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Sammanfattning 

Havets Hus i Lysekil bedriver en anläggning med ett flertal havsvattenakvarium som innehåller fiskar och havsdjur 

från svenska havsvatten. Till anläggningen tas det kontinuerligt in nytt havsvatten från Gullmarsfjorden, till några av akva-

rierna kyls det inkommande havsvattnet med hjälp av en kylmaskin. I dagsläget är kylmaskinen luftkyld, vilket är ineffek-

tivt. Havets Hus vill undersöka möjligheten att effektivisera kylprocessen genom att kyla maskinen mer effektivt, undersö-

ka om det går att ta vara på värmeenergin som annars släpps ut i luften eller på något annat sätt göra kylprocessen mer 

effektiv. 

Sex alternativ för effektivare kylning har tagits fram. Det finns två inriktningar på alternativen, antingen att förbättra 

den befintliga installationen genom att till exempel kyla dess kondensor mer effektivt med hjälp utav havsvatten eller att 

installera nya maskiner. Det finns också ett kompletteringsalternativ som går att kombinera med alla de andra alternativen 

och går ut på att installera en värmeväxlare mellan ingående havsvatten som ska kylas och utgående havsvatten från de 

kylda akvarierna. Alternativet som ger störst ekonomisk sparpotential går ut på att installera två nya kylmaskiner. En som 

är dimensionerad efter Havets Hus varmvattenbehov och som tar värme från det inkommande havsvattnet och en som fyller 

upp det resterande kylbehovet. De nya maskinerna fyller det totala kylbehovet på Havets Hus, det vill säga både kylbehovet 

för det inkommande havsvattnet och för ventilationssystemet. Alternativet kan spara Havets Hus ca 184 000-199 000 kr/år 

och tillsammans med en värmeväxlare kan det spara ca 202 000-223 000 kr/år. 

 

 



 

Förord 

Under hösten 2012 började jag att söka efter ett examensarbete som jag kunde ta mig an. Jag har ett speciellt intresse 

av energifrågor och energiområdet i allmänhet. Därför kände jag att jag ville göra ett arbete inom energiområdet, gärna 

inom energieffektivisering. Jag fann då, via Miljöbrons hemsida, att Havets Hus i Lysekil sökte någon som ville utföra ett 

arbete för att kunna effektivisera deras kylprocess. Jag kände direkt att det var något jag ville göra så jag kontaktade Miljö-

bron angående detta, vilket ledde till att jag stämde träff med en utav deras handläggare. Vi kom gemensamt fram till att 

arbetet passade mig och att jag skulle utföra det. Jag checkade med Högskolan i Skövde att arbetet stod i paritet med min 

utbildning och fick grönt ljus för att genomföra det. Lennart Ljungberg tilldelades som min handledare. Arbetet var från 

början tänkt att utföras under vårterminen 2013. Arbetet slutfördes dock inte då det var tänkt, bland annat på grund av per-

sonliga skäl. 

Arbetet har periodvis lagts på is medan jag, bland annat, har arbetat som lärarvikarie. Både Havets Hus och Lennart lät 

mig emellertid utföra arbetet i min egen takt. Under slutet av våren och sen under hösten 2015 la jag dock allt annat åt sidan 

för att slutföra arbetet. 

Jag vill rikta ett speciellt tack till Havets Hus, i synnerhet VD Maria Jämting, och till Lennart Ljungberg för att ni har 

haft tålamod med mig och låtit mig slutföra detta arbete. Jag är mycket nöjd med resultatet av det och hoppas att det kom-

mer att gagna Havets Hus. 

Jag vill också rikta ett tack till Tobias Netz på Swegon, som har hjälpt till med att göra körningar på de kylmaskiner 

från Swegon som finns representerade i rapporten och har kommit med flera bra funderingar, och till Peter Printz på Tran-

ter som har hjälpt till med att ta fram flera värmeväxlare. Till sist vill jag tacka min familj och min fästmö för att ni har 

hjälpt till att korrekturläsa, kommit med synpunkter när jag behövt och för den stöttning ni har gett. 



 

1 Inledning 

1.1 Företagspresentation 

Havets Hus grundades år 1993 och är beläget vid hamnen i Lysekil. Varje år kommer ca 80 000 besökare 

dit, vilket gör anläggningen till ett utav Bohusläns mest populära besöksmål. I Havets Hus akvarium finns hund-

ratals olika arter, allt ”från småfläckig rödhaj till död mans hand”. Alla arterna i akvarierna är sådana som lever i 

Västerhavet eller besöker det då och då. [Havets Hus, 2015] 

På Havets Hus går det att delta i olika aktiviteter och föreställningar, som att klappa sjöstjärnor och eremit-

kräftor, få en guidad tur, se dykare som matar djuren eller delta i olika temadagar. [Havets Hus, 2015] Det finns 

sammanlagt 40 olika akvarier, det största rymmer 120 000 liter vatten och det minsta 70 liter. Färskt saltvatten 

tas kontinuerligt in från Gullmarsfjorden på 32 meters djup. Salthalten i det inkommande havsvattnet är mellan 

30 och 33 promille och det har mycket god kvalitet, vilket innebär att det har god syresättning och är fritt från 

föroreningar, som är en förutsättning för att djuren ska må bra. [Havets Hus, 2015] 

Arbetet på Havets Hus strävar efter att de ”ska lära och väcka intresse hos nuvarande och kommande gene-

rationer om livet i havet och dess betydelse genom att ta vara på tidigare generationers kunskap och bygga på 

vetenskap och innovationer”. [Havets Hus, 2015] 

Havets Hus har en miljöpolicy som står i paritet med detta examensarbete, miljöpolicyn finns att läsa på nä-

tet: havetshus.se/miljopolicy/ 

1.2 Bakgrund 

Inom energiområdet har flera examensarbeten gjorts på Havets Hus. Dessa arbeten har lett fram till att Ha-

vets Hus har beslutat att de ska undersöka möjligheten att använda spillvärme från deras kylmaskiner och även 

undersöka om det skulle kunna gå att använda havsvatten för kylning. 

Under våren 2015 tillkom uppgifter om att Havets Hus planerar att bygga ut anläggningen. Planen är att de 

ska genomföra utbyggnaden under våren 2017. Det kommer att tillkomma nya akvarier, vilket kommer att med-

föra ett ökat vattenintag och därmed troligen ökat kylbehov. Det har ännu inte framkommit några uppgifter hu-

ruvida kylbehovet kommer att bli större eller hur pass mycket större det kan förväntas bli vid utbyggnad. 

1.3 Uppgift 

Havets Hus vill minska sin energianvändning, dels på grund av att de vill minska sin miljöpåverkan och 

dels på grund av den ekonomiska aspekten. Därför vill de ha en teknisk lösning som minskar deras energian-

vändning. 

Uppgiften är därför, utifrån bakgrunden, att utforska möjligheten att energieffektivisera deras kylsystem 

som kyler det inkommande havsvattnet. En eller flera alternativ för energieffektivisering kommer bli resultatet 

av detta arbete. Om det framkommer flera alternativ så ska dessa presenteras så att det på ett tydligt sätt framgår 

hur mycket som går att spara i energiåtgång och i pengar räknat. Det skall också framgå hur respektive alternativ 

påverkar miljön i form av minskat eller ökat koldioxidutsläpp. 

1.4 Syfte 

Arbetet är tänkt att ge förslag på schematiska och tekniska lösningar som är till fördel för Havets Hus. Både 

för att upprätthålla deras miljöpolicy i form av energieffektivisering och för att spara pengar. Arbetet syftar ock-

så till att utbilda läsaren så att hen kan utföra ett liknande projekt, till exempel ett biståndsprojekt, med hjälp av 

de metoder som används och de fakta som presenteras. 

1.5 Avgränsningar 

Arbetet kommer inte att gå in på hur eventuella lösningar ska implementeras i form av plats, rördragningar, 

etc. Arbetet avgränsas till att behandla kyltekniska detaljer kring kylmaskinen, och tillhörande komponenter, 

som kyler inkommande havsvattnet. De maskiner som förser kyla till ventilationssystemet behandlas inte längre 

än att nämna att de existerar och vilket kylmedium de använder. Arbetet behandlar hur kyla förses till ventila-

tionssystemet och till vilka syften kyla används i ventilationssystemet. Arbetet avgränsas inte till att ge lösnings-

förslag för en alternativ metod att producera kyla till ventilationssystemet. Detta arbete kommer inte att resultera 

i beräkningar av hur mycket elenergi som går åt till kyla för ventilationssystemet, däremot görs en uppskattning 

på behovet som baseras på tidigare rapporter från Havets Hus. 

1.6 Mål 

 Att identifiera vilka olika delar i systemet som kyler det inkommande havsvattnet som är orsaken till att det 

drar mycket energi och undersöka varför. 

 Att undersöka vilka åtgärder som skulle kunna göras för att minska systemets energiförbrukning och under-

söka om det skulle kunna gå återanvända energin och i hur stor omfattning. 

 Att undersöka och försöka identifiera vilka resurser som Havets Hus idag besitter som skulle kunna använ-

das för att minska energiförbrukningen. 

http://www.havetshus.se/miljopolicy/


Institutionen för teknik och samhälle Biståndsingenjörsprogrammet 

Högskolan i Skövde  Examensarbete 

Jonas Linder  4 

 Att rapporten ska vara så pass tydlig att ett liknande projekt ska kunna utföras med hjälp av denna rapport 

som guide. 

2 Problembeskrivning 

2.1 Situationen på Havets Hus i Lysekil 

Anläggningen förbrukar mycket energi. Enligt Daniel Hansson
1
 är det framförallt kylmaskinen som kyler 

havsvattnet som kommer in i anläggningen, men också de kylmaskiner som kyler och bidrar till att torka intags-

luften, som drar allra mest elenergi. Kylmaskinen som kyler havsvattnet avger mycket spillvärme och i dagsläget 

kyls värmen bort med hjälp utav luft. 

Akvarieglasen är kalla och om fuktig luft träffar dem så kondenserar vattnet. På sommaren, när luftfuktig-

heten är som högst, kunde det, enligt Daniel Hansson, förr bli så mycket fukt att det rann på rutorna och att det 

blev blött i akvariehallarna. Därför, enligt Daniel Hansson, torkar de nu luften innan den kommer in i anlägg-

ningen genom att kyla luften så att vattnet i den kondenseras. Detta medför dock att luften blir för kall för att 

vara inneluft och därför värms den på efter att den har kylts med hjälp utav fjärrvärme. Därför går det åt förhål-

landevis mycket fjärrvärme även på sommaren. 

De tillkomna uppgifterna om utbyggnad gör att arbetet utökas något, dock påverkar det inte det redan gjor-

da arbetet i någon större utsträckning eftersom problematiken fortfarande är den samma. Utökningen av arbetet 

sker genom att hänsyn måste tas till en eventuell ny kylmaskin och eventuellt samspel mellan den nya och den 

gamla. Det innebär också att de lösningsalternativ som kommer att presenteras behöver tillåta en utökad kylning. 
1
Daniel Hansson; pensionerad fastighetsskötare på Havets Hus. 2013. Intervju. 

3 Metod 

Arbetet inleds med litteraturstudie för att ta reda på så mycket fakta som möjligt runt den teknik som rap-

porten berör. Vissa delar av litteraturstudien har tillkommit efterhand som nya problemställningar har uppkom-

mit. Litteraturstudien är till för att falla tillbaka på. Fakta till litteraturstudien har hämtats fram genom att söka på 

internet, läsa i böcker och intervjua kunniga inom de områden som fakta har sökts. 

Information om Havets Hus anläggning har tagits fram genom intervjuer med anställda direkt eller indirekt 

(fackmän som servar delar av deras system, elleverantör, etc) på Havets Hus i Lysekil och genom att ta del av 

dokument som berör deras system. 

Lösningar har tagits fram genom att analysera all förskansad information och fakta som beskrivs i rapporten 

för att sedan använda den till att utreda vilka åtgärder som är möjliga och hitta lösningar för att utföra dessa 

åtgärder. Till sist beräknades hur mycket dessa åtgärder potentiellt kan spara in i form av energi och pengar. 

Metoden som använts finns beskriven mer i detalj under rubrik 8 "Bistånd". 

4 Litteraturstudie 

4.1 Ventilationssystem 

Ett ventilationssystems huvuduppgifter är att dels kontinuerligt byta ut luften, det vill säga ta in ny och 

fräsch luft och föra bort gammal och förorenad luft. [Boverket, 2011] Dels att reglera den inkommande luftens 

temperatur. Vid behov värms eller kyls den inkommande luften i ventilationssystemet för en lokal genom att 

tillföra eller avlägsna värmeenergi till/från den inkommande luften. Detta brukar ske genom värme- eller kylbat-

terier, vilka båda fungerar efter samma princip. 

Ett värme- eller kylbatteri sitter i ventilationstrumman och kan exempelvis bestå av rör som löper fram och 

tillbaka genom trumman eller flänsar, för att skapa en stor area som luften träffar. Om det är ett rör så flödar ett 

varmt eller ett kallt medium, exempelvis vatten, som i sin tur värms eller kyls av externa källor, exempelvis 

värms med värme från ett fjärrvärmenät eller ett kyls genom ett kylaggregat. Det finns också elvärmebatterier 

och i de fallen är det ett element som sitter i ventilationstrumman och som kan se ut som på bild 4.1. 
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Bild 4.1. Visar hur ett värmebatteri kan se ut, idet här fallet är det ett elvärmebatteri. Bilden är tagen från Exhausto [2015]. 

4.2 Kylsystem, kylmaskiner/kylaggregat 

Enligt termodynamikens andra lag flyttas endast värmeenergi från ett varmare till ett kallare medium i natu-

ren, tvärtom är omöjligt utan tillförsel av arbete. En kylmaskin fungerar genom en cyklisk process som flyttar 

värmeenergi från ett kallare till ett varmare medium. [Çengel et.al, 2008] En kylmaskins cykel består vanligtvis 

av fyra steg, genom vilka ett köldmedium passerar. Dessa fyra steg är (i ordning): kompressor, kondensor, stryp-

ventil och förångare. [Çengel et.al, 2008] 

 
Bild 4. 2. Schematisk bild över flöde av köldmedium i en kylmaskin. Kompressorn höjer trycket på köldmediet och kondenseringspunk-

ten inför kondensorn där det kondenseras och där värmen som uppstår förs bort. Strypventilen sänker trycket på köldmediet och förång-

ningspunkten inför förångaren där det förångas och absorberar värmeenergi från det som ska kylas. Sedan passerar köldmediet åter kom-
pressorn och cykeln börjas på nytt. 

