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ABSTRACT
In Sweden, despite our cold climate there is a great demand for cooling of buildings. Because
of an increasing degree of computerisation, higher density of personnel in offices and
improving thermal insulation this demand is continuously increasing. Cold is mainly
produced by individual cooling machines, though District Cooling (DC) is becoming
increasingly common. DC works as District Heating, but with the big difference that cold is
distributed, instead of heat. DC is oftenly produced by heat pumps in combination with heat
production, absorption heat pumps, or extracted from cold sea water or lake water.

In the city of Sundsvall the municipal energy company, Sundsvall Energi AB, is planning for
DC. A previous inventory shows that a cooling power of 7.9 MW, produced by conventional
cold machines, could be replaced by DC.

In this Diploma Thesis, the possibility to base a DC system in Sundsvall on cold extracted
from 15 m deep water in the sea bay Sundsvallsfjärden and on cold extracted from stored
snow, is investigated. Snow and ice have, because of its high heat of fusion, extremely good
qualities for cold storage. The technique of storing snow and ice for cooling during the
summer is very old and well tried. Snow storage in connection with DC systems is yet not
tried in Sweden. However, a snow store for cooling of Sundsvall Hospital was recently
completed.

In this study, the required cold to be supplied by the DC system was calculated, and also the
distribution of the cold demand over time. This cold demand will partly be free cooling,
extracted from seawater, and the remaining part will be supplied by seasonally stored snow.

The calculation shows that the required cold storage corresponds to about 95 000 m3 of snow
for an extremely warm season. Considering the losses of cold, which necessarily will occur
while storing snow in a warm environment, a volume of 122 500 m3 snow will be needed to
manage the cold supply during an extremely warm season.

The report is also dealing with the location and the design of the snow store, as well as the
cold transfer from the seawater and the snow store to the DC system. The system for
distribution of cold to the customers is only briefly investigated.

Whether cold extracted from the sea water combined with cold from a snow store, is the
economically optimal method for supplying the DC system in Sundsvall with cold or not, is
an inquiry outside the scope of this Diploma Thesis. A brief cost calculation of the for
operation and investment is shown, and these costs may be compared with the corresponding
costs for other methods of cold production.



SAMMANFATTNING
I Sverige finns idag, trots vårt nordliga läge, ett stort behov av komfortkyla. På grund av ökad
datorisering, ökad personaltäthet i kontorsfastigheter och förbättrad värmeisolering ökar
behovet kontinuerligt. Komfortkyla kan framställas med i fastigheten placerade
konventionella kylmaskiner, men tekniken med fjärrkyla är på stark frammarsch. Fjärrkyla
fungerar ungefär som fjärrvärme, men med den stora skillnaden att det är kyla som
distribueras i stället för värme. Fjärrkylan produceras ofta med värmepumpar i kombination
med värmeproduktion, absorptionsvärmepumpar eller ur kallt bottenvatten från hav eller sjö.

I Sundsvall har det kommunala energibolaget, Sundsvall Energi AB, planer på att börja
leverera fjärrkyla. En inventering visar att en effekt av 7,9 MW kyla, producerad med
konventionella kylmaskiner, skulle kunna ersättas av fjärrkyla.

I detta examensarbete behandlas möjligheterna att basera fjärrkylasystemet i Sundsvall på
frikyla från Sundsvallsfjärden, samt kyla utvunnen ur lagrad snö. Snö och is har genom sin
höga latenta energi, utomordentliga egenskaper för kyllagring. Att lagra snö eller is för att
erhålla kylning sommartid är en gammal och väl beprövad teknik, och en anläggning som
bygger på denna princip har nyligen färdigställts vid Sundsvalls sjukhus. Att använda lagrad
snö i fjärrkylasammanhang är dock hittills oprövat i Sverige.

I rapporten beräknas hur stort kylbehov det planerade fjärrkylasystemet måste tillgodose, samt
hur detta fördelar sig över säsongen. Vidare jämförs det beräknade kylbehovet med mängden
frikyla som kan utvinnas ur Sundsvallsfjärden. Den del av behovet som inte kan tillgodoses av
frikyla, kompletteras med kyla utvunnen ur den lagrade snön.

Beräkningarna i rapporten visar ett behovet att kompletteringskyla under en extremt varm
säsong motsvarar ca 95 000 m3 lagrad snö. Med hänsyn tagen till de förluster som uppstår i
lagret kommer en volym av 122 500 m3 att klara det beräknade behovet.

I rapporten behandlas även snölagrets placering och utformning, samt överföringen av kyla
från sjövattnet och snölagret till distributionssystemet. Distributionssystemet är endast
översiktligt behandlat.

Om frikyla från Sundsvallsfjärden, kombinerat med ett snölager, är den ekonomiskt optimala
metoden för kylproduktion i Sundsvall är en fråga som ligger utanför ramarna för detta
examensarbete. En översiktlig beräkning av drift- och investeringskostnader redovisas, och
resultaten från denna får sedan jämföras med kostnaderna för andra produktionssätt.
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1 Inledning

1.1 Bakgrund
1.1.1 Fjärrkyla
Kylteknik handlar om att åstadkomma och upprätthålla temperaturer lägre än omgivningens.
Termodynamikens andra huvudsats är särskilt närvarande i kyltekniken. Den kan definieras
som:

”Värme kan ej av sig självt övergå från en kallare till en varmare kropp”

Det krävs således arbete för att sänka, och upprätthålla en lägra temperatur hos en kropp i
förhållande till dess omgivning. Eftersom en kall kropp kommer att fungera som en
värmesänka, och dra till sig värme från omgivningen måste energi bortföras från den kalla
kroppen för att upprätthålla dess låga temperatur.

Med fjärrkyla menas centralt producerad kyla, som via ett ledningsnät distribueras i form av
kallt vatten till användarna. Fjärrkyla är ofta en ekonomiskt fördelaktig ersättning till
konventionella kylmaskiner i t.ex. kontors- och industrifastigheter och bidrar även till lägre
el-förbrukning och minskad hantering av kylmedier, vilket är miljömässigt positivt.

Tekniken med fjärrkyla är på stark frammarsch i Sverige. Totalt var 16 fjärrkylanät i drift i
slutet av 1998, och dessa levererade då cirka 180 GWh fjärrkyla. Inom 5-10 år väntas
leveranserna öka till cirka 500 GWh, fördelat på 25 nät (Fjärrvärmeföreningens hemsida).
Fjärrkylan utvinns oftast med hjälp av värmepumpar i kombination med värmeproduktion
eller värmedrivna s.k. absorptionsvärmepumpar, men även frikyla utvunnen ur kallt
bottenvatten från hav eller sjö förekommer.

1.1.2 Kyla utvunnen ur lagrad snö
För inte så länge sedan var det en väl etablerad teknik att lagra kyla i form av snö och is från
vinter till sommar. Ofta användes sågspån som isolering. Snö och is har utomordentliga
egenskaper för både lagring och utvinning av kyla. Vid dess frys/smältpunkt, dvs. 0°C, går det
att utvinna den latenta kylenergi som finns lagrad i den fasta fasen. Den latenta energin är i
storleksordningen 80 ggr större än den kapacitiva lagringsförmågan. Detta betyder att det
behövs 1 kg 80°C vatten för att smälta 1 kg snö (eller 80 kg 1°C vatten).

En stor fördel med tekniken är att den snö/vattenblandning som uppstår håller konstant
temperatur (0°C), vilket innebär att systemet i princip saknar effektbegränsning. Det går alltså
att välja om energin skall tas ut under lång tid med låg effekt, eller under kort tid med hög
effekt. Eftersom behovet av kylenergi för komfortändamål ofta är mycket högt under en
begränsad tidsperiod, är snölagring en metod som passar utmärkt för utvinning av kyla.

En anläggning för att tillvarata snöns kylinnehåll i syfte att utvinna komfortkyla har nyligen
färdigställts vid Sundsvalls sjukhus, och skall tas i drift sommaren 2000.

1.1.3 Möjligheter till smältvattenrening
Snö uppsamlad från rikligt trafikerade områden innehåller föroreningar. I ett avgränsat
snölager, som har en kontrollerad avrinning är det möjligt att rena smältvattnet från dessa
föroreningar om det visar sig finnas behov för detta.
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1.1.4 Planer på fjärrkyla i Sundsvall
I Sundsvall har det kommunala energibolaget, Sundsvall Energi AB, planer på att börja
leverera fjärrkyla. En inventering av användningen av köldmedier i centrala Sundsvall är
gjord, och denna visar att en effekt på 7,9 MW skulle kunna ersättas av fjärrkyla.

Några olika idéer kring hur systemet skall utformas finns redan idag. Eftersom värmepumpar
ej används i Sundsvall Energi´s värmeproduktion, ses frikyla som ett tänkbart alternativ.
Frikyla finns framför allt i form av kallt bottenvatten från Sundsvallsfjärden, men under
perioden från juni till mitten av september kan detta vatten tidvis vara för varmt.

Här kommer funderingarna på att utnyttja snö in. Årligen borttransporteras stora mängder snö
från Sundsvalls innerstad, och tippas i vattnet vid den s.k. Heffnerskajen. Tanken är att ta
tillvara denna snö, och förvara den i ett värmeisolerat lager. Då havsvattnet håller för hög
temperatur levereras erforderliga kyleffekter från snölagret. Det finns två tänkbara platser för
ett sådant snölager, den ena är i viken öster om nuvarande snötipp, den andra är på stranden i
stadsdelen Skönsmon.

Snö som inhämtas i centrala Sundsvall torde innehålla relativt höga halter av föroreningar. Ett
snölager skulle ge möjlighet till rening av smältvattnet. Det finns intresse från Sundsvalls
Kommuns sida att förbättra dagens snöhantering, då tippning i vatten ej är att rekommendera
ur miljösynpunkt (Falk, 1990).

Ett projektarbete i kursen ”Naturvärme” vid Luleå Tekniska Universitet har tidigare behandlat
denna fråga.

1.2 Syfte
Syftet med detta examensarbete är att utreda förutsättningarna för ett fjärrkylasystem i
Sundsvall, där baskylan utvinns ur sjövatten, och kompletteras med kyla utvunnen ur lagrad
snö. Betoningen är lagd på frågeställningarna kring snölagringen. Frågor som behandlas är:

• Hur stort kylbehov ger 7 MW ansluten kyleffekt?
•  Hur mycket kyla kan utvinnas ur havsvattnet, och hur mycket snö krävs för att

 komplettera detta?
• Hur stora blir förlusterna i lagret, och hur skall det isoleras?
• Hur klaras kompletteringskylningen ett snöfattigt år?
• Var kan snölagret placeras, och hur skall det utformas?
• Hur skall kylan överföras till fjärrkylanätet?
• Vilka positiva och negativa miljöeffekter skulle projektet medföra?
• Hur stora blir investerings- och driftkostnaderna?

