använda värmepumpar 
eller frikyla, se Tabell 2. En fjärdedel av utvinningen av kyla sker i samband med 
värmeproduktion från värmepumpar vid fjärrvärmeproduktion. 
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Tabell 2 Produktion av fjärrkyla uppdelat per produktionsslag22.  

 Kylproduktion 
(GWh) 

Andel 

Kyla från värmepump 197 26 % 

Frikyla 185 24 % 

Fjärrkyla från "annan lösning"* 168 22 % 

Fjärrkyla från kylmaskin 134 17 % 

Absorptionskyla 86 11 % 

Summa 769  

Källa: Profu 2013 

De tekniker som används vid produktion av fjärrkyla skiljer sig åt mellan olika 
leverantörer och nät, se Figur 16. För företagen med en produktion över 20 GWh 
används tre eller fler produktionsslag och för elva företag används endast ett 
produktionsslag. Det vanligaste är att leverantörer av fjärrkyla använder sig av 
olika bränslen och produktionsslag beroende på säsong och behov.  

Figur 16 Andel kylproduktion från respektive produktionsslag per nät.23 

 
Källa: Profu 2013 

 

                                                           
22 I tabellen redovisas hur fjärrkyla producerades under 2012 för 85 procent av den totala produktionen. 
För den största leverantören Fortum Värme har total produktion fördelats enligt företagets miljörapport 
2012. Majoriteten av posten fjärrkyla ”från annan lösning” består av spillkyla från värmepumpar i 
Fortum Värmes fjärrkylaproduktion 
23 För de företag som är markerade i figuren (*) har uppgift om produktionsslag ej erhållits. 
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För 250 GWh, drygt 25 procent av den totala produktionen av fjärrkyla, har 
kundkategorier kunnat specificeras, se Figur 17. Av dessa 250 GWh har största 
delen, cirka 80 procent, levererats till lokaler och 20 procent till 
tillverkningsindustri. Leveranser till flerfamiljshus sker endast i mycket begränsad 
omfattning, 0,6 GWh. 

Figur 17 Inrapporterade leveranser per kundtyp.  

 
Källa: Profu 2013 

Utifrån antal kunder och total leverans av fjärrkyla har genomsnittlig kundsstorlek 
beräknats i respektive nät, se Figur 18. Den genomsnittliga storleken varierar 
mellan 25 MWh och 1 500 MWh.  

Figur 18 Medelvärde för kundstorlek per nät.  

 
Källa: Profu 2013 

0

50

100

150

200

250

300

G
W

h

Flerfamiljshus

Övriga lokaler

Offentliga lokaler

Tillverkningsindustri
inkl mineralutvinning

0 250 500 750 1000 1250 1500 1750

Borlänge Energi AB
Uddevalla Energi AB
Sundsvall Energi AB

Affärsverken Karlskrona AB
Finspångs Tekniska Verk AB

Borås Energi och Miljö AB
Falu Energi & Vatten AB

Luleå Energi AB
Eskilstuna Energi & Miljö AB

Karlshamn Energi AB
Jönköping Energi AB

Gotlands Energi AB
Ronneby Miljö och Teknik AB

Sollentuna Energi AB
Övik Energi AB

Umeå Energi AB
Kalmar Energi Värme AB

Halmstads Energi och Miljö AB
Telge Nät AB

Mälarenergi AB
Statkraft Värme AB

Vattenfall AB Värme
Öresundskraft AB

Göteborg Energi AB
Norrenergi AB

Fortum Värme, AB s.m. Stockholms stad
Växjö Energi AB

Södertörns Fjärrvärme AB
Tekniska Verken i Linköping AB

MWh/år



28 

 

 Jämförelse med marknaden för fjärrvärme 3.5
Totalt levererades 888 GWh fjärrkyla under 2011. Detta kan jämföras med 
mängden fjärrvärme under samma period som uppgick till 48 000 GWh. Den totala 
mängden fjärrkyla motsvarar därmed endast två procent av marknaden för 
fjärrvärme, se Figur 19. 

Figur 19 Total producerad fjärrkyla i GWh jämfört med fjärrvärme år 2011 

 

Källa: Svensk Fjärrvärme 2013 

Vid en jämförelse mellan fjärrvärme- och fjärrkylamarknaden utgör omsättning för 
fjärrkyla endast 1,5 procent av den totala omsättningen för fjärrvärme, se Figur 20.  

Figur 20 Omsättning för fjärrkyla och fjärrvärme i miljoner kronor 

 

Källa: Svensk Fjärrvärme 2013 
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 Kundens alternativ och kostnad 4
för kyla 

Kundens alternativ för kyla beror dels på kundens kylbehov och dels på i vilken 
situation kunden befinner sig. Med situation menas om det finns någon befintlig 
kylanläggning idag, vilket behov av kyla kunden har under olika perioder och om 
kunden har behov av både värme och kyla. 

Profu har i rapporten ”Fjärrkyla och dess konkurrerande alternativ” gjort en 
ekonomisk utvärdering av kundens alternativ för att tillgodose sitt kylbehov.24 I 
detta avsnitt beskrivs vilka faktorer som påverkar den årliga kostnaden för kyla. 
Därpå följer en redovisning av kundens alternativ för kylbehov samt alternativ för 
kyla och värme i kombination. I Profus rapport finns en mer omfattande 
redovisning med utförda känslighetsanalyser, se bilaga 1.  

 Kundens kylbehov 4.1
Generellt definieras kundens kylbehov av energibehovet och av effektbehovet.25 
För en kund som efterfrågar komfortkyla där kylbehovet varierar med 
utetemperaturen kan effektbehovet variera kraftigt mellan vinter och sommar. Det 
gäller även över dagen med effekttoppar när det är som varmast.  

Jämförs två kunder med samma energibehov, där den ena främst behöver 
komfortkyla och den andra främst behöver processkyla är det troligt att skillnaden 
mellan toppeffekt och medeleffekt är större hos kunden med behov av 
komfortkyla. Som tidigare nämnts kan effektbehovet för kunder med komfortkyla 
under sommarmånaderna variera kraftigt under en dag. I denna utvärdering 
hanteras kylbehovet som ett månadsmedelvärde, vilket innebär en kraftig 
förenkling av verkligheten.  

I kapitel 4.1.1 och 4.1.2 nedan beskrivs tre olika alternativ för kyla; fjärrkyla, 
kompressorkyla och absorptionskyla. Inledningsvis diskuteras fjärrkyla och 
genomsnittliga kostnaden för denna och i nästa avsnitt diskuteras de två andra 
alternativen och den genomsnittliga kostnaden för dessa. 

4.1.1 Kostnad för fjärrkyla 

Eftersom fjärrkylan finns på ett fåtal platser i landet är antalet företag som kan 
studeras begränsat. Av dessa är det ännu färre företag som publicerar sina priser 
offentligt. 

                                                           
24 Profu 2013 avsnitt 3 
25 Profu 2013 avsnitt 3.1.1 
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Prisstruktur i offentliga prislistor 
Prissättningen på fjärrkyla varierar mellan olika leverantörer26. Endast ett fåtal 
företag offentliggör sina prislistor för fjärrkyla. Det innebär att kostnaderna för 
fjärrkyla enbart har kunnat beräknas för fjärrkylaföretag med offentliga prislistor.27 
De fem fjärrvärmeföretag som har en offentlig prislista på sina webbplatser är: 

• Borås Energi och Miljö AB, Borås 
• Fortum Värme, Stockholm 
• Mälarenergi AB, Västerås 
• Norrenergi AB, Solna/Sundbyberg 
• Sundsvall Energi AB, Sundsvall 

Ovan nämnda företag har olika prisparametrar i sina prismodeller. Nedan följer en 
uppräkning av några parametrar som finns i modellerna: 

• Effektavgift (kr/kW): Fast avgift baserad på effektuttag, ofta föregående periods 
eller perioders toppeffekter. 

• Fast årlig avgift (kkr/år): Fast avgift, antingen generell för alla kunder eller 
baserad på kundstorlek.  

• Energiavgift (kr/MWh): Rörlig avgift baserad på årligt energiuttag, eventuellt 
differentierat per säsong. 

• Flödesavgift (kr/m3): Rörlig avgift baserad på totalt flöde under 
faktureringsperioden, eventuellt differentierat per säsong. 

Samtliga ovan nämnda företag har fasta och rörliga beståndsdelar i sina 
prismodeller. Sundsvall Energi AB är det enda företag som inte har en effektavgift. 
Deras fasta avgift är låg vilket resulterar i en prismodell som främst baseras på en 
rörlig flödesavgift.  

Två av företagen, Borås Energi och Miljö AB och Fortum Värme, har fler än en 
prismodell. I Borås Energi och Miljö AB:s tre prismodeller varierar nivåerna för 
effekt- och energiavgiften samtidigt som anslutningsavgiften varierar. Kunder med 
låga rörliga kostnader har högre anslutningsavgift. Fortum Värme, som nyligen 
offentliggjort sina prislistor, har fyra olika prismodeller som uttalat passar olika 
sorters behov av kyla (exempelvis komfortkyla eller processkyla). Ingen av Fortum 
Värmes fyra prismodeller har någon anslutningsavgift. 

Generellt sett är en fast avgift som baseras på uttagen effekt flexibel. Om 
maxeffekten förändras, vilket kan få genomslag vid effektiviseringsåtgärder, 
förändras kostnaden för effekt. Detta är inte möjligt på samma sätt vid investering 
i andra alternativ. 

En kunds uttagna effekt avgörs av hur stor temperaturdifferens som uppnås 
mellan fram- och returtemperatur, där större temperaturdifferens ger lägre flöden. 
När flödena är höga är det viktigt för leverantören av fjärrkyla att kundens 

                                                           
26 Profu 2013 avsnitt 3.2 
27 Tidigare studier gjorda på uppdrag av SFVALA-gruppen har kartlagt fjärrkylapriser i landets 30 
största kommuner. I den studien, som genomfördes första gången 2011, har ett typhus tagits fram för 
att kunna jämföra fjärrvärme, el och fjärrkylapriser. SFVALA-gruppen är ett samarbete mellan ett antal 
större fastighetsägare i Storstockholmsområdet: Stockholmshem, Statens Fastighetsverk (SFV), 
Akademiska Hus, Locum, Stiftelsen Stockholms Studentbostäder (SSSB) och Diligentia. 
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returtemperatur är tillräckligt hög. I en del kontrakt förbinder sig kunden att 
värma fjärrkylavattnet med ca 10 °C, d.v.s. differensen mellan framlednings- och 
returtemperaturen ska vara 10 °C. Det finns exempel på prismodeller där kunden 
får en bonus eller avgift beroende på hur hög temperaturdifferens är som de 
levererar.  

Tre av företagen varierar sina prisnivåer (för komfortkylakunder) beroende på om 
det är högsäsong (ofta maj-september) eller lågsäsong. 

Tabell 3 Beståndsdelar i fjärrkylaföretagens offentliga prislistor. 

 Effektavgift Fast årlig avgift Energiavgift Flödesavgift Säsongs-
differentierad 

Borås Energi och Miljö AB x  x  x 

Fortum Värme AB x x x  x 

Mälarenergi AB x  x   

Norrenergi AB x  x x x 

Sundsvall Energi AB  x  x  

Källa: Profu 2013 

Förutsättningarna för kostnaden för fjärrkyla 
I Figur 21 visas resultatet av de beräkningar som genomförts på årliga kostnader 
för fjärrkyla utifrån offentliga prislistor. I figuren visas även medel, lägsta och 
högsta pris28. De fasta kostnaderna varierar mellan 1- 75 procent med ett medel på 
cirka 30 procent. Genomsnittskostnaden för fjärrkyla för leverantörer med offentlig 
prislista är 630 kr/MWh29. Den högsta kostnaden är cirka 90 procent högre än den 
lägsta. 

                                                           
28 SFVALA-gruppens rapportutkast av Folkesson från juni 2013. SFVALA-gruppen är ett samarbete 
mellan sju större fastighetsägare i Storstockholmsområdet: Stockholmshem, Statens fastighetsverk 
(SFV), Vasakronan, Akademiska Hus, Locum, Stiftelsen Stockholms Studentbostäder (SSSB) och 
Diligentia. 
29 Medelvärdet är enbart baserat på de fem leverantörer med offentlig prislista. 



32 

 

Figur 21 Beräknat fjärrkylapris hos företag med offentlig prislista (kr/MWh). Anslutningsavgift är inte 
inkluderat i beräkningarna. Norrenergi AB har ej ingått SFVALAN-gruppens studie (2013). 

 

Källa: Profu 2013 

Förutom fasta och rörliga kostnader kan även en anslutningsavgift tillkomma när 
fjärrkyla ska installeras. Anslutningsavgiften baseras dels på abonnerad effekt, dels 
på avståndet från befintligt fjärrkylasystem. För de företag med offentliga prislistor 
som angett en nivå för anslutningsavgiften varierar den mellan 0 – 715 kr/kW.30 
Anslutningsavgiften har inte tagits med i beräkningarna ovan. 

4.1.2 Kostnad för alternativen 

I detta kapitel beskrivs de två andra alternativen till fjärrkyla kompressorkyla och 
absorptionskyla. Kostnaden för kompressorkyla och absorptionskyla jämförs också 
med kostnaden för fjärrkyla. För dessa alternativ finns inte samma underliggande 
priskonstruktioner som för fjärrkyla och inte heller offentliga prislistor. 

Kapitalkostnad för alternativen 
Kapitalkostnaden för en kylanläggning beror på den totala investeringskostnaden 
samt kundens avkastningskrav och räntekostnader.31 Den specifika 
investeringskostnaden är storleksberoende, där mindre anläggningar har en högre 
specifik kostnad. Den teknik med tydligast storleksberoende är 
absorptionskylmaskiner, som främst används i större applikationer, ofta med 
effekt över 1 MW. Den teknik med lägst investeringskostnad är fjärrkyla där 
investeringen endast består i en fjärrkylacentral. Sammanställningen i Figur 22 bör 
enbart ses som en indikation då systemgränserna kan variera mellan de olika 
studierna samtidigt som de är från olika år. 

                                                           
30 Profu 2013 avsnitt 3.2.2 
31 Profu 2013 avsnitt 3.1.2 
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Figur 22 Indikationer över investeringskostnader sammanställt från olika källor för fjärrkyla, 
kompressorkyla och absorptionskyla. 

 

Källa: Profu 2013 

Förutom ovanstående kan, beroende på lokala förutsättningar, även faktorer som 
behov av utrymme och miljöfrågor såsom vibrationer och buller innebära ökat 
investeringsbehov. Likaså kan det tillkomma kostnader för att ansluta till en högre 
effektnivå i elnätet. 

Det är en större arbetsinsats för kunden med egen kylproduktion jämfört med 
fjärrkyla. Detta avspeglas i drift och underhållskostnaderna som typiskt sett är 
högre för kompressorkyla och absorptionskyla. Drift och underhåll för 
kompressorkyla dessutom vara dubbelt så hög som drift och underhåll för 
absorptionskyla. Kostnaden för drift och underhåll för absorptionskyla är i sin tur 
dubbelt så hög som kostnaderna för fjärrkyla. Drift och underhåll kan innebära 
byte av kompressor, pumpar, reparation av läckage eller administration. Ofta 
beräknas kostnaden för årlig drift- och underhåll som en schablonartad procentsats 
av en total investering. 