Innan köldmediet når kompressorn har det förångats i förångaren och trycket i köldmediet är lågt. Kom-

pressorn ökar trycket på köldmediet och därmed också temperaturen, men det stannar i gasform, och går vidare 

till kondensorn. [Çengel et.al, 2008] Eftersom köldmediet får ett högre tryck så blir kondenseringstemperaturen 

högre och eftersom temperaturen är högre går det också att använda en varmare källa (än den som kyldes) för att 

kyla och kondensera köldmediet. När en gas kondenserar ändras inte temperaturen, men mycket energi omvand-

las till värme i det medium som kyler kondensorn, mycket mer energi än när temperaturen på köldmediet sänks 

en grad. [Çengel et.al, 2008] Efter kondensorn fortsätter det kondenserade köldmediet genom en strypventil som 

sänker trycket och därmed också temperaturen på mediet. [Çengel et.al, 2008] 

Nästa steg är förångaren, i förångaren värmeväxlas köldmediet med det medium som ska kylas, det medium 

som ska kylas värmer alltså köldmediet. Med sänkt tryck sänks förångningstemperaturen, i jämförelse med att 

kondenseringstemperaturen höjs när trycket ökar. Precis som en gas avger mycket energi när den kondenseras så 

tar den upp mycket energi när den förångas, utan att temperaturen höjs. [Çengel et.al, 2008] 

Värmeenergin som avges i kondensorn är normalt lika med värmeenergin som tas upp i förångaren adderat 

med energin som tillförs i form av arbete av kompressorn. [Çengel et.al, 2008] Varje kylmaskin har ett specifikt 

COP-värde, där COP står för "Coefficient Of Performance". [Çengel et.al, 2008] Förkortningen COP kommer 

fortsättningsvis att användas i rapporten. När COP för en kylmaskin specificeras i ett datablad så är det ofta för 

full effekt och för optimala förhållanden av förångnings- och kondenseringstemperaturer [Fahlén, 2001]. COP 

för maskinen ändras alltså med förändringen av dess arbetsförhållanden i form av kylbehov, kylningsmöjligheter 

av kondensorn, etc. Om maskinen är luftkyld och kyls med utomhusluft så kan COP bero av yttertemperaturen. 

Desto högre kondenseringstemperatur, desto mer behöver kompressorerna arbeta för att höja trycket för att få 
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upp kondenseringstemperaturen i köldmediet och desto lägre COP får maskinen. Tvärtom gäller också, desto 

lägre kondenseringstemperatur, desto lägre arbetsbelastning på kompressorerna och därmed desto högre COP. 

Lägre kondenseringspunkt kräver ett kallare medium att kyla kondensorn med, detta kan åstadkommas genom att 

exempelvis byta från luft- till vattenkylning, se avsnitt 4.9. 

COP är förhållandet mellan hur mycket värmeenergi som avlägsnas från det medium som ska kylas och hur 

mycket energi som tillförs till kompressorn se formel 4.1. [Çengel et.al, 2008] 

)(

)(

)(

)(

.. kWP

kWP

kJW

kJQ
COP

innet

L

innet

L
R    (4.1) 

Formel 4.1 beräkna COP (R står för refrigerator) där Q (L står för avlägsnande av värmeenergi) är den avlägsnade värmeenergin 

och W är kompressorns arbete. P står för effekt . 

Observera att formeln inte tar hänsyn till att andra delar än kompressorn drar elenergi, dock är kompressorn 

den del av maskinen som drar avsevärt mest elenergi och övriga delar som drar elenergi brukar vara pumpar, 

eventuella fläktar och styrenheten. Dessa delar är ofta dock näst intill försumbara i sammanhanget. COP som 

förhållande mellan överförd värmeenergi och kompressorns arbete är också intressant eftersom ifall t ex den 

överförda värmeenergin från ett kylt medium är känt så kan kompressorns elförbrukning och värmeenergin som 

behöver kylas bort i kondensorn beräknas. 

4.3 Energikvalitet 

För att direkt återanvända värmeenergi måste den ha tillräckligt hög kvalitet, energikvalitet innebär hur 

koncentrerad energin är. Två behållare med samma tryck, innehållande samma medium men med olika volym 

kan innehålla lika mycket värmeenergi. Energikvaliteten på mediet i den mindre behållaren är högre eftersom 

energikoncentrationen (i det här fallet temperaturen) är högre.  

Att energikvaliteten är högre beror på att ett medium med högre temperatur och lägre volym både kan över-

föra procentuellt mer energi till och öka temperaturen mer på ett annat medium än samma medium med lägre 

temperatur och större volym. Även om ej relevant i just denna rapport så kan det tilläggas att samma regel gäller 

när värmeenergi ska omvandlas till arbete. Kontentan är att desto större temperaturskillnad mellan två medium, 

desto mer värmeenergi kan överföras. [Çengel et al, 2008] 

4.4 Köldmedium 

Köldmedium är en energibärare som används i kyl- och värmepumpssystem. Det finns många olika köld-

medium som används i olika applikationer beroende på vilka egenskaper som är önskvärda. [Thorén, 2015] 

Köldmedium delas in i flera olika kategorier och här är de tre vanligaste: klorflourkarboner (CFC:er), hydroklor-

flourkarboner (HCFC:er) och F-gaser (som innefattar en rad olika kategorier av gaser). [Svenska Kyl & Värme-

pumpföreningen, 2015a] 

CFC:er och HCFC:er skadar ozonskiktet och bidrar till växthuseffekten. F-gaser skadar inte ozonskiktet, 

men bidrar till växthuseffekten, vissa av dem mer än andra. [Svenska Kyl & Värmepumpföreningen, 2015a] F-

gaser kan delas upp i HFC:er och andra gaser. För närmare beskrivning av CFC:er, HCFC:er och HFC:er, se 

Appendix I. 

Hur pass mycket en F-gas påverkar växthuseffekten anges i GWP som står för Global Warming Potential. 

GWP kommer att användas i fortsättningen i rapporten. GWP är en skala som är relativ hur mycket ett kilogram 

koldioxid påverkar växthuseffekten, se tabell 4.1 för att för jämförelse mellan olika köldmedium. 

Köldmedium GWP 5 ton CO2 Typ 

R744 1 5000 kg CO2 (Koldioxid) 

R290 3 1667 kg C3H8 (Propan) 

R22 1810 2,76 kg HCFC 

R134a 1430 3,5 kg HFC 

R407c 1774 2,82 kg HFC-Blend* 

R12** 8500 0,59 kg CFC (freon) 

R717 0 Oändligt NH3 (Ammoniak) 

R410A 2088 2,39 kg HFC-Blend* 
Tabell 4.1. Visar olika typer av köldmediers GWP och hur mycket som behöver släppas ut för att de det ska motsvarar 5 ton CO2.  

*Blandning mellan flera olika HFC:er. **Berglöf Kylteknologi [2015]. 

Köldmediet R407c har ett GWP på 1774 [Svenska Kyl & Värmepumpföreningen, 2015a], vilket innebär att 

om ett kilogram av R407c skulle släpps ut i atmosfären så påverkar det växthuseffekten lika mycket som om 

1774 kg koldioxid skulle släppas ut. 

 

4.4.1 Utfasning av köldmedium 

År 1987 skrevs något som kallas Montreal-protokollet på av flera olika länder. De som skrev på protokollet 

gick med på en utfasning av substanser (innefattande vissa köldmedier) som inverkar negativt på ozonskiktet. 
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Tack vare protokollet och en utfasning av de skadliga substanserna minskar hålet, sakta men säkert, i ozonskik-

tet. [Svenska Kyl & Värmepumpföreningen, 2015a]. 

Utfasningen enligt Montreal-protokollet har skett i steg, protokollet har också reviderats ett antal gånger. 

Sverige har egna regler för utfasning av köldmedium och schemat för utfasningen är något snabbare än för 

Montreal-protokollet. I och med utfasningen påbörjades processen med att ta fram nya köldmedium som inte 

skadar ozonskiktet. De nya köldmedierna påverkar inte ozonskiktet, däremot har många av dem ett högt GWP. 

Därför beslutade EU att införa F-gasförordningen som handlar om att fasa ut och ersätta köldmedium med högt 

GWP i olika steg. 

Den senast reviderade versionen av EU-förordning (EU/517/2014) trädde i kraft den 1 januari 2015. De 

svenska reglerna gäller fortfarande, men inte om de står i strid med EU-förordningen. [Svenska Kyl & Värme-

pumpföreningen, 2015a] Enligt den nya EU-förordningen förbjuds all användning av HCFC:er i aggregat som 

har mer än 3 kg fyllnadsmängd. [Svenska Kyl & Värmepumpföreningen, 2015a] Ett utav de vanligaste 

HCFC:erna är R22. 

Den 1 januari 2002 blev det förbjudet att fylla på med R22. Det innebär också att om någon del i ett kylag-

gregat med R22 som köldmedium behöver bytas ut så är det olagligt att fylla på aggregatet igen. Det finns dock 

ersättningsköldmedium för R22, men dessa har högt relativt GWP. [Vestkyl, 2008] 

Nedan följer en lista med några hållpunkter i förordningen. 

 2015 Förbjudet med HCFC:er i anläggningar med 3 kg eller mer. 

 2017 Krav på kontroll av läckor i anläggningar innehållande 3 kg köldmedium eller mindre som mot-

svarar 5 ton koldioxid eller mer och för hermetiskt slutna anläggningar med mindre än 6 kg köldmedi-

um som motsvarar 10 ton koldioxid eller mer. 

 2020 Förbud mot nyinstallation av produkter innehållande f-gaser med GWP på 2500 eller mer. Förbud 

mot påfyllning av produkter innehållande f-gaser med GWP på 2500 eller mer och där den totala på-

fyllnadsmängden överskrider 40 ton koldioxid. 

 2030 "21% av årlig konsumtion inom EU baserat på medelförbrukningen 2009-2012" [Svenska Kyl & 

Värmepumpföreningen, 2015c]. I det stora hela ska utsläppen av F-gaser ha minskats med två tredjede-

lar [Svenska Kyl & Värmepumpföreningen, 2015a]. 

För att få någon form av grepp över hur mycket ett ton koldioxid är följer en bild med en tabell över hur 

mycket en bil släpper ut per år. 

 
Bild 4.3 Källa: Bilprovningen [2006]. Bild i större storlek finns bland bilagorna. 

Ett kilograms läckage av köldmediet R407c motsvarar, enligt tabellen, ungefär en bil som drar 0,6 liter/mil och som kör 1250 mil. 

4.5 Återanvända kondensorvärme 

För att kunna återanvända värme ur en kondensor så måste energikvaliteten i kondensorn vara tillräckligt 

hög (se avsnitt 4.4). Om den inte är det och temperaturen är för låg så går det inte att värma ett annat medium till 

önskad temperatur. Därför krävs det ibland att kondenseringstemperaturen höjs för att kunna återanvända vär-

men från en kondensor. Detta går att åstadkomma genom att höja trycket i köldmediet, vilket innebär att kom-

pressorerna måste arbeta hårdare. Om kompressorerna arbetar hårdare så förbrukar de mer elenergi, vilket i sin 

tur ger ett lägre COP för maskinen. Dock kompenseras ett lägre COP genom att värmeenergin som annars för-

summas kan tas tillvara på. Det gör att systemet som helhet drar mindre energi. Ibland behövs kondensorn bytas 

ut för att kunna återanvända energin. [Melinder, 2013] 

Ett annat, mer avancerat, sätt att gå tillväga om energikvaliteten är för låg är att installera en hetgasväxlare i 

köldmediekretsen mellan kompressorn och kondensorn. En sådan installation används som komplement till att 

utvinna värmeenergi ur kondensorn för att få ut högre temperatur och det går det vanligtvis att få ut varmvatten 

med temperaturer på 50-60°C. En fördel med en sådan installation är att kompressorns effektbehov inte påver-
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kas. [Aronsson och Bergsten, 2001]. Dock kan en kombination av att höja kondenseringstemperaturen och att 

använda en hetgasväxlare vara tvunget för att få ut tillräckligt hög effekt. 

4.6 Hetgasväxlare 

En hetgasväxlare kan installeras direkt efter kompressorn och utnyttjar att gasen som kommer ur kompres-

sorn är väldigt het. En sådan används ofta för att ”toppa” varmvattnet och det går ofta att få en vattentemperatur 

på 60°C eller mer med en sådan installation. En stor fördel med en hetgasväxlare är att en sådan installation inte 

påverkar processen i kylmaskinen och således påverkas inte heller COP, kompressorn behöver alltså inte arbeta 

hårdare, och att det går att få ut väldigt hett vatten. En nackdel med en sådan installation är mängden energi som 

går att utvinna inte är så stor eftersom det endast är het gas som tas till vara på och fasövergången från gas till 

vätska inte utnyttjas. [Aronsson och Bergsten, 2001] 

4.7 Kylning av kondensor med hjälp av havsvatten 

I kondensorn kondenseras köldmediet från gas till vätskeform. En luftkyld kondensor kräver vanligtvis att 

kondenseringstemperaturen är hög, särskilt varma sommardagar då luften är varm. Desto högre kondenserings-

temperatur, desto högre tryck måste gasen anta. För att skapa ett högre tryck så måste kompressorn arbeta hårda-

re, vilket medför en högre energiförbrukning och således ett lägre COP. 

Om kondensorn istället skulle kylas med vatten som är kallare än uteluften, och som dessutom brukar hålla 

en jämnare temperatur, så kan kondenseringstemperaturen sänkas. Därmed kan också trycket i köldmediet sän-

kas, eller snarare så behövs det inte höjas lika mycket vilket gör att kompressorn inte behöver arbeta lika hårt. 