Distributionen av kyla till de slutgiltiga användarna behandlas översiktligt. Dessutom ges
synpunkter på driften av anläggningen.

1.3 Avgränsningar
Arbetet behandlar endast kyla utvunnen ur havsvattnet och ur snölagret. Övriga möjligheter
till produktion av kyla, såsom t.ex. absorptionskyla berörs inte. Distributionssystemet
behandlas endast översiktligt, och utan några ekonomiska överväganden. De byggnads-
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tekniska frågorna, som vid Heffnerskajen är komplicerade behandlas också endast över-
siktligt.

1.4 Metod
Arbetet genomförs genom litteraturstudier samt kontakter med forskare och företag inom de
teknikområden som projektet berör. Kylbehovet beräknas med hjälp den gjorda inventeringen,
data från jämförbara fjärrkylasystem samt klimatuppgifter. Beräkningen av utvinningsbar
mängd frikyla baseras på mätningar av vattentemperaturer i Sundsvallsfjärden. Erforderlig
snömängd beräknas utifrån behovet av komplettering till frikylan, fjärrkylalastens fördelning i
tiden, samt hur stora förluster som uppstår.





Fjärrkyla i Sundsvall baserad på sjövatten och lagrad snö

7

2 Beteckningslista
För att förenkla för läsaren presenteras här en komplett lista över de beteckningar som
används i rapporten.

a temperaturledningstal [massa / (sträcka * tid)]
A snölagrets totala area (m2)
Al snölagrets area not luft (m2)
Am snölagrets area mot mark (m2)
c värmekapacitet [energi / (massa * temperaturdifferens)]
clat snöns smältvärme, 92,8 Wh/kg
cmark markens värmekapacitet (Wh/kg, °C)
cp vattnets värmekapacitet, 1,16 Wh/kg, °C
d isoleringsmaterialets tjocklek (m)
Efk möjligt uttag av frikyla (MWh)
Ekk kompletteringskyla (MWh)
Etot totalt kylbehov (MWh)
mv mängd vatten (kg)
N nederbörd (m)
P kyleffekt (MW)
P(Tu) kyleffekt vid utomhustemperatur Tu (MW)
Pmax maximal kyleffekt (MW)
q massflöde vatten (kg/s)
Qfl värmetransport från luft (W)
Qfm värmetransport från mark (W/m2)
t tid (h)
t(Tu) antalet timmar som utomhustemperaturen är Tu °C.
T temperatur (°C)
Tfk sjövattentemperatur (°C) (se fig. 1)
Tmark marktemperatur (°C)
Tr returvattentemperatur (°C) (se fig. 1)
Tsnö snöns temperatur (°C)
Tu utomhustemperatur (°C)
T1 vattentemperatur efter VVX1 (°C) (se fig. 1)
T2 framledningstemperatur (°C) (se fig. 1)
∆T temperaturdifferens över värmeväxlare (°C)
Vfl volym smält snö p.g.a. värmetransport från luft (m3)
Vfm volym smält snö p.g.a. värmetransport från mark (m3)
Vfn volym smält snö p.g.a. nederbörd (m3)
λ värmeledningstal [effekt / (sträcka * temperaturdifferens)]
λi isoleringsmaterialets värmeledningstal (W/m, °C)
λmark markens värmeledningstal (W/m, °C)
λsnö snöns värmeledningstal (W/m, °C)
ρmark markens densitet (kg/m3)
ρp vattnets densitet (kg/m3)
ρsnö snöns densitet, 650 kg/m3
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3 Översikt av fjärrkylasystemet
Den kyla som skall utvinnas i fjärrkylasystemet är i första hand frikyla från Sundsvallsfjärden.
När frikylan inte räcker till, skall den kompletteras med kyla utvunnen ur den lagrade snön. I
figur 1 visas ett översiktligt flödesschema.

Figur 1. Flödesschema för fjärrkylasystemet.

3.1 Frikyla
Vatten från fjärden pumpas upp, och kyler det uppvärmda returvattnet (Tr) i värmeväxlare
”VVX1”. Om denna kylning är tillräcklig för att åstadkomma önskad framledningstemperatur
(T2), max 6 °C, leds vattnet direkt in mot staden och levererar kylan till kunderna.

När temperaturen på havsvattnet är så hög att det inte kommer att ske någon nämnvärd
kylning i VVX1, kan vattnet ledas förbi denna. Drivenergin till pumpen sparas då in, och
dessutom undviker man det tryckfall som värmeväxlaren ger.

3.2 Snökyla
Om vattnet i fjärden inte räcker för att uppnå den önskade framledningstemperaturen (T2),
sker kompletterande kylning med hjälp av smältvatten från den lagrade snön. Denna
kylaöverföring sker i VVX2. Det uppvärmda smältvattnet från snölagret återförs, och
genererar smältning av ytterligare snö. På så sätt finns det alltid 0 °C vatten tillgängligt i

Flödesschema

Stadskärna

Intag Utsläpp

VVX1

 Tfk,  2-13 oC

Ca 14- 15 oC

 T2, 2-6 oC

 Tr, 15-17 oC

0 oC

10-6 oC Sundsvallsfjärden
VVX2

T1

Snölager

Expansionstank

Sundsvallsfjärden
via rening

VVXVVX

Filter
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snölagret, och ju större kyluttaget är, desto mer snösmältning genereras. För att undvika att
det efter en tids drift uppstår ett överskott av vatten i lagret, avbördas en del av smältvattnet.
Det avbördade vattnet släpps ut i Sundsvallsfjärden. Rening av avbördningsvattnat kan
införas, om det visar sig innehålla höga halter av föroreningar.
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4 Föroreningar i snö
Smältvatten från snö i stadsmiljö innehåller en mängd föroreningar. Snön börjar förorenas
redan när snöflingorna bildas. Under färden mot marken upptar snöflingorna ytterligare
föroreningar ur luften. På grund av den stora specifika ytan blir de generellt mer förorenade
än regndroppar. Detta förstärks av att många föroreningskällor har större utsläpp vintertid.
Den viktigaste föroreningskällan för urban snö är trafik, men även korrosion av hustak etc.,
hundar, fåglar, sandning och saltning påverkar snöns innehåll. Tiden som snön ligger kvar
innan bortförsel har också betydelse för graden av förorening.

En stor del av föroreningarna är bundna till partiklar. En studie av snö från Luleå, Snow
quality in urban areas (Viklander 1997), visar att endast 2,4% av det totala fosforinnehållet
var i löst fas. För de metaller som analyserades var upp till 50% i löst fas. Värt att notera är
dock att de höga procentsatserna återfinns där totalhalterna är låga, d.v.s. halterna i löst fas är
generellt sett låga.

I tabell 1 nedan, visas resultat från undersökningen i Luleå av föroreningar i smältvatten. Där
framgår trafikens stora betydelse för graden av förorening.

Tabell 1. Föroreningar i smältvatten. Aritmetiska medelvärden och standardavvikelser
för suspenderade fasta partiklar, konduktivitet, pH, P, Pb. Zn och Cu. (Viklander 1997)

Bostadsområde Centrum
Ingen
trafik

1500
fordon/dygn

4500
fordon/dygn

Ingen
trafik

4500
fordon/dygn

20000
fordon/dygn

Susp. fasta
partiklar (mg/l) 19/31 590/302 1101/666 89/102 876/506 1972/2088

pH 5,2/0,60 6,2/0,24 6,8/0,26 6,5/0,35 7,2/0,36 7,4/0,30

Konduktivitet
(µS/cm) 11/3,1 11/5,1 14/4,8 11,7/2,9 26/12 20/8,7

P  (µg/l)
Total 35/20 538/218 1152/700 87/25 1265/602 2039/1220
Löst 10/2,3 20/19 7,4/4,5 9,4/4,5 15/17 6/1,4

Pb  (µg/l)
Total 5,1/2,4 50/14 68/31 16/7,3 51/20 227/143
Löst 1,1/0,65 0,62/0,37 0,13/0,05 0,39/0,12 0,21/0,11 0,37/0,32

Zn  (µg/l)
Total 15/6,2 147/57 244/104 50/16,2 222/92 646/440
Löst 9,1/7,3 18/7,3 5,8/1,9 21/8,4 12/7,6 12/8,4

Cu  (µg/l)
Total 5,2/6,6 65/21 110/51 14/6,8 82/34 255/182
löst 2,8/4,1 3,3/2,4 2,3/1,8 4,0/3,8 3,5/2,2 3,8/1,7
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Dessa siffror är ej allmängiltiga, men ger en fingervisning om den ungefärliga
föroreningsgraden av smältvatten från urban snö. Gatorna i Luleå saltas inte, varför högre
värden på konduktiviteten kan förväntas i Sundsvall.

4.1 Nuvarande snöhantering i Sundsvall
Sundsvalls Kommun har genomfört en översiktlig inventering av stadens snötippar.
Huvudsakligen sker snötippningen i havet, vid den s.k. Heffnerskajen som är belägen ca 1 km
öster om stadskärnan. Utöver denna finns det ytterligare ett femtontal snötippar i kommunal
eller privat ägo. De kommunala snötipparna utnyttjas som regel under perioden januari till
mars. Detta beror på att borttransporteren av snö från stadskärnan inleds först när snöhögarna
och plogvallarna där har blivit så stora att de inte kan ta emot mer snö. I tabell 2 visas vilka
mängder snö som tippats vid Heffnerskajen under senare år, enligt uppgifter från Sundsvalls
kommun. Uppgifterna är baserade på hur många lastbilslass som tippats.

Tabell 2. Årlig volym tippad snö vid Heffnerskajen
Vinter Tippad volym (m3)

1994-1995 267 000
1995-1996 12 000
1996-1997 143 000
1997-1998 233 000
1998-1999 230 000

Enligt Statens Naturvårdsverk är snötippning i vatten olämpligt (Falk 1990). Om tippningen
sker i vatten utnyttjas inte markens förmåga att rena smältvatten, och fördela belastningen
över en längre tid. Ett tekniskt problem som ofta uppstår vid tippning av snö i vatten, är att det
är svårt att få snön att flyta ut från tipplatsen. Detta löser Sundsvalls Kommun med en
strömbildare, och även med en båt som kör runt i den tippade snön och fördelar den över en
större yta.

Snötippningen medför att stora mängder sandningssand och grus ansamlas på botten vid
tipplatsen, och därför krävs regelbunden muddring.

Snöhanteringen i Sundsvalls Kommun är således inte bra ur miljösynpunkt, och det finns ett
intresse att förbättra den. Ett snölager skulle kunna utgöra en sådan förbättring, antingen det
rymmer all snö som behöver tippas eller endast en del av den. Ett snölager skulle dessutom
medföra att kostnaderna för strömbildare, båt och muddring minskar eller utgår.
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5 Behov av kyla
Kylbehov i byggnader kan delas in i tre olika typer. Primärkyla är den största och vanligaste,
och består av att ventilationsluft kyls till önskad temperatur. Den andra typen är sekundär
kylning, t.ex. kyltak, kylbafflar eller fönsteraggregat. Här bör framledningstemperaturen vara
över 13-14°C för att undvika kondens. Dessa två typer kan sammanföras i kategorin
komfortkyla. Den tredje typen kallas baskyla, och innefattar kylning av datorrum, kyldiskar
etc. Behovet av baskyla är till stor del konstant, och oberoende av tidpunkt och
utomhustemperatur.