Kostnad för drift av alternativen 
De studerade alternativen drivs antingen av el eller av värme. Nedan beskrivs vad 
som påverkar kostnaden för de olika energislagen.32 Kostnaden för el består av fast 
och rörlig elnätsavgift och kostnaden för elhandel inklusive skatter. Elnätsavgiften 
sätts av elnätsoperatören och består av en fast och en rörlig del. Avgiften kan vara 
densamma året om eller differentierad per säsong (hög- och låg last). Den fasta 
delen bestäms av abonnerad maxeffekt, vilket kan behöva ökas om en 
kompressorkylmaskin installeras. Den rörliga elnätsavgiften varierar ofta med 
storlek på abonnerad effekt men beräknas utifrån använd elenergi. Kostnaden för 
elhandel kan antingen följa spotpriset på el eller säkras upp genom längre avtal. 

För en kund med behov av komfortkyla som installerat en absorptionskylmaskin 
är det möjligt att driva anläggningen med fjärrvärme. Kostnaden för fjärrvärme 

                                                           
32 Profu 2013 avsnitt 3.1.3 
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består liksom kostnaden för el ofta av fasta och rörliga komponenter. Den fasta 
delen bestäms antingen av uppmätt uttagen effekt eller som en beräkning utifrån 
kategorital. Den rörliga avgiften har en del fjärrvärmeföretag differentierat efter 
säsong, de månader när värmebehovet är lågt är avgiften lägre. Eftersom 
kylbehovet för en komfortkund är störst under sommaren när 
värmeproduktionskostnaden är som lägst kan det finnas möjlighet att köpa värme 
till en låg rörlig avgift, detta beror på fjärrvärmeleverantörens prismodell. 

 Kostnadsjämförelse mellan tre alternativ för kyla 4.2
I detta avsnitt kommer kostnaden utifrån en typkund med fjärrkyla, 
kompressorkyla och absorptionskyla att jämföras med varandra. Förutsättningarna 
som använts i beräkningarna avser en given typkund med visst behov av kyla 
samt bland annat verkningsgrad, kapitalkostnad, driftskostnad.33 

4.2.1 Typkunden 

Förutsättningarna för beräkningarna speglar kundens34 alternativ för kyla vid en 
investering 2013. Kostnader har i största möjliga mån försökt vara representativa 
för år 2013, alternativt medelprisnivåer från år 201235.  

Följande antaganden har gjorts för typkunden36: 

• 500 MWh kyla 
• Max kyleffekt på 333 kW37 
• 1500 kategoritalstimmar 
• Fjärrkylaflöde på 43 000 m3/år, baserat på en temperaturdifferens på 10 °C 
• Andel av energianvändning sommar (maj-september): 60 procent  
• Andel av energianvändning vår/höst (april, oktober-november): 20 procent  
• Andel av energianvändning vinter (december-mars): 20 procent  
• Befintligt elabonnemang: 200 kW, 290 A 

I de förenklade beräkningsexemplen nedan har det antagits att typkunden har en 
kommersiell lokal i ett relativt centralt läge. En nominell kalkylränta om 7 procent 
och en avskrivningstid på 15 år har använts. 

4.2.2 Utfall av kostnadsjämförelse 

Nedan redovisas den beräknade årliga kostnaden för en typkunds kylbehov, där 
kapitalkostnaden har beräknats med en annuitetsmetod. Med de förutsättningar 
som presenterats38 är de årliga kostnaderna för kompressorkyla 100 000 kr/år 
respektive 200 000 kr/år lägre än kostnaderna för fjärrkyla och absorptionskyla. 

                                                           
33 Profu 2013, avsnitt 3 
34 Antagandena har definierats inom SFVALA-gruppen och ska representera ett stort kontorshus. Det 
kan vara av intresse att påpeka att SFVALA är Stockholmsbaserat. Typkunden kan se olika ut i andra 
delar av landet. Valet av ett SFVALA-hus som typkund har gjorts av Ei och baseras på samma grunder 
som valet av Nils Holgersson används för fjärrvärme. Syftet är att skap en igenkänningsfaktor hos 
läsaren. 
35 Inom projektet har det inte funnits möjlighet att göra prognoser för hela avskrivningstiden vilket bör 
göras i en verklig investering. 
36 Profu 2013 avsnitt 3.3.1 
37 Denna effekt har använts som dimensionerande effekt. 
38 Utförlig information om beräkningar finns i Profu 2013 avsnitt 3.3.2. 
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Absorptionskyla har avsevärt en högre kapitalkostnad jämfört med övriga 
alternativ och de högsta rörliga kostnaderna till följd av höga värmekostnader. De 
fasta kostnaderna är dock i nivå med kompressor- och fjärrkyla.  

Figur 23 Beräknad årlig kostnad för att täcka en typkunds kylbehov. Kostnaden har beräknats för fjärrkyla 
samt kompressorkyla och absorptionskyla. 

 

Källa: Profu 2013 

4.2.3 Utfall av kostnadsjämförelse med osäkerhetsintervall 

Förutsättningarna för de olika alternativen kan variera kraftigt beroende på var i 
landet jämförelsen utförs, både elnätsavgift och fjärrvärmeavgift varierar mellan 
olika företag. Därför har en kostnadsjämförelse med osäkerhetsintervall gjorts för 
att se dess påverkan. 

I Figur 24 redovisas de beräknade årliga kostnaderna för de studerade 
alternativen, inklusive det osäkerhetsintervall där kostnaderna har varierats enligt 
hög- och lågscenario, förutsatt ett konstant elhandelspris och kalkylränta.39  

Resultatet visar att den lägsta kostnaden för kyla som kan uppnås för alla tre 
alternativen beror på vilka förutsättningar som råder. Kompressorkyla är det 
alternativ som med variation enligt osäkerhetsintervallet kan uppnå de lägsta 
kostnaderna. För fjärrkyla består osäkerhetsintervallet främst av de studerade 
avgifterna för fjärrkyla. För kompressorkyla utgörs osäkerhetsintervallet främst 
variation av investeringskostnad och ökad kostnad för fast elnät då kundens 
eleffektuttag ökar.  

För absorptionskyla är osäkerhetsintervallet väldigt stort, vilket dels beror på att 
det är den teknik med störst investeringskostnad och att resultatet är starkt 
beroende av kostnaden för fjärrvärme. Det är enbart i fjärrvärmesystem med låga 
rörliga kostnader under sommaren som det kan vara konkurrenskraftigt med 

                                                           
39 Ytterligare analyser utifrån osäkerhetsfaktorer såsom elhandelspris har utförts av Profu och finns i 
Profu 2013 avsnitt 3.5.. 
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absorptionskyla. Samtidigt krävs dock att förutsättningarna för fjärrkyla och 
kompressorkyla är enligt den höga nivån i osäkerhetsintervallet. 

Konkurrenskraften för absorptionskyla hade varit tydligare i större applikationer 
när den specifika investeringskostnaden är kraftigt avtagande med 
anläggningsstorlek. 

Figur 24 Beräknad årlig kostnad för de ingående alternativen för att täcka en typkunds kyl- och 
värmebehov inklusive ett osäkerhetsintervall. 

 

Källa: Profu 2013 
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försörjning av både värme- och kyla 

I detta avsnitt kommer kostnaden för fem alternativ att jämföras med varandra 
utifrån samma typkund som i avsnitt 4.2.1 med tillägg för värmebehov. De fem 
alternativen är: 

• Fjärrkyla och fjärrvärme 
• Kompressorkyla utan värmeåtervinning och fjärrvärme 
• Absorptionskyla och fjärrvärme 
• Kompressorkyla med värmeåtervinning och fjärrvärme 
• Bergvärmepump med samtida produktion av värme och kyla och elpatron för 

spetsvärme40 

  

                                                           
40 I fallet med bergvärmepump har elpatron valts som spetslast istället för fjärrvärme. Detta motiveras 
med att prisstrukturen för fjärrvärme som spetslast varierar kraftigt i olika kommuner. Elpatron anses 
av författarna därför spegla ett mer renodlat alternativ för kunden. 
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4.3.1 Typkunden 

Utöver den specifikation som gjordes i avsnitt 4.2.1 för bara kyla gäller även 
följande:41 

• 1000 MWh värme 
• Flöde, fjärrvärme 21 400 m3/år 
• Andel av värmeenergianvändning sommar (maj-september): Tio procent. 

För att kunna beräkna andelen återvunnen värme har en lastprofil för värme och 
kylbehovet antagits, se Figur 25.42 

Figur 25 Antagen lastprofil för värme och kylbehov. 

 

Källa: Profu 2013 

4.3.2 Utfall av kostnadsjämförelse  

När kostnaden för både värme och kyla inkluderas i jämförelsen är 
kompressorkyla med värmeåtervinning det alternativ som ger lägst kostnad på 
805 000 kr/år för typkunden. För kompressorkyla utan värmeåtervinning är den 
årliga kostnaden cirka 120 000 kr/år mindre än kostnaden för bergvärme och drygt 
200 000 kr/år mindre än kostnaden för fjärrkyla och fjärrvärme. Kostnaden för 
absorptionskyla är knappt 200 000 kr högre än kostnaden för fjärrkyla, och nästan 
400 000 kr högre än kompressorkyla utan värmeåtervinning.43 

Störst investeringskostnad är det för alternativet med bergvärmepump, dock är 
den rörliga kostnaden för värme låg jämfört med fjärrvärme vilket gör det till ett 
av de mer konkurrenskraftiga alternativen. 

  

                                                           
41 Profu 2013 avsnitt 3.4 
42 Utvärderingen har enbart gjorts med månadsupplösning på lastprofilen. Det kan ha stor inverkan på 
resultatet om tidsupplösningen förändras till dagar eller timmar. 
43 Liksom tidigare har kapitalkostnaden beräknats med annuitetsmetoden med en real ränta på 6,8 % 
och 15 års avskrivning. 
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Figur 26 Beräknad årlig kostnad för att täcka en typkunds kyl- och värmebehov för alternativen fjärrkyla, 
kompressorkyla med och utan värmeåtervinning, absorptionskyla samt bergvärmepump. 

 

Källa: Profu 2013 

Liksom för utvärderingen med enbart kyla kan förutsättningarna för de olika 
alternativen variera kraftigt beroende på var i landet jämförelsen utförs. Därför har 
detta gjorts även för dessa alternativ genom två olika beräkningar för att på så sätt 
skapa ett osäkerhetsintervall.  

4.3.3 Utfall av kostnadsjämförelse med osäkerhetsintervall 

I detta avsnitt redovisas de beräknade årliga kostnaderna för de studerade 
alternativen, inklusive det osäkerhetsintervall där kostnaderna har varierats enligt 
högkostnads- och lågkostnadsscenario förutsatt ett konstant elhandelspris och 
samma kalkylränta.  

Som antyds av osäkerhetsintervallen kan alla alternativ resultera i lägsta årliga 
kostnad för kunden beroende på vilka förutsättningar som råder. Det alternativ 
som kan ge lägst kostnad är kompressorkylmaskin inklusive värmeåtervinning. 
Även om det kan anses vara jämt mellan de olika alternativen sticker 
absorptionskyla ut som ett alternativ med högre kostnader, då det enbart är 
konkurrenskraftigt i det lägre kostnadsintervallet. Som diskuteras tidigare är 
investeringskostnaden relativt hög för små anläggningsstorlekar. 
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För alternativen med fjärrkyla, kompressorkyla utan värmeåtervinning och 
absorptionskyla utgörs osäkerhetsintervallet av samma poster som när enbart kyla 
betraktades, men med ett utökat osäkerhetsintervall på grund av variationer i 
fjärrvärmeavgiften. För alternativet med bergvärmepump utgörs 
osäkerhetsintervallet främst av variation av investeringskostnad och ökad fast 
elnätsavgift till följd av ökat effektuttag.  

Figur 27 Beräknad årlig kostnad för de ingående alternativen för att täcka en typkunds kyl- och 
värmebehov inklusive ett osäkerhetsintervall. 

 

Källa: Profu 2013 
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 Vilka åtgärder skulle kunna 5
stärka kundens och 
konsumentens ställning? 

I detta kapitel analyseras marknaden för fjärrkyla utifrån marknadens struktur, 
omfattning och ur ett kundperspektiv. Vidare analyseras möjliga åtgärder som kan 
stärka kundens ställning på marknaden. 

 Marknaden för fjärrkyla är en begränsad marknad 5.1
Utvecklingen av marknaden för fjärrkyla utvecklades i snabb takt från 1996 och 
fram till början av 2000-talet, därefter har utvecklingen avtagit. Mängden fjärrkyla 
som levererades ökade från 71 GWh/år under 1996 till 898 GWh/år under 2012. 
Mellan 2008 och 2009 ökade mängden levererad fjärrkyla med sju procent medan 
ökningen mellan 2011 och 2012 endast var en procent. Under de senaste fyra åren 
har marknadsutvecklingen avtagit. Små nya aktörer har dock tillkommit under 
perioden. 

Marknaden för fjärrkyla består av ett trettiotal företag som sammantaget 
producerar cirka 0,9 TWh kyla per år till drygt 1 000 kunder. Detta är en 
förhållandevis begränsad marknad jämfört med marknaden för fjärrvärme där 
drygt 200 företag levererar cirka 50 TWh värme per år till 300 000 kunder. Den 
totala omsättningen på marknaden för fjärrkyla är cirka 440 miljoner kronor vilket 
kan jämföras med omsättningen på fjärvärmemarknaden som är cirka 29 miljarder. 
Utifrån levererad volym motsvarar fjärrkyla 2 procent av marknaden för 
fjärrvärme och utifrån omsättningen endast 1,5 procent. 

Utbudet av fjärrkyla är ojämnt fördelad över landet. Större delen av produktionen 
finns i Stockholmsregionen, produktionen utgör 57 procent av den totala 
marknaden. Den största leverantören på marknaden är Fortum Värme med en 
marknadsandel på 47 procent. Företaget har ett fjärrkylanät i Stockholm och Nacka 
med en total produktion på 421 GWh/år. Fortum Värme är den enda producenten 
av fjärrkyla som har en produktion som överstiger 100 GWh/år. De flesta 
leverantörer på marknaden har en produktion på mindre än 10 GWh/år. 

Det finns flera olika sätt att producera fjärrkyla och det vanligaste sättet är att 
använda en värmepump eller frikyla. Dessa produktionssätt står tillsammans för 
50 procent av produktion av fjärrkyla på den svenska marknaden. 

De kunder som köper fjärrkyla är primärt fastighetsföretag och 
tillverkningsindustrier. Den största delen av den levererade fjärrkylan används 
som komfortkyla för att kyla lokaler. Användning av fjärrkyla i privatbostäder är 
ovanligt och enskilda konsumenter förekommer inte som direkta kunder. Däremot 
finns ett fåtal flerbostadshus som kunder på fjärrkylamarknaden. Under 2012 stod 
denna kundgrupp endast för 0,6 GWh per år av de totala leveranserna vilket 
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motsvarar 0,07 procent av marknaden. Detta kan jämföras med marknaden för 
fjärrvärme där 90 procent av flerbostadshusen är fjärrvärmekunder.  