För att byta från luftkylning till att kyla med vatten måste den luftkylda kondensorn bytas ut mot en vattenkyld 

kondensor. En lämplig kondensor för att kyla med vatten är en plattvärmeväxlare. Eftersom det handlar om 

havsvatten så måste materialet i kondensorn vara korrosionsbeständigt. Eftersom det är havsvatten som det hand-

lar om så kan det också komma att behöva filtreras, exempelvis genom ett sandfilter, innan det passerar konden-

sorn. Alternativt behöver värmeväxlaren kunna demonteras för att rengöras då och då. 

Per grad som kondenseringstemperaturen kan sänkas så minskar elenergiförbrukningen med ca 3 %. [Vat-

tenfall, 2015] Det ger formel 4.2. 

(%)100)97,01(  TningEffektsänk   (4.2) 

Formel 4.2. Effektsänkning i procent, ΔT är kondenseringstemperaturdifferensen. En grads minskning blir 0,971=0,97, vilket motsva-

rar 3 % minskning. Två graders minskning blir 0,972=0,9409, vilket motsvarar 1-0,9407=0,0591, alltså 5,91 % minskning. 

4.8 Värmeväxlare 

Två olika medier kan värmeväxlas med varandra, vilket innebär att det överförs värmeenergi ifrån det var-

mare mediet till det kallare [Çengel et.al, 2008]. För att exempelvis återvinna energi framtvingas ibland värme-

växling mellan två medier och detta brukar ske med en så kallad värmeväxlare [Çengel et.al, 2008]. I ett ventila-

tionsaggregat så kan den ingående luften värmeväxlas med den utgående, på så vis åtgår inte lika mycket energi 

för att kyla eller värma den ingående luften i ventilationssystemet [Soliduct, 2015]. Det går också att värmeväxla 

två olika typer av medium med varandra, till exempel vatten och luft [Processor, 2015]. 

En vanlig typ av värmeväxlare för att värmeväxla vatten, och andra vätskor, är en så kallad plattvärmeväx-

lare. En sådan består ofta av räfflade plattor som separerar de olika medierna och låter dem flöda mot varandra i 

värmeväxlaren, en så kallad motflödesvärmeväxlare. [Çengel et.al, 2008] 

Enligt samtal med olika försäljare av värmeväxlare (bland annat Tranter och Swep) så behövs flödesvoly-

merna på respektive sida, ingående respektive utgående temperaturer på respektive sida för att dimensionera en 

värmeväxlare och den värmeeffekt som värmeväxlaren ska klara av att överföra. Enligt Peter Printz
2
 på Tranter 

så behövs en värmeväxlare vara tillverkad i till exempel titan för att vara korrosionsbeständig och när det handlar 

om havsvatten så kan det vara lämpligt att en värmeväxlare för havsvatten är demonterbar så att den går att ren-

göra. 
2
Peter Printz; säljare på Tranter. 2015. Intervju. 

5 Havets Hus anläggning 

5.1 Energiförbrukning, kylmaskiner 

Enligt Lundström [2011] används kontinuerligt sammanlagt ca 30-35 kW till kylning under högsäsongen på 

Havets Hus, detta gäller alltså alla kylmaskiner tillsammans. Hur mycket som går åt till kylning av vatten och 

hur mycket som går åt till lufttorkning framgår inte i Lundströms rapport. 

5.2 Värme 

Havets Hus värmer upp sin anläggning med fjärrvärme som kommer från LEVA i Lysekil, vilket kommer 

att skrivas som LEVA i fortsättningen. Havets Hus förbrukar mycket fjärrvärme både på sommaren och på vin-

tern, på sommaren i lufttorkningsprocessen och på vintern för att värma upp anläggningen. Fjärrvärmevattnet 

passerar tre värmeväxlare, en för ventilationen, en för värmeradiatorerna och en för tappvarmvattnet. Förbruk-

ningen beräknas med hjälp utav flödet och temperaturdifferensen före och efter fjärrvärmevattnet har passerat 
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Havets Hus. Fjärrvärmevattnet som når Havets Hus är vanligtvis ca 90°C. Enligt en faktura för perioden april 

2013 och fjärrvärmeförbrukningsuppgifter från LEVA betalar Havets Hus 0,66 kr/kW, exklusive moms. 

Enligt Morgan som är tekniker på LEVA skickar de ut ca 2 MW under sommaren, varav de räknar med 

1 MW i förlust, han trodde att detta ungefär motsvarar tappvarmvattenförbrukningen. På vintern skickar de ut 18 

MW och räknar med 1 MW förlust och ungefär lika mycket tappvarmvatten som på sommaren. Detta innebär att 

ca 1/17 av förbrukningen går åt till tappvarmvatten. 

På vintern förbrukar Havets Hus i genomsnitt 33,9 MWh fjärrvärme per månad (räknat på de 8 månaderna 

som Havets Hus har förbrukat mest varje år under perioden 2011-2013), det innebär att de förbrukar uppskatt-

ningsvis ca 2,1 MWh/månad till tappvarmvatten och resten för uppvärmning av anläggningen. Detta under förut-

sättning att Havets Hus förbrukar tappvarmvatten i ungefär samma utsträckning som genomsnittet av de som 

köper fjärrvärme av LEVA. Resterande ca 31,7 MWh används varje månad för uppvärmning av anläggningen. 

Havets Hus antas i genomsnitt förbruka lika mycket tappvarmvatten på sommaren som den genomsnittliga 

förbrukningen under vintern, under sommarhalvåret antas resterande andel användas fjärrvärme för lufttork-

ningsprocessen. Den månad som Havets Hus förbrukade mest fjärrvärme under åren 2011-2013 förbrukade de ca 

41,5 MWh, vilket motsvarar en medeleffekt på ca 61,8 kW. 

 
Diagram 5.1 Fjärrvärmeförbrukningen i MWh/månad April till September för åren 2011-2013. 

Årstid Förbrukning (MWh) Kostnad (kr) Medeleffekt (kW) 

Vinter 101,6 67 000 47,0 

Vår 76,2 50 300 34,9 

Sommar 72,6 47 900 32,9 

Höst 57,2 37 800 26,2 

Årsvis 273,7 203 000 35,3 

Tabell 5.1 Fjärrvärmeförbrukning och -kostnad i genomsnitt per årstid åren 2011-2013. Kostnaden är baserad på priset 0,66 kr/kWh. 

- 
Diagram 5.2 Medeltemperaturen i luften vid  kommunhuset i Lysekil under hela dygnet, månaderna April till September, åren 2011-

2013. Statistik för september 2012 saknas helt. Bara de fem första dagarna under augusti 2012 finns med, bara de tolv första  dagarna under 

april 2011 finns med, i övrigt är statistiken komplett. [Lysekils Kommun, 2013] 

Ur tabell 5.1 framgår det att den genomsnittliga fjärrvärmeförbrukningen är ca 273,7 MWh per år, åren 

2011-2012. Detta innebär att Havets Hus betalar i genomsnitt 203 000 SEK för fjärrvärme varje år (enligt 2014-

2015 års fjärrvärmepris, exklusive moms). 

LEVA värmer upp vattnet med hjälp av spillvärme från Preemraff, som raffinerar råolja [Preem, 2015]. Vid 

produktionsstörningar och revisionsstopp värms vattnet med oljeeldade pannor istället. På LEVAs hemsida finns 

en värdering av den miljöpåverkan som fjärrvärmen orsakar [LEVA i Lysekil, 2015]. En sammanställning över 

åren 2009-2013 finns och genomsnittet av det sammanlagda koldioxidutsläppet per kilowatttime under dessa år 

är ca 26,89 g/kWh [LEVA i Lysekil, 2015]. Havets Hus genomsnittliga fjärrvärmeförbrukning motsvarar därmed 

ett utsläpp av ca 7 360 kg koldioxid per år. 
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5.3 Ventilationssystem 

Havets Hus har tre stycken FTX-aggregat som sköter den största delen av ventilationen av anläggningen. 

Det första som benämns "LA1-akvariehall" ventilerar akvariehallen, det andra som benämns "LA2-kontor" ven-

tilerar kontors-, butiks och restaurangutrymmena. Det tredje aggregatet ventilerar Exposeum. Utöver dessa ag-

gregat så har restaurangköket ett separat aggregat för frånluftventilation och ett mindre laborationsutrymme har 

en frånluftsfläkt. [Lundström, 2011] 

LA1-akvariehall och aggregatet för exposeum avfuktar den inkommande luften. LA1-akvariehall avfuktar 

luften när den relativa fukthalten överstiger 55 % genom att kylas med kylmaskin. Aggregatet har två fläktar på 

3 kW vardera som går på full effekt så gott som året runt. På natten blandas intagsluften med 60 % återluft och 

på dagen 30 % återluft. [Lundström, 2011] 

Aggregatet för exposeum avfuktar luften med uteluft om temperaturen i uteluften understiger 8°C, annars 

sker det med kylmaskin. Detta aggregat har daggpunkten 12°C som börvärde för avfuktning. Aggregatet har två 

fläktar på 1,5 kW vardera och som går på full effekt så gott som året runt. Hur mycket återluft som blandas med 

tilluften bestäms av CO2-halten och luftfuktigheten, dock hålls återluften mellan 25-50 %.[Lundström, 2011] 

För ännu mer detaljerad information om ventilationssystemet hänvisas läsaren till Lukas Lundströms rap-

port. För länk, se referens Lundström [2011]. 

5.4 Kyla av lokaler 

Lokalerna kyls genom att tilluften i ventilationssystemet kyls. Detta sker genom kylbatterier, vattnet till 

kylbatterierna kyls i sin tur av mindre kylmaskiner. 

Enligt igångkörningsrapporterna för maskinerna som kyler ventilationssystemet som ”Bästkustens Kylser-

vice” har gjort vid installation år 1993 så används 5 kg R22 som köldmedium. COP för maskinerna finns inte i 

dokumenten på Havets Hus. Det är noterbart att dessa maskiner använder köldmedium R22 som sedan 1 januari 

2015 är förbjudet att använda i befintliga anläggningar med mer än 3 kg fyllnadsmängd (se avsnitt 4.5.1). R22 

har ett GWP på 1810 [Svenska Kyl & Värmepumpföreningen, 2015b]. Det framgår inte ur något dokument att 

dessa aggregats köldmedium har bytts ut. Det innebär alltså att om inte köldmediet i aggregaten har bytts ut så är 

det är förbjudet att använda dessa aggregat utan att ha dispens. 

5.5 Temperaturdata, havsvatten 

Ingen väderstation i närheten av Havets Hus i Lysekil har hittats som lämnar ut temperaturdata på 32 m 

djup, därför har data hämtats från en väderstation vid Sven Lovén centrum för marina vetenskaper i Kristine-

hamn som bland annat registrerar temperaturen på 32 meters djup. Temperaturen antas variera på liknande sätt 

över året där som i Gullmarsfjorden där Havets Hus hämtar sitt havsvatten. Enligt Lundström [2011] är dessa 

data även relevanta för Havets Hus. Data finns att hämta med 5 minuters eller 1 timmas mellanrum. Data saknas 

dock för många tidpunkter, men data för nästan alla dagar finns med och eftersom havsvattnets temperatur inte 

varierar i stor grad över dygnet. Därför har datatabellen manipulerats och fyllts i med temperaturer som har tagits 

fram genom att interpolera och anta att temperaturförändringen mellan två kända mätvärden är linjär. 

Data har inhämtats från 2009-01-01 till 2014-12-31 med 1 timmas mellanrum, ett diagram har skapats för 

respektive år och det framgår tydligt temperaturen varierar ganska lika över året från år till år. Som lägst ligger 

den på strax över 5°C och som högst någonstans mellan 16°C och 18°C. Diagram 5.3 nedan visar data för 2013, 

som är väldigt likt övriga diagram, se Appendix II för övriga diagram. 

Det inkommande havsvattnet till Havets Hus kyls så fort det överstiger 6°C. Enligt inhämtade data över 

åren 2009-2014 med timvis statistik är medeltemperaturen på havsvattnet när det överstiger 6°C ca 11,03°C. För 

beräkningar, se Appendix III.  
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Diagram 5.3. Visar hur temperaturen, i havet på 32 meters djup i °C på Y-axeln, varierar över året år 2013. 

5.6 Kylning av inkommande havsvatten 

Aggregatet som kyler havsvatten är av fabrikatet Blue Box, modell ZETA/ST/N2 423. Aggregatet använder 

köldmedium R407c och använder 9 kg. 

 
Bild 5.1 visar en schematisk översikt över hur det inkommande havsvattnet kyls. 

Aggregatets kondensor kyls idag med fläktar, vid högsommartid när det är som varmast används även vat-

ten från en vattenslang med hål i eftersom aggregatet annars stannar när det blir som varmast, enligt Daniel 

Hansson. Enligt kyltekniker Janne
3
 som servar maskinen är kompressorn för gammal för att klara av att hålla 

trycket uppe om en plattvärmeväxlare installeras. En lista på några av de mest relevanta tekniska egenskaperna 

för kylmaskinen finns i tabell 5.2. 

Typ Enhet Värde 

Kylkapacitet kW 101,5 

Nominellt vattenflöde l/s 4,850 

Uppvärmningskapacitet kW 98,4 

Nominellt vattenflöde l/s 4,699 

Kompressortyp - Hermetisk 

Antal kompressorer st 3 

Maximal elförbrukning, kompres-

sorer, vid kylning 

kW 35,8 

Maximal elförbrukning, kompres-

sorer, vid uppvärmning 

kW 31,3 

Maximal elförbrukning kW 46,5 
Tabell 5.2, teknisk data för kylaggregatet ZETA/ST/N2 423 
2Janne; tidigare kyltekniker på Storköksservice i Uddevalla. 2013. Intervju. 
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Med hjälp utav formel 5.1 fås COP-värdet. 

835,2
)(8,35

)(5,101

.


kW

kW

W

Q
COP

innet

L
R   (5.1) 

Formel 5.1 QL är med vilken effekt maskinen för bort värmeenergi och Wnet.in är effekten på maskinens elförbrukning [Çengel et.al, 

2008] 

Kylmaskinen kyler en sluten krets med vatten som värmeväxlas med det inkommande, färska havsvattnet 

och som på så sätt kyler det inkommande havsvattnet. Personalen som sköter om systemet på Havets Hus vet 

inte flödesvolymen på havsvattnet som maskinen kyler. En uppskattning på havsvattnets flödesvolym, som sena-

re används för beräkningar, görs i nästa sektion (5.7).  