År 1996 gjordes en förstudie av förutsättningarna för fjärrkyla i Sundsvall. Innehav av
anläggning med köldmedieinnehåll större än 10 kg, är tillståndspliktigt enligt
köldmediekungörelsen. Därför finns det uppgifter om köldmediemängder och typer hos
tillståndsgivande myndighet. Köldmediemängden i en kylanläggning är ingen exakt indikator
på effekten hos densamma, men kan utgöra grund till en uppskattning. I förstudien gjordes en
inventering av köldmediemängderna i centrala Sundsvall, den s.k. Stenstaden. Denna
inventering tyder på att 7,9 MW kyleffekt skulle kunna ersättas med fjärrkyla. Att räkna med
en 100%:ig anslutning vore dock väl optimistiskt, och enligt önskemål från Sundsvall Energi
är alla beräkningar i rapporten baserade på 7 MW ansluten maxeffekt.

För fjärrkyla gäller i högre grad än för fjärrvärme, att behovet är stort under en förhållandevis
kort tid av året. Lågsäsongsförbrukningen är beroende av vilken typ av kunder som är
anslutna. Ansluts affärer med kyldiskar till systemet kan förbrukningen vara relativt hög även
under vinterhalvåret. Även kylning av datorrum kan ge hög last under den kalla årstiden.

Fjärrvärmeföreningen har i tre FoU-rapporter utvärderat Västerås Energi & Vattens
fjärrkylasystem (Lindgren och Eklund 1996, Lindgren och Nikolaisen 1997 och Nikolaisen
1998). I dessa rapporter finns omfattande mätdata för fjärrkylalastens varaktighet, tidsmässiga
fördelning och beroende av utomhustemperatur. Systemet i Västerås är i samma
storleksordning som det som planeras i Sundsvall, och dessa mätningar har utgjort grund för
beräkningen av kylbehovet.

Figur 2 visar en varaktighetskurva för fjärrkylaeffekt uppmätt vid Västerås Energi och Vatten
under perioden 1/1-31/12 1997.
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Figur 2. Varaktighetskurva för fjärrkylasystemet i Västerås. Ansluten maxeffekt är ca 10 MW
(Nikolaisen, 1998).

5.1 Sammanlagringsfaktor
En sammanlagringsfaktor uppstår ur förhållandet att alla kunder inte utnyttjar maximal effekt
samtidigt. Produktionseffekten i ett energisystem kan således vara lägre än summan av
kundernas maxeffekter. I Västerås Energi & Vattens system har en sammanlagringsfaktor på
ca 0,87 konstaterats. Detta betyder att när den levererade kyleffekten var som störst, var den
87% av summan av kundernas anslutna effekter.

5.2 Tidsmässig fördelning av kylbehov
Som framgår av figur 2, är kyllasten mycket ojämnt fördelad. För att kunna beräkna hur
mycket kyla som kan uttas ur havsvattnet, och hur stor den resterande delen blir är det viktigt
att känna till lastens tidsmässiga fördelning.

Fjärrkylalasten varierar både i ett dygnsperspektiv och ett säsongsperspektiv. Variationerna
över dygnet är relativt sett stora. Mätningar från Västerås Energi & Vattens fjärrkylasystem
visar att under ett dimensionerande dygn utnyttjas den maximala effekten mellan ca kl. 12:00
och 16:00, och nattetid är lasten som regel mindre än 50 % av den maximala.
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Figur 3. Effektprofil för dimensionerande dygn. De tunna linjerna representerar enskilda
kunder. Västerås Energi & Vatten.(Lindgren och Nikolaisen, 1997)

I figuren nedan visas hur ett kylbehov kan fördela sig över året. Mätningarna avser Västerås
Energi & Vattens system och är gjorda under perioden juli 1993 till augusti 1994.

Figur 4. Veckovis fördelning av kylenergiförbrukning. 100 % avser den högsta
veckoförbrukningen under mätperioden. Västerås Energi & Vatten. (Lindgren och Eklund)
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Variationerna över säsongen kan dock helt och hållet relateras till utomhustemperaturen. I
nedanstående diagram visas effekten i Västerås Energi & Vattens fjärrkylasystem i relation
till utomhustemperaturen. Spridningen inom varje temperaturområde beror i huvudsak på
solinstrålningens intensitet.

Figur 5. Diagram över effekt som funktion av utomhustemperatur. Västerås Energi & Vatten
(Lindgren och Nikolaisen)

I detta diagram är den maximalt anslutna effekten 8630 kW. Det förhållande mellan effekt
och utomhustemperatur som visas i diagrammet antas gälla även för Sundsvall. Möjliga
felkällor vid detta antagande är att ingen hänsyn tas till att byggstandarden kräver mer
värmeisolering i Sundsvall, och att solen är uppe en längre tid av dygnet i Sundsvall, under
den säsong som kylbehovet är stort.

Matematiskt kan sambandet mellan effekt vid en viss temperatur, och maximal ansluten effekt
uttryckas som i ekv. (1). För att anpassa ekvationen till Sundsvalls förhållanden, ansätts den
maximala effekten till 7 MW.

:15 CTu °≤ max2,0)( PTP u =
:2815 CTC u °≤≤° max

2 )100/)708,337442,42545,0(()( PTTTP uuu +−=
:28 CTu °≥ max)( PTP u =                    (1)

där P(Tu) = Effekt vid temperatur T (MW)
Tu = Utomhustemperatur (°C)
Pmax = Ansluten maximal effekt, 7 MW
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Kylbehovet beräknas genom sambandet

)()( uutot TtTPE =                 (2)

där Etot är det totala kylbehovet (MWh) och t(Tu) är antalet timmar som utomhustemperaturen
är ”Tu” °C.

5.3 Beräknat kylbehov
Med hjälp av ovanstående ekvationer har kylbehovet för de fastigheter som skulle vara
möjliga att ansluta till fjärrkyla beräknats.

I rapporten ”Klimatdata för fuktberäkningar” (Harderup 1995, se bilaga 1) finns utförliga
temperaturuppgifter för perioden 1961-1990. Mätningar från Sundsvall saknas i rapporten,
men däremot finns det mätdata från Söderhamn. Dessa har använts för beräkningen av
kylbehovet, och det ger rimligen ett något högre kylbehov än det verkliga. En överskattning
av kylbehovet kan medföra att intäkterna överskattas, men det minskar risken för
underdimensionering av fjärrkylasystemet.

För att ta hänsyn till de stora dygnsvariationerna, samt för att få med kortvariga
temperaturtoppar i beräkningen har timmedelvärdena använts. Någon sammanlagringsfaktor
har ej tagits med i beräkningarna, eftersom det är svårt att i förväg veta hur stor denna kan
vara.

Kylbehovet har beräknats för en medelsäsong, samt för en varm säsong. För medelsäsongen
har medelvärdet för respektive fraktil använts, och för den varma säsongen den övre gränsen.
Beräkningarna avser perioden maj-oktober, dvs. den tid det kan inträffa att frikylan ej räcker
till. Beräkningarna finns i bilaga 2.

Tabell 3. Beräknat fjärrkylabehov i Sundsvall under en medelsäsong
resp. en varm säsong.
Månad Medelsäsong (MWh) Varm säsong (MWh)

Maj 1129 1184
Juni 1323 1665
Juli 1518 1869
Augusti 1370 1654
September 1059 1106
Oktober 1052 1079

Totalt 7452 8556

Kylbehovet under övriga tider är svårt att uppskatta, innan man vet vilken typ av kundmix
som ansluter sig. Eftersom klimatet i Sundsvall är betydligt kallare än i Västerås, är det inte
heller inte relevant att överföra Västerås låglast till Sundsvall. Kylbehovet under lågsäsong
har dock ingen betydelse för vare sig dimensioneringen av frikylan eller för beräkningen av
snöbehov.
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6 Utvinning av frikyla
Frikylan utvinns genom pumpning av vatten från Sundsvallsfjärden. Pumpintaget bör
förläggas på så stort djup som möjligt, för att få tillgång till det kallaste vattnet. Kylan från
sjövattnet växlas över till fjärrrkylasystemet i VVX1 (se fig. 1), och leds därefter tillbaka till
fjärden.

6.1 Utvinningsbar kylmängd
Förhållandet mellan det totala kylbehovet och hur stor mängd vatten det behövs för att
leverera detta kyla behov till kunderna är

)( 2TTcmE rpvtot −=                 (3)

där Etot totalt kylbehov (MWh)
mv mängd vatten (kg)
cp vattnets värmekapacitet, 1,16 Wh/ kg, °C
Tr returvattentemperatur (se fig. 1).
T2 framledningstemperatur (se fig. 1).

För kylmängden som kan utvinnas ur sjövattnet gäller sambandet

)( 1TTcmE rpvfk −=                 (4)

där Efk möjligt uttag av frikyla (MWh)
T1 vattentemperatur efter VVX1, (°C). T1 uppskattas till Tfk + 1 °C
Tfk sjövattentemperatur (°C).

mv ingår i både ekvation (3) och (4), och de kan sammanföras till en ekvation.

)/()( 21 TTTTEE rrtotfk −−=                     (5)

Denna ekvation ligger till grund för beräkningarna av hur stor del av kylbehovet som kan
tillgodoses med frikyla. Returvattentemperaturen, Tr, ansätts till 15 °C, och framlednings-
temperaturen, T2, ansätts till 2 °C. Värdet på T1 beror av sjövattentemperaturen.

Sundsvalls Kommun har under åren 1995-99 utfört temperaturmätningar vid några olika
platser i Sundsvallsfjärden. Mätpunkt 260 ligger i närheten av den tänkta intagspunkten för
Heffnersalternativet, och mätpunkt 320 ligger nära Skönsmon (se fig. 9). Mätningarna är
gjorda vid botten, som i båda fallen ligger på ca 15 m djup och resultatet framgår av figur 6.
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Figur 6. Uppmätta vattentemperaturer i Sundsvallsfjärden .

Beräkningen av utvinningsbar kylmängd görs månadsvis, och värdet på Tfk, dvs.
sjövattentemperaturen, ansätts till medelvärdet mellan högsta och lägsta temperaturen under
respektive månad. Etot för de olika månaderna erhålls ur tabell 1. Det möjliga uttaget av
frikyla beräknas dels för en medelsäsong, och dels för en varm säsong. För medelsäsongen
används den tidigare beräknade medelsäsongsförbrukningen, samt temperaturerna uppmätta
vid punkt 260 år 1997. För den varma säsongen används varmsäsongsförbrukningen, samt
temperaturerna uppmätta vid punkt 320 år 1998.