Ei kan konstatera att marknaden för fjärrkyla är relativt begränsad och att den 
tidigare kraftiga expansionen på marknaden nu är marginell. Mängden fjärrkyla 
som levereras är begränsad och antalet kunder likaså. Produktionen av fjärrkyla 
är huvudsakligen lokaliserad i Stockholmsregionen där de kunderna är 
fastighetsföretag som primärt efterfrågar komfortkyla. Småhus dvs. konsumenter 
förekommer inte som kundgrupp. Däremot finns ett begränsat antal 
flerbostadshus med fjärrkyla och därmed konsumenter som indirekta kunder. 
Marknaden för fjärrkyla är därför huvudsakligen en marknad mellan företag. 

 Kunderna på marknaden för fjärrkyla har relativt stark 5.2
ställning 

Priset på fjärrkyla visar på stora variationer som är starkt beroende av lokala 
förutsättningar i varje nät. Fjärrkylapris, kostnaden för elnätsavgift och kostnaden 
för drift är några av de faktorer som kan variera lokalt och har stor påverkan på 
den totala kostnaden. Det genomsnittliga priset för fjärrkyla är 630 kr/MWh men 
det finns stora variationer i prissättningen där den det högsta priset är 90 procent 
högre än den lägsta. Det innebär att det är svårt att fastställa ett genomsnittligt pris 
för fjärrkyla i landet och det blir därmed svårt att jämföra olika aktörers priser. 
Utöver det finns det inte någon enhetlig prisstruktur eller priskonstruktion utan 
företagen på marknaden använder sig av olika prismodeller.  

Fjärrkyla är den teknik som har lägst investeringskostnad i förhållande till andra 
kylalösningar. Orsaken till det är att kunden endast behöver investera i en 
värmeväxlare i källaren istället för att köpa en stor kylmaskin som krävs för 
kompressorkyla och absorptionskyla. Utöver det innebär de två alternativen 
kompressorkyla och absorptionskyla högre kostnader och kräver mer eget arbete 
när det kommer till drift och underhåll. Till exempel måste kunden själv i dessa fall 
säkerställa att kylmaskinen fungerar optimalt och att den kylda luften håller rätt 
temperatur.  

Vid en jämförelse mellan de olika kylteknikerna som står kunden till buds på 
marknaden är kompressorkyla, med eller utan värmeåtervinning, den teknik som 
innebär lägst kostnader. Den årliga kostnaden för att täcka kylbehovet för en stor 
kontorsfastighet (500 MWh, kyla) är enligt ett referensfall 235 000 kr/år med 
kompressorkyla, 320 000 kr/år med fjärrkyla, och 530 000 kr/år med 
absorptionskyla. Det innebär att det finns substitut till fjärrkyla som kunden kan 
välja bland. Möjligheten att välja mellan olika alternativ på marknaden ger kunden 
en viss marknadsmakt som kan bidra till att hålla priser nere på fjärrkyla. 

Ei har samtalat med olika aktörer på marknaden och den sammantagna bilden från 
dessa är att marknaden i de flesta fall fungerar bra. Kunderna upplever att de har 
möjlighet att påverka avtalets utformning och priset på fjärrkyla. Dessutom menar 
aktörerna att de i samarbete med leverantören kan komma fram med olika 
lösningar för att optimera befintlig last, temperatur, värme- och kylbehov. Genom 
att fjärrkylakunder har möjligheter att välja andra alternativ för kyla, söka nya 
lösningar och skapa förutsättningar för att räkna hem förändringar i byten av 
kylanläggningar minskar de inlåsningseffekterna som kan uppstå för t.ex. 
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fjärrvärmekunder. Detta bidrar till att stärka kundernas marknadsmakt och 
konkurrensen. 

Trots att det generella intrycket är att marknaden fungerar bra finns det situationer 
där kunderna känner sig utsatta och har en liten möjlighet att påverka priset eller 
den efterfrågade kapaciteten. Det är främst när prissättningen är baserad i 
förhållande till andra alternativa tekniker, det vill säga, när priset inte speglar de 
faktiska kostnaderna för fjärrkylan. Några kunder har i områden där 
alternativprissättning tillämpas uppgett till Ei att de börjat undersöka alternativa 
lösningar till fjärrkyla. Detta grundar sig dels på den alternativa prissättningen, 
vilket i slutänden innebär att kunden inte kan påverka sin kostnad, dels på att 
prissättningen förändrats för de anslutningskostnader som tidigare betalats separat 
och nu istället inkluderas i priset. Effekten av denna förändring drabbar 
huvudsakligen befintliga kunder som redan har fjärrkyla installerad, kunderna får 
i princip betala anslutningskostnaden två gånger.  

Dock tyder möjligheten för kunden att överväga att investera i annan teknik på att 
det finns tillgång till substitut, som ger fjärrkylakunderna en större tillgång till 
konkurrens än kunderna på fjärrvärmemarknaden. 

Kunderna på marknaden för fjärrkyla är relativt stora fastighetsföretag som 
efterfrågar komfortkyla. Kunderna har tillgång till konkurrerande substitut som 
under vissa förutsättningar är billigare än fjärrkyla, vilket stärker deras 
förhandlingspositioner mot leverantörerna. Ei:s sammanfattande bedömning är 
därför att kunderna har en relativt stark ställning i förhållande till leverantörerna 
av fjärrkyla som delvis motverkar effekterna av leverantörernas dominerande 
ställning.  

 Analys av möjliga åtgärder på marknaden 5.3
Fjärrkyla distribueras i nät som är nedgrävt i marken inom ett avgränsat 
geografiskt område. Att anlägga ett sådant nät är förenat med höga initiala fasta 
kostnader och därefter låga rörliga kostnader och förutsätter att ett enskilt företag 
själv kan agera på marknaden för att uppnå skalfördelar. Marknaden för fjärrkyla 
uppvisar egenskaper som är typiska för ett naturligt monopol. Förutsättningarna 
är sådana att ingen annan aktör skulle kunna träda in på marknaden och uppnå 
skalfördelar och samtidigt konkurrera med den etablerade aktören. 

Det innebär att en etablering av ett parallellt fjärrkylanät inte skulle vara 
samhällsekonomiskt effektivt utan leda till högre kostnader för samhället och 
kunderna. Av denna anledning etableras endast ett fjärrkylanät inom enskilda 
geografiska områden vilket leder till att kunderna endast har möjlighet att vända 
sig till en leverantör av fjärrkyla. Detta kan skapa problem genom att kundernas 
förhandlingsutrymme, vad gäller prissättning och tekniska förutsättningar, mot 
leverantören begränsas.  

Fjärrkylakunderna har dock andra alternativ för kyla, som till exempel 
kompressorkyla, som alternativ vid förhandlingar med leverantören av fjärrkyla. 
Eftersom kunderna är fastighetsföretag med tillgång till kapital förbättras 
förhandlingsläget ytterligare eftersom dessa kunder har möjligheter att investera i 
egna kylmaskiner.  



43 

 

I förarbetena till fjärrvärmelagen valde regeringen att inte omfatta verksamheter 
med fjärrkyla i regleringen för fjärrvärmelagen.44 Så som Ei konstaterat ovan ansåg 
även regeringen att kunderna för fjärrkyla hade en stark ställning på marknaden 
jämfört med fjärrvärmekunderna. Det förelåg därmed inte ett lika starkt behov av 
att skydda kunderna för fjärrkyla som inom fjärrvärmeområdet. Dessutom 
påpekades det att fjärrkylan inte har samma dominerande ställning som 
fjärrvärme. 

Ei har konstaterat i tidigare avsnitt att kunderna anser att marknaden i stort 
fungerar och att de har en god förhandlingsposition mot leverantörerna av 
fjärrkyla. Något generellt önskemål om att fjärkyla skulle omfattas av 
fjärrvärmelagens reglering har inte framförts från de kunder Ei haft kontakt med. 
Däremot efterfrågar kunderna en ökad transparens på marknaden vad gäller 
information om leverantörernas verksamhet och om deras drift- och 
affärsförhållanden. Det skulle innebära att kunderna skulle få en mer tydlig 
uppfattning om vad som bör ingå i prissättningen av fjärrkyla. Exempelvis så kan 
de kunder som efterfrågar fjärrkyla endast få tillgång till fem leverantörers 
offentliga prisuppgifter som idag publicerar på deras webbplatser. En ökad 
transparens skulle här skapa en ökad trygghet och ett ökat förtroende för 
marknaden som på lång sikt skulle kunna bidra till ett positivt investeringsklimat.  

En åtgärd som skulle bidra till en öka transparensen och insyn i nätägarnas 
verksamhet är att införa en skyldighet för leverantörerna av fjärrkyla att 
särredovisa sin verksamhet. Detta skulle ge kunderna ett underlag inför 
förhandling med leverantörerna av fjärrkyla som skulle bidra till en bättre 
förhandlingsposition genom att detaljer om verksamheten kan analyseras. 
Särredovisning skulle även göra det möjligt för kunderna att jämföra 
kostnadsstrukturen för olika leverantörer av fjärrkyla och uppskatta rimligheten i 
prissättningen.  

En konsekvens av införandet av en skyldighet att särredovisa är att det kan bli 
betungande för leverantören. Åläggandet och uppfyllandet av skyldigheten 
innebär en ökning av administrativa kostnader för leverantören. Denna kostnad 
måste stå i proportion till det syfte och till det som ska uppnås med skyldigheten 
om den ska införas.  

Den åtgärd som Ei bedömer skulle kunna stärka kundernas ställning och öka 
transparensen på marknaden för fjärrkyla är att införa en skyldighet för 
leverantörerna att särredovisa sin verksamhet. Ett krav på särredovisning skulle 
dock innebära ökade administrativa kostnader för företagen och därmed ökade 
kostnader för kunderna. Ei bedömer att ett krav på särredovisning i dagsläget 
skulle vara oproportionerligt i förhållande till det avsedda syftet.  

Ei gör därför bedömningen att någon åtgärd för att stärka kundernas ställning på 
marknaden i dagsläget inte är motiverad. 

                                                           
44 Proposition 2007/08:60 Fjärrvärmelag m.m. s. 68f. 
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Sammanfattning 
Profu fått i uppdrag av energimarknadsinspektionen att göra en inventering av 
fjärrkyla och dess alternativ. I uppdraget har det ingått att redogöra för fjärrkyla 
och kundens alternativ till fjärrkyla samt övergripande och kortfattat beskriva hur 
dessa fungerar. Utredningen ska redogöra för kundens ungefärliga prisbild för 
respektive alternativ samt redovisa vilken typ av bränsle som används för 
respektive alternativ.  

Förutom fjärrkyla beskrivs kompressorkyla (eldriven kyla), absorptionskyla 
(värmedriven kyla) och frikyla (kyla från exempelvis uteluft, sjöar eller 
grundvatten) översiktligt.  

Medelpriset för fjärrkyla för leverantörer med offentliga prislistor är 630 kr/MWh. 
Det är dock en stor variation mellan den högsta och lägsta prisnivån; den högsta 
prisnivån är 90 % högre än den lägsta prisnivån. Prisnivåerna i utredningen liknar 
resultat som framkommit i andra studier som inkluderar fler prisuppgifter. 

Den årliga kostnaden för att täcka en stor kontorsfastighets kylbehov (500 MWh, 
kyla) är enligt ett referensfall 320 000 kr/år med fjärrkyla, 235 000 kr/år med 
kompressorkyla och 530 000 kr/år med absorptionskyla.  

Den årliga kostnaden för att täcka en stor kontorsfastighets kyl- och värmebehov 
(500 MWh kyla, 1000 MWh,värme) med fjärrkyla och fjärrvärme är i ett referensfall 
1 000 000 kr/år. För övriga alternativ varierar kostnaden mellan 805 000 kr/år och 
1 210 000 kr/år, där kompressorkyla med värmeåtervinning och fjärrvärme ger 
lägst kostnader och absorptionskyla med fjärrvärme högst kostnader. Då det går 
att återvinna spillvärmen kan kompressorkyla enligt referensfallet ytterligare öka 
sin konkurrensfördel gentemot fjärrkyla. 

Resultaten i den ekonomiska utvärderingen är kraftigt beroende på de lokala 
förutsättningar som gäller i det specifika fallet. Fjärrkylapris, ökad kostnad för 
elnätsavgift och kostnad för drivvärme är de faktorer som kan variera lokalt och 
har stor påverkan för resultatet. När värmebehovet inkluderas i jämförelsen får 
även fjärrvärmepriset stor inverkan på resultatet.  

Ytterligare en faktor som har stor påverkan på resultatet är kapitalkostnaden, 
vilken dels beror på val av teknik, dels på räntekostnader och tid för avskrivning. 
Den specifika investeringskostnaden per installerad effektenhet för en 
kylinstallation i en stor kontorsfastighet, med ett kylbehov på 500 MWh, är högst 
för absorptionskyla och lägst för fjärrkyla. En känslighetsanalys där 
investeringskostnaden varieras med +/- 20 % har en stor inverkan på 
konkurrensfördelen för de olika teknikerna. 

Alternativet med absorptionskyla är i de flesta fall ej konkurrenskraftigt för den 
typkund som använts i den ekonomiska jämförelsen. Tekniken är främst avsedd 
för större applikationer och då det finns tillgång till billig värme. 
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1 Inledning 
1.1 Bakgrund och uppdragsbeskrivning 
Energimarknadsinspektionen har fått ett regeringsuppdrag att kartlägga marknaden för 
fjärrkyla. Kartläggningen avser marknadsstorlek, aktörer, konkurrenssituation och pris 
i förhållande till konkurrerande alternativ. I samband med detta har Profu fått i 
uppdrag att göra en inventering av fjärrkyla och dess alternativ. Följande har ingått i 
uppdraget: 

• Redogöra för fjärrkyla och alternativ till fjärrkyla 
• Övergripande och kortfattat beskriva hur dessa fungerar 
• Redogöra för kundens ungefärliga prisbild för respektive alternativ 
• Redovisa vilken typ av bränsle som används för respektive alternativ 

Utredningen har fokuserat på att beskriva fjärrkyla och dess alternativ ur en kunds 
perspektiv; både vad det gäller teknikbeskrivning och ekonomisk jämförelse.  

Alla priser och kostnader har i studien angivits exklusive moms. 
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1.2 Fjärrkyla i Sverige 
År 2012 producerades 900 GWh fjärrkyla i Sveriges 37 fjärrkylanät. I Figur 1visas total 
leverans per fjärrkylanät. 

Figur 1 Fjärrkylaleveranser per nät. Observera att x-axeln är bruten för Fortum 
Värme AB. (Svensk Fjärrvärme, 2013). 