Aggregatets köldmedium, R407c har ett GWP på 1774 och fyllnadsmängd 9 kg [Svenska Kyl & Värme-

pumpföreningen, 2015b]. Detta göra att dess totala fyllnadsmängd motsvarar nästan 16 ton koldioxid (motsva-

rande nästan nio bilar i exemplet i avsnitt 4.5.1). När mängden i ett slutet hermetiskt system överskrider 10 ton 

krävs från och med 1 januari 2015 (se avsnitt 4.5.1) att kontroll görs av certifierad personal var tolfte månad 

[Energi & Miljö, 2013]. År 2030 skall försäljningen av HFC-medier ha sänkts till 21 % [Andersson, 2015]. Det 

är än så länge oklart vilka köldmedier som fortfarande kommer att få säljas vid år 2030. 

I sektion 5.7 beräknas volymflödet av det inkommande havsvattnet till ca 3,4 l/s. Enligt Lennart Davidsson 

som är tekniker på Havets Hus är börvärdet som maskinen arbetar mot alltid satt till 6°C. När maskinen inte 

klarar att kyla ned till börvärdet så kyler den bort max ca 7,3°C, detta innebär att maskinen går på full effekt då 

den kyler bort 7,3°C från det inkommande havsvattnet. Över året kyler maskinen med en medelkyleffekt på ca 

59,0 kW och, med COP räknat, en medeleleffekt på ca 20,8 kW. Den totala elenergin som maskinen förbrukar 

per år uppgår till ca 182,3 MWh. 

För att vara på den säkra sidan inför beräkningar för energi- och kostnadsbesparingar för de lösningsförslag 

som kommer att presenteras så beräknas även volymflöde fram för om maskinen klarar att kyla med temperatur-

intervallet 9°C, vilket ger ett volymflöde på ca 2,75 l/s, en medelkyleffekt på ca 27,5 kW, en medeleleffekt på ca 

16,6 kW och en elenergiförbrukning på ca 145,2 MWh. 

Observera dock att medeleleffekten som maskinen använder under året är beräknad med hjälp av maskinens 

COP, vilket är baserat på när maskinen arbetar under optimala förhållanden. COP förändras beroende på bland 

annat vilken effekt som maskinen arbetar på och den omgivande luftens temperatur. Därför är troligtvis medel-

värdet för COP något lägre vilket ger en högre medeleleffekt som maskinen egentligen arbetar på och därför är 

den verkliga elenergiförbrukningen per år förmodligen högre. 

5.7 Totalt kylbehov 

Enligt Lundström [2011] så går det maximalt åt ca 54 kW för till kyla för ventilationssystemet. Kylmaski-

nen som kyler det inkommande havsvattnet kyler med maximalt ca 101,5 kW. Summan av de maximala kylbe-

hoven blir ca 155 kW. Det maximala kylbehovet för ventilationssystemet och det inkommande havsvattnet infal-

ler dock inte riktigt under samma period på året. Den månad då uteluften är som varmast brukar vara juli. Nå-

gonstans under mitten av juli så brukar havsvattnet bli runt 13-14°C, vilket innebär att kylmaskinen för det in-

kommande havsvattnet börjar arbeta på full effekt. Det är rimligt att anta att perioderna därför kan överlappa 

varandra något, därför kan runt 155 kW mycket väl också vara det maximala kylbehovet. 

5.8 Havsvattenintag 

Enligt Lundström [2011] används två pumpar för att pumpa in havsvatten i systemet och dessa klarar att 

pumpa in 34 m
3
/h, men att enligt Arne Andersson (omnämns i Lundström [2011]) blir den reella siffran upp-

skattningsvis 20-25 m
3
/h efter att ha räknat med rör- och tryckförluster. Det skulle vara idealiskt att mäta volym-

flödet in till eller ut från de akvarier som kyls. Att försöka mäta volymflödet på havsvattenintaget till de kylda 

akvarierna har dock uteslutits på grund av att det skulle kräva för stora ingrepp i systemet och skulle därmed 

kosta för mycket pengar. 

En uppskattning på det inkommande havsvattnet följer här, eftersom personalen är osäkra på hur stor andel 

av det inkommande havsvattnet som kyls. Det inkommande volymflödet på havsvattnet beräknas därför genom 

att använda temperaturdifferensen då maskinen går på full effekt. Med den informationen går det att uppskatta 

flödesvolymen eftersom den maximala kyleffekten för maskinen, den specifika värmekapaciteten för havsvatten 

(genomsnittlig, baserat på salthalten), densiteten för havsvatten och temperaturdifferensen också är kända. 
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Formel 5.2 energiinnehåll (W) med hjälp utav massa, specifik värmekapacitet och temperaturdifferens [Çengel et.al, 2008]. 

Formel 5.3 flödeseffekt med hjälp utav massflödet, specifik värmekapacitet och temperaturdifferens [Çengel et.al, 2008]. 

Formel 5.4 volymflöde med hjälp utav massflöde och densitet [Çengel et.al, 2008]. 

Havsvatten med en salthalt på mellan 30-33 promille har en värmekapacitet på ca c=3,989 kJ/kg [Sir Ed-

ward Bullard, 2015] och en densitet på ca 1025 m
3
 [CSGNetwork.com, 2011]. Kylmaskinen kyler med 101,5 

kW på full effekt och temperaturdifferensen på havsvattnet beräknas ligga mellan ca 7,3-9ºC. Formel 5.3 och 

formel 5.4 ger vid ΔT1 = 7,3°C massflödet m'1 = 3,49 kg/s och vid ΔT2 = 9°C massflödet m’2 = 2,83 kg/s till de 

kylda akvarierna, detta ger V'1 = 3,40 l/s = 204 l/min = 12,24 m
3
/h respektive V’2 = 2,76 l/s = 165,5 l/min = 9,93 

m
3
/h. 

5.9 Elenergi 

Havets Hus har Nordic Green Energy som elleverantör. Exklusive moms betalar de, enligt uppgifter från 

VD Maria Jämting, i genomsnitt ca 0,652 kr/kWh. Elpris per månad finns i Appendix III. Enligt Nordic Green 

Energy [2014] släpps 0,3 kg CO2 ut per producerad kilowattimme som köps av Nordic Green Energy. 

6 Översikt över lösningsalternativ 

Här listas de olika lösningsalternativen som har framkommit genom att studera Havets Hus anläggning och 

litteratur i ämnet. En övergripande förklaring, utan att gå in på beräkningar och detaljer, ges här för varje alterna-

tiv. Ett alternativ utesluts redan under denna sektion, att det redovisas beror på Havets Hus efterfrågade den 

lösningen. Varje lösningsalternativ redovisas enskilt i denna sektion, men alla alternativ går att kombinera med 

minst ett annat alternativ för en slutgiltig lösning. Nästa sektion (7 Beräkningar) avslutas med en övergripande 

sammanställning med hjälp av tabeller där det lätt går att se vilka kombinationer som ger vilka resultat. Där 

presenteras också resultatet av en beräkning av ”Högst potential” respektive ”Lägst potential”. Högst potential 

avser att avspegla hur mycket energi som går att spara som mest. Lägst potential avser att avspegla hur mycket 

energi som går att spara som minst. Anledningen är att det finns några variabler som är osäkra, därför kan den 

summa energi som de olika alternativen i verkligheten kan spara antas någonstans mellan dessa presentationer. 

6.1 Alternativ 1, kyla kondensor med havsvatten 

Genom att kyla kondensorn med havsvatten skulle kondenseringstemperaturen kunna sänkas genom att 

sänka trycket i kondensorn, vilket innebär att kompressorerna i kylmaskinen inte behöver arbeta lika hårt. Där-

med sänks åtgången av elenergi, vilket också innebär ett högre COP-värde. Det konstanta flödet av havsvatten 

från akvarierna som är kylda kan användas för att kyla den gamla kylmaskinens kondensor. 

6.2 Alternativ 2, värma vatten med spillvärme från kondensor 

En idé som har funnits med ifrån början, eftersom Havets Hus har efterfrågat en utredning för det, är att ut-

vinna spillvärme från den gamla kylmaskinens kondensor för att värma vatten till anläggningen. För att kunna 

göra detta behöver kondenseringstemperaturen i kondensorn ökas, detta innebär att trycket måste ökas vilket i 

sin tur innebär att kompressorerna behöver arbeta hårdare. Swegon som numera äger BlueBox påpekar att kom-

pressorerna är gamla, men kan inte ge ett svar på om de skulle klara av den högre arbetsbelastningen eller inte. 

Enligt Janne som har varit kyltekniker och har servat maskinen på Havets Hus skulle inte dess kompressorer 

klara den ökade arbetsbelastningen. Därför utesluts detta alternativ. 

6.3 Alternativ 3, nyinstallation 

Två exempelmaskiner från Swegon undersöks, en som producerar värme och kyla samtidigt (KM1) och en 

som bara producerar kyla (KM2). De två nya maskinerna avser att ersätta alla befintliga kylmaskiner, det vill 

säga den som kyler det inkommande havsvattnet och de som kyler ventilationssystemet. Maskinen som även 

producerar värme avses att ersätta fjärrvärmeinstallationen. 

Undersökningen av den nyinstallation som Havets Hus avser att genomföra på grund av utbyggnad tas inte 

hänsyn till. Däremot så ändras inte förutsättningarna nämnvärt vid installation av en något större kylmaskin, 

därför kan det COP-värde som presenteras för KM2 användas för beräkning av den extra energiförbrukningen 

som en utbyggnad medför. Dock bara om en likadan maskin, fast med större kapacitet, som den som presenteras 

som exempelmaskin för KM2. 
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6.4 Alternativ 4, värmeväxla ingående och utgående vattenflöden 

För effektivare kylning skulle det inkommande och utgående flödet av havsvatten kunna värmeväxlas med 

varandra. Detta sker i så fall innan det inkommande vattnet kyls och innan det utgående vattnet eventuellt an-

vänds för kylning av kondensor. Detta alternativ går att kombinera med alla andra alternativ. 

6.5 Alternativ 5, låta vattnet kretsa runt 

Alternativet innebär att delar av det vatten som flödar ut ur akvarierna och som redan har kylts en gång sy-

resätts, återkyls och förs tillbaka till akvarierna. Detta skulle, särskilt då vattnet är som varmast under sommaren, 

innebära att kylmaskinen/kylmaskinerna inte behöver arbeta lika hårt och dessutom skulle temperaturen kunna 

hållas lägre i akvarierna. För detta alternativ presenteras ingen energi- eller kostnadsberäkning, däremot hänvisas 

Havets Hus till en beräkningsmodell. Genom att låta hälften av vattnet kretsa runt ger dock denna lösning lika 

stor energivinst som Alternativ 4. 

7 Beräkningar och detaljer 

Alla alternativ redovisas mer detaljerat, med systembeskrivning, inköpskostnad för de större delarna som 

ingår i systemet, dimensionering av delar och förutsättningar för beräkning av energi- och kostnadsbesparingar. 

Beräkningar har genomförts i Microsoft Excel i två separata filer, i den ena filen beräknas ”Högst potential” och 

i den andra filen beräknas ”Lägst potential”. För Högst potential beräknas temperaturen på havsvattnet att alltid 

sänkas till T1hv = 6°C och flödesvolymen på havsvattnet är V’1 = 3,4 l/s vid beräkningarna och för Lägst potential 

så beräknas temperaturen på havsvattnet att alltid sänkas till T2hv = 7°C och flödesvolymen på havsvattnet är V’2 

= 2,75 l/s. Det innebär att Högst potential beräknar de högsta möjliga energi- och kostnadsbesparingarna för 

respektive lösningsförslag och -kombination, vilket innebär att de sämsta tänkbara förutsättningarna för den 

gamla maskinen används som underlag (V’1 och T1hv). För Lägst potential beräknas de lägsta möjliga energi- och 

kostnadsbesparingarna för respektive lösningsförslag och -kombination. Den verkliga besparingen antas därmed 

ligga någonstans mellan dessa två beräkningar. 

Beräkningarna och resultatet i sin helhet går att finna i Appendix III. En sammanfattning av resultatet av be-

räkningarna som kan användas som beslutsunderlag för både Högst och Lägst potential finns under sektion 7.8. 

7.1 Alternativ 1, kyla kondensor med havsvatten 

7.1.1 Systembeskrivning 

För en principskiss över det tänkta systemet, se bild 7.1. Kondensorn på maskinen byts från en luftkyld till 

en vattenkyld kondensor. Enligt Tobias Netz
4
 på Swegon är det inte ekonomiskt försvarbart att installera en 

kondensor som är tillverkad i korrosionsbeständigt material och som klarar smutsen som havsvatten medför. En 

sådan har ett pris att jämföra med en ny kylmaskin. Därför föreslås det istället att det installeras en kondensor 

kopplad till en sluten krets som det utgående havsvattnet kyler genom en värmeväxlare som är tillverkad i korro-

sionsbeständigt material och som är demonterbar för att kunna rengöras vid behov. 
4
Tobias Netz; säljare på Swegon. 2015. Intervju. 
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Bild 7.1 visar en principskiss över lösningsalternativ 1. Desto mörkare blå betyder desto kallare vatten. Pilarna  visar flödesriktning-

en. GM står för gamla maskinen, VVX står för värmeväxlare, HV står för havsvatten och KM står för kylmaskin. De streckade linjerna visar 

ledningar och placering av värmeväxlaren vid kombination med lösningsalternativ 4. Den blå sidan i GM illustrerar den kalla sidan och den 
röda sidan illustrerar den varma sidan på kylmaskinen. Observera att från vilket håll vatten går in i värmeväxlarna på bilden illustrerar inte 

om de är med- eller motströmsvärmeväxlare. Däremot visar färgen på vattnet om det går in kallare och kommer ut varmare och vice versa. 