Med dessa indata ger ekvation (5) följande resultat.

Tabell 4. Möjligt uttag av frikyla.
Månad Medel(sjö)vattentemp.

Tfk, (°°°°C)
Kylbehov

Etot, (MWh)
Möjligt uttag av frikyla

Efk, (MWh)
Medel-
säsong

Varm
säsong

Medel-
säsong

Varm
säsong

Medel-
säsong

Varm
säsong

Maj 4,25 4,75 1129 1184 847 842
Juni 5,25 8,5 1323 1665 890 704
Juli 6,75 12,5 1518 1869 847 215
Augusti 9,0 12,9 1370 1654 527 140
September 9,0 9,9 1059 1106 407 349
Oktober 5,5 6,9 1052 1079 688 589

Totalt 7452 8556 4206 2840
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Beräkningarna finns i bilaga 3. Av beräkningarna framgår att en varm sommar har en
dubbelverkande effekt på behovet av kompletteringskyla. Dels ökar kylbehovet, och dels
stiger vattentemperaturen vilket minskar möjligheten att utvinna frikyla.

6.2 Teknisk utformning
Oavsett vilket alternativ som väljs för placeringen av snölagret, finns det djupt vatten i
närheten. Vid alternativ Heffnerskajen kan vattenintaget placeras på ca 500 meters avstånd i
sydostlig riktning, där djupet är 15 meter. Placeras lagret vid Skönsmon kan sjövattnet tas in
på 19 meters djup, ca 300 meter rakt norrut (se fig. 9). Utsläppet av det uppvärmda vattnet bör
förläggas ytligt.

Vattnet i Sundsvallsfjärden är att betrakta som bräckt. Det finns därför risk för både korrosion
och algtillväxt på pumpsystem och värmeväxlare. Hänsyn till detta måste tas vid
materialvalet.

Värmeväxlaren bör vara av titan, vilket höjer kostnaden avsevärt. Den finns därför en
besparingspotential i att inte göra den större än nödvändigt. Även om det kommer att finnas
möjlighet, att vid vissa tidpunkter leverera höga effekter frikyla, bör denna värmeväxlare
endast dimensioneras för att klara en värmeöverföring av storleksordningen 2-4 MW. Vid
högre effektbehov tas kompletterande kyla från snölagret och överförs i VVX2.

Erforderligt flöde av fjärdvatten bestäms med sambandet

)3600/( TcPq p ∆=                     (6)

där q massflöde (kg/s)
P effekt (W)
cp vattnets värmekapacitet = 1,16Wh/kg, °C
∆T temperaturdifferens över värmeväxlaren (°C)

SWEP ReHeat AB (se ref.) har anlitats för val av värmeväxlare. För att överföra 4 MW har man
här valt en plattvärmeväxlare av typ GX-145 N med 185 plattor i titan. Temperaturen på
sjövattnet beräknas höjas från 2°C till 13,7°C varvid erforderligt flöde blir 82 kg/s enligt ekv.(6)
Värmeväxlaren ger ett beräknat tryckfall på 57 kPa. Pumptrycket i denna krets behöver inte vara
högre än att det överstiger nivåskillnaderna och motståndet i värmeväxlaren och ledningen.

ITT Flygt Pumpar (se ref.) har dimensionerat pumparna. Till detta ändamål har man valt en
dränkbar stationär avloppspump typ NP 3170 636.

Flödet skall kunna varieras, för att inte förbruka onödigt mycket pumpenergi när vattnet i
fjärden håller låg temperatur, och kylbehovet är lågt.
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7 Utvinning av kompletteringskyla från snölager
Kompletteringskylan utvinns från det nollgradiga vatten som alltid kommer att finnas i botten
på snölagret. Detta pumpas upp, och avger sin kyla till distributionssystemet i VVX2.
Därefter återförs större delen av smältvattnet tillbaka till snölagret som därmed genererar ny
snösmältning.

7.1 Snöbehov för kylning
För att beräkna behovet av kompletteringskyla subtraheras mängden frikyla från det totala
kylbehovet.

fktotkk EEE −=                 (7)

där Ekk (MWh) är erforderlig mängd kompletteringskyla.

Behovet av kompletteringskyla räknas om till en erforderlig snömängd med ekvation 8.

snölatkksnö cEV ρ/106=                 (8)

där: Vsnö erforderlig snömängd (m3)
Ekk kompletteringskyla (MWh)
clat snöns smältvärme, 92,8 Wh/kg
ρsnö snöns densitet, 650 kg/m3

Beräkningen finns i bilaga 3, och resultatet framgår av tabell 5.

Tabell 5. Behov av kompletteringskyla och erforderlig snömängd en medelsäsong respektive
en varm säsong.
Månad Kompletteringskyla (MWh) Erforderlig snömängd (m3)

Medelsäsong Varm säsong Medelsäsong Varm säsong

Maj 282 341 4679 5661
Juni 432 961 7169 15924
Juli 672 1654 11133 27415
Augusti 843 1514 13981 25094
September 652 757 10808 12549
Oktober 364 589 6038 8118

Totalt 3246 5716 53810 94761

En jämförelse mellan den beräknade erforderliga snömängden, och de mängder som årligen
tippas vid Heffnerskajen (se tab. 2) visar att det under de flesta år finns tillräckligt med snö
för att klara behovet av kompletteringskyla.
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7.2 Förluster
Vid lagring av snö, som sommartid håller en betydligt lägre temperatur än omgivningen,
uppstår alltid ”förluster”. Förlusterna är i detta fall inläckage av värme från omgivningen, och
detta medför att en viss snömängd smälter. Den oönskade snösmältningen kan begränsas
genom värmeisolering. I figur 7 visas energiflöden till och från ett snölager.

Figur 7. Energiutbyte mellan ett snölager och dess omgivning.

I den följande beräkningen av förlusterna har hänsyn tagits till värmetransporten från luft och
mark, samt förluster orsakade av nederbörd. Förlustberäkningarna har utförts månadsvis, från
maj till oktober. Efter varje månad minskas volymen med dels den mängd snö som krävs till
kylning, och dels den mängd som avgår genom förluster. Återstående volym och areor utgör
indata för nästa månads beräkning.

Lagret geometri är beroende av var det kommer att placeras. Beräkningarna är dock baserade
på en något förenklad geometri, där snövolymen har längden 160 m, bredden 100 m och
höjden 8 m när beräkningen börjar. Snösmältningen antas koncentrerad till lagrets ena
kortsida, så att endast lagrets längd förändras under beräkningsgången. I figur 8 visas
snövolymen i genomskärning.

Snölager 0 °°°°C

Grundvattenströmning
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Temp.   ca 4 °C
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Temp. 0-30 °C
Vind        0-30 m/s
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Figur 8. Snövolymen i genomskärning.

När beräkningen börjar, den 1:a maj, är volymen 122 500 m3, arean mot luft är 16 400 m2 och
arean mot mark är 16 700 m2. Beräkningarna finns i bilaga 5.

7.2.1 Värmetransport från mark

Den allmänna värmeledningsekvationen kan skrivas som
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                    (9)

där T temperatur (°C)
a temperaturledningstalet = λ/c (kg/m,h)
λ värmeledningstalet (W/m, °C)
c värmekapaciteten (Wh/kg, °C)
t tid (h)

Denna ekvation ligger till grund för beräkningen av kylaförlusterna till underliggande mark.
Beräkningen har utförts i en programvara för finita element analyser, och i två dimensioner.
Tack vare symmetrin kan beräkningen göras på ett halvt tvärsnitt av lagret, och geometrin är
ytterligare förenklad. I bilaga 4 redovisas indata och resultat från beräkningen med finita-
element-metoden.

Som indata har använts:

Tsnö = 0 °C (oförändrad under hela beräkningstiden)
λsnö = 0,6 W/ m°C
ρsnö = 650 kg/m3

Tmark = 4 °C (när beräkningen startar)
λmark = 2,0 W/m, °C (Sundberg, 1988)
cmark = 2,9 MJ/kg, °C = 806 Wh/kg, °C(Sundberg, 1988)
ρmark = 2000 kg/m3

t = 4416 h (maj-oktober)
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Beräkningen visar att värmetransporten från marken minskar under hela beräkningstiden.
Något stationärt förhållande inställer sig allstå inte. Värmetransporten genom ett element nära
mitten av lagret (element nr 501) är ca 23,2 W/m2 när beräkningen startar och har sjunkit till
ca 20,6 W/m2 efter 4416 timmar. För ett element vid lagrets kant (element nr 893) är
värmeflödet marginellt högre, 23,2 resp. 20,7 W/m2. I följande beräkning används värdet 22
W/m2 för värmeflödet från mark.

Den snömängd som går förlorad genom värmeflödet från mark har beräknats som

snösnömfmfm ctAQV ρ/=               (10)

där Vfm volym snö som förloras p.g.a. värmetransporten från mark (m3)
Qfm värmeflöde från mark, 22 W/m2

Am area exponerad mot mark (m2)
t tid (h)
clat snöns smältvärme, 92,8 Wh/kg
ρsnö snöns densitet, 650 kg/m3

7.2.2 Värmetransport från luft
Beräkning av förlusterna mot luft kan betraktas som ett stationärt problem, med hänsyn tagen
till att lufttemperaturen varierar. Då faller tidsderivatan och isoleringens
värmelagringsförmåga bort, och ekv. (9) kan skrivas

)( snöu
i

lfl TT
d

AQ −=
λ

               (11)

där Qfl värmetransport från luft (W)
Al area exponerad mot luft (m2)
λi isoleringsmaterialets värmeledningstal (W/m, °C)
d isoleringens tjocklek (m)
Tu utomhustemperatur (°C)
Tsnö snöns temperatur (°C)

Som isolering används 2 lager polyuretanskummattor. För dessa gäller att λi = 0,04 W/m, °C
(Tomas Johansson Sundolitt AB, muntlig) och d = 0,02 m. Snöns temperatur ansätts även här
till 0 °C.

Precis som tidigare görs en beräkning för både en medelsäsong och en varm säsong.

Lufttemperaturerna är hämtade ur Harderup 1995 (se bilaga 1). Eftersom värmeledningen är
linjär mot temperaturskillnaden har här månadsmedelvärdena använts. För medelsäsongen har
medelmånadstemperaturen använts som Tluft, och för den varma säsongen den maximala
månadsmedeltemperaturen.
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Den förlorade kylmängden räknas om till mängd smält snö genom sambandet

snölatflfl ctQV ρ/=               (12)

där Vfl är förlorad volym (m3) och t är tid (h).