 

 

I Tabell 1 redovisas hur fjärrkyla producerades år 2012 enligt inrapporterad statistik till 
Svensk Fjärrvärme (2013). För 85 % av den totala produktionen finns redovisning på 
produktionsslag. För den största leverantören, Fortum Värme AB samägt med 
Stockholms stad, har total produktion fördelats enligt företagets miljörapport 2012 
(2013). Mest kyla produceras i samband med värmeproduktion från värmepumpar 
följt av frikyla.  
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Tabell 1 Produktion av fjärrkyla uppdelat per produktionsslag. (Svensk Fjärrvärme, 
2013) 

 Kylproduktion 
(GWh) 

Andel 

Kyla från värmepump 197 26% 

Absorptionskyla 86 11% 

Fjärrkyla från kylmaskin 134 17% 
Frikyla 185 24% 

Fjärrkyla från "annan lösning"* 168 22% 

Summa 769  

*Majoriteten av posten fjärrkyla ”från annan lösning” består av spillkyla från 
värmepumpar i Fortum Värme ABs fjärrkylaproduktion. 

I Figur 2 visas andelen kylproduktion från respektive produktionsslag per nät. De 
bolag som är markerade i figuren (*) har uppgift om produktionsslag ej erhållits. De 
fjärrkylabolag med produktion över 20 GWh har tre produktionsslag eller fler. Elva av 
24 bolag har endast ett produktionsslag. 

Figur 2 Andel kylproduktion från respektive produktionsslag per nät. (Svensk 
Fjärrvärme, 2013) 
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För drygt 25 % av leveranserna har typ av kund specificerats. Av dessa har knappt 80 
% har levererats till lokaler och drygt 20 % till tillverkningsindustri. Leveranser till 
flerfamiljshus är enbart 0,6 GWh. 

Figur 3 Inrapporterade leveranser per kundtyp. (Svensk Fjärrvärme, 2013) 

 

 

Utifrån inrapporterat antal kunder och total fjärrkylaleverans har ett medelvärde för 
kundsstorlek beräknats i respektive nät (se Figur 4). Kundstorleken varierar från 25 
MWh till 1500 MWh.  

Figur 4 Medelvärde för kundstorlek per nät. (Svensk Fjärrvärme, 2013) 
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Tolv bolag har rapporterat in elanvändning och kylfaktor (levererad 
kyla/elanvändning) (se Figur 5). Kylfaktorn varierar från knappt 2 till 49. Övik Energi 
AB har den högsta kylfaktorn eftersom kylan enbart produceras genom frikyla. Tio av 
bolagen har en kylfaktor mellan 3,5 och 7. 

Figur 5 Inrapporterad Kylfaktor per nät. Observera att x-axeln är bruten. (Svensk 
Fjärrvärme, 2013) 

 

 

1.3 Studerade alternativ och avgränsningar 
Utredningen har fokuserat på att beskriva fjärrkyla och dess alternativ ur en kunds 
perspektiv; både vad det gäller teknikbeskrivning och ekonomisk jämförelse. Därför 
har fjärrkyla enbart kortfattat berörts ur en fjärrkylaleverantörs perspektiv. 

En kunds system för kyl- och värmetillförsel kan vara sammanlänkat, då det finns 
produktionsmetoder som samtidigt producerar både värme och kyla. Därför har den 
ekonomiska jämförelsen av olika kundalternativ för kyllösningar gjorts för två fall: 

• Kostnader då enbart kylbehovet försörjs 
• Kostnader då både kyl- och värmebehovet försörjs 

Mer om detta står att läsa i kapitel 3. 
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Produktionsmetoder 
De metoder för att producera kyla som beskrivs i utredningen är: 

• Kompressorkyla (eldriven kyla) 
• Absorptionskyla (värmedriven kyla) 
• Frikyla (kyla från exempelvis uteluft, sjöar eller grundvatten) 
• Kombinerad kyl- och värmeproduktion i en kylvärmepump 

I rapporten har enbart kylapplikationer som är anpassade till vattenburna kylsystem att 
studerats. Denna avgränsning görs då en kylinstallation med fjärrkyla förutsätter ett 
vattenburet kylsystem i fastigheten. Vattenburna system föredras ofta vid ombyggnad 
eller renovering (Nilsson, 2001). Med denna avgränsning studeras exempelvis ej 
följande produktionsalternativ: 

• Evaporativ kylning 
• Sorptionskylaggregat 

I utredningen har ingen hänsyn tagits till åtgärder som syftar till att minska kundens 
kylbehov, såsom att förhindra solinstrålning med solmarkiser eller persienner.  

Den ekonomiska utvärderingen avser inte att vara underlag till investeringsbeslut utan 
en allmän jämförelse mellan alternativ. Exempelvis har inte hänsyn tagits till: 

• Kringkostnader i form av byggnation av kylcentral eller anpassning av 
befintlig byggnad i form av takförstärkning.  

• Anslutningsavgift för fjärrkyla  
• Värde av alternativ användning av yta, den totala uthyrbara ytan är därmed 

antagen att vara konstant oberoende av val av kyllösning 
• Utveckling för exempelvis energipriser och räntor under avskrivningsperioden 

Fjärrkyla kontra kundproducerad1 kyla 
Fjärrkyla och kundproducerad kan produceras med samma metoder. Skillnaden ligger 
i att kyla som producerats för fjärrkyla: 

• Ofta kan göras i större skala då flera kunders står för kylbehovet 
• Kylan måste distribueras i ett ledningssystem 

Fördelar och nackdelar vid stordrift diskuteras vidare i kapitel 2.5. 

I de ekonomiska jämförelser som görs i kapitel 3.3 och 3.4 tas ingen hänsyn till 
fjärrkylaleverantörens produktionskostnader utan enbart till det angivna priset vid 
leverans till kund. 

  

                                                      
1 Med kundproducerad kyla avses kyla som produceras av en kund, det vill säga kunden har 
själv investerat i och driver en produktionsanläggning för kyla. 
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2 Kylproduktion 
I Tabell 2 sammanfattas de alternativ för kylproduktion som beskrivs i detta kapitel. 

Tabell 2 Drivmedel och biprodukter för de olika kylproduktionsmetoderna. 

Kylprocess Drivmedel Biprodukt Spill Årsköldfaktor 
Kompressorkylmaskin El - Värme 3 – 7 

Kylvärmepump El Värme  2 – 4  
Absorptionskylmaskin Värme, (el) - Värme 0,7 – 1,2 

Frikyla El -  > 10 

 

I kapitel 2.5 beskrivs fjärrkyla kortfattat. Dessutom diskuteras skillnader mellan 
kundproducerad kyla och kyla producerad för fjärrkyla. 

 

2.1 Kompressorkyla 
En kompressorkylmaskin är det alternativ som oftast avses när kylproduktion 
diskuteras. Kompressorkylmaskiner finns i hela storleksintervallet: från små maskiner 
på ett fåtal kW till stora anläggningar upp mot 1- 5 MW. De senare används av större 
industrikunder eller i fjärrkylasystem. 

Funktion 
Kompressorkylmaskiner bygger på samma princip som kylskåp eller värmepumpar. 
Genom att utnyttja ett köldmediums förångningsvärme vid olika tryck flyttas 
värmeenergi från en kall reservoar s.k. ”värmekälla” till en varmare  reservoar s.k. 
”värmesänka”. Ett principiellt flödesschema visas i Figur 6: 

• I kompressorn, som drivs 
av el, tillförs arbete – det 
gasformiga köldmediet 
pumpas till ett högre tryck 
och temperatur.  

• I kondensorn avges värme 
till värmesänkan när 
köldmediet kondenseras 
(övergår till vätskefas).  

• Därefter sänks trycket på 
vätskan i en ventil samtidigt 
som temperaturen sänks.  

• I förångaren övergår värme 
från värmekällan till 
köldmediet som förångas. 
På så sätt kyls kylbäraren 
(vatten) ner till önskad 
temperatur och kan sedan 
distribueras till kylsystemet 
i lokaler eller fjärrkylanätet 
(etc.). 

Figur 6 Principskiss för funktionen hos en 
kompressorkylmaskin.  
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För kompressorkylmaskiner måste spillvärmen från kondensorn kylas bort. Detta görs 
antingen genom att en kylmedelskylare installeras i anslutning till kylmaskinen 
(exempelvis en luftkyld torrkylare på taket eller vått kyltorn) eller med hjälp av frikyla 
(luft, sjövatten).  

Köldmediet väljs utifrån vilka temperaturer som kylmaskinen ska fungera vid. Som 
köldmedium är det vanligt att använda väte-fluor-klorföreningar eller aminer 
(Wimmerstedt, 2001), (Armatec, 2008). 

Tekniska förutsättningar och prestanda 
Effektiviteten för en kompressorkylmaskin beror på temperaturnivåerna i kondensor 
och förångare samt effektiviteten i kompressorn. Enligt Bergsten & Aronsson (2001) 
anges en typisk årsköldfaktor för kylmaskiner ofta till 3 samtidigt som följande mål 
verkar för energieffektiv drift: 

1. Lägsta möjliga skillnad mellan kondenserings- och förångningstemperatur 
2. Lägsta möjliga kondenseringstemperatur 
3. Lämpliga vattenflöden på kylmaskinens förångnings- och kondenseringssida 
4. Kontinuerlig drift och energieffektiv kapacitetsreglering 

Enligt Larsson & Nilsson (2009) kan större kompressorkylmaskiner (>1 MW) där 
spillvärmen kyls bort effektivt (med hjälp av sjövatten) komma upp i en årsköldfaktor 
på cirka 5-7. För de flesta applikationer med kyltorn ligger dock årsköldfaktorn på 
runt 3.  

Enligt ett produktblad från tillverkaren Carrier varierar energiverkningsgraden 
(årsköldfaktor) mellan knappt 3 till drygt 7 för kylmaskiner i storleksklassen avseende 
kyleffekt på 200-1800 kW. Den stora variationen beror på dimensionering av utgående 
köldbärartemperatur och ingående lufttemperatur (Carrier AB, 2013).  

Den ekonomiska utvärderingen (kapitel 3.3 och 3.4) har baserats på en kylmaskin med 
köldfaktor 3,8 vid maximal effekt utan värmeåtervinning. När anläggningen körs på 
dellast blir köldfaktorn högre; därmed har årsköldfaktorn antagits till 4,6. Vid 
värmeåtervinning sjunker årsköldfaktorn till cirka 3 (Ryhre, 2013). 

Vid installation av kompressorkyla kan det även behöva tas hänsyn till faktorer som 
utrymme i kylcentral, vibrationer och buller. 

Ekonomi 
Investeringskostnaderna för en kylanläggning för kompressorkyla beror på följande 
poster: 

• kylmaskin 
• kylmedelskylare 
• bygg av kylcentral 
• rördragning och installation 
• projektering 

Ser man enbart på kylmaskinen varierar investeringskostnaderna beroende på om det 
avser en luftkyld eller vätskekyld maskin. Ska det finnas möjlighet till 
värmeåtervinning? Hur effektiv ska den vara? Vilken typ av kompressor ska användas? 
Det finns många val som avgör den slutgiltiga kostnaden, varför 
investeringskostnaden kan variera kraftigt beroende på typ av lösning. 
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Investeringskostnader sammanställts från en rad referenser såväl i publicerade 
rapporter som personlig kommunikation (Ryhre, 2013), (Jönnervik, 2013), (Profu, 
2010) (Larsson & Nilsson, 2009), (Folkesson, 2009), (Nordman, Haglund Stignor, 
Rolfsman, Lindahl, Alsbjer, & Axell, 2010). Resultatet från sammanställningen visas i 
Figur 7. De indikerade kostnaderna varierar kraftigt vilket dels förklaras med 
ovanstående resonemang, dels att systemgränserna för att olika systemgränser har 
inkluderats i studierna.  

Figur 7 Sammanställning över specifik installationskostnad i kr/kW installerad effekt 
för kompressorkylmaskiner. 

  

 

I denna utredning har extra fokus lagts för att uppskatta investeringskostnaden för en 
anläggning dimensionerad för 333 kW (läs mer om valet av typkund i avsnitt 3.3.1). 

En nyckelfärdig2 kylanläggning med vattenkyld kompressorkylmaskin inklusive 
kylmedelskylare, övrig utrustning samt installation och drifttagning kostar enligt 
uppgift från leverantör 1980 kr/kWinstallerad effekt. En nyckelfärdig luftkyld 
kompressorkylmaskin kostar enligt leverantör 1470 kr/kWinstallerad effekt (Ryhre, 2013). 
Den luftkylda kylmaskinen ska stå utomhus, dock har inga kostnader för bygg och 
entreprenad inkluderats i prisnivån. 

Som nämnts beror kostnaden för en anläggning beroende på vad som ingår. En 
nyckelfärdig anläggning ligger generellt i kostnadsintervallet 1400-3500 kr/kWinstallerad 

effekt (Fornander, 2013). 

För kompressorkyla kan drift och underhåll exempelvis innefatta byte av kompressor, 
reparation av läckage eller administration. I en tidigare rundringning till ägare av större 
kompressorkylaanläggningar (över 1 MW) uppgavs att de årliga fasta omkostnaderna 
kan uppgå till ca 3-5 % av investeringen samtidigt som de rörliga omkostnaderna 
uppgick till ca 20 kr/MWh (Profu, 2010). Enligt Fornander (2013) är drift och 
underhåll för kompressorkyla dubbelt så högt som drift och underhåll för 
absorptionskyla.  

                                                      
2 Exklusive rördragning på kylmedelssidan och projektering, projektledning. Inga kostnader för 
byggnation av kylcentral ingår. Kostnaden kan sägas motsvara en utförandeentreprenad AB04 
där beställaren står för projektering. 
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Kostnad för drivenergi beror på hur effektiv anläggningen är. Detta diskuteras 
ytterligare i 3.1. 

2.2 Kylvärmepump 
En kylvärmepump är detsamma som en kompressorkylmaskin där den avgivna 
värmen från kondensorn nyttiggörs. För en kylvärmepump kan det vara bra att skilja 
på följande driftfall: 

• Dimensionering av anläggningen och produktionen anpassas till 
värmebehovet och kyla ses som en nyttig biprodukt. Detta kallas i rapporten 
för värmepump. 

• Dimensionering av anläggning och produktionen anpassas till kylbehovet och 
den producerade värmen ses som en nyttig biprodukt. Detta kallas i rapporten 
för kompressorkyla med värmeåtervinning. 

Funktion 
Funktionen för värmepumpen är densamma som för en kompressorkylmaskin (se 
Figur 6), d.v.s. att värme från en värmekälla flyttas från en temperaturnivå till högre 
temperatur hos värmesänkan. 

En värmepump behöver en värmekälla för att producera värme till rätt 
temperaturnivå. Om kylbehovet3 är stort kan det användas. Dock krävs oftast att en 
ytterligare värmekälla används då kylbehovet är lägre på vintern när värmebehovet är 
som störst. Som värmekälla kan då följande alternativ användas: 

• Luft 
• Vatten (ytvatten) 
• Energibrunnar (bergvärme) 

För större kunder är det vanligt att värme tas från berggrunden genom att borra 
energibrunnar.  

Värmepumpar dimensioneras ofta för att enbart täcka viss del av effektbehovet och 
kompletteras med en spetslastanläggning (exempelvis kan en anläggning som 
dimensioneras efter 60-70 % av effektbehovet täcka mer än 90 % av energibehovet). 
Spetslast kan vara antingen vara fjärrvärme, pelletspanna eller elpanna.  