7.1.2 Dimensionering av värmeväxlare och energivinst, V’1 

Den gamla kylmaskinen har en kylkapacitet på 101,5 kW och kompressorerna drar tillsammans maximalt 

31,3 kW (se tabell 5.2 i sektion 5.6). Det innebär att i kondensorn kyls det maximalt bort (101,5+31,3)kW=132,8 

kW. Vattnet har en genomsnittlig salthalt på 30-33 promille, vilket ger en specifik värmekapacitet på 3,989 

kJ/lh*K [Sir Edward Bullard, 2015]. Vattnets flödesvolym vid ”Högst potential” är ca 3,4 l/s. Densiteten är ca 

1025 kg/m
3
 [CSGNetwork.com, 2011] och den specifika värmekapaciteten är ca 3,989 kJ/kg*K [Sir Edward 

Bullard, 2015]. Havsvattnet ska kyla bort ca 132,8 kW värme. Det innebär att vattnet, enligt formel 5.5, värms 

upp med: 
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Temperaturdifferensen ΔT enligt formel 5.3. 

Det utgående havsvattnet är maximalt ca 7°C den största delen av året. Detta innebär att temperaturökning-

en på det utgående havsvattnet är ca 7+9,6=16,6 ºC. Det innebär att vattnet i den slutna kretsen som minst kan 

kylas till ca 16,6°C när det utgående havsvattnet är 7°C. Vattnet i den slutna kretsens temperaturförändring beror 

på dess volymflöde, desto högre volymflöde, desto lägre temperaturutbyte krävs för att uppnå 132,8 kW. Densi-

teten på vatten är ca 1000 kg/m
3
 och värmekapaciteten är 4,19 kJ/(kg*K). 
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Temperaturdifferensen ΔT1 enligt formel 5.3. 

Ett lämpligt värde på volymflödet skulle kunna vara ca 3 l/s, det ger ett värmeutbyte på ca 10,6°C, vilket 

ger en kondenseringstemperatur på ca 16,6+10,6=27,2°C. Generellt gäller att för varje grad som kondenserings-

temperaturen sänks så minskar energiförbrukningen med ca 3 % (se sektion 4.9). Effektvinsten fås med hjälp av 

formel 4.2, där ΔT är temperatursänkningen i kondensorn. Effektvinsten är procentuell och gäller i det här fallet 

för när maskinen går på full effekt. Kondenseringstemperaturen ligger runt ca 45°C, enligt vad som kan uttydas 

ur dokument för kylmaskinen. 

%42(%)100)97,01(100)97,01(
2,2745


 kTtEffektvins  

Effektvinst enligt formel 4.2. 

Värmeväxlaren som behövs för att havsvattnet ska kyla vattnet i den slutna kretsen behöver klara ca 133 

kW, ingående temperatur på havsvattensidan ska vara 7°C, utgående temperatur blir 16,6°C och volymflödet är 

3,4 l/s. 
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7.1.3 Dimensionering av värmeväxlare och energivinst, V’2 

Se sektion 7.1.3 för detaljer som leder fram till beräkningarna, den enda skillnaden är att flödesvolymen är 

V’2 = 2,75 l/s. 
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Temperaturdifferensen ΔT enligt formel 5.3. 

Det utgående havsvattnets temperatur ökar med ca 11,8°C i värmeväxlaren med den slutna kretsen, den 

slutna kretsen kan därför kylas till 7+11,8=18,8°C som lägst. 

Temperaturutbytet mellan havsvattnet och den slutna kretsen blir samma som i sektion 7.1.3, ΔTk = 10,6°C, 

om volymflödet i kretsen är 3 l/s. Det ger en kondenseringstemperatur på ca 18,8+10,6 = 29,4°C. 

Vid en normal kondenseringstemperatur på ca 45°C blir effektvinsten: 

%38(%)100)97,01(100)97,01(
4,2945


 kTtEffektvins  

Effektvinst enligt formel 4.2. 

Värmeväxlaren som behövs för att havsvattnet ska kyla vattnet i den slutna kretsen behöver klara ca 133 

kW, ingående temperatur på havsvattensidan ska vara 7°C, utgående temperatur blir 18,8°C och volymflödet är 

2,75 l/s. 

7.1.4 Kostnad, värmeväxlare 

Claes Larsson på företaget Swep som bland annat tillverkar värmeväxlare har hjälpt till att hitta en lämplig 

värmeväxlare som kan tjäna som kondensor för maskinen. Kondensorn kostar ca 16 000 kr, vilket är priset en 

installatör får för att köpa in den. Peter Printz på Tranter har hjälpt till med att ta fram värmeväxlare för att kyla 

den slutna kretsen som kyler kondensorn. För det högre volymflödet V’1=3,4 l/s kostar värmeväxlaren 19 100 kr 

och för det lägre volymflödet V’2=2,75 l/s  så kostar värmeväxlaren 19 600 kr. 

7.2 Alternativ 2, värma vatten med spillvärme från kondensor 

Uteslutet 

7.3 Alternativ 3, nyinstallation av kylmaskin 

Eftersom anläggningen kommer att byggas ut med nya akvarier som kräver kylning så kommer en ny kyl-

maskin att behöva installeras för att klara det ökade kylbehovet. Eftersom det nya kylbehovet är okänt så görs 

inga beräkningar på det (se sektion 7.3.1). Eftersom de kylmaskiner som producerar kyla för ventilationssyste-

met är föråldrade så föreslås att den/de nya maskinerna även kyler för det. Alternativet innebär nyinstallation av 

en eller två nya maskiner som ersätter den gamla kylmaskinen (GM). 

7.3.1 Systembeskrivning 

För en principskiss över det tänkta systemet, se bild 7.2. Eftersom utbyggnadsbehovet är okänt så presente-

ras en lösning som tillgodoser det nuvarande kylbehovet för det inkommande havsvattnet plus kylbehovet för 

ventilationssystemet. Den gamla kylmaskinen byts ut mot två nya. Den ena kyler och värmer vatten (KM1) och 

är dimensionerad mot det maximala genomsnittliga värmebehovet som Havets Hus hade under en månad mellan 

åren 2011-2013 (observera att vintern år 2011 var en utav de kallaste vintrarna under 2000-talet). KM1 finns i 

två utföranden, med eller utan hetgasväxlare. Med hetgasväxlare kan maskinen producera varmvatten med en 

temperatur på 65°C och utan hetgasväxlare kan maskinen producera varmvatten med en temperatur på 52°C. 

Vilket alternativ som Havets Hus bör välja är upp till deras temperaturbehov för värmesystemet. Den andra ma-

skinen (KM2) tillgodoser det resterande av kylbehovet och kyls med det utgående havsvattnet från de kylda 

akvarierna. 

Maskinerna parallellkopplas mot en ackumulatortank. Anledningen till att de parallellkopplas istället för se-

riekopplas är att det enligt Tobias Netz på Swegon ger högre verkningsgrader. Från ackumulatortanken dras en 

köldbärarkrets till anläggningens kylbatterier och en till den värmeväxlare som kyler det inkommande havsvatt-

net. Temperaturen i ackumulatortanken styrs utav den del av anläggningen som kräver lägst temperatur, vilket är 

ventilationssystemet som kräver nedåt 3°C på grund av lufttorkningsprocessen därför är det lämpligt att ackumu-

latortanken håller 2-3°C som lägsta temperatur. Havsvattnet behöver kylas till 6-7°C. Effektbehoven för respek-

tive värmeväxlare styrs genom att reglera volymflödet på köldbäraren som passerar havsvattenintagets värme-

växlare med hjälp frekvensstyrda pumpar eller genom att shunta. Vilket som är bäst utreds inte i denna rapport 

utan lämnas öppet. Resultatet blir i vilket fall detsamma oavsett vilken metod som används. 

Eftersom värmebehovet överstiger kylbehovet på vintern så behöver KM1 hämta värme på annat sätt än ge-

nom att kyla det inkommande havsvattnet. Därför används istället det utgående havsvattnet som värmekälla. Allt 

det utgående havsvattnet från akvarierna behöver användas. Anledningen till att allt behöver användas är att 

desto högre volymflöde, desto lägre temperaturdifferens krävs. Det inkommande havsvattnet kan bli nedåt 3°C 

under de kallaste månaderna på året, för att minimera risken att det går under 0°C så behövs allt havsvatten. 
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Bild 7.2 visar en principskiss av det tänkta systemet. Desto mörkare blå betyder desto kallar vatten. Mörkrött betyder upphettat vatten 

och orange betyder varmt, men ej upphettat vatten. Pilarna visar i vilken riktning vattnet flödar. VVX står för värmeväxlare, AT står för 

ackumulatortank, KM står för kylmaskin, Ra står för radiatorer, TV står för tappvarmvatten, VB står för värmebatteri, VS står för ventila-

tionssystem, KB står för kylbatterier och HV står för havsvatten. Den blå sidan på kylmaskinerna illustrerar den kalla sidan och den röda 
sidan illustrerar den varma sidan på respektive maskin. De streckade linjerna är för att visa hur placeringen av värmeväxlaren i lösningsal-

ternativ 4 skulle bli om lösningsalternativ 3 och 4 skulle kombineras. Observera, från vilket håll vatten går in i värmeväxlarna på bilden 

illustrerar inte om de är med- eller motströmsvärmeväxlare. Däremot visar färgen på vattnet om det går in kallare och kommer ut varmare 
och vice versa. 

7.3.2 Dimensionering av maskiner 

Kylkapaciteten för det inkommande havsvattnet är i dagsläget 101,5 kW vilket också motsvarar det unge-

färliga behovet och det maximala kylbehovet för ventilationssystemet ligger på ca 55 kW. Det innebär att det 

totala maximala kylbehovet är ca 156,5 kW. 

Exempelmaskiner från Swegon har tagits fram med hjälp av en kontakt har upprättats med Tobias Netz. 

Tobias Netz har även hjälpt till med mindre korrigeringar av det lösningsförslag som presenterades för honom. 

Exempelmaskinerna är vätskekylda aggregat ur Swegons sortiment och ingår i serien TEAL W. Maskinerna går 

att få i flera olika konfigurationer, bland annat så att de fungerar som rena kylmaskiner eller så att de fungerar 

som kylmaskin och värmepump samtidigt. 

Under den månad som Havets Hus förbrukade mest fjärrvärmeenergi under åren 2011-2013 så låg medelef-

fekten på ca 61,8 kW, därför bör KM1:s maximala uppvärmningskapacitet vara minst 61,8 kW. Kylmaskinen 

som Tobias Netz tog fram heter TEAL W HPW LN 7.2 (HPW betyder att den används som värmepump också) 

har en uppvärmningskapacitet på 64,4 kW och en maximal kylkapacitet på 47,5 kW samtidigt. Maskinen har två 

kompressorer och när den går på halv effekt så går bara den ena kompressorn. Havets Hus värmebehov under 

sommartid är i genomsnitt ca 33 kW, därför kommer maskinen att mestadels gå på en kompressor under som-

martid. Eftersom den bara går på en kompressor så innebär det att kylkapaciteten under sommartid ligger i ge-

nomsnitt på ca 23,75 kW. 

KM2 behöver kunna tillgodose det resterande kylbehovet under sommartid vilket är ca 133 kW. Exempel-

maskinen som har valts ut tillsammans med Tobias Netz är TEAL W LN 13.2 och har en kylkapacitet på totalt 

126,5 kW med de förutsättningar som råder på Havets Hus. Enligt Tobias Netz så är det bra att välja en maskin 

med en kyleffekt som ligger något under det maximala kylbehovet eftersom den ändå inte kommer att arbeta på 

full effekt så stora delar av året. Dessutom kan det tilläggas att KM1 är dimensionerad efter värmebehovet och 

eftersom den kommer att gå på ca halv effekt på sommaren så har den över 20 kW extra kyleffekt som kan ut-

nyttjas om det skulle behövas. Dock behöver i så fall den extra värme som vid ett sådant tillfälle produceras 

göras av med. 

KM2 kyls av vatten i en sluten krets som värmeväxlas med det utgående havsvattnet från de kylda akvarier-

na vilket är maximalt ca 7°C. Värmeeffekten som maskinen avger gör att havsvattnet värms med ca 153 kW. 

Dessa förutsättningar gör att maskinen får ett COP på ca 5,86, det är baserat på det högre volymflödet av havs-

vattnet. Enligt Tobias Netz så blir det ingen större skillnad på maskinens COP för det lägre volymflödet. Därför 

kommer COP-värdet 5,86 användas även vid beräkning av lägst potential. 

Maskinerna körs på ett köldmedium som heter R410A som har ett GWP på 2088. Enligt Tobias Netz på 

Swegon så har de bara ett alternativ med lågt GWP för deras större skruvkompressorer som använder R134a, 
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men i nuläget saknas det något alternativ för R410A. Enligt honom kommer det förhoppningsvis ett alternativ 

även till R410A under nästa år. Om en installation har gjorts med ett köldmedium så kan det bytas ut mot ett 

med ett annat efter att installationen är gjord när ett alternativ har kommit. 

Något om ackumulatortankar och värmeväxlare för att kyla det inkommande havsvattnet respektive för 

uppvärmning? Kostnader? Installation? 

7.3.3 Dimensionering av värmeväxlare för KM1 

KM1 har två slutna kretsar som kyls. Den ena är för att kyla det inkommande havsvattnet och den går till en 

ackumulatortank. Den andra är för att hämta värme från det utgående havsvattnet på vintern. Den andra kretsen 

behöver en värmeväxlare som värmeväxlar mellan den och det utgående havsvattnet. Det ingående havsvattnets 

temperatur understiger 3°C i genomsnitt färre än tre dagar per år och det utgående havsvattnets temperatur är 

någon grad högre. Därför antas det utgående havsvattnet nästan aldrig understiga 3°C. Den högsta effekten som 

maskinen kan värma med är 64,4 kW och enligt databladet till maskinens körning blir den högsta kyleffekten då 

47,5 kW. Det lägsta totala uppskattade värdet för det totala volymflödet är 20 m
3
/h = 5,55 l/s (se sektion 5.8, 

Havsvattenintag). Det innebär enligt formel 5.3 att temperaturförändringen på havsvattnet vid kyleffekten 47,5 

kW blir: 

C
cV

P
T 










1,2

10989,355,5101025

105,47

' 33

3


 

Temperaturdifferensen ΔT enligt formel 5.3. 