7.2.3 Förluster genom nederbörd
När det faller regn över snölagret orsakar även detta oönskad snösmältning. Dessa förluster
har beräknats genom sambandet

)/( snölatuPPfn cTcNAV ρρ=               (13)

där Vfn snövolym som förloras genom nederbörd (m3)
N nederbörd (m)
A snölagrets totala area (m2)
ρP nederbördens densitet, 1000 kg/m3

cP nederbördens värmekapacitet, 1,16 Wh/kg,°C
Tu utomhustemperatur (°C)

Indata i form av nederbördsmängder och temperaturer avser Söderhamn och är tagna ur
Harderup 1995 (se bilaga 1). Regntemperaturen antas vara medeltemperaturen för respektive
månad. I denna beräkning används lagrets totala area under hela beräkningsperioden, eftersom
även det regn som inte faller direkt på snön kommer att bidra till förlusterna.

7.3 Totalt snöbehov
Den totala snösmältningen redovisas månadsvis tabellerna 6 och 7.

Tabell 6. Förluster och snövolymens förändring under en medelsäsong
Förlorad volym (m3)Månad Initial volym

(m3) Luft Mark Nederbörd
Kyluttag
(m3)

Återstående volym
(m3)

Maj 122500 3226 3090 98 4679 111397
Juni 111397 4842 2719 192 7169 96474
Juli 96474 4938 2433 291 11133 77678
Augusti 77678 3643 1924 336 13981 57794
September 57794 1847 1385 234 10809 43519
Oktober 43519 790 1077 100 3246 38305

Totalt 19286 12628 1251 53810
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Tabell 7. Förluster och snövolymens förändring under en varm säsong
Förlorad volym (m3)Månad Initial volym

(m3) Luft Mark Nederbörd
Kyluttag
(m3)

Återstående volym
(m3)

Maj 122500 4612 3090 140 5661 108997
Juni 108997 5504 2660 224 15924 84685
Juli 84685 5118 2136 344 27415 49673
Augusti 49673 2625 1230 379 25094 20344
September 20344 787 488 283 12549 6238
Oktober 6238 198 155 174 8118 -2407

Totalt 18844 9759 1544 94761

Att vissa förluster är större under en medelsäsong, än under en varm säsong beror på att
mängden kvarvarande snö är större. I relation till mängden kvarvarande snö, är dock
förlusterna alltid större under en varm säsong.

Som framgår av tabellerna ovan, kommer det en medelsäsong att bli ca 38 000 m3 snö över,
och en varm säsong kommer det att fattas ca 2 400 m3. Det är dock en högst osannolik
händelse att säsongens alla månader uppnår maximal medeltemperatur under samma år.
Dessutom finns möjligheten att, om säsongen börjar med extrem värme, flytta efter isolering
till den återstående snön och därmed minska förlusterna. Fördelen med ett lager som är
kraftigt överdimensionerat för en medelsäsong, är att den överblivna snön kan sparas till
kommande säsong.

Slutsatsen kan dras att ett lager på 122 500 m3 med denna geometri är tillräckligt för att klara
behovet av kompletteringskyla även en extremt varm säsong, och med tanke på att överbliven
snö kan sparas till kommande säsong, så är det en lämplig lagervolym.

En jämförelse med de tillgängliga snömängderna i tabell 2, visar att under fyra av de fem
senaste åren, har det funnits tillräckligt med snö för att fylla ett 122 500 m3 stort snölager.
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8 Placering, utformning och drift av snölagret

8.1 Snölagrets placering
Att lagra de mängder snö, som här kommer att bli aktuella kräver stort utrymme. För att
undvika långa transportsträckor av snön, och långa kulvertsträckor, bör lagret placeras så nära
stadskärnan som möjligt. Det är dessutom önskvärt att snölagret kan placeras nära vattnet,
eftersom det är därifrån större delen av kylan skall utvinnas. Sundsvall Energi AB har
tillsammans med Sundsvalls Kommun identifierat två tänkbara platser för ett snölager. Det
ena är Heffnerskajen nära nuvarande snötipplats, och det andra ligger i stadsdelen Skönsmon.

Figur 9. Karta över Sundsvall.

8.1.1 Heffnerskajen
För att kunna använda detta område krävs att viken, eller delar av den, torrläggs. Detta
alternativ har fördelen att ligga nära centrum. Dessutom finns gott om plats för en eventuell
framtida utvidgning.

SCA Ortviken är en potentiell fjärrkylakund, trots att det inte ligger i innerstaden. Närheten
till denna plats gör det dock möjligt att ansluta dem till fjärrrkylanätet om detta alternativ
väljs.

Alternativ
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En annan fördel är att detta område, trots sin närhet till centrum, är starkt nedskräpat och
förfulat. En etablering av verksamhet här skulle med all säkerhet innebära att området
snyggades till.

Vad som talar mot detta alternativ är de geotekniska förutsättningarna. En vall måste byggas
för att kunna torrlägga viken, och bottenmaterialet består av siltig lera som kan vara svår att
stabilisera. En nackdel ur miljösynpunkt är att området kan vara av intresse för vattenlivet.

En frågeställning kring denna plats, är den kommande högbron över Sundsvallsfjärden. En
bropelare kommer att hamna mitt i den tänkta platsen för snölagret. Detta borde dock inte
utgöra något hinder enligt Sundsvalls Kommuns stadsbyggnadskontor.

8.1.2 Skönsmon
Placeras lagret vid Skönsmon blir avståndet till centrum något längre, ca 3 km, vilket ger både
längre transporter och längre kulvert. Dessutom blir kulvertläggningen svår, eftersom
oljekajen måste passeras. Utrymmet är begränsat men tillräckligt för att rymma ett snölager
för det planerade behovet. Om större mängder snö skall lagras på denna plats, måste
lagerhöjden ökas. Den stora fördelen med denna plats är att den är på land, och byggandet blir
därför betydligt enklare och mindre kostsamt.

8.2 Utformning av snölager
För att ett snölager skall få så små förluster som möjligt, skall dess yta mot omgivningen
minimeras. Den minsta ytan erhålls om lagret är sfäriskt, men detta är svårt att genomföra
praktiskt. Ett kubiskt lager ger också relativt liten yta. Ett kubiskt lager i storleksordningen
100 000 m3 skulle få sidlängden 46 m och även det ter sig svårt praktiskt, såvida inte
lagringen sker i t. ex. ett bergrum som kan fyllas uppifrån.

Fyllningen av snölagret går till så att lastbilar åker in i det, och tömmer sina lass. Då
begränsas höjden av att lutningen på de körvägar som anläggs på snön, inte får bli för brant. I
beräkningen har höjden 8 m använts. Denna höjd får anses som en kompromiss mellan att
minimera förluster och att erhålla en rationell fyllning. Höjden kan även göras något högre om
man vill spara plats, men 8 m kan betraktas som en lämplig lagerhöjd. Om anslutningen till
fjärrkylasystemet efterhand skulle bli högre än den beräknade, finns det möjlighet att öka
höjden. Detta kan då göras utan att förlusterna nämnvärt ökar.

Snösmältningen bör påbörjas vid lagrets grunda sida, och sedan successivt flyttas mot den
djupa. Var snösmältningen kommer att ske, beror på var returvattnet återförs. Det är önskvärt
att snösmältningen kan koncentreras till så liten area som möjligt, så att resterande del av
lagret bibehåller sin tjocklek. Av denna anledning bör returvattnet återföras uppifrån och låta
det sippra  ned genom snön. Återförs vattnet från sidan eller underifrån kommer smältningen
att spridas över ett större område, med ett förtunnat snötäcke (och större förluster) som följd.
En lösning på detta skulle vara att återföra vattnet genom slangar, ovanpå snön, som allt
eftersom flyttas efter och återför vattnet nära snöfronten.

Om vattenytan i lagret blir väldigt stor i förhållande till den kvarvarande snön, kommer
förlusterna att bli större. För att undvika att vattenytan blir stor bör lagrets botten vara lutande
så att vattenlinjens läge kan regleras genom att reglera nivån på vattnet. Den bör ligga i
närheten av snöfronten, eller till och med under denna.
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Vattenintaget bör placeras lågt, men inte så lågt att stora mängder sediment följer med vattnet
som tas in.

Eftersom lagrets volym hela tiden minskar måste vatten kontinuerligt bortföras. Med tanke på
att returvattnet beräknas hålla ca 6-10 °C kommer 10 kg returvatten att generera smältning av
ca 1 kg snö. För att hålla en jämn vattennivå i lagret skall alltså i storleksordningen 10% av
returvattnet spillas. För att få en kontinuerligt sjunkande vattennivå måste spillet vara något
större. För att inte förlora kyla bör spillet tas från returvatten från VVX2, och ej från det kalla
vattnet i snölagret.

Som isoleringsmaterial mot luft rekommenderas mattor av polyuretancellplast. Dessa finns i
t. ex. 10 mm tjocklek på rullar i storleken 2,0 x 75 m. De tidigare gjorda förlustberäkningarna
är baserade på att snön är isolerad med två lager av dessa mattor. Skarvarna kan läggas
omlott. Mattorna måste förankras så att de inte blåser bort. Som alternativ till mattorna finns i
första hand sågspån eller flis. Det behövs ca 0,2 m sågspån för att få samma
isoleringsegenskaper som två lager mattor. För mattorna talar att hanteringen sannolikt blir
mycket enklare och billigare, samt den relativt låga inköpskostnaden. Dessutom kan spån och
flis orsaka problem i oljeavskiljare och filter.

Någon isolering mot mark behövs inte, men även här skulle det vara möjligt att använda
polyuretancellplast.

En bassäng med nollgradigt vatten, och branta kanter kan, om inte åtgärder vidtas, vara en
riskfylld arbetsplats. Det måste finnas anordningar som hindrar personal från att falla i vattnet.
Snölagret bör även vara skyddat mot tillträde för obehöriga.

8.2.1 Heffnerskajen
Denna plats ligger i anslutning till nuvarande snötipplats. Här finns inte tillräcklig markyta att
tillgå, utan i stället utnyttjas viken öster om kajen. Den del av viken som behövs vallas in med
en dammbyggnad, och torrläggs (se fig. 10 och 11). Dammen bör byggas av sprängsten, och
någon form av tätning bör göras. Den färdiga dammens krön bör ligga i nivå med
kringliggande mark. En geoteknisk undersökning av platsen är gjord, eftersom det tidigare
fanns planer på att fylla ut viken för att få industrimark. Bottnen består av siltig lera med en
mäktighet av 5,5-8,5 m som vilar på ett lager av morän. Från vattenytan berggrunden är det 8-
14 m. Dammbyggnaden bör sträcka sig ända ned till fastare jordlager, och detta åstadkoms
genom föregående muddring. För att få lagret körbart måste leran stabiliseras.

För att rymma 122 500 m3 skall lagret göras ca 200 m långt, och fyllas till en nivå 3 m över
markytan. Eftersom bottenlutningen är sådan att vattendjupet är ca 6 m vid vikens ytterkant,
kan denna bottenprofil bibehållas. Någon muddring förutom vid dammen är alltså inte
nödvändig.