Tekniska förutsättningar och prestanda 
För kylvärmepumpar är köldfaktorn oftast lägre än i renodlade kylmaskiner då 
temperaturskillnaden mellan förångning och kondensation är större. En del 
kylvärmepumpar kan ställas om för att helt och hållet producera kyla på sommaren 
när behovet av värmeproduktion är lägre. Kompressorkylanläggningar med 
värmeåtervinning har av samma anledning lägre kylfaktor än utan värmeåtervinning 
(Ryhre, 2013). 

Effektiviteten i en värmepump kan med en tumregel beskrivas som att för varje 
förbrukad enhet el produceras tre enheter värme och två enheter kyla (Larsson & 
Nilsson, 2009).  

Förhållandet mellan köldfaktor och värmefaktor uttrycks som: 

köldfaktor = värmefaktor – 1 

                                                      
3 Med andra ord att det finns värme i fastigheten som måste kylas. 
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Ekonomi 
För att installera en värmepump tillkommer investeringskostnader för spetslast och 
anpassning för värmesystemet, exempelvis ackumulatortank och varmvattenberedare. 
För bergvärmepumpar tillkommer även kostnader för borrning av energibrunnar 

I jämförande situationer med andra kyllösningar är det dock viktigt att jämföra mot 
totalkostnaden för både kyla och värme istället för enbart kyla. 

Investeringskostnaden för en bergvärmepump inklusive spetslast uppskattas i 
rapporten ”Utredning av kostnadsoptimal energieffektivisering i befintliga 
flerbostadshus” till 5000 kr/kW exklusive energibrunn och 8500 kr/kW inklusive 
energibrunnar. 

 

 

2.3 Absorptionskyla 
Absorptionskyla används främst i dag vid produktion av fjärrkyla för att kunna 
utnyttja värmeproduktionen även då värmeunderlaget i fjärrvärmesystemet sjunker. 

Funktion 
Den grundläggande principen för kompressorkyla och absorptionskyla är densamma; 
värme tas upp från en låg temperatur och avges vid en hög temperatur. Den 
huvudsakliga skillnaden är att den drivs av värme istället för el. Vid absorptionskyla 
har kompressorn bytts ut mot en absorbator, generator och pump, se Figur 8.  
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• Från förångaren leds 
köldmediet (vatten) in i 
absorbatorn där det 
absorberas av en 
saltlösning. Värme 
avges som kyls bort. 

• Den utspädda 
saltlösningen pumpas 
till generatorn 
samtidigt som trycket 
höjs. 

• I generatorn förångas 
vatten från 
saltlösningen, som blir 
mer koncentrerad, och 
leds vidare till 
kondensorn. 

• Den koncentrerade 
saltlösningen, som 
skapas i generatorn, 
återförs till absorbatorn 
efter att trycket sänkts.  

Figur 8 Principskiss för funktionen hos en 
absorptionskylmaskin. (Rydstrand, Martin, & 
Westermark, 2004) 

 

 

Tekniska förutsättningar och prestanda 
Temperaturen på drivvärmen beror på vilken typ av saltlösning som används, ofta 
anges temperaturnivåer mellan cirka 75-140 °C. Vid drift i fjärrkylaanläggningar med 
fjärrvärme används ofta så kallade lågtemperatur absorptionskylmaskiner med en 
drivvärmetemperatur på cirka 80 °C. 

Köldfaktorn beräknas som levererad kyla per använd värme och el (pumpel), där 
värmeanvändningen är mycket större än elanvändningen. Generellt sett är köldfaktorn 
högre med högre temperatur på drivvärmen. En vanlig köldfaktor för typen 
absorptionskylmaskiner som används i fjärrkylaproduktion är 0,7 (Bjurström, 
Ingvarsson, & Zinko, 2010). En köldfaktor på 0,78 uppnås i enstegsmaskiner och 1,4 i 
tvåstegsmaskiner (Thermax). Enligt Jan Ryhre på Carrier AB uppnår en 
absorptionskylmaskin i storleksordningen 300 kW en årsköldfaktor på 0,75-0,8, vilket 
även använts i utvärderingen i kapitel 3. 

Liksom för kompressorkylmaskiner behövs en värmesänka i form av frikyla, kyltorn 
eller kylmedelskylare.  

Liksom vid installation av kompressorkyla är det viktigt att beakta faktorer som 
kompetens, buller och vibrationer samt utrymme. En absorptionsvärmepump kan 
kräva dubbelt så stort utrymme som en kompressorkylmaskin (Hörnkvist, 2012) 

Vid användning av absorptionskylmaskiner i fjärrvärmenätet är det viktigt att beakta 
att inte returtemperaturen från fastigheten blir för hög. Höga returtemperaturer leder 
till sämre effektivitet i fjärrvärmenätet. Därför har vissa leverantörer lagt en extra 
avgift till kunder med höga returtemperaturer. 
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Ekonomi 
För absorptionskylmaskiner är det stor skillnad i investeringskostnad för små och 
stora anläggningar. I Figur 9 visas den specifika investeringskostnaden som funktion 
av installerad kyleffekt baserat på en rad källor (Ryhre, 2013), (Fornander, 2013), 
(Jönnervik, 2013), (Persson, 2012), (Nordman, Haglund Stignor, Rolfsman, Lindahl, 
Alsbjer, & Axell, 2010), (Larsson & Nilsson, 2009). 

 

Figur 9 Specifik investeringskostnad i kr/kW installerad effekt för 
absorptionskylmaskiner. 

 

 

I denna utredning har extra fokus lagts för att uppskatta investeringskostnaden för en 
anläggning dimensionerad för 333 kW (läs mer om valet av typkund i avsnitt 3.3.1). 

En nyckelfärdig4 kylanläggning med absorptionskylmaskin inklusive vått kyltorn samt 
installation och drifttagning kostar enligt uppgift från leverantör 4500 kr/kWinstallerad 

effekt (Ryhre, 2013).  

En nyckelfärdig anläggning kostar cirka 3500 kr/kW installerad effekt beroende på storlek. I 
storleksordningen 300 kW ligger kostnaden grovt uppskattat kring 5000 kr/kWinstallerad 

effekt (Fornander, 2013). 

Drift och underhållskostnader för absorptionskyla är enligt uppgift hälften så stora 
som drift och underhållskostnader för kompressorkyla (Fornander, 2013).  

 

I kapitel 3.1 redogörs för kostnaderna i form av drivenergi. 

 

 

                                                      
4 Exklusive rördragning på kylmedelssidan och projektering, projektledning. Inga kostnader 
för byggnation av kylcentral ingår. Kostnaden kan sägas motsvara en utförandeentreprenad 
AB04 där beställaren står för projektering. 
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2.4 Frikyla 
Med frikyla menas enligt Lindholm (2003) att en fri värmesänka eller en fri energikälla 
utnyttjas för kyländamål. Dessutom förutsätts att kyllösningen ej är mindre 
energieffektiv än ett konventionellt alternativ och att kylbehovet ska tillgodoses.  

Det finns flera olika alternativ för frikyla som tillämpas idag. Exempelvis: 

• Frikyla från uteluft 
• Frikyla från sjöar och vattendrag 
• Mark och grundvatten 
• Snö 

Funktion 
Den principiella utformningen för ett frikylsystem är att kundens kylinstallation 
värmeväxlas direkt eller indirekt mot en kall reservoar. Generellt sett är frikyllösningar 
enkla tekniska lösningar som ”enbart” kräver pumparbete som insats. Nedan beskrivs 
funktionen för ett antal alternativ baserat på Lindholm (2003): 

Frikyla från uteluft: När utetemperaturen är tillräckligt låg kan den utnyttjas som 
värmesänka. Detta är främst ett alternativ vid luftburen kyla då ett vattenburet system 
kräver lägre utetemperaturen (luftburen kyla kan distribueras vid cirka 16 °C jämfört 
med 8 °C vid vattenburen kyla). Möjligheten är större i norra Sverige än i södra 
Sverige medeltemperaturen är lägre i norr. Uteluft kan användas i öppet kyltorn, 
evaporativ kylmedelskylare eller torr kylmedelskylare. 

Frikyla från sjöar och vattendrag: Bottenvatten pumpas från sjöar och vattendrag 
då temperaturen är tillräckligt låg för att antingen användas direkt i- eller värmeväxlas 
mot kylsystemet. I sjöar håller vattentemperaturen på botten ofta 4 °C då vatten är 
tyngst vid denna temperatur. Lösningen kräver i princip bara pumpar, rörledning och 
eventuellt värmeväxlare. 

Frikyla från mark och grundvatten: De naturligt låga temperaturerna mark och 
grundvatten gör att de ofta används som värmesänkor i frikylsystem genom att borra 
brunnar. Antingen cirkuleras ett köldmedel i brunnar och värmeväxlas mot 
kylsystemet eller så pumpas grundvatten upp och används direkt i kylsystemet för att 
sedan återföras till marken. Det finns även lösningar (då de geologiska 
förutsättningarna är gynnsamma) där pumpas upp på sommaren från en kall 
grundvattenreservoar, värms upp och återförs för att skapa en varm 
grundvattenreservoar. På vintern kan sedan den varma reservoaren användas som 
energikälla i värmeproduktion och sedan återföras till den kalla sidan. På så sätt skapas 
kyla och värmelager i berggrunden. Denna lösning används för energiproduktion på 
Arlandas flygplats (Sweco, 2013). 

Frikyla från snö: Det finns exempel på att använda snölager till frikyla. På vintern 
samlas då snö som isoleras med exempelvis träflis. Detta kyler rörledningar med 
vatten som sedan kan användas som frikyla.  
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Tekniska förutsättningar och prestanda 
Ett sätt att mäta energiverkningsgrad för frikyla är, enligt Lindholm (2003), 
frikylningsgrad, som beräknas som  

𝑓𝑟𝑖𝑘𝑦𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑔𝑟𝑎𝑑 = �1 −
𝑣𝑒𝑟𝑘𝑙𝑖𝑔𝑡 𝑎𝑟𝑏𝑒𝑡𝑒

𝑎𝑟𝑏𝑒𝑡𝑒 𝑓ö𝑟 𝑑𝑒𝑛 𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙𝑎 𝑗ä𝑚𝑓ö𝑟𝑒𝑙𝑠𝑒𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠𝑒𝑛
� 

Där ett värde som är 0 eller högre innebär frikyla. En annan aspekt på en tekniks 
effektivitet är tillgängligheten hos värmesänkan, kan mätas av nyckeltalet 
frikylningspotential (Lindholm, 2003). Exempelvis har en värmesänka som har 
tillräckligt låg temperatur för att kunna utnyttjas delar av året en lägre 
frikylningspotential än en värmesänka som kan utnyttjas hela året. 

För frikyllösningar är årsköldfaktorn kraftigt högre än för konventionella kylalternativ 
då det ofta bara krävs ett pumparbete för att driva värmeväxlare. Årsköldfaktorn kan i 
effektiva system vara uppemot 50. 

Beroende på hur dimensioneringen av frikyllösningen görs och tillgängligheten hos 
värmesänkan kan frikyla behöva kompletteras med en topplasteffekt. 

Ekonomi 
Då kostnaderna för en kyllösning baserat på frikyla kraftigt beror på lokala 
förutsättningar har frikyla ej bedömts ur ett ekonomiskt perspektiv.  

Kostnadsposter som kan påverka priset har dock identifierats som: 

• Pumpar 
• Ledningsrör 
• Behov av borrning 
• Värmeväxlare 
• Styrsystem 
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2.5 Fjärrkyla  

Funktion 
Fjärrkylaleverantören kyler vatten centralt som sedan distribueras i fjärrkylans 
ledningsnät. Hos kunden värms ledningsvattnet upp i kundens fjärrkylacentral genom 
att kyla ner kundens kylsystem. Principiellt fungerar fjärrkyla tvärtom jämfört med 
fjärrvärme. 

Tekniska förutsättningar och prestanda 
Fjärrkylanät är ofta dimensionerade efter en framledningstemperatur på typiskt 6 °C 
och returtemperatur på 16 °C (ofta benämnt primärsida), dvs en temperaturdifferens 
på 10 °C. Temperaturnivåerna i kylsystemet (sekundärsidan) hos kund dimensioneras 
ofta till 8 °C / 18 °C. Många fjärrvärmebolag upplever att kunden inte värmer upp 
returvattnet tillräcklig och därför tvingas köra med en fram- och 
returledningstemperatur på 5 °C / 15 °C (Rossing, 2013).  

Den låga temperaturdifferensen mellan fram- och returtermperatur (10 °C) jämfört 
med fjärrvärme gör att flödena i distributionsnätet är typiskt sett är betydligt högre för 
fjärrkyla än för fjärrvärme. Stora flöden innebär även tyngre investeringar. 

Det finns idag ingen systematisk utredning över hur stora förlusterna är vid 
distribution av fjärrkyla (Rossing, 2013). Förlusterna beror på huruvida ledningsrören 
är isolerade eller ej samt vilken temperatur det är i marken. Under vintersäsongen kan 
det innebära negativa förluster om marken är kallare än framledningstemperaturen. 

Ekonomi 
Avgiften för fjärrkyla beskrivs närmre i kapitel 3.2. Förutom avgiften för fjärrkyla 
krävs installation av fjärrkylacentral. I Figur 10 redovisas en indikation för hur den 
specifika investeringskostnaden för en fjärrkylacentral varierar med installerad effekt. I 
investeringskostnaden ingår främst värmeväxlaryta samt styrsystem. 

Figur 10 Indikation för specifik investeringskostnad i kr/kW installerad effekt för en 
fjärrkylacentral med dimensionerande fram- och returtemperatur på 6 °C respektive 
16 °C samt 8 respektive 18 på sekundärsidan. (Johansson, 2013) 
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Jämförelse mellan kundproducerad kyla och fjärrkyla 
Kylproduktionen vid fjärrkyla sker med samma tekniker som vid kundproducerad 
kyla. Skillnaden är att vid central produktion finns ett större kylunderlag vilket ger 
möjlighet till större anläggningar och på så sätt skalfördelar i investeringskostnader. 
Ytterligare en skalfördel med större anläggningar är att de oftast har bättre 
verkningsgrad än mindre anläggningar. 

Ett större kylunderlag ger även möjlighet att få en kylproduktion baserad på ett antal 
olika tekniker, vilket ger större flexibilitet över året (exempelvis frikyla på vintern då 
den finns tillgänglig och absorptionskyla på sommaren då kostnaden för värme är låg). 
På så sätt kan lägre produktionskostnader och högre total årlig verkningsgrad uppnås 
jämfört med kundproducerad kyla. En lägre produktionskostnad för fjärrkyla än vid 
kundproducerad kyla är en förutsättning då kylan även ska distribueras till kund, vilket 
innebär relativt höga kostnader. 