Det innebär att temperaturen på havsvattnet sänks till ca 0,9°C som lägst, därmed är risken för frysning väl-

digt liten eftersom fryspunkten för havsvatten med salthalten 32 promille ligger på ca -1,7°C [Anderson, 2011]. 

Den slutna kretsen kommer att ha temperaturer under 0°C och för att det inte ska finnas risk för att det fryser i 

kretsen och i synnerhet i förångaren så behövs en blandning mellan till exempel glykol och vatten i den slutna 

kretsen. Om blandningen sätts till 30 % glykol och 70 % vatten och får då en fryspunkt på ca -18°C. Glykol har 

en värmekapacitet på ca 2,4 kJ/(kg·K) [Hellström, 2015] och vatten har en värmekapacitet på ca 4,19 kJ/(kg·K), 

densiteten för glykol är ca 1110 kg/m
3
 [Recytec, 2015] och vatten har densiteten ca 1000 kg/m

3
. Det gör att vär-

mekapaciteten och densiteten för blandningen blir: 

3/103310007,011103,0

)(653,319,47,04,23,0

mkg

KkgkJc






 

Beräkning av den specifika värmekapaciteten c och densiteten ρ för vatten-glykolblandningen. 

Det gör att temperaturdifferensen för den slutna kretsen, som har ett volymflöde på 2,0 l/s enligt formel 5.3, 

blir: 
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Temperaturdifferensen ΔT enligt formel 5.3. 

Det innebär att vattnet i den slutna kretsen behöver gå in med ca 0,9-6,3 = -5,4°C för att total temperaturut-

jämning ska ske i värmeväxlingen. Det glykolblandade vattnet går alltså ut med ca 0,9°C när havsvattnet går in 

med 3,0°C. Peter Printz från Tranter har hjälpt till med att ta fram en värmeväxlare som passar behovet för upp-

värmning och en sådan kostar 29 400 kr. 

7.3.4 Dimensionering av värmeväxlare för KM2 

Den slutna kretsen som ska kyla kondensorn på KM2 behöver inget glykol. Havsvattnet som går ut har näs-

tan alltid en temperatur runt 7°C. När maskinen går på full effekt, kyleffekt: 126,5 kW vilket ger ca 147 kW 

värmeeffekt som behöver kylas bort. För att kyla bort så mycket värmeenergi så kommer det utgående havsvatt-

nets temperatur att höjas med: 
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Temperaturdifferenserna ΔT1hv  och ΔT2hv enligt formel 5.3. 1 står för högst potential 2 för lägst potential och hv står för havsvattensi-

dan. 

 

Havsvattnet går in i värmeväxlaren med temperaturen T1hv.in=7°C och ut med temperaturen T1hv.ut=17,5°C 

respektive in med temperaturen T2hv.in=7°C och ut med temperaturen T2hv.ut=20,1°C. Den slutna kretsen som kyls 

av havsvattnet har en flödesvolym V’1sk= V’2sk=5,0 l/s. Temperaturdifferensen är ΔT1sk=ΔT2sk=7°C, vattnet går 

in i värmeväxlaren med temperaturen T1sk.in=18,0°C och ut med T1sk.ut=25°C respektive in med T2in.sk=20,6°C 
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och ut med T2ut.sk=27,6°C. Peter Printz på Tranter har hjälpt till att ta fram värmeväxlare som passar för dessa 

förhållanden. Värmeväxlaren som passar för det högre volymflödet av havsvattnet kostar 21 700 kr och den som 

passar för det lägre volymflödet kostar 21 200 kr. 

7.3.5 Beräkning av energivinst 

Tobias har gjort körningar på båda maskinkonfigurationerna med de parametrar som gäller för Havets Hus 

anläggning för att få fram en bild över hur de skulle prestera i anläggningen. Han har också gjort en körning med 

hetgasväxlare som tillägg till KM1 för att kunna få ut en högre varmvattentemperatur. I resultatet av körningarna 

presenteras bland annat COP för respektive maskin. Resultatrapporterna finns i sin helhet i Appendix IV, där 

framgår även vilka parametrar som har angetts. COP på kylsidan för KM1 är enligt rapporten 2,63 och på vär-

mesidan 3,49, med hetgasväxlare som tillägg har maskinen COP 2,69 på kylsidan och 3,49 på värmesidan. COP 

för KM2 är 5,86 på kylsidan. 

Eftersom havsvattentemperaturen varierar över året och kommer att fungera som värmekälla för KM1 så 

har energivinsten räknats ut som ett genomsnitt över sex år med hjälp utav havsvattentemperaturstatistik över 

åren 2009-2014 från Kristinebergs väderstation. Två beräkningar har utförts, en om vattnet kyls till 6°C och om 

det har ett volymflöde på V’1 = 3,4 l/s och en om vattnet kyls till 7°C och om det har ett volymflöde på 2,75 l/s. 

Redovisning och resultatet av beräkningarna finns i sin helhet tabellform i Appendix III.  

7.4 Alternativ 4, värmeväxla inkommande och utgående vattenflöden 

En värmeväxlare mellan det ingående och utgående havsvattnet som kyls kan installeras för att minska 

energiförbrukningen för kylmaskinen som kyler havsvattnet. En värmeväxlare kan också hjälpa till att hålla nere 

temperaturen, även under den period som havsvattnet är som varmast. Se bild 7.3 för översikt över det tänkta 

alternativet. 

 
Bild 7.3 visar en principskiss över lösningsalternativet. Principskissen visar värmeväxlaren mellan det inkommande och utgående 

havsvattnet (VVX HV) och dess tänkta position i förhållande till övriga komponenter i systemet. Ljusblå illustrerar okylt vatten och desto 

mörkare blå illustrerar desto kallare vatten. KS står för kylsystem, VVX KS är kylkretsens värmeväxlare mellan den och havsvattnet. Obser-

vera, från vilket håll vatten går in i värmeväxlarna på bilden illustrerar inte om de är med- eller motströmsvärmeväxlare. Däremot visar 
färgen på vattnet om det går in kallare och kommer ut varmare och vice versa. 

7.4.1 Dimensionering och energivinst 

För att beräkna energivinsten så behöver den överförda medeleffekten mellan det inkommande och utgåen-

de havsvattnet beräknas fram. För att dimensionera värmeväxlaren behöver den maximala värmeöverföringsef-

fekten och extremvärden för ingående och utgående temperaturer på respektive sida av värmeväxlaren beräknas 

fram. Kylmaskinen antas alltid arbeta mot börvärdet 6°C och det inkommande havsvattnets absolut högsta tem-

peratur under året ligger kring 17°C. Från det att det inkommande havsvattnet har kylts tills dess att det skickas 

ut igen antas temperaturen på det ha höjts med ca 1°C. Värmeväxlaren kan hjälpa kylmaskinen att kyla det in-

kommande havsvattnet till börvärdet även om maskinen ensam inte skulle klara av det. Om maskinen håller 

börvärdet 6°C på det inkommande havsvattnet så håller det utgående havsvattnet ca 7°C. Med en värmeväxlare 
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installerad blir temperaturutbytet mellan det inkommande och utgående havsvattnet CT  52)717(  

under de varmaste dagarna. 

För att förstå hur kylmaskinen kan hålla börvärdet så följer här en förklaring. Om det inkommande havs-

vattnet på ca 17°C skulle kylas med 7,3°C och få temperaturen 9,7°C så skulle det utgående havsvattnet hålla ca 

10,7°C. När det värmeväxlas med det inkommande havsvattnet så kyls det inkommande havsvattnet till ca 

13,85°C, när kylmaskinen då kyler vattnet så får det temperaturen ca 6,55°C och det utgående havsvattnet har då 

temperaturen ca 7,55°C. Vid värmeväxlingen kyls det inkommande havsvattnet till ca 12,28°C, kylmaskinen kan 

teoretiskt nu kyla det ända ned till ca 4,98°C men eftersom börvärdet står på 6°C så kyler den inte havsvattnet 

mer än så. Nu är havsvattnet som kommer ur akvarierna ca 7°C och temperaturubytet blir ca 5°C, detta betyder 

också att om en nyinstallation av kylmaskin sker i kombination med en värmeväxlare så kan effekten anpassas 

mot att den ska klara av att kyla 5°C. Självfallet sker detta inte i steg som beskrivet ovan, utan temperaturen 

sänks successivt i akvarierna tills börvärdet hos kylmaskinen nås och eftersom maskinen går med kontinuerlig 

drift så kommer den successiva sänkningen av temperaturen aldrig att uppstå i verkligheten om inte maskinen 

helt skulle stängas av under en period så att vattnet i akvarierna värms upp till det inkommande havsvattnets 

temperatur. 

Effekten som värmeväxlaren ska klara av som mest är baserad på den maximala temperaturdifferensen mel-

lan det inkommande och det utgående havsvattnet och volymflödet på de båda flödena. Maxeffekten för V’1= 3,4 

l/s blir: 

kWkWTcVTcmPMax 705,69)7
2

177
(10989,3104,31025'' 33

1 


   

Beräkning av maximal effekt enligt formel 5.3, 1 står för högst potential och Max står för maximal. 

Värmeväxlare, dimensione-

ring 

Ingående 

havsvatten 

Utgående 

havsvatten 

Maximal effekt, värmeöverfö-

ring 

Minst 70 kW Minst 70 kW 

Temperatur in (vid maximal 

temperatur på ingående havs-

vatten) 

Ca 17°C Ca 7°C 

Temperatur ut ur värmeväxla-

ren 

Ca 12°C Ca 12°C 

Tabell 7.1 visar dimensioneringsegenskaperna för värmeväxlaren mellan ingående och utgående havsvatten. 

Maxeffekten för V’2=2,75 l/s blir: 

kWkWTcVTcmP Max 562,56)7
2

177
(10989,31075,21025'' 33

2 


   

Beräkning av maximal effekt enligt formel 5.3, 2 står för lägst potential och Max står för maximal. 

Energivinsten kommer att variera över året, men den totala energivinsten kommer att vara den överförda 

medeleffekten mellan det inkommande och det utgående havsvattnet, vilken baseras på medeltemperaturen in 

och medeltemperaturen ut. Eftersom börvärdet på maskinen står på 6°C och det utgående vattnet antas vara ca 

7°C så blir det en viss effektförlust då havsvattentemperaturen har en temperatur mellan 6 och 7°C. Beräkningar 

av hur stor energivinst som gör med hjälp av en värmeväxlare då havsvattentemperaturen ligger över 7°C re-

spektive hur stor förlust som görs när temperaturen ligger mellan 6 och 7°C har gjorts i Microsoft Excel med 

hjälp temperaturdata från väderstationen i Kristineberg. Resultatet av dessa beräkningar finns sammanfattade i 

tabell 7.2 och 7.3. Ett mer utförligt resultat finns i Appendix III. 

7.4.2 Investeringskostnad 

Eftersom saltvatten medför korrosion så behöver värmeväxlare vara av ett korrosionsbeständigt material. 

Ett företag som tillhandahåller värmeväxlare som fungerar med havsvatten är Tranter, och enligt Peter Printz på 

Tranter behövs en värmeväxlare ur titan. Enligt offert från Tranter så kostar en värmeväxlare ur titan som upp-

fyller temperaturegenskaperna, och effektbehovet för Lägst potential, ca 23 000 kr. 

7.5 Alternativ 5, låta vattnet kretsa runt 

Alternativet går ut på att dra om rören så att en andel av det utgående havsvattnet från de kylda akvarierna 

ska kunna ”återshuntas” till det inkommande havsvattnet innan det kyls. Sen återkyls det tillsammans med det 

färska havsvattnet. 

7.5.1 Energivinst 

En simulationsmodell över hur mycket energi som kan sparas har programmerats med hjälp utav webb-

programmeringsspråket PHP och finns att tillgå på nätet: limpz.com/kyleffekt.php. Observera, denna simula-

tionsmodell är baserad på att det inkommande havsvattnets volymflöde adderas med det ”återshuntade” havs-
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vattnet. För att spara energi så måste det inkommande havsvattnets volymflöde sänkas, lämpligtvis så att sum-

man av det ”återshuntade” havsvattnet och det inkommande havsvattnet får samma volymflöde som när inget 

havsvatten ”återshuntas”. Om detta inte sker kommer kylmaskinen att behöva kyla bort lika mycket eller mer 

värmeenergi som tidigare (beroende på det ”återshuntade” havsvattnets temperatur). Skillnaden blir att volym-

flödet ökar och temperaturdifferensen minskar. Är Havets Hus intresserade av att höja volymflödet utan att öka 

kylkapaciteten så kan detta vara ett bra alternativ. 

Alternativet utesluts som förslag i denna rapport. Huvudanledningen är att det krävs mer information om till 

exempel hur mycket havsvatten som faktiskt kan ”återshuntas” för att djuren ska må bra. Simuleringen lämnas 

därför till Havets Hus för att ge företaget hjälp på vägen för att själva utvärdera alternativet. För att få en bra bild 

behöver Havets Hus samla in statistik över hur temperaturen förändras från det att det har blivit kylt tills dess att 

det lämnar de kylda akvarierna. En metod som Havets Hus skulle kunna utvärdera alternativet är genom att välja 

en tidsperiod (lämpligtvis perioden under vilken de behöver kyla havsvattnet) och över perioden beräkna medel-

temperaturen som det inkommande havsvattnet kyls till, medeltemperaturen på det utgående havsvattnet och 

medeltemperaturen på det inkommande havsvattnet. De framtagna medelvärdena används sedan tillsammans 

med simulationsmodellen. 

7.6 Kombinationer 

7.6.1 Alternativ 1, kyla kondensor och alternativ 4, värmeväxlare mellan inkommande med utgående havsvatten-

flöde, V’1 och V’2 

Om alternativen kombineras så kommer medeltemperaturen på det utgående kylda havsvattnet att vara i ge-

nomsnitt ca 9,1°C efter värmeväxlaren mellan det ingående och det utgående havsvattnet. Temperaturdifferensen 

om havsvattnet ska ta upp 101,5 kW vid V’1 = 3,4 l/s är ca 9,6°C (se sektion 7.1.3). Det innebär att den slutna 

kretsen kan kylas till 9,1+9,6 = 18,7°C som lägst. Den slutna kretsen kyls med 10,6°C om dess volymflöde är 

V’k = 3 l/s. Därmed kommer kondenseringstemperaturen vara ca 18,7+10,6 = 29,3°C. Effektsänkningen blir: 

%38(%)100)97,01(100)97,01(
3,2945


 kTtEffektvins  

Effektvinst enligt formel 4.2. 