Pump- och värmeväxlarstationen placeras väster om snölagret. En infart till lagret placeras vid
det nordvästra hörnet.
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Figur 10.Heffnerskajen, plan.

Figur 11. Heffnerskajen, sektion A-A.
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8.2.2 Skönsmon
Platsen består av en plan yta med yttermåtten 180x120 m. Två mycket förfallna
industrilokaler finns på tomten, och dessa måste rivas. Ett område på 160 x 100 m grävs ut.
Djupet bör vara ca 2 m vid den sydöstra änden, och 4 m vid den nordvästra. Slänterna bör
göras så branta som markförhållandena tillåter. Av det uppgrävda materialet byggs vallar runt
lagret. Höjden på dessa bör vara ca 2 m. Lagret kan sedan fyllas till en nivå 3 m över vallarnas
krön. Pump- och värmeväxlarstationen placeras norr om snölagret. Vid lagrets södra ände
anläggs en infart för snöbilarna. Lagrets yta asfalteras.

Figur 12. Skönsmon, plan.

Figur 13. Skönsmon, sektion A-A.
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8.3 Anslutning av lagret till fjärrkylasystemet
Eftersom snön innehåller föroreningar, och framför allt kan innehålla salt, måste även denna
värmeväxlare (VVX2, se fig. 1) vara motståndskraftig mot korrosion. Tänkbara material är
titan eller syrafast stål. Hela kylaöverföringen kommer tidvis att ske i denna växlare, och
därför måste den dimensioneras för att överföra maximal kyleffekt, dvs. 7 MW.

SWEP Reheat AB (se ref.) har här valt en plattvärmeväxlare typ GX-145 N med 271 plattor.
Temperaturen på vattnet beräknas höjas från 0 °C till 9 °C, och maximalt erforderligt flöde blir
då 185 kg/s enligt ekv. (3). Värmeväxlaren ger ett beräknat tryckfall på 104 kPa.

ITT Flygt Pumpar (se ref.) har här valt en dränkbar stationär avloppspump typ CP 3300 MT
641. Eftersom smältvattnet alltid håller en temperatur nära 0 °C regleras effekten helt och
hållet av flödet.

Efter att ha avgivit sin kyla återförs större delen av smältvattnet till snölagret. En mindre del
av smältvattnet avleds till recipient.

Ett alternativt sätt att arrangera värmeväxlaruppkopplingen visas i figur 14. Med denna
uppkoppling är det möjligt att den erforderliga värmeväxlarytan minskar. Det som skiljer
denna lösning från kopplingen i fig. 1, är att returvattnet från VVX2 kan ersätta sjövattnet i
VVX1 om det håller en lägre temperatur.

Figur 14. Alternativ uppkoppling av värmeväxlare

Intag Utsläpp

VVX1

0 oC

Sundsvallsfjärden
VVX2

T1

Snölager

Sundsvallsfjärden
via rening

Filter



Fjärrkyla i Sundsvall baserad på sjövatten och lagrad snö

35

8.4 Utformning av rening
Som framgår i kapitel 4,”Föroreningar i snö”, är en stor del av föroreningarna partikelbundna.
Dessa kommer antingen att sedimentera i snölagret eller avgå genom spillvattnet. Hur stor del
som sedimenterar beror på strömningsförhållandena i lagret. De lösta föroreningarna kommer
att avgå genom spillvattnet.

I tabell 1 framgår att halterna suspenderade fasta partiklar är i storleksordningen upp till 2 g/l
smältvatten. För 122.500 m3 snö med densiteten 650 kg/m3 skulle mängden partiklar då uppgå
till 160 ton. Detta kan tyckas mycket, men om de har densiteten 2000 kg/m3 och skulle
fördela sig jämnt över lagrets 16 000 m2 stora yta blir det endast ett 5 mm tjockt skikt. Ett
rimligt antagande är dock att partiklarna kommer att ansamlas i lagret djupa ände.

Vattnet som leds till VVX2, behöver endast renas från partiklar större än 1,5 mm. Detta kan
ske med ett självrensande filter. Någon oljerening på detta vatten är inte nödvändig om
värmeväxlarens packningar är av oljebeständigt material.

Vattnet som leds bort från snölagret skall renas från sitt oljeinnehåll i en oljeavskiljare. Om
ytterligare rening behövs är svårt att veta innan lagret är tagit i drift. De halter av lösta ämnen
i smältvatten som påvisas i ”Snow quality in urban areas” (Viklander 1997) är så låga att de
inte påkallar något reningsbehov. Frågan är dock om dessa halter blir högre efter en tids
lagring och omblandning i snölagret, och hur stor mängd partiklar som medföljer det vatten
som leds bort. Enda sättet att få reda på detta är provtagningar när lagret är i drift. Detta kan
resultera i att ytterligare vattenrening behövs. Reningen kan bestå av infiltration över en
gräsyta, lamellsedimentation, eller filtrering genom något adsorberande material. Exempel på
sådana material är aktivt kol, zeoliter och torv.

8.5 Drift av snölagret
Fyllningen av snölagret inleds när det finns behov av att transportera undan snö från
Sundsvalls innerstad. Fyllningen bör inledas i lagrets djupa del. När en jämn nivå uppnåtts i
hela lagret fylls det till en högre nivå, o.s.v. Eventuellt kan en baklastare eller schaktmaskin
behövas för att fördela snön, och göra den körbar. Sandning kan behövas vid kraftiga
lutningar.

När lagret är fyllt rullas isoleringsmattorna ut. Dessa skall läggas i dubbla skikt, och skarvarna
placeras förslagsvis omlott. En extremt varm sommar finns det möjlighet att omfördela
isoleringen till den kvarvarande snön. Allteftersom snön smälter spolas mattorna rena och
rullas ihop.

När lagret skall börja leverera kyla kan slangarna som skall återföra vattnet läggas ut. De
placeras så att snösmältningen koncentreras till lagrets grunda del, och flyttas allt eftersom
smältningen fortskrider. Eventuellt kan denna omflyttning lösas automatiskt, genom att
slangarna successivt rullas in.

Lagret bör tömmas på sediment med jämna mellanrum. På grund av de relativt små
mängderna sediment behöver detta dock knappast göras årligen. Sedimentet kommer
sannolikt att klassas som miljöfarligt avfall, och bör deponeras. Lagret kan förslagsvis
rengöras genom att det spolas, så att föroreningarna ansamlas i den djupa delen, och sedan tas
upp genom slamsugning. Detta förutsätter att lagret är tömt på snö.
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8.6 Åtgärder under år med snöbrist
Som framgår av tabell 2 finns det en betydande risk, att det vissa år inte kommer att finnas
tillräckligt med naturlig snö för att klara kylbehovet. Det finns metoder att åtgärda detta.
Risken för snöbrist kan minskas, om lagret görs så stort att det normalt inte töms under en
säsong. Den överblivna snön kan då utgöra grundladdning till kommande säsong. Utöver
detta finns metoder som tillverkning av konstsnö med snökanon, inhämtning av snö från
närliggande höjder och att begjuta snölagret med vatten och låta det frysa. Ett problem i
sammanhanget kan vara att i december och januari, när möjligheterna för både
vattenbegjutning och konstsnötillverkning är goda, är det för tidigt att avgöra om dessa
åtgärder behövs. Det faktum, att snö inte börjar transporteras bort från innerstaden förrän
ganska sen på vintern, kan dock ge en fingervisning.

8.6.1 Snökanoner
Att producera snö med snökanon är en beprövad, och väl fungerande teknik. En tidigare
studie (Johansson 1999) visar att det med snökanon går att framställa snö till en totalkostnad i
storleksordningen 1,7-3,22 kr/m3, under förutsättning att vatten finns att tillgå kostnadsfritt.
Densiteten på den producerade snöns är ca 400 kg/m3, och kostnaden per ton blir således
4,3-8,1 kr. Kapaciteten för en kanon ligger i storleksordningen 70-100 m3/h, eller 28-40 ton/h.
Effektiviteten hos en snökanon beror på faktorer som lufttemperatur, vattentemperatur och
luftfuktighet. Vattentemperaturen bör ligga nära 0 °C, vilket inte torde vara något problem i
Sundsvall vintertid. Lufttemperaturen skall vara under –2 °C, men för att produktionen skall
vara effektiv bör den ligga under –5 °C. Enligt temperaturdata från Söderhamn (Harderup
1995) har det i genomsnitt varit kallare än –2 °C i minst 1300 tim/år, och kallare är –5 °C i
minst 380 tim/år under perioden1961-1990. Med en drifttid på 380 timmar per år behövs det
åtta kanoner för att tillverka 122 500 m3 snö.

Att använda bräckt vatten, som det är frågan om i Sundsvallsfjärden, till produktion av
konstsnö är snarare till fördel än till nackdel. Detta beror på det generellt sett högre
partikelinnehållet som underlättar kristallbildningsprocessen. Dock bör utrustningen sköljas
med sötvatten efter användning för att undvika korrosion (Andersson, muntlig).
Ljudnivån från snökanoner varierar kraftigt beroende på fabrikat. Den kanon som behandlats i
Johanssons studie har en ljudnivå på 45 dB på 30 m avstånd, och det är under
naturvårdsverkets riktlinjer för buller dagtid. För att driva en snökanon krävs även en
kompressor. En kompressor har vanligtvis en högre ljudnivå, men den kan dock avskärmas på
ett annat sätt än kanonen.

8.6.2 Inhämtning av snö från närliggande höjder
En annan idé är, att under snöbristår inhämta snö från högre belägna platser i Sundsvalls
närområde, där snötillgången ofta är något bättre. För att detta ska vara ett bättre alternativ än
snökanon, måste det kunna göras till en lägre kostnad än 4,3-8,1 kr/ton (se ovan). En snöbil
rymmer i storleksordningen 15 ton snö, och transportkostnaden får då vara högst 64-120 kr
per lass. Detta medför att några längre transportavstånd inte kan bli aktuella.

8.6.3 Vattenbegjutning
Is kan även tillverkas utan snökanoner, helt enkelt genom att pumpa in vatten i snölagret vid
kall väderlek. Vattnet bör påföras i så tunna skikt som möjligt, och kan lämpligen ”sprayas”
för att ta upp så mycket kyla som möjligt från luften. Vatten finns att tillgå, och om
fjärrkylasystemet inte är i drift går det att använda sjövattenpumpen även till detta ändamål.
Det är även möjligt att använda de slangar (se kap 8.2) som används till vattenåterföringen.
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9 Distributionssystem
Distributionssystemets uppgift är att transportera det kalla vattnet till användarna, men även
att returnera vattnet till produktionsanläggningen. Huvudkomponenten i ett
distributionssystem är nätverket av ledningar. I fjärrvärmeföreningens FoU-rapport
”Fjärrkyla-Teknik och kunskapsläge 1998” (Westin 1998) ges en översiktlig beskrivning av
tekniken kring distribution av fjärrkyla.