För fjärrkylakunden innebär det en stor skillnad i arbetsinsats att de ej behöver 
ansvara för en maskinpark för kylproduktion. Behovet av administration, teknisk 
kompetens, drift och underhåll och utrymme minskar då tekniken ute hos kund är 
enklare med fjärrkyla jämfört med kundproducerad kyla. 
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3 Utvärdering av kundens 
alternativ 

I detta kapitel görs en ekonomisk utvärdering av kundens alternativ för att tillgodose 
ett kylbehov. I kapitel 3.1 beskrivs de faktorer som påverkar kundens kostnader för 
kyla. I kapitel 3.2 redogörs dels för prisstrukturer för offentliga prislistor, dels görs 
beräkningar kostnaden för fjärrkyla en typkund. I kapitel 3.3 redovisas resultatet av 
den ekonomiska utvärderingen för en typkunds olika alternativ då enbart kylbehovet 
tillgodoses. I kapitel 3.4 redovisas resultatet av den ekonomiska utvärderingen för en 
typkunds olika alternativ då både kyl- och värmebehov ska tillgodoses. I kapitel 3.5 
görs en känslighetsanalys för att utreda hur resultatet påverkas av tre faktorer. 

Vad utvärderas? 
Kundens alternativ till fjärrkyla beror dels på hur kylbehovet för kunden ser ut, dels på 
i vilken ”situation” kunden befinner sig i. Folkesson (2009) nämner tre olika 
jämförelsesituationer (se Tabell 3) när kundens alternativ för kylinstallation ska 
beräknas. 

Tabell 3 Jämförelsesituationer för fjärrkyla och kundens alternativ (fritt efter 
Folkesson, 2009). 

Situation Inkluderade kostnader 
fjärrkyla 

Inkluderade kostnader 
alternativ 

Befintlig fjärrkylakund Rörliga och fasta kostnader Kapital-, rörliga och fasta 
kostnader 

Befintligt ”eget alternativ” Kapital-, rörliga och fasta 
kostnader 

Rörliga och fasta kostnader 

Avskrivet eget alternativ 
eller avsaknad av 
kylinstallation 

Kapital-, rörliga och fasta 
kostnader 

Kapital-, rörliga och fasta 
kostnader 

 

I nedanstående beräkningar förutsätts att inget kyla finns idag varför samtliga 
kostnader ingår i utvärderingen. 

Då en kylinstallation kan vara sammankopplad med en fastighets system för 
värmeförsörjning kan det finnas kopplingar mellan en kunds kostnader för kyla och 
kostnader för värme. Därför har utvärderingen gjorts för två olika fall: 

• Årlig kostnad för enbart kyla (se kapitel 3.3) 
• Årlig kostnad för kyla och värme (se kapitel 3.4) 

I utvärderingen för både kyla och värme har det i referensfallet antagits att 
värmeförsörjning görs med hjälp av fjärrvärme då detta är fallet i större fastigheter i 
storstäder. 

3.1 Faktorer som påverkar kostnaden för kyla 
I detta kapitel görs en översiktlig beskrivning av de faktorer som anses ha en stor 
påverkan på kundens kostnad för kyla.  

3.1.1 Kundens kylbehov 
Kundens kylbehov bestäms av kundens verksamhet och ändamålet för kyla. Generellt 
definieras kylbehovet dels av kundens energibehov, dels av kundens effektbehov. För 
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en kund med komfortkyla (exempelvis kontor), där kylbehovet varierar med 
utetemperaturen, kan effektbehovet variera kraftigt mellan vinter och sommar men 
även över dagen med effekttoppar då det är som varmast. För en kund med främst 
processkyla (exempelvis serverhallar, sjukhus, livsmedelsbutiker) är energibehovet mer 
jämt över året, d.v.s. variationen i effektbehov är mindre.  

Jämförs två kunder med samma energibehov, där den ena främst har komfortkyla och 
den andra främst processkyla är det troligt att skillnad mellan toppeffekt och 
medeleffekt är större hos komfortkunden. För komfortkunder kan en dimensionering 
efter maxeffekt få konsekvensen att det enbart är ett fåtal drifttimmar på året då hela 
effekten kommer att behövas. Övrig tid kommer anläggningen gå på dellast 
(alternativt underdimensioneras systemet med följden att komforttemperaturen ökar 
under de varmaste dagarna). Kunden med processkyla kommer att ha en högre 
utnyttjningstid vilket ofta innebär en lägre kostnad utslaget per energienhet. 

För kunder med komfortkyla kan effektbehovet under sommarmånaderna variera 
kraftigt under en dag. Riktigt varma dagar kan effektbehovet vara tio gånger större 
mitt på dagen jämfört med på natten, vilket för fjärrkylakunder innebär kraftigt 
varierande flöden med kylvatten (Stridsman, 2013). I denna utvärdering hanteras 
kylbehovet som ett månadsmedelvärde, vilket innebär en kraftig förenkling. 

3.1.2 Kapitalkostnad samt drift och underhåll 
Kapitalkostnaden för en kylanläggning beror av den totala investeringskostnaden samt 
kundens avkastningskrav och räntekostnader.  

Som berörts i kapitel 2 är den specifika investeringskostnaden storleksberoende, där 
mindre anläggningar har en högre specifik kostnad. Detta beroende varierar med 
teknikval, vilket visas i Figur 11. Den studerade teknik med tydligast storleksberoende 
är absorptionskylmaskiner, som främst används i större applikationer, ofta effekter 
över 1 MW. Den teknik med lägst investeringskostnad för kunden är fjärrkyla där 
investeringen endast består i en fjärrkylacentral. Figur 11 bör enbart ses som en 
indikation då systemgränserna kan variera mellan de olika studierna samtidigt som de 
är från olika år. 

Figur 11 Indikationer över investeringskostnader sammanställt från olika källor för 
fjärrkyla, kompressorkyla och absorptionskyla. 
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Förutom ovanstående kan, beroende på lokala förutsättningar, även faktorer som 
behov av utrymme och miljöfrågor såsom vibrationer och buller innebära ökat 
investeringsbehov. Likaså kan det tillkomma kostnader för att ansluta till en högre 
effektnivå på elnätet. 

Som nämnts i kapitel 2.5 är det en större arbetsinsats för kunden med egen 
kylproduktion jämfört med fjärrkyla. Detta avspeglas även i drift och 
underhållskostnaderna som är typiskt sett högre för kompressorkyla och 
absorptionskyla än fjärrkyla. Enligt Fornander (2013) är drift och underhåll för 
kompressorkyla dubbelt så högt som drift och underhåll för absorptionskyla. Drift 
och underhåll för absorptionskyla är i sin tur dubbelt så högt som kostnaderna för 
fjärrkyla. Drift och underhåll kan innebära byte av kompressor, pumpar, reparation av 
läckage eller administration. Ofta görs en kalkyl för årliga drift- och 
underhållskostnader som en schablonartad procentsats av total investering. 

3.1.3 Kostnad för drivenergi 
De studerade alternativen drivs antingen av el eller värme. Nedan beskrivs vad som 
påverkar kostnaden för de olika energislagen. 

Kostnaden för el består av följande delar: 

• Elnätsavgift, fast och rörlig 
• Elhandel inklusive skatter 

Elnätsavgiften sätts av elnätsoperatören består av en fast och en rörlig del. Avgiften 
kan vara densamma året om eller differentierad per säsong (hög- och låglast). Den 
fasta delen bestäms av abonnerad maxeffekt, vilket kan ökas om en 
kompressorkylmaskin installeras. Max eleffekt kan beräknas som max kyleffekt/COP. 
Den rörliga elnätsavgiften varierar ofta med storlek på abonnerad effekt men beräknas 
utifrån använd elenergi. Kostnaden för elhandel kan antingen fluktuera med spotpriset 
på el eller säkras upp genom längre avtal. 

För en komfortkund med absorptionskylmaskin är det möjligt att driva anläggningen 
med fjärrvärme. Kostnaden för fjärrvärme består liksom kostnaden för el ofta av fasta 
och rörliga komponenter. Den fasta delen bestäms antingen av uppmätt uttagen effekt 
eller som en beräkning utifrån kategorital. Den rörliga avgiften har en del 
fjärrvärmebolag har differentierat efter säsong så att de månader då värmebehovet har 
en lägre avgift. Då kylbehovet för en komfortkund är störst under sommaren då 
värmeproduktionskostnaden är som lägst kan det finnas möjlighet att köpa värme till 
en låg rörlig avgift, detta är dock helt avhängigt fjärrvärmeleverantörens prismodell.  

3.2 Fjärrkyla 
3.2.1 Prisstruktur i offentliga prislistor 
Enligt Fokus på fjärrkyla 2008 (Folkesson, 2009) var alternativprissättning den 
dominerande principen för prissättning av fjärrkyla. Idag redovisar få fjärrvärmebolag 
prislistor för fjärrkyla. De fjärrvärmebolag som har en offentlig prislista på deras 
hemsida är: 

• Borås Energi och Miljö AB, Borås 
• Fortum Värme AB samägt med Stockholms stad, Stockholm 
• Mälarenergi AB, Västerås 
• Norrenergi AB, Solna/Sundbyberg 
• Sundsvall Energi AB, Sundsvall 
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Beståndsdelar i prismodell för fjärrkyla för de energibolag med offentliga prislistor: 

• Effektavgift (kr/kW) – Fast avgift baserad på effektuttag, ofta föregående 
periods eller perioders toppeffekter. 

• Fast årlig avgift (kkr/år) – Fast avgift, antingen generell för alla kunder 
eller baserad på kundstorlek.  

• Energiavgift (kr/MWh) – rörlig avgift baserad på årligt energiuttag, 
eventuellt differentierat per säsong. 

• Flödesavgift (kr/m3) – rörlig avgift baserad på totalt flöde under 
faktureringsperioden, eventuellt differentierat per säsong. 

Som framgår av Tabell 4 har samtliga bolag fasta och rörliga beståndsdelar i deras 
prismodeller. Sundsvall Energi är det enda bolag som ej har en effektavgift. Dessutom 
är deras fasta avgift låg vilket resulterar i en prismodell som främst baseras på en rörlig 
flödesavgift.  

Två av bolagen, Borås Energi och Miljö AB och Fortum Värme AB, har fler än en 
prismodell. I Borås Energi och Miljö AB:s tre prismodeller varierar nivåerna för 
effekt- och energiavgiften samtidigt som anslutningsavgiften varieras. De med låga 
rörliga kostnader har högre anslutningsavgift. Fortum Värme AB, som nyligen 
offentliggjort sina prislistor, har fyra olika prismodeller som uttalat passar olika sorters 
behov av kyla (exempelvis komfortkyla eller processkyla). Ingen av de fyra 
prismodellerna har någon anslutningsavgift. 

En fast avgift som baseras på uttagen effekt är flexibel för om maxeffekten förändras, 
vilket kan få genomslag vid effektiviseringsåtgärder. Detta är inte möjligt på samma 
sätt vid investering i andra alternativ. 

Tre av fjärrkylabolagen varierar sina prisnivåer (för komfortkylakunder) beroende på 
om det är högsäsong (ofta maj-september) eller lågsäsong. 
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Tabell 4 Beståndsdelar i fjärrkylabolagens offentliga prislistor. 

 Effekt-
avgift 

Fast årlig 
avgift 

Energi-
avgift 

Flödes-
avgift 

Säsongs-
differen-
tierad 

Borås Energi och 
Miljö AB 

x  x  x 

Fortum Värme AB 
samägt med 
Stockholms stad 

x x x  x 

Mälarenergi AB x  x   

Norrenergi AB x  x x x 

Sundsvall Energi AB  x  x  

 

En kunds uttagna effekt avgörs av hur stor temperaturdifferens som uppnås mellan 
fram- och returtemperatur, där större temperaturdifferens ger lägre flöden. Då flödena 
kan vara höga är det är viktigt för fjärrkylaleverantören att kundens returtemperatur är 
tillräckligt hög. I många kontrakt förbinder kunden sig att värma fjärrkylavattnet med 
ca 10 °C, d.v.s. differensen mellan framlednings- och returtemperaturen ska vara 10 
°C. Det finns exempel på prismodeller där kunden får en bonus eller avgift beräknat 
på hur hög temperaturdifferens de levererar. Dessutom finns exempel på extra avgift 
om returtemperaturen understiger 10,5 °C. Liknande prismodeller, fast omvänt, finns 
för leveranser av fjärrvärme; för fjärrvärme är det viktigt att åstadkomma en så låg 
returtemperatur som möjligt. 

3.2.2 Kundens kostnad för fjärrkyla 
Inom den här studiens ramar har kostnader för fjärrkyla enbart kunnat beräknas för 
fjärrkylabolag med offentliga prislistor. Tidigare studier gjorda på uppdrag av 
SFVALA-gruppen5, ett samarbete mellan ett antal större fastighetsägare, har kartlagt 
fjärrkylapriser i landets 30 största kommuner. Inom studien, som genomfördes första 
gången 2011, har ett typhus tagits fram för att kunna jämföra fjärrvärme, el och 
fjärrkylapriser (Folkesson, 2011). I en pågående uppdatering av denna studie visar att 
priset på fjärrkyla varierar mellan 431 kr/MWh och 780 kr/MWh med ett medelvärde6 
som uppgår till 570 kr/MWh (exklusive moms) (Folkesson, rapportutkast oktober 
2013).  

I Figur 12 visas de beräknade årliga kostnaderna för fjärrkyla utifrån de offentliga 
prislistor som funnits tillgängliga (Borås Energi & Miljö, 2013), (Fortum, 2013), 
(Mälarenergi, 2013) (Norrenergi, 2013), (Sundsvall Energi, 2013). Beräkningarna har 
gjorts utifrån samma förutsättningar som använts av Folkesson (rapportutkast oktober 
2013). I figuren visas även medel, lägsta och högsta pris enligt Folkesson 
(rapportutkast juni 2013). De fasta kostnaderna varierar mellan 1 % och 75 % med ett 
medel på cirka 30 %. Medelkostnaden för fjärrkyla för leverantörer med offentlig 

                                                      
5 Samarbete mellan sju större fastighetsägare i Storstockholmsområdet: Stockholmshem, 
Statens fastighetsverk (SFV), Vasakronan, Akademiska Hus, Locum, Stiftelsen Stockholms 
Studentbostäder (SSSB) och Diligentia. 

6 Det högsta värdet är enligt Folkesson (rapportutkast juni 2013) 1550 kr/MWh men detta 
värde har justerats då det sticker ut från övriga prisuppgifter och påverkar medelvärdet 
kraftigt. 
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prislista är 630 kr/MWh7. Den högsta kostnaden är cirka 90 % högre än den lägsta 
kostnaden. 

Figur 12 Beräknat fjärrkylapris hos bolag med offentlig prislista (kr/MWh) samt min-
, medel- och maxavgift enligt Folkesson (2013). Anslutningsavgift är ej inluderat i 
beräkningarna. 

 

Förutom fasta och rörliga kostnader kan även en anslutningsavgift tillkomma när 
fjärrkyla ska installeras. Anslutningsavgiften baseras dels på abonnerad effekt, dels på 
avståndet från befintligt fjärrkylasystem. För de bolag med offentliga prislistor som 
angett nivå för anslutningsavgiften varierar den mellan 0 – 715 kr/kW. 
Anslutningsavgiften har ej tagits med i beräkningarna ovan eller i den ekonomiska 
jämförelsen i kapitel 3.3 och 3.4. 