Vid V’2 = 2,75 l/s är temperaturen efter värmeväxlaren mellan det ingående och det utgående havsvattnet 

också i genomsnitt ca 9,1°C. Temperaturdifferensen om havsvattnet ska ta upp 101,5 kW vid V’2 = 2,75 l/s är ca 

11,8°C (se sektion 7.1.4). Vilket innebär att den slutna kretsen kan kylas till 9,1+11,8 = 20,9°C som lägst. Den 

slutna kretsen kan kylas med 10,6°C om dess volymflöde är V’k = 3 l/s, vilket ger en kondenseringstemperatur 

på 20,9+10,6 = 31,5°C. Effektsänkningen blir: 

%34(%)100)97,01(100)97,01(
5,3145


 kTtEffektvins  

Effektvinst enligt formel 4.2. 

7.6.2 Alternativ 3, nyinstallation av maskiner och alternativ 4, värmeväxlare mellan det inkommande och utgå-

ende havsvattnet 

Kombination mellan alternativ 3 och alternativ 4. För att se värmeväxlarens position i systemet, se bild 7.2. 

Med en värmeväxlare minskar kylbehovet, beräkningarna har genomförts på samma maskiner som föreslogs i 

alternativ 3 eftersom förutsättningarna är väldigt lika. Men om detta alternativ skulle realiseras så skulle det vara 

möjligt att gå ner i storlek på KM2. Beräkningar har gjorts i Microsoft Excel och redovisas i tabell 7.2 och 7.3. 

Ett mer utförligt resultat finns redovisat i Appendix III. 

7.7 Sammanfattning av lösningar 

I tabell 7.2 och 7.3 nedan sammanfattas alla lösningarna och dess kombinationer. Tabell 7.2 ger resultatet 

för det högre volymflödet, det vill säga högst potential och tabell 7.3 ger resultatet för det lägre volymflödet, det 

vill säga lägst potential. GM står för gamla maskinen, den första kolumnen med GM är den gamla maskinen med 

dagens förhållanden och där presenteras endast dess totala energikostnad inklusive fjärrvärmekostnad. Att fjärr-

värmekostnaden tas med beror på att uppvärmningskostnaden är relevant vid lösningsalternativen som innefattar 

en KM1 som både kyler och värmer vatten. Fjärrvärmekostnaden är därför inkluderad även under de lösningar 

som inte innefattar uppvärmning för att kunna presentera besparing per år på endast en rad för enkel översikt. 

Uppvärmningskostnader och kylkostnader uppdelade för sig, eleffekter, kyleffekter, kylbehov, värmebehov, 

värme- och kylbehov månad för månad, med mera finna att läsa i Appendix III. 
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Högst potential 

  Utan värmeväxlare 

  

GM 

Utan hetgas-
växlare 

Med hetgas-
växlare 

KM2 
GM, kyla kon-
densor   KM1 KM2 KM1 KM2 

Sammanlagd energi-
kostnad (kr) 309 153 110 711 109 744 247 811 259 244 

Besparing per år (kr)   198 442 199 409 61 341 49 909 

Minskad CO2-påverkan 
(kg)   7 762 7 763 28 15 

Inköpskostnad (kr)   301 100 301 100 176 700 35 100 

Årlig kostnad 5 år, 3 % 
ränta* (kr)   67 720 67 720 39 990 7 500 

Årlig kostnad 10 år, 3 % 
ränta* (kr)   37 610 37 610 22 320 3 990 

  Med värmeväxlare 

  

GM 

Utan hetgas-
växlare 

Med hetgas-
växlare 

KM2 
GM, kyla kon-
densor   KM1 KM2 KM1 KM2 

Sammanlagd energi-
kostnad (kr) 261 556 87 081 86 227 224 785 234 487 

Besparing per år (kr) 47 597 222 072 222 925 84 368 74 665 

Minskad CO2-påverkan 
(kg) 14 7 773 7 774 39 34 

Inköpskostnad (kr) 23 000 324 100 324 100 199 700 58 100 

Årlig kostnad 5 år, 3 % 
ränta* (kr) 5 290 73 010 73 010 45 280 12 790 

Årlig kostnad 10 år, 3 % 
ränta* (kr) 2 990 40 600 40 600 25 310 6 980 

 
Tabell 7.2 visar en sammanfattning av beräkningar som har genomförts med hjälp av Excel. 
*Räntans kostnad är beräknad med hjälp av en lånekalkylator som finns på webben: http://www.kalkyleramera.se/lan/manatlig-

lanekostnad/result 

http://www.kalkyleramera.se/lan/manatlig-lanekostnad/result
http://www.kalkyleramera.se/lan/manatlig-lanekostnad/result
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Lägst potential 

  Utan värmeväxlare 

  

GM 

Utan hetgas-
växlare 

Med hetgas-
växlare 

KM2 
GM, kyla kon-
densor   KM1 KM2 KM1 KM2 

Sammanlagd energi-
kostnad (kr) 284 960 100 833 99 995 236 581 248 998 

Besparing per år (kr)   184 127 184 965 48 379 35 962 

Minskad CO2-påverkan 
(kg)   7 756 7 757 22 7 

Inköpskostnad (kr)   300 600 300 600 176 200 35 600 

Årlig kostnad 5 år, 3 % 
ränta* (kr)   67 620 67 620 39 890 7 600 

Årlig kostnad 10 år, 3 % 
ränta* (kr)   37 560 37 560 22 270 4 040 

  Med värmeväxlare 

  

GM 

Utan hetgas-
växlare 

Med hetgas-
växlare 

KM2 
GM, kyla kon-
densor   KM1 KM2 KM1 KM2 

Sammanlagd energi-
kostnad (kr) 245 718 83 014 82 185 217 400 226 884 

Besparing per år (kr) 39 242 201 946 202 775 67 560 58 076 

Minskad CO2-påverkan 
(kg) 9 7 765 7 765 31 27 

Inköpskostnad (kr) 23 000 323 600 323 600 199 200 58 600 

Årlig kostnad 5 år, 3 % 
ränta* (kr) 5 290 72 910 72 910 45 180 12 890 

Årlig kostnad 10 år, 3 % 
ränta* (kr) 2 990 40 550 40 550 25 260 7 030 

 
Tabell 7.3 visar en sammanfattning av beräkningar som har genomförts med hjälp av Excel. 
*Räntans kostnad är beräknad med hjälp av en lånekalkylator som finns på webben: http://www.kalkyleramera.se/lan/manatlig-

lanekostnad/result 

Nedan följer två diagram som visar återbetalningstiden av inköpskostnaden och ger en bild över hur den 

fortsatta kostnaden ser ut. Det första diagrammet visar utan kombination av värmeväxlare och det andra visar i 

kombination med värmeväxlare. Båda diagrammen visar Högst potential, Lägst potential redovisas inte i dia-

gramform eftersom det proportionerna mot kostnaden för den gamla maskinen blir liknande. 

http://www.kalkyleramera.se/lan/manatlig-lanekostnad/result
http://www.kalkyleramera.se/lan/manatlig-lanekostnad/result
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Bild 7.4 visar återbetalningstiden och den fortsatta kostnaden för varje alternativ. Den blå linjen visar kostnaderna för GM, när de 

andra linjerna skär dess linje (de gråa punkterna) så är inköpskostnaden för alternativet återbetalt.  Det är tydligt att kombinationen KM1 
och KM2 är mest lönsam, även om den inte återbetalar sig snabbast. 

 
Bild 7.5 visar samma som bild 7.4, men alla alternativ i kombination med en värmeväxlare. 
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8 Bistånd 

Eftersom det är ett examensarbete för examen som biståndsingenjör så är en del av arbetet att vara bi-

ståndsinriktat, i det här fallet genom att utbilda läsaren till att kunna utföra ett liknande projekt. Dock förutsätts 

läsaren att ha vissa förkunskaper. Metoden nedan syftar till att hjälpa läsaren förstå tankegången och vilka steg 

som har tagits i arbetet och går inte in på djupare detaljer eftersom detaljerna redan finns i rapporten., 

8.1 Identifiera systemet och problemet 

Det är mycket viktigt att få tag på så mycket information och få en så klar och övergripande bild av syste-

met som möjligt innan arbetet med en lösning sätts igång. Detta eftersom brist på information kan leda till felak-

tiga slutsatser. Det kan till exempel handla om att om en lösning skulle producera så mycket varmvatten att 

mängden varmvatten skulle göra lösningen lönsam. Men att däremot att behovet av varmvatten är så litet att 

lösningen ändå inte blir lönsam. Därför är det viktigt att tänka på att börja i rätt ände och se helheten för att kun-

na anpassa lösningsförslagen till anläggningens behov. Finns en klar bild av systemet från början så är det också 

mycket lättare att identifiera lösningar och användningsområden, kanske sådana som annars inte skulle vara 

uppenbara. Därför är det viktigt att ta reda på vilka delar och typer av maskiner som det nuvarande systemet är 

uppbyggt med. Om företaget, föreningen, organisationen eller vad det är som behöver hjälp, inte har all informa-

tion om systemet, så kan till exempel tillverkarna och/eller de som servar systemet eller delar av det ha den in-

formation som saknas. Därför bör dessa kontaktas vid bristfällig information. Det är inte säkert att de har infor-

mationen i huvudet, men de brukar kunna ta reda på informationen eller ta fram till exempel ritningar eller ma-

nualer. 

Om behov finns, gör mätningar eller beräkna då information saknas. Ta reda på vad som förbrukar mest 

energi i systemet. Ta reda på vilka behov som finns, finns det t ex något behov av varmvatten, vilken mängd? 

Var? Hur? 

Om möjligt, ta kontakt med någon som redan har kommit fram till en liknande lösning och fråga om denne 

kan dela sina erfarenheter. Sveriges Provnings- och forskningsinstitut (Sp) eller olika högskolor/universitet är två 

exempel på ställen som kan ha den information som behövs eller som kan peka i rätt riktning. 

Nedan följer en sammanfattning i listform. 

 Skaffa en övergripande bild över anläggning. 

 Gå ned på detaljnivå i relevanta delar av anläggningen. 

o Intervjua personer. 

o Leta fram dokument. 

 Ta reda på fakta: internet, böcker, etc. 

 Ta fram lösningsförslag. 

 Utesluta förslag som inte är rimliga. 

 Beräkna fram ett resultat för respektive förslag. 

8.2 Ta fram alternativ och genomför beräkningar 

Beräkna kyl- och värmebehovet som råder och hur mycket elenergi som förbrukas i dagsläget. Jämför kyl- 

och värmebehovet och utröna om och i så fall på vilket sätt det skulle kunna vara värt att utvinna värmeenergi ur 

kylprocessen. Finns det värme- och kylbehov året runt och infaller behoven under samma tid på året? Utröna om 

det går att effektivisera kylningen och vilka alternativ som går att applicera på det aktuella systemet. Gör en grov 

beräkning av hur mycket varje alternativ skulle kunna spara. Uteslut de alternativ som inte är praktiskt möjliga. 

Undersök om det finns möjlighet att kombinera värmeutvinning och kyleffektivisering. Detta kan vara särskilt 

lämpligt att göra om värmebehovet understiger kylbehovet ganska mycket. Om kylbehovet bara överstiger vär-

mebehovet litegrann, är det lönsamt att ändå tillverka värme och göra sig av med en del av den värme som pro-

duceras för att uppfylla kylbehovet? Om värmebehovet överstiger kylbehovet, finns det då något alternativt sätt 

att utvinna värme på? En extra flödande värmekälla, direkt elenergi, fjärrvärme, etc? Fundera på vilka alternativ 

som skulle gå att kombinera. Det viktiga under denna punkt är att vara noggrann och tänka på ”alla” aspekter; 

temperaturer, effekter, flödesvolymer, etc. Är till exempel en potentiell värmekälla flödande sötvatten med tem-

peraturer nära dess fryspunkt så är det stor sannolikhet att den inte går att använda utan att det finns risk för att 

den fryser. 

8.3 Räkna på lönsamhet 

Beräkna den elenergi som respektive alternativ förbrukar och räkna om till hur mycket elenergi kostar för 

respektive lösning. Ta reda på vad de ingående delarna till varje alternativ kostar och, om möjligt, ta reda på 

installations- och servicekostnader. Ställ upp energiförbrukning, inköpskostnader och installations- och service-

kostnader bredvid varandra, hur mycket som går att spara i elenergi och energikostnad för varje alternativ och 

möjlig kombination. Sätt allt bredvid varandra så att det snabbt går att se vilket/vilka alternativ som är mest 

lönsamma. Det kan vara lämpligt att beräkna kostnad för ett eventuellt lån för att finansiera projektet också. 
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Om kostnaden för en lösning är ohållbar, gå tillbaka och försök att på nytt identifiera problemet och beho-

vet. Kanske kan det vara så att problemet och behovet inte stämmer överens varpå en helt annan lösning behövs 

och det kanske egentligen är behovet som är problemet. Det första steget (8.1) är det viktigaste för att undvika 

problem. 

9 Diskussion 

Arbetets syfte är att ”…ge förslag på schematiska och tekniska lösningar som är till fördel för Havets Hus, 

både för att upprätthålla deras miljöpolicy i form av energieffektivisering och för att spara pengar.” Alla de lös-

ningsförslag som har presenterats i rapporten sparar både in pengar och elenergi, vissa sparar även in fjärrvärme-

energi. Alla lösningsförslag uppfyller kraven för Havets Hus kylbehov och alla minskar dessutom anläggningens 

CO2-påverkan. Därför anses syftet för rapporten att vara uppfyllt. 