9.1 Nätverk
Man kan urskilja två huvudtyper av nätverk, radiella och ringmatade, men även mellanting
och varianter förekommer.

Figur 15. Radiellt nätverk med en produktionsanläggning (till vänster), resp. ringmatat
nätverk med två produktionsanläggningar (Westin 1998).

I ett radiellt nätverk kan en abonnent endast nås på ett sätt, medan det i ett ringmatat nätverk
finns flera möjligheter att nå en enskild abonnent. Fjärrkylanät är, i högre grad än
fjärrvärmenät, ofta ringmatade. Detta beror på svårigheter att få abonnenterna att hålla en
tillräckligt hög returtemperatur. En för låg returtemperatur kräver ett större flöde för att
erhålla en viss effekt, och ger alltså inte ett optimalt ytnyttjande av ledningsnätet.

Ett fjärrkylanät byggs vanligen upp som ett dubbelrörsystem med leveransledning och
returledning. Om fjärrkylaleverantören dessutom levererar fjärrvärme finns det ytterligare
möjligheter. En möjlighet är att ha en gemensam returledning, men med ett sådant
arrangemang riskerar man att få för höga respektive för låga returtemperaturer. Forskning
kring detta pågår.
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9.2 Anslutning av kunder
Kunder kan anslutas antingen direkt eller indirekt. Med direkt anslutning menas att
fjärrkylavattnet går in i kundens fastighet och används direkt i fastighetens luftkondi-
tioneringsanläggning. En direkt anslutning ger lägre investeringskostnader, men risken för,
och framför allt konsekvenserna av läckage ökar. Ansvarsfrågorna vid ett läckage kan också
bli mer komplicerade. Direkt anslutning medför ofta ett större tryckfall i distributions-
systemet.

Vid en indirekt anslutning skiljs fastighetens kylsystem från fjärrkyla systemet med en
värmeväxlare. Denna typ av anslutning är vanligare, och ofta det enda alternativet vid
anslutning av befintlig bebyggelse. En nackdel är att den redan låga temperaturdifferensen
försämras ytterligare genom införandet av ännu en värmeväxlare. Kunden får ofta möjlighet
att reglera sitt effektuttag genom att variera flödet, och väljer då detta framför att reglera det
egna kylsystemet. Detta leder till onödigt låga returtemperaturer och dåligt utnyttjande av
ledningssystemet. Ett sätt att undvika detta är att fjärrkylaleverantören har en bra dialog med
kundernas driftingenjörer, ett annat sätt är att basera de rörliga taxorna på flöde i stället för
energimängd.

9.3 Pumpning
En stor del av driftkostnaden (ca 10 %) i ett fjärrkylanät utgörs av pumparnas
energiförbrukning. Det är således viktigt att systemet är bra anpassat ur hydraulisk synpunkt.
En fråga är om flödet skall vara konstant, eller variera med belastningen på nätet.

Flödet i Västerås Energi & Vattens fjärrkylanät, visas i figur 16 nedan som funktion av
utomhustemperaturen.

Figur 16. Flödet i Västerås Energi & Vattens fjärrkylanät, som funktion av
utomhustemperaturen (Nikolaisen 1997).
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Konstant flöde är enkelt, och kan tillämpas vid mindre system med relativt jämn belastning.
Vid ett konstant flöde kommer returtemperaturen att variera vid skiftande belastning.
Konstant flöde ger lägre investeringskostnader för mät- och reglerutrustning.
Ett variabelt flöde är att föredra för ett system av den storlek som blir aktuell här. Ett variabelt
system är mer energieffektivt, och ger möjlighet att  utnyttja de sammanlagringseffekter som
uppstår i ett energisystem.

Cirkulationen kan drivas av en centralt placerad pump, eller med ett flertal pumpar på olika
platser i systemet. Att välja en centralt placerad pump innebär lägre kostnad för investering
och underhåll, men ger samtidigt högre energiförbrukning som följd av stora tryckskillnader i
systemet. En centralt placerad pump medför också svårigheter vid en framtida utbyggnad.

En annan metod att minska pumparbetet är att använda sig av en friktionshämmande tillsats.
Eftersom friktion är en omvandling från mekanisk energi till värme, är friktion särskilt
oönskat i fjärrkylasammanhang. Det pågår forskning kring friktionshämmande tillsatser, och
de får inte försämra värmeöverföringen på värmeväxlarytor i alltför stor omfattning. Eftersom
det alltid uppstår läckage i ett fjärrkylanät är det viktigt att tillsatserna ej är miljöfarliga, och
man måste även ta i beaktande hur de påverkar kulvert, pumpar och värmeväxlare. Tensider
är ett exempel på friktionshämmande tillsats.

9.4 Öppna distributionssystem
Det är inte helt nödvändigt att återföra returvatten till produktionsanläggningen. I ett öppet
distributionssystem tas kylvatten kontinuerligt från t.ex. havet och släpps sedan ut igen, efter
att ha avgivit kyla i kundernas anläggningar. Någon returkulvert till produktionsanläggningen
är då inte nödvändig. Det finns också nackdelar med ett öppet distributionssystem. Det krävs
mer pumpenergi än i ett slutet, på grund av att systemtrycket kontinuerligt måste pumpas upp.
Dessutom är det svårare att upptäcka läckor eftersom de inte orsakar tryckfall på samma sätt
som i ett slutet system. Om cirkulationsvattnet är salt eller bräckt, kommer detta att ställa krav
på korrosionstålighet även hos kundernas undercentraler.

9.5 Utformning av Sundsvalls distributionssystem
En etablerad standard i svenska fjärrkylasystem är att leverera 6°C vatten, och att optimalt
återfå 16°C. Snölagret ger dock en möjlighet att leverera betydligt kallare vatten, ned till 2 °C.
På grund av de tidigare nämnda nackdelarna med öppna cirkulationssystem bör distributionen
till kunderna ske i ett slutet system.

För att överföra den maximala effekten 7 MW till kunderna vid en temperaturdifferens på 10
°C krävs flödet 168 kg/s enligt ekv. (6). Det sammanlagda tryckfallet för de två
värmeväxlarna som cirkulationsvattnet passerar vid produktionsanläggningen är 156 kPa.
Sedan tillkommer tryckfallet i kulverten samt i kundernas undercentraler. ITT Flygt Pumpar
(se ref.) har här valt cirkulationspump AL 1250/4 315.

Flödet i överföringssystemet skall kunna varieras. Den låga temperaturen på
framledningsvattnet gör att förlusterna ökar. Dessa är dock inte av sådan storleksordning att
det blir nödvändigt att isolera kulverten, trots de relativt långa avstånden.
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9.5.1 Öppet överföringssystem
Det finns alternativ till det flödesschema som visas i figur 1. En lösning är att skilja
distributionssystemet från produktionen och införa ett separat överföringssystem.
Överföringssystemet kan göras öppet, och då utgår returkulverten till produktions-
anläggningen. Skulle ett läckage uppstå i överföringssystem är det inte lika allvarligt,
eftersom det till större delen är förlagt i vattnet, och inte i kundernas fastigheter.
Distributionsnätet är dock slutet och kundanläggningarna behöver inte göras korrosionståliga.
Med ett öppet överföringssystem utgår VVX1 (se fig. 1), men istället måste en värmeväxlare
införas som separerar de båda systemen från varandra. Denna måste kunna överföra 7 MW,
och vara korrosionsbeständig. Att returkulverten utgår minskar kulvertkostnaden med i
storleks-ordningen 25 %, och fördelen med detta är störst om snölagret placeras i Skönsmon
som ligger ca 3 km från stadskärnan. Kostnaderna för värmeväxlare ökar, eftersom detta
system kräver två värmeväxlare på vardera 7 MW, och båda måste vara korrosionsbeständiga.
Även pumpkostnaderna påverkas. En kortare kulvertsträcka ger mindre motstånd, men
sjövatten-pumpen måste dimensioneras upp. Figur 17 visar ett flödesschema med ett öppet
överförings-system.

Figur 17. Flödesschema med öppet överföringssystem.
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10 Ekonomi

10.1 Intäkter
Behovet av komfortkyla är riktigt stort under en begränsad tidsperiod, under sommarens
varmaste del. Därför står fjärrkylaproducenterna med en stor överkapacitet under övriga delar
av året. De kompenseras som regel för detta genom att kunden får betala en anslutningsavgift
som baseras på den anslutna maxeffekten. Vidare betalas oftast en abonnemangsavgift som
även den baseras på den anslutna effekten och slutligen en avgift för den använda
kylmängden.

I rapporten ”Säsongslagring av kyla i bergrum” (Johansson 1999) finns en undersökning av
intäkter från fjärrkyla. Eftersom de kunder som idag använder sig av fjärrkyla ofta är företag
med stort behov av kyla, så är det alltid en förhandling innan priset på kylan fastställs.
Dessutom var det vanligt när denna undersökning gjordes, att kunder köpte all sin energi (el,
värme och kyla) från samma leverantör, och då kan det vara svårt att definiera vad som är det
exakta priset för kylan. På den numera avreglerade energimarknaden är ett sådant förfarande
inte tillåtet längre. Generellt kan dock sägas att det är den alternativa kostnaden för kyla, dvs.
kostnaden att producera kyla med konventionella kylmaskiner, som avgör nivån på
fjärrkylapriset.

I tabell 8 nedan finns uppskattningar gjorda vid olika fjärrkylaleverantörer, över vilka taxor
fjärrkylan betingar. Observera att de är schablonvärden, och inte respektive företags faktiska
priser. En av anledningarna till att en relativt hög anslutningsavgift tas ut, förutom att den
skall finansiera en del av fjärrkylaleverantörens investeringskostnader, är att kunderna då på
ett enkelt sätt kan jämföra kostnaden med alternativet, dvs. inköp, drift och underhåll av
konventionella kylmaskiner.

Tabell 8. Bedömningar av fjärrkylans intäkter från ett antal fjärrkylaleverantörer.
(Johansson 1999)

Leverantör Anslutningsavgift Abonnemangsavgift Energiavgift
[kr/kW] [kr/kW,år] [kr/MWh]

Umeå Energi -- 400 400
Anonymt 1500 -- 200
Sollentuna energi 1500 150 100
Norrenergi 1500 150 100
Norrköping energi och
miljö

1500-2000 150-200 100-150

Västerås energi och
vatten

1500-2000 150-200 100-150

Birka energi 1750 175 175

Med dessa priser och avgifter skulle systemet i Sundsvall ge intäkter på i storleksordningen
10,5-14 Mkr i anslutningsavgifter. Intäkterna från abonnemangsavgifter blir 1-1,4 Mkr /år och
intäkterna av energiavgiften blir 0,7-1,5 Mkr under perioden maj-oktober. Lågsäsongs-
förbrukningen påverkar varken anslutnings- eller abonnemangsintäkterna, men den kan den
ge ett märkbart tillskott till intäkterna från energiavgifterna.



Ekonomi

42

10.1.1 Flödesbaserade taxor
Som framgår av ekvation 3, kan effektuttaget regleras genom antingen variation av flödet
eller temperaturdifferensen. Från fjärrkylaleverantörens synvinkel är det önskvärt att varje
kund utnyttjar så stor temperaturdifferens som möjligt, annars kräver kunden ett större flöde
än nödvändigt. Håller kunderna för låga temperaturdifferenser, kan detta leda till
kapacitetsbrist i ledningsnätet. Ett sätt att ge kunderna incitament till att hålla en så hög
returtemperatur som möjligt är att basera den rörliga taxan på det flöde kunden använder, i
stället för på den faktiska energimängd som används.

10.2 Investeringskostnader
De två alternativa platserna har helt olika förutsättningar för byggande av ett snölager, och
måste därför behandlas var för sig. Kostnaderna för värmeväxlare, pumpar och isolering är
dock oberoende av vilken plats som väljs.

Utöver de kostnader som redovisas här tillkommer kostnaden för distributionssystemet, som
ligger utanför ramen för detta arbete. Det finns även övriga kostnader som inte är medtagna,
t.ex. styr- och reglersystem, tillfartsvägar, pumphus och utrustning för eventuell vattenrening.

10.2.1 Platsoberoende kostnader

Värmeväxlare
SWEP Reheat AB har lämnat följande på prisuppgifter på värmeväxlare

VVX1 / 4 MW / Frikyla sjövatten
Packningsförsedd plattvärmeväxlare av typ GX-145 N med 185 plattor i titan.
368 000 kr

VVX2 / 7 MW / Kyla från snölager
Packningsförsedd plattvärmeväxlare av typ GX-145 N med 271 plattor i titan
513 000 kr

VVX2 / 7 MW / Kyla från snölager
Packningsförsedd plattvärmeväxlare av typ GX-145 N med 271 plattor i syrafast stål AISI
316.
243 000 kr

Totalt, om även VVX2 antas behöva vara av titan, blir investeringen för värmeväxlare
881 000 kr.
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Pumpar
Sjövatten:
Flygt NP 3170 636 79 000 kr

Smältvatten från snölager:
Flygt CP 3300 MT 641 182 000 kr

Cirkulation distributionssystem:
Flygt AL 1250/4 315 70 000 kr

Den totala investeringskostnaden för pumparna blir 331 000 kr

Isoleringsmaterial
En leverantör av de isoleringsmattor som är tänkta att användas är Sundolitt AB. De har
uppgivit priset till 16 kr/m2 för 10 mm tjocka mattor. Vid order av den storleksordning som
det här blir frågan om är dock priset förhandlingsbart. Om mattorna läggs i dubbla skikt,
lagrets yta är 16 400 m2 och priset är 16 kr/m2 blir kostnaden för isoleringsmattorna
525 000 kr.

10.2.2 Heffnerskajen
För att göra en helt tillförlitlig kostnadsberäkning av denna plats krävs en noggrann
geoteknisk undersökning. En del av kostnaderna går det dock att uppskatta.
Kostnadsberäkningarna för markarbetena är gjorda av Per Sjölund, Widmark & Platzer AB i
Härnösand.

Dammbyggnaden blir ca 300 m lång. Med bredden 4 m vid krönet, 45° släntlutning och med
avståndet 15 m från krön till berggrund, blir volymen sprängsten ca 86 000 m3. Kostnaden för
detta beräknar Sjölund till 7 740 000 kr.

För att kunna nedföra dammbyggnaden till berggrunden, måste en föregående muddring
göras. En 300 m lång damm ger muddringsvolymen 84 000 m3, och kostnaden för detta
beräknas till 3 780 000 kr.

Kostnadsuppgifterna för stabilisering av snölagrets botten är mycket osäkra, men har
uppskattats till 2 800 000 kr

Kostnaderna för bärlager och asfaltering har beräknats till 480 000 kr respektive 2 200 000 kr.

Kostnaden för förläggning av kulvert i vatten har av Sundsvall Energi uppskattats till
800 kr/m inkl. arbete. Avståndet från Heffnerskajen in till centrum är ca 1200 m. Kulvert-
sträckan blir dubbla denna sträckan, samt en enkelkulvert till sjövattenintaget. Totalt blir
sträckan 2 900 m och kostnaden 2 320 000 kr.
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De totala investeringskostnaderna för alternativet Heffnerskajen redovisas i tabell 9.

Tabell 9. Total investeringskostnad för
alternativ Heffnerskajen.

Kostnad (kr)

Värmeväxlare 881 000
Pumpar 331 000
Isolering 525 000
Dammbyggnad 7 740 000
Muddring 3 780 000
Stabilisering av underlag 2 800 000
Bärlager 480 000
Asfaltering 2 200 000
Kulvert 2 320 000

Totalt 21 057 000
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10.2.3 Skönsmon
Schaktvolymen blir här ca 39 000 m3, och kostnaden för schaktningen beräknas till
1 755 000 kr

Kostnaden för att valla in lagret beräknas till 222 000 kr.

Kostnaden för bärlager och asfaltering beräknas här till 360 000 kr respektive 1 650 000 kr.

Avståndet från Skönsmon till centrum är ca 3 500 m, och intagsledningens längd beräknas till
300 m. Den totala kulvertsträckan blir då 7 300 m, och kostnaden 5 840 000 kr.

De totala investeringskostnaderna för alternativet Skönsmon framgår av tabell 10.

Tabell 10. Total investeringskostnad för
alternativ Skönsmon.

Kostnad (kr)

Värmeväxlare 881 000
Pumpar 331 000
Isolering 525 000
Schaktning 1 755 000
Invallning 222 000
Bärlager 360 000
Asfaltering 1 650 000
Kulvert 5 840 000

Totalt 11 564 000

10.3 Driftkostnader
Det är svårt att förutse hur stort personalbehov, som driften av snölagret kommer att kräva. Ett
antagande är att kostnaden för själva snöhanteringen inte förändras nämnvärt. Fördelningen
av snön i snölagret kommer visserligen att kräva en viss arbetsinsats, men kostnaden för den
båt som används för att sprida snön i vattnet minskar. Personal kommer dock att krävas för
tillsyn och skötsel av anläggningen, t.ex. lägga ut och ta bort isolering, omhändertagande av
sedimenterat material etc. Tillsammans med Sundsvall Energi AB har antagits att personal-
behovet är 4 mantimmar/dag under driftsäsongen. Med timkostnaden 300 kr/mantimme skulle
detta ge 220 000 kr/år.

Någon noggrann beräkning av pumpenergin har inte gjorts. Antagandet att pumparna går på
sin maximala effekt under hela driftsäsongen ger dock att 460 MWh el förbrukas. Om kost-
naden för el-energi är 500 kr/MWh ger detta kostnaden 230 000 kr/år. Det verkliga elenergi-
behovet kommer dock att vara lägre.

10.3.1 Tillverkning av konstsnö
I kapitel 8.6.1. beräknades totalkostnaden för tillverkning av konstsnö till 4,3-8,1 kr/ton.
Snöns latenta energivärde, clat, är 92,8 Wh/kg, och kostnaden per energienhet blir då 46,3-87,3
kr/MWh. En jämförelse med energipriset i tabell 8 visar att totalkostnaden för konstsnö-
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tillverkning är lägre än den rörliga intäkten som den tillverkade snön senare kommer att ge.
Detta betyder att även konstsnötillverkning i sig kan vara en ekonomiskt bärkraftig metod för
kylaproduktion.
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11 Miljökonsekvenser
I detta projekt kan man skilja på de miljöeffekter som en utbyggnad av fjärrkyla ger, och de
som uppstår om kombinationen frikyla/snölager väljs.

Miljöeffekter kan vara av lokal, regional och global karaktär. En lokal miljöeffekt påverkar
miljön nära källan, t.ex. oförbrända kolväten i bilavgaser. En regional miljöeffekt påverkar ett
större område och en global miljöeffekt påverkar hela jorden, oberoende av var källan finns.
Exempel på det senare är växthuseffekt och ozonskiktsuttunning.

11.1 Fjärrkyla
Fjärrkyla kan ofta betraktas som ett miljövänligt alternativ, jämfört med konventionell
småskalig kylproduktion. Den största positiva miljöeffekten beror på köldmediehanteringen
minskas och förbättras. Vid en nybyggnad kan anläggningen anpassas till köldmedier med
liten miljöpåverkan. Läckaget är som regel mindre med en stor kylanläggning än med många
små. För mindre anläggningar anses ett årligt läckage på 15-25% av fyllnadsmängden vara
normalt, och för stora kylmaskiner ligger det i storleksordningen 1-3%. Dessutom kan
fjärrkyla innebära att elförbrukningen minskar. Detta sker dock till stor del sommartid, när
tillgången på miljövänlig vattenkraftsel är god. En mycket lokal positiv miljökonsekvens, är
att kunden slipper det buller som en konventionell kylmaskin kan ge.

Enligt Sundsvall Energi’s köldmedieinventering skulle en anslutning av 7 MW innebära att
köldmediehanteringen minskar med ca 3,3 ton, varav större delen utgörs av R22. Läckaget av
köldmedier skulle minska med i storleksordningen 600 kg/år.

Konventionella eldrivna kylmaskiner har en kylfaktor på ungefär 2. Det betyder att för varje
del insatt elenergi, erhålls två delar kylenergi. Ersätts 8 000 MWh konventionell kyla med
fjärrkyla skulle således innebära att elförbrukningen minskar med ca 4 000 MWh per år.

11.2 Frikyla
Strömningsbilden i Sundsvallsfjärden styrs av Ljungan och Indalsälven, samt av Selångersåns
inflöde längst in i fjärden. Sommartid är vattnet skiktat i temperaturhänseende, med relativt
varmt vatten nära ytan ock kallare mot djupet. Uttag av frikyla kommer att innebära att kallt
bottenvatten pumpas upp med ett flöde av ca 100 kg/s. Ett uttag av denna storleksordning
förmår inte att påverka temperaturbilden vid intagspunkten (Billstein, muntlig).Vattnet
återförs till fjärden sedan det upptagit värme från fjärrkylasystemet. Temperaturen på vattnet
som återförs beräknas vara ca 15 °C. Återföringen bör placeras ytligt, där vattnet naturligt
håller en liknande temperatur. Under de perioder som ytvattnet är kallare är det vatten om
återförs kommer en lokal temperaturhöjning att uppstå.

Sundsvallsfjärden fryser normalt sett inte under vintrarna. Skulle den göra det, och
fjärrkylasystemet är i drift samtidigt finns det risk för försvagning av isen där vattnet släpps
ut.
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11.3 Snölager
Ett snölager ger möjlighet att avskilja de föroreningar som finns i snön