  

                                                      
7 Medelvärdet är enbart baserat på de fem leverantörer med offentlig prislista. 
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3.3 Kundens alternativ för försörjning av kylbehov 
I detta kapitel jämförs följande alternativ: 

• Fjärrkyla 
• Kompressorkyla 
• Absorptionskyla 

De förutsättningar som använts i beräkningarna beskrivs nedan med avseende på 
antaganden för typkunden, antaganden angående jämförda tekniker (verkningsgrad, 
kapitalkostnader osv) samt antagna kostnader för drivenergi (el och värme). Alla 
kostnader är redovisade exklusive moms. 

 

3.3.1 Förutsättningar 
Förutsättningarna för beräkningarna har för avsikt att spegla kundens alternativ för 
kyla vid en investering år 2013. Kostnader har i största möjliga mån försökt vara 
representativa för år 2013, alternativt medelprisnivåer från år 20128. 

Typkunden9 
Följande gäller för typkunden, definierats inom ett projekt åt SFVALA-gruppen och 
ska representera ett stort kontorshus (Folkesson, rapportutkast oktober 2013): 

• 500 MWh kyla 
• Max kyleffekt på 333 kW10 
• 1500 kategoritalstimmar 
• Fjärrkylaflöde på 43 000 m3/år, baserat på en temperaturdifferens på 10 °C 
• Andel av energianvändning sommar (maj-september): 60 %  
• Andel av energianvändning vår/höst (april, oktober-november): 20 %  
• Andel av energianvändning vinter (december-mars): 20 %  
• Befintligt elabonnemang: 200 kW, 290 A 

I de nedan förenklade beräkningsexempel har antagits att fastighetsägaren har en 
kommersiell lokal i ett relativt centralt läge. Fastigheter av i den kategorin brukar 
handlas till ett driftnetto på ca 6-8%. Utifrån detta väljs därför en nominell kalkylränta 
om 7 %. Tid för avskrivning har valts till 15 år. 

  

                                                      
8 Inom projektet har det ej funnits möjlighet att göra prognoser för hela avskrivningstiden 
vilket bör göras i ett verkligt investerningsfall. 

9 Val av ett SFVALA-hus som typkund har gjorts av Energimarknadsinspektionen. Då 
SFVALA är Stockhholmsbaserat är typkunden avsedd att spegla typiska förhållanden i 
Stockholm. Typkunden kan se olika ut i andra delar av landet. 

10 Denna effekt har använts som dimensionerande effekt. 



32 
 

Alternativ för kylproduktion 
I tabellen nedan redovisas antaganden för de olika teknikerna med avseende på 
effektivitet, investeringskostnad och kostnad för drift- och underhåll. 

Tabell 5 Antaganden för kylfaktor, investeringskostnad och drift och underhåll. 

 Fjärrkyla Kompressorkyla Absorptionskyla 

Årskylfaktor - 4,6 0,75 (m.a.p. värme) 

Investeringskostnad 
(kr) 

283 000 787 000 1 815 000 

Årlig kostnad för drift 
och underhåll 

1 % av 
investering 

5 % av investering 3 % av investering 

 

Investeringskostnaden för kompressor- och absorptionskyla baseras på inhämtade 
kostnadsuppgifter från en leverantör motsvarande utförandeentreprenad11 (Ryhre, 
2013) med tillägg för rördragning på kylmedelssidan samt projektering och projekt-
ledning12 (se kapitel 2.1 respektive 2.3). Investeringskostnader för fjärrkylacentral har 
beräknats utifrån specifik investeringskostnad angiven i kapitel 2.5). Drift och 
underhåll är antagna schabloner efter diskussion med anställda vid fjärrkylabolag 
(Fornander, 2013), (Profu, 2010). 

Kostnad för fjärrkyla och drivenergi 
I tabellen redovisas antaganden som gjorts för kostnader för fjärrkyla, el och 
fjärrvärme. 

Tabell 6 Antaganden för beräkning av kostnad för drivenergi för de olika teknikerna. 

Teknik  Enhet Referensnivå 

Generell Elhandel inklusive skatt kr/MWh 832 

Fjärrkyla Fjärrkylaavgift kr/MWh 548 

Kompressorkyla Ökad fast elnätsavgift för 
kompressorkyla 

kr/år 12 500  

Kompressorkyla Rörlig elnätsavgift kr/MWh 70 

Absorptionskyla  Rörlig fjärrvärmeavgift sommar 
(för kylproduktion) 

kr/MWh 326 

Absorptionskyla Rörlig fjärrvärmeavgift 
vår/höst (för kylproduktion) 

kr/MWh 419 

Absorptionskyla Rörlig fjärrvärmeavgift 
vår/höst (för kylproduktion) 

kr/MWh 522 

Absorptionskyla Ökad fast fjärrvärmeavgift för 
absorptionskyla 

kr/år 10 000  

 

Ökad kostnad för elnät baseras på bearbetad statistik från 
Energimarknadsinspektionen (2013) för en utökat eleffektabonnemang motsvarande 

                                                      
11Utförande entreprenad AB04 

12 Rördragning antas motsvara 10 % av utförandentreprenad. Projektering och 
projektledning antas motsvara 10 % av övriga investeringskostnader. 
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90 kW. Elhandelspriset är ett medel för treåriga elhandelsavtal från år 201113 baserat 
på statistik från Energimarknadsinspektionen (2012). 

Den rörliga fjärrvärmeavgiften är ett viktat medel av den rörliga kostnaden för ett Nils 
Holgersson14-hus för 115 svenska fjärrvärmesystem. Den ökade fasta 
fjärrvärmeavgiften motsvarar en marginaleffektökning motsvarande cirka 5 % baserat 
på ett viktat medel för 77 fjärrvärmebolag som använder sig av kategorital för att 
beräkna den fasta avgiften (Profu, 2013).  

 

3.3.2 Resultat 
I Figur 13 redovisas den beräknade årliga kostnaden för att försörja typkundens 
kylbehov, där kapitalkostnaden har beräknats med annuitetsmetoden med en nominell 
kalkylränta på 7 %15 och 15 års avskrivning. 

Med de förutsättningar som presenteras här är de årliga kostnaderna för 
kompressorkyla 100 000 kr/år respektive 200 000 kr/år mindre än kostnaderna för 
fjärrkyla och absorptionskyla. 

Absorptionskyla har avsevärt högre kapitalkostnader jämfört med övriga alternativ 
och har även de högsta rörliga kostnaderna till följd av höga värmekostnader. De fasta 
kostnaderna är dock i nivå med kompressor- och fjärrkyla.  

Figur 13 Beräknad årlig kostnad för att täcka en typkunds kylbehov. Kostnaden har 
beräknats för fjärrkyla samt kompressorkyla och absorptionskyla. 

 

 

                                                      
13 2011 valdes här som referensår då elpriserna år 2012 var anmärkningsvärt låga och ej 
representativa på lång sikt. 

14 De rörliga kostnaderna anses vara ungefär lika stor för ett Nils Holgerssonhus jämfört 
med ett SFVALA-hus. Antagandet kan dock överskatta priset för värme något. 

15 Motsvarar en real ränta på cirka 6,8 %. 
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Förutsättningarna för de olika alternativen kan variera kraftigt beroende på var i landet 
jämförelsen utförs, exempelvis är elnätsavgift och fjärrvärmeavgift. Därför har 
beräkningarna utförts även för två alternativa scenarer, för att på så sätt skapa ett 
osäkerhetsintervall. Förutsättningarna i scenarierna visas i Tabell 7.  

Tabell 7 Antaganden för osäkerhetsintervall vid beräkning av årlig kostnad för 
försörjning av kylbehov. 

 Enhet Högre kostnad Lägre kostnad 

Generellt för samtliga    
Investeringskostnad % + 20% - 20 % 
Årsköldfaktor (ej 
fjärrkyla) 

% + 10 %  - 10 % 

Fjärrkyla    
Avgift för fjärrkyla  enligt högsta avgiften i 

Folkesson 
(rapportutkast oktober 
2013) 

enligt lägsta avgiften i 
Folkesson (rapportutkast 
oktober 2013) 

Kompressorkyla    
Tillkommande fast 
elnätsavgift 

kr/år 70000 0 

Rörlig elnätsavgift kr/M
Wh 

160 0 

Absorptionskyla    
Ökad fast 
fjärrvärmeavgift 

kr/år 200000 0 

Avgift för värme till 
kylproduktion 

 Medelpris för en 
större fastighet enligt 
statistik från Svensk 
Fjärrvärme. 

Rörliga 
säsongsdifferentierade 
kostnader enligt Göteborg 
Energis AB prislista. 
Motsvarar ett system med 
låga rörliga kostnader 
under sommarmånaderna 

 

I Figur 14 redovisas de beräknade årliga kostnaderna för de studerade alternativen, 
inklusive det osäkerhetsintervall där kostnaderna har varierats enligt hög- och 
lågscenario förutsatt konstant elhandelspris16 och kalkylränta.  

Resultatet visar att lägst kostnad för kyla kan uppnås för alla tre alternativen beroende 
vilka förutsättningar som råder. Kompressorkyla är det alternativ som med variation 
enligt osäkerhetsintervallet kan uppnå de lägsta kostnaderna. För fjärrkyla består 
osäkerhetsintervallet främst av de studerade fjärrkylaavgifterna. För kompressorkyla 
utgörs osäkerhetsintervallet främst variation av investeringskostnad och ökad kostnad 
för fast elnät då kundens eleffektuttag ökar.  

För absorptionskyla är osäkerhetsintervallet väldigt stort, vilket dels beror på att det är 
den teknik med störst investeringskostnad, dels på att resultatet är starkt beroende av 
kostnaden för fjärrvärme. Det är enbart i fjärrvärmesystem med låga rörliga kostnader 
under sommaren som det kan vara konkurrenskraftigt med absorptionskyla. Samtidigt 
                                                      
16 Den årliga kostnadens beroende av elhandelspris utvärderas i kapitel 3.5. 
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krävs dock att förutsättningarna för fjärrkyla och kompressorkyla är enligt den höga 
nivån i osäkerhetsintervallet. Konkurrenskraften för absorptionskyla hade varit 
tydligare i större applikationer då den specifika investeringskostnaden är kraftigt 
avtagande med anläggningsstorlek. 

Figur 14 Beräknad årlig kostnad för de ingående alternativen för att täcka en 
typkunds kyl- och värmebehov inklusive ett osäkerhetsintervall enligt 
förutsättningarna i Tabell 7. 

 

 

3.4 Kundens alternativ för försörjning av värme- 
och kylbehov 

I detta kapitel jämförs följande alternativ: 

• Fjärrkyla + Fjärrvärme 
• Kompressorkyla utan värmeåtervinning+ fjärrvärme 
• Absorptionskyla + fjärrvärme 
• Kompressorkyla med värmeåtervinning+ fjärrvärme 
• Bergvärmepump med samtida produktion av värme och kyla + elpatron för 

spetsvärme17 

  

                                                      
17 I fallet med bergvärmepump har elpatron valts som spetslast istället för fjärrvärme. Detta 
motiveras med att prisstrukturen för fjärrvärme som spetslast varierar kraftigt i olika 
kommuner. Elpatron anses av författarna därför spegla ett mer renodlat alternativ för 
kunden. 
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3.4.1 Förutsättningar 

Typkunden 
Utöver den specifikation som gjordes i kapitel 3.3 gäller följande för typkunden 
baserat i stort på Folkesson (rapportutkast oktober 2013): 

• 1000 MWh värme 
• Flöde, fjärrvärme 21 400 m3/år 
• Andel av värmeenergianvändning sommar (maj-september): 10 %  

För att kunna beräkna andelen återvunnen värme har en lastprofil för värme och 
kylbehovet antagits18 baserat på Folkesson (rapportutkast oktober 2013). Denna 
redovisas i Figur 15. 

Figur 15 Antagen lastprofil för värme och kylbehov. 

 

 
  

                                                      
18 Utvärderingen har enbart gjorts med månadsupplösning på lastprofilen. Vi är medvetna 
om att det kan ha stor inverkan på resultatet om tidsupplösningen förändras till dagar eller 
timmar. 
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Alternativ för kylproduktion 
I tabellen nedan redovisas antaganden för de olika teknikerna med avseende på 
effektivitet, investeringskostnad och kostnad för drift- och underhåll. 

Tabell 8 Antaganden för värme- och kylfaktor, investeringskostnad samt drift och 
underhåll. 

 Fjärrkyla Kompressor-
kyla med/utan 
värmeåtervin-
ning 

Absorptions
-kyla 

Bergvärmepump 

Årsvärme-
faktor 

- - - 3 

Årskylfaktor - 3 respektive 4,6 0,75 (m.a.p. 
värme) 

2 (vid samtida 
värmeproduktion)  
Övrig tid antas 50 % 
vara frikyla från 
borrhål 

Investerings-
kostnad (kr) 

283 000 787 000  1 815 000 3 720 000 

Årlig kostnad 
för drift och 
underhåll 

1 % av 
investering 

5 % av 
investering 

3 % av 
investering 

3 % av investering 

Fjärrvärme-
behov 
(MWh) 

1000 1000 respektive 
820 

1000 + 
värmebehov 
för kyla 

0 

 

För fjärrkyla, kompressorkyla och absorptionskyla görs samma antaganden som i 
kapitel 3.3. För kompressorkyla inklusive värmeåtervinning har årsköldfaktorn antagits 
till 3 då kyleffektiviteten är sämre vid värmeåtervinning (Ryhre, 2013). 

Indata för bergvärmepumpen baseras på ett pågående projekt åt Svensk Fjärrvärme 
(Axelsson & Johnsson, pågående projekt). I investeringskostnaden inkluderas såväl 
borrning av energibrunnar samt installation av spetsvärme i form av elpatron. 

Kostnad för fjärrkyla, fjärrvärme och drivenergi 
I Tabell 9 redovisas antaganden som gjorts för kostnader för el och fjärrvärme. 

Antaganden för elhandel, elnät samt drivenergi för absorptionskyla är detsamma som 
för antaganden i kapitel 3.3. Antaganden för fjärrvärmeavgift för typkunden baseras 
på resultat från Folkesson (rapportutkast oktober 2013). Elnätsavgift för 
bergvärmepumpsalternativet har beräknats på samma sätt som i 
kompressorkylaalternativet med en effekthöjning motsvarande 300 kW. 

Med värmeåtervinning i kompressorkylaalternativet har den fasta kostnaden för 
fjärrvärme beräknats som en marginalminskning av effektbehovet motsvarande 5 % 
på motsvarande sätt som ökningen i absorptionskylaalternativet. 
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Tabell 9 Antaganden gjorda för beräkning av kostnad för drivenergi för de olika 
teknikerna. 