Beräkningarna för alla lösningsförslag bygger på flera olika variabler. Den variabel som är mest osäker är 

volymflödet på det inkommande havsvattnet, eftersom den är framberäknad med hjälp utav Havets Hus perso-

nals erfarenheter av hur många grader som kylmaskinen klarar att kyla det inkommande havsvattnet med, när 

den antas gå på full effekt. Det är också därför som ett lägre och ett högre volymflöde har tagits med i beräk-

ningarna för att påvisa varje lösnings lägsta och högsta potential till besparing. Det kan dock med stor säkerhet 

sägas att varje lösningsförslag uppfyller dagens kylbehov och de som innefattar värmebehovet täcker dagens 

värmebehov. Slutsatsen att kylbehovet täcks dras genom att för de alternativ som inte innefattar nyinstallation 

behålls den befintliga maskinen för kylning och eftersom den täcker dagens kylbehov kommer den även att fort-

sätta att göra det tills kylbehovet ändras. Slutsatsen att alternativet för nyinstallation täcker dagens kylbehov för 

havsvattnet dras genom att den har dimensionerats utifrån dagens kylbehov plus kylbehovet för ventilationssy-

stemet. Att den även täcker kylbehovet för ventilationssystemet förlitar sig till att den rapport som Lukas Lund-

ström har skrivit stämmer. Slutsatsen att värmebehovet täcks förlitar sig på att data som finns för värmeförbruk-

ningen stämmer. Den månad som Havets Hus förbrukade mest värme under perioden som statistiken spänner 

över var medeleffekten ca 61,8 kW och maskinens maximala värmekapacitet ligger på 64,4 kW. Det kan hända 

att det inte räcker till vid någon eller några dagar på året, men det bör i stor utsträckning jämnas ut med hjälp av 

ackumulatortanken och det bör vara acceptabelt att sänka inomhustemperaturen lite vid några tillfällen om situa-

tionen kräver det. Det är nämnvärt att den månad som medeleffekten var 61,8 kW under februari månad år 2011 

så var det en utav de kallaste vintrarna hittills under 2000-talet. 

Beräkningarna av elenergibehovet för den gamla maskinen har gjorts med dess optimala COP, i verklighe-

ten så går dock inte maskinen optimalt året runt vilket innebär att dess genomsnittliga COP är lägre. Att dess 

optimala COP har använts vid beräkningar beror på att det är omöjligt att veta hur pass mycket lägre dess egent-

liga COP är utan att mäta både överförd värmeenergi och använd kylenergi under alla de förhållanden som råder 

året runt, vilket det inte finns möjlighet till för detta arbete. Därför visar beräkningarna för elenergibehovet det 

lägsta elenergibehovet för det kylbehov som har räknats med. För högst potential, om COP egentligen är i ge-

nomsnitt 2,5 så innebär det att maskinen drar ca 19 500 kWh mer om året och om COP egentligen är i genom-

snitt 2,2 så innebär det att maskinen egentligen drar 41 900 kWh mer om året. För lägst potential, om COP 

egentligen är i genomsnitt 2,5 så innebär det att maskinen drar ca 24 400 kWh mer om året och om COP egentli-

gen är i genomsnitt 2,2 så innebär det att maskinen egentligen drar 52 600 kWh mer om året. 

Beräkningarna för högst och lägst potential visar kylbehovet för hela temperaturintervallet ned till 6°C re-

spektive 7°C. Enligt högst potential så klarar den gamla kylmaskinen att kyla med ΔT = 7,3°C och enligt lägst 

potential så klarar den att kyla med ΔT = 9°C. Det innebär att under den varmaste tiden på året så klarar inte 

maskinen att kyla ända ned till det värde som har räknats med och därför drar maskinen egentligen inte riktigt 

lika mycket elenergi. För högst potential utan värmeväxlare mellan ingående och utgående havsvatten när tempe-

raturen är 13,3-17°C så klarar maskinen att kyla havsvattnet till 6-9,7°C. För högst potential felar elenergin med 

upp till 21 400 kWh och kostnadsbesparingen med upp till 12 900 kr. För lägst potential utan värmeväxlare mel-

lan ingående och utgående havsvatten så klarar maskinen att kyla det inkommande havsvattnet när temperaturen 

är 16-17°C till 7-8°C. För lägst potential felar elenergin med upp till ca 1 900 kWh och kostnadsbesparingen 

med upp till ca 1 100 kr. 

Om felmarginalerna för COP och för temperaturdifferensen slås ihop innebär det att för högst potential så 

drar maskinen egentligen ca 3 000 kWh mer för ett på COP 2,5 och för COP 2,2 drar maskinen ca 31 200 kWh 

mer. För lägst potential drar maskinen egentligen ca 17 800 kWh mer för ett COP på 2,5 och för ett COP på 2,2 

drar den egentligen ca 40 000 kWh mer. 

Felmarginalerna drar åt olika håll och felmarginalen om COP ligger på ca 2,5 eller mindre för högst poten-

tial innebär det att maskinen egentligen drar lite mer än det som står redovisat. Ett genomsnittligt COP på 2,5 

kan dessutom mycket väl vara rimligt för en så pass gammal maskin. För att lägst potential så är felmarginalen 

för temperaturdifferensen mycket liten redan från början och därför räcker det med ett genomsnittligt COP på 

strax under 2,835 för att felmarginalerna ska ta ut varandra. Därför dras slutsatsen att det som räknats fram för 

lägst potential också verkligen den lägsta möjliga potentialen. 
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I besparingarna som är redovisade tas inte kylbehovet för ventilationssystemet och kostnaden för det alls 

med, trots att en del lösningar innefattar det och innebär att kostnaden för det sänks. Detta är för att kylbehovet 

och kostnaden för att kyla ventilationssystemet ligger utanför detta arbete. Dock så kan det vara värt att nämna 

att för alternativet med nyinstallation av maskiner så skulle KM2 att ta upp hela kylbehovet för ventilationssy-

stemet. De gamla kylmaskinerna har ett COP på maximalt 3 och KM2 har ett COP på ca 5,9. Detta innebär att 

kostnaden för att kyla för ventilationssystemet skulle kapas till nästan hälften. 

Observera att om en värmeväxlare installeras mellan det ingående och utgående havsvattnet så kommer 

kylmaskinen inte att behöva kyla vattnet med en lika stor temperaturdifferens, den blir maximalt ca 6°C för 

högst potential och till maximalt ca 5°C för lägst potential. Det innebär att det maximala kyleffektbehovet för 

havsvattenintaget minskar till ca 83,4 kW respektive ca 56,2 kW för högst respektive lägst potential. Det innebär 

att det räcker med att KM2 har en kylkapacitet på ca 115 kW respektive ca 88 kW. Medeltemperaturen på det 

utgående havsvattnet skulle dock ändras från ca 7°C till ca 9,0°C respektive ca 9,5°C, vilket gör att det utgående 

havsvattnets kylförmåga av KM2 minskar. Men detta vägs upp av den lägre värmeeffekten som behöver kylas 

bort, det är till och med så att maskinen kan kyla mer effektivt eftersom respektive effekt höjer havsvattnet som 

används för kylning till en temperatur som är lägre än den som blir utan värmeväxlare. 

Rekommendationen till Havets Hus, utifrån resultatet, är att välja alternativ 3 med två nya maskiner, helst i 

kombination med alternativ 4, värmeväxlare. Återbetalningstiden på lösningen är inte den kortaste, men det syns 

särskilt tydligt i bild 7.4 och 7.5 att alternativet sparar mest i längden. Dock är återbetalningstiden för inköps-

kostnaden endast ca 1,5 år. Alternativet är dessutom framtidssäkert i den bemärkningen att helt nya maskiner 

installeras, vilket gör att de kommer att kunna behålla lösningen i många år framöver. En aspekt som också bör 

tas i beaktning när Havets Hus väljer lösningsalternativ är att den befintliga kylmaskinen är gammal och det är 

svårt att bedöma hur länge till den kommer att kunna hållas i drift. Alternativ 4, värmeväxlare mellan utgående 

och ingående kylt havsvatten, har ensam en återbetalningstid på bara ca 0,5 år för inköpskostnaden, en låg in-

köpskostnad och kan installeras med alla de andra alternativen. Detta innebär att värmeväxlaren kan vara ett 

alternativ som är lämpligt att börja med om Havets Hus väljer att installera nya lösningar i omgångar. 
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Appendix I 

Köldmedium 
CFC står för chlorofluorocarbon, som betyder klorflourkarboner och HCFC står för hydrochlorofluorocar-

bon, som betyder klorfluorkolväten. Både CFC:er och HCFC:er är namn på grupper som innefattar flera olika 

köldmedium. Båda dessa grupper går även under benämningen freoner. [Transportstyrelsen, 2015] Under 80-

talet framkom det att CFC:er är väldigt skadliga för ozonskiktet och var den absolut största bidragande orsaken 

till att det blev hål i ozonskiktet. Den 16 september år 1989 skrev många länder över världen på något som kallas 

Montreal-protokollet. Det innebar att CFC:er skulle börja fasas ut i olika steg och att pengar skulle läggas på att 

hitta alternativ till dessa köldmedium. [Charles Welch, 2015] 

Många CFC:er ersattes först med olika HCFC:er eftersom dessa är mindre skadliga för ozonskiktet än 

CFC:er. [Maria Porter & Peter Sundqvist, 2010] Montreal-protokollet är det första avtalet i raden av avtal som 

har skrivits sedan dess och som bestämmer hur och när olika köldmedium skall fasas ut. På senare tid tillkom det 

även avtal som bestämmer hur HCFC:er skulle fasas ut och bytas ut mot andra köldmedium som är mindre skad-

liga för ozonskiktet. Tack vare Montrealprotokollet och efterföljande avtal så håller ozonskiktet på att återhämta 

sig, avtalet är ett utav de mest framgångsrika internationella avtalen. 

Nästa grupp av köldmedium som har utvecklats och ersatt HCFC:er är HFC:er, HFC står för hydrofluoro-

carbons som betyder hydroflourkarboner. HFC:er är inte farliga för ozonskiktet, men de har hög påverkan på 

växthuseffekten. Därför har EU, i steg, utvecklat F-gasförordningen som innebär att även HFC:er skall fasas ut 

och ersättas av köldmedium som inte har så hög påverkan på växthuseffekten. 

Det finns några så kallade naturliga köldmedium som kan ersätta några utav HFC:erna, exempel på sådana 

alternativ är koldioxid, propan och ammoniak. 
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Appendix II 

Diagram över hur havsvattentemperaturen förändras över året. Diagrammen är skapade i Microsoft Excel 

och med hjälp av timvis temperaturdata på 32 m djup från en väderstation i Kristineberg. Den data som det är 

baserat på finns att hämta på http://www.weather.loven.gu.se/kristineberg/ 

 
Diagram II.1 Diagram över hur havsvattentemperaturen förändras över året, år 2009. 

 

 
Diagram II.2 Diagram över hur havsvattentemperaturen förändras över året, år 2010. 

 

 
Diagram II.3 Diagram över hur havsvattentemperaturen förändras över året, år 2011. 



Institutionen för teknik och samhälle Biståndsingenjörsprogrammet 

Högskolan i Skövde  Examensarbete 

Jonas Linder  33 

 
Diagram II.4 Diagram över hur havsvattentemperaturen förändras över året, år 2012. 

 

 
Diagram II.5 Diagram över hur havsvattentemperaturen förändras över året, år 2013. 

 

 
Diagram II.6 Diagram över hur havsvattentemperaturen förändras över året, år 2014. 
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Appendix III 

Här redovisas beräkningar som har gjorts på medeltemperatur på havsvattnet, kylbehov, värmebehov, hur 

mycket som går att tjäna på olika lösningsalternativ, förändring på kylbehov vid användning av värmeväxlare, 

m.m. 

1 Beräkningar för högst potential 

 

Havsvattenegenskaper Enhet 

Volymflöde, V' 3,4 l/s 

Värmekapacitet, c 3,989 kJ/(kg*K) 

Densitet, ρ 1,025 kg/l 

Snabbformel, V'·c·ρ 13,901665 (l/s)·(kJ/(kg·K))·(kg/l) 
Tabell III.1 visar havsvattnets egenskaper. 

Storheter Enhet 

Dagar, D d 

Timmar, t h 

Rad, x   

Temperatur, T °C eller K 

Effekt, P kW 

Energi, E kWh 
Tabell III.2 visar de enheter och storheter som har använts vid beräkningarna nedan. 
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Bild III.2 visar beräkning av effektbehov, elenergibehov och kostnad för den gamla maskinen och de lösningsförslag 

som berör den. 
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Bild III.3 visar beräkning över KM1 utan värmeväxlare och hetgasväxlare. Övriga beräkningar för KM1 redovisas inte 

den här rapporten eftersom förfarandet är det samma, men om dessa önskas kan författaren tillhandahålla dessa genom 

kontakt. 
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Bild III.4 visar beräkningar för KM2. 

 
Bild III.5 visar en sammanställning över högst potential. 
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2 Beräkningar för lägst potential 

 

Havsvatten Enhet 

Volymflöde, V' 2,75 l/s 

Värmekapacitet, c 3,989 kJ/(kg*K) 

Densitet, ρ 1,025 kg/l 

Snabbformel, V'·c·ρ 11,24399375 (l/s)·(kJ/(kg·K))·(kg/l) 

Storheter Enhet 

Dagar, D d 

Timmar, t h 

Rad, x   

Temperatur, T °C eller K 

Effekt, P kW 
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Bild 3.6 Visar beräkning och sammanställning av kyl- och värmebehovet. 
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Bild III.7 visar beräkning av effektbehov, elenergibehov och kostnad för den gamla maskinen och de lösningsförslag 

som berör den. 
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Bild III.7 visar beräkning över KM1 utan värmeväxlare och hetgasväxlare. Övriga beräkningar för KM1 redovisas inte 

den här rapporten eftersom förfarandet är det samma, men om dessa önskas kan författaren tillhandahålla dessa genom 

kontakt. 
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Bild III.8 visar beräkningar för KM2. 

 
Bild III.5 visar en sammanställning över högst potential. 
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Appendix IV 

KM1 utan hetgasväxlare 

 
Bild IV.1 visar egenskaperna för KM1 utan hetgasväxlare. 

KM1 med hetgasväxlare 
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Bild IV.2 visar egenskaperna för KM1 med hetgasväxlare. 

KM2 
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Bild IV.3 visar egenskaperna för KM2. 

 