Teknik  Enhet Referensnivå 

Generell Elhandel inklusive skatt kr/MWh 832 

Generell Fjärrvärmeavgift – värme kr/MWh 664 

Fjärrkyla Fjärrkylaavgift kr/MWh 548 

Kompressorkyla Ökad fast elnätsavgift för 
kompressorkyla 

kr/år 12500 

Kompressorkyla Rörlig elnätsavgift kr/MWh 70 

Absorptionskyla  Rörlig fjärrvärmeavgift sommar 
(för kylproduktion) 

kr/MWh 326 

Absorptionskyla Rörlig fjärrvärmeavgift 
vår/höst (för kylproduktion) 

kr/MWh 419 

Absorptionskyla Rörlig fjärrvärmeavgift 
vår/höst (för kylproduktion) 

kr/MWh 522 

Absorptionskyla Ökad fast fjärrvärmeavgift för 
absorptionskyla 

kr/år 10 000 

Kompressorkyla 
med värme-
återvinning 

Rabatt minskad fast 
fjärrvärmeavgift 

kr/år 10 000 

Bergvärmepump Ökad fast elnätsavgift för 
kompressorkyla 

kr/år 70 000 

Bergvärmepump Rörlig elnätsavgift kr/MWh 70 
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3.4.2 Resultat19 
Då kostnaden för både värme och kyla inkluderas i jämförelsen är kompressorkyla 
med värmeåtervinning det alternativ som ger lägst kostnader för typkunden (805 000 
kr/år, se Figur 16). För kompressorkyla med värmeåtervinning är den årliga kostnaden 
cirka 120 000 kr/år under kostnaden för bergvärme och drygt 200 000 kr/år under 
kostnaden för fjärrkyla och fjärrvärme. Kostnaden för absorptionskyla är knappt 
200 000 kr dyrare än kostnaden för fjärrkyla, och nästan 400 000 kr dyrare än 
kompressorkyla med värmeåtervinning. 

Störst investeringskostnad är det för alternativet med bergvärmepump, dock är den 
rörliga kostnaden för värme låg jämfört med fjärrvärme vilket gör det till en av de mer 
konkurrenskraftiga alternativen. 

Figur 16 Beräknad årlig kostnad för att täcka en typkunds kyl- och värmebehov för 
alternativen fjärrkyla, kompressorkyla med och utan värmeåtervinning, 
absorptionskyla samt bergvärmepump. 

 

Liksom för utvärderingen med enbart kyla (se kapitel 3.3) kan förutsättningarna för de 
olika alternativen variera kraftigt beroende på var i landet jämförelsen utförs. 
Beräkningarna har därför utförts för två alternativa scenarer, för att på så sätt skapa ett 
osäkerhetsintervall. Förutsättningarna i scenarierna visas i Tabell 10. 

  

                                                      
19 Liksom tidigare har kapitalkostnaden beräknats med annuitetsmetoden med en real ränta 
på 6,8 % och 15 års avskrivning. 
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Tabell 10 Antaganden för osäkerhetsintervall vid samtida behov av kyla och värme. 

 Enhet Högre kostnad Lägre kostnad 

Generellt för samtliga    

Investeringskostnad % + 20% - 20 % 
Fjärrvärmeavgift kr/MWh Maxvärde 2013 enligt 

Folkesson 
(rapportutkast oktober 
2013) 

Minvärde 2013 Folkesson 
(rapportutkast oktober 2013) 

Årsköldfaktor (ej 
fjärrkyla, bergvärme) 

% + 10 %  - 10 % 

Fjärrkyla    

Avgift för fjärrkyla  Enligt högsta avgiften 
i Folkesson 
(rapportutkast oktober 
2013) 

Enligt lägsta avgiften i 
Folkesson (rapportutkast 
oktober 2013) 

Kompressorkyla    

Tillkommande fast 
elnätsavgift 

kr/år 70000 0 

Rörlig elnätsavgift kr/MWh 160 0 
Absorptionskyla    

Ökad fast 
fjärrvärmeavgift 

kr/år 200 000 0 

Avgift för värme till 
kylproduktion 

 Ej säsongs-
differentierat 
medelpris enligt Nils 
Holgersson 2012. 

Rörliga kostnader enligt 
Göteborg Energis AB 
säsongs-differentierade 
prislista. Dessa anses 
motsvara ett system med låga 
rörliga kostnader. 

Kompressorkyla med 
värmeåtervinning 

   

Rabatt fast 
fjärrvärmeavgift 

kr/år 10 000  53 000 

Bergvärme    

Tillkommande 
elnätsavgift 

kr/år 230 000 4000 

Rörlig elnätsavgift Kr/MWh 250 0 
Andel frikyla vid 
enbart kyldrift 

% 25 75 
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I Figur 17 redovisas de beräknade årliga kostnaderna för de studerade alternativen, 
inklusive det osäkerhetsintervall där kostnaderna har varierats enligt hög- och 
lågscenario förutsatt konstant elhandelspris20 och kalkylränta.  

Som antyds av osäkerhetsintervallen kan alla alternativ resultera i lägst årlig kostnad 
för kunden beroende på vilka förutsättningar som råder. Det alternativ som kan ge 
lägst kostnad är kompressorkylmaskin inklusive värmeåtervinning. Även om det kan 
anses vara jämt mellan de olika alternativen sticker absorptionskyla ut som ett 
alternativ med högre kostnader, då det enbart är konkurrenskraftigt i det lägre 
kostnadsintervallet, samtidigt som kostnader för övriga alternativ ej är i det lägre 
intervallet. Som diskuteras tidigare är investeringskostnaden relativt hög för små 
anläggningsstorlekar  

För alternativen med fjärrkyla, kompressorkyla utan värmeåtervinning och 
absorptionskyla utgörs osäkerhetsintervallet av samma poster som då enbart kyla 
betraktades, med ett utökat osäkerhetsintervall med variation av fjärrvärmeavgiften. 
För alternativet med bergvärmepump utgörs osäkerhetsintervallet främst av variation 
av investeringskostnad och ökad fast elnätsavgift till följd av ökat effektuttag. Det bör 
påpekas att beräkningarna nedan förutsätter att det finns behov för kyla och värme 
samtidigt, vilket är ett resultat av vald lastprofil. Om en lastprofil med högre 
tidsupplösning, kan detta antagande förändras och på så sätt minska 
konkurrensfördelen för alternativet kompressorkyla med värmeåtervinning. 

Figur 17 Beräknad årlig kostnad för de ingående alternativen för att täcka en 
typkunds kyl- och värmebehov inklusive ett osäkerhetsintervall utifrån 
förutsättningarna i Tabell 10. I beräkningarna har det förutsatts konstant 
elhandelspris och kalkylränta. 

 

                                                      
20 Den årliga kostnadens beroende av elhandelspris utvärderas i kapitel 3.5. 
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3.5 Känslighetsanalys 
Som resultatet av utvärderingen i kapitel 3.3 och kapitel 3.4 visade är det små 
skillnader mellan kostnaderna för de olika alternativen. I detta kapitel görs därför 
känslighetsanalyser för följande faktorer, som har bedömts ha stor inverkan på 
resultatet21: 

• Kostnad för elhandel (inklusive skatter) 
• Investeringskostnad 
• Kostnad för fjärrvärme 

Tabell 11 Sammanfattning över förändrad konkurrensfördel för studerade alternativ 
för faktorer som ingår i känslighetsanalysen som påverkar priset. I tabellen avser (+) 
en konkurrensfördel medan (-) avser en försämrad möjlighet att konkurrera. 

Produktionssätt Högre 
elavgift 

Ökad 
Investerings-

kostnad 

Högre 
fjärrvärmeavgift 

Fjärrkyla + + - 
Kompressorskyla utan 
värmeåtervinning 

- -  

Absorptionskyla + - - 
Kompressorskyla utan 
värmeåtervinning 

- - + 

Bergvärmepump - - + 

3.5.1 Kostnad för elhandel inklusive skatter 
I nedanstående känslighetsanalys har elhandelspriset inklusive skatter varierats med 
+/- 20 % från referensnivån på 830 kr/MWh.  

Då enbart kylbehovet beaktas ger en variation av elhandelspriset främst en förändring 
av kostnaden för kompressorkyla (se Figur 18). Totalt varierar kostnaden med cirka 
35 000 kr/år inom hela intervallet. I hela intervallet är kostnaden för kompressorkyla 
lägre än kostnaden för fjärrkyla. Avståndet mellan de två alternativen 70 000 kr/år vid 
högt elpris och 100 000 kr/år vid lågt elpris. En viss variation finns medräknat i 
alternativen för absorptionskyla och fjärrkyla då även dessa alternativ har en 
elanvändning i form av pumpar och styrenheter. 

                                                      
21 Ingen känslighetsanalys görs anläggningens verkningsgrad då det kan få 
följdpåverkningar i övriga beräkningar. Exempelvis kan en variation av effektiviteten få 
förändrat eleffektuttag vilket i sin tur påverkar fast avgift för elanslutning. 
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Figur 18 Känslighetsanalys för kundens kostnad för kyla då kostnaden för elhandel 
varieras +/- 20 %. 

 

Då både kyla och värme beaktas förändras kostnaden för bergvärme mest vid 
variation av elhandelspriset (se Figur 19), totalt 125 000 kr/år. Kostnaden för 
bergvärme är 130 000 kr/år lägre än kostnaden för fjärrkyla vid lågt elhandelspris och 
15 000 kr/år lägre vid högt elhandelspris. Kompressorkyla med värmeåtervinning 
påverkas mer av en variation av elhandelspriset än utan värmeåtervinning då 
årsköldfaktorn sjunker vid värmeåtervinning. 

Figur 19 Känslighetsanalys för kundens kostnad för kyla och värme då kostnaden för 
elhandel varieras +/- 20 %. 

 

 

3.5.2 Variation av investeringskostnad 
I nedanstående känslighetsanalys har investeringskostnaden för respektive teknik 
varierats med +/- 20 % utifrån referensnivån.  

Då enbart kylbehovet beaktas, påverkas kostnaderna mest för de investeringstunga 
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investeringskostnader med 20 % är ej tillräckligt för att absorptionskylmaskinen ska 
komma till samma kostnadsnivå som fjärrkyla. För kompressorkyla varierar 
totalkostnaden från 75 000 kr/år lägre än fjärrkyla vid låg investeringsnivå och 
100 000 kr/år lägre än fjärrkyla vid hög investeringsnivå. Det bör observeras att enligt 
kapitel 2.1 kan investeringskostnaden för kompressorkyla variera mer än +/- 20 % 
utifrån referensnivån. Det krävs dock ökade investeringskostnader motsvarande 100 
% (ca 4700 kr/kWinstallerad effekt) för att nå referensnivån för fjärrkyla. 

Figur 20 Känslighetsanalys för kundens kostnad för kyla då investeringskostnaden 
varieras +/- 20 %. 

 

I fallet med kostnad för både kyla och värme varierar kostnaden för bergvärme mest 
med känslighetsanalysen för investeringskostnad (se ).  

Kostnaden för absorptionskyla är högst i hela intervallet medan kompressorkyla med 
värmeåtervinning är lägst i förutom i hela intervallet förutom vid en minskning av 
investeringskostnaden med 20 %.  

Figur 21 Känslighetsanalys för kundens kostnad för kyla och värme då 
investeringskostnaden varieras +/- 20 %. 
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3.5.3 Variation av kostnad för fjärrvärme 
I Figur 22 redovisas resultatet av känslighetsanalysen då fjärrvärmeavgiften varieras 
+/- 20 %.  

Här framgår det att variationen av fjärrvärmepriset har stor påverkan på 
konkurrensförhållandet mellan alternativen med fjärrvärme och för bergvärme. Vid 
lågt fjärrvärmepris har de tre alternativen fjärrkyla och kompressorkyla (med och utan 
värmeåtervinning) kostnader mellan 70 000 och 230 000 kr/år under kostnaden för 
bergvärme. Vid höga fjärrvärmepriser är det en omvänd situation då kostnaden för 
bergvärme är mellan 205 000 och 105 000 kr/år lägre än fjärrkyla och kompressorkyla 
utan värmeåtervinning. Med värmeåtervinning har kompressorkyla lägst kostnader i 
hela intervallet. 

Figur 22 Känslighetsanalys för kundens kostnad för kyla och värme då 
fjärrvärmekostnaden varieras  
+/- 20 %. 
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4 Slutsatser 
Slutsatserna från utredningen är: 

• Medelpriset för fjärrkyla för leverantörer med offentliga prislistor är 630 
kr/MWh. Det är dock en stor variation mellan den högsta och lägsta 
prisnivån; den högsta prisnivån är 90 % högre än den lägsta prisnivån. 
Prisnivåerna i utredningen liknar resultat som framkommit i andra studier 
som inkluderar fler prisuppgifter. 

• Den årliga kostnaden för att täcka en stor kontorsfastighets kylbehov (500 
MWh, kyla) är enligt ett referensfall 320 000 kr/år med fjärrkyla, 235 000 
kr/år med kompressorkyla och 530 000 kr/år med absorptionskyla.  

• Den årliga kostnaden för att täcka en stor kontorsfastighets kyl- och 
värmebehov (500 MWh kyla, 1000 MWh,värme) med fjärrkyla och fjärrvärme 
är i ett referensfall 1 000 000 kr/år. För övriga alternativ varierar kostnaden 
mellan 805 000 kr/år och 1 210 000 kr/år, där kompressorkyla med 
värmeåtervinning och fjärrvärme ger lägst kostnader och absorptionskyla med 
fjärrvärme högst kostnader. Då det går att återvinna spillvärmen kan 
kompressorkyla enligt referensfallet ytterligare öka sin konkurrensfördel 
gentemot fjärrkyla. 

• Resultaten i den ekonomiska utvärderingen är kraftigt beroende på de lokala 
förutsättningar som gäller i det specifika fallet. Fjärrkylapris, ökad kostnad för 
elnätsavgift och kostnad för drivvärme är de faktorer som kan variera lokalt 
och har stor påverkan för resultatet. När värmebehovet inkluderas i 
jämförelsen får även fjärrvärmepriset stor inverkan på resultatet.  

• Ytterligare en faktor som har stor påverkan på resultatet är kapitalkostnaden, 
vilken dels beror på val av teknik, dels på räntekostnader och tid för 
avskrivning. Den specifika investeringskostnaden per installerad effektenhet 
för en kylinstallation i en stor kontorsfastighet, med ett kylbehov på 500 
MWh, är högst för absorptionskyla och lägst för fjärrkyla. En 
känslighetsanalys där investeringskostnaden varieras med +/- 20 % har en 
stor inverkan på konkurrensfördelen för de olika teknikerna. 

• Alternativet med absorptionskyla är i de flesta fall ej konkurrenskraftigt för 
den typkund som använts i den ekonomiska jämförelsen. Tekniken är främst 
avsedd för större applikationer och då det finns tillgång till billig värme.  
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Ordlista 
COP Coefficient of Performance, en anläggnings verkningsgrad 

 
Årsköldfaktor Genomsnittlig verkningsgrad för en anläggning sett över året. 

Beräknas som ”levererad kyla”/”arbete” 
 

Värmesänka Flöde som kyler kondensorn i en kylmaskin. Måste kylas med 
kylmedelskylare, kyltorn eller frikyla 
 

Värmekälla Flöde som avger värme till förångaren i en kylmaskin som 
därmed förångar köldmedlet. Detta flöde distribuerar kyla till 
fjärrkylanätet eller internt kylsystem 
 

Kompressor Pump som skapar tryckhöjning i kompressorkylmaskin. Drivs 
av el. 
 

Kylbärare Flöde som distribuerar kyla hos kyl 
 

Köldmedium Vätska som förångas och kondenseras i en 
kylmaskin/värmepump 
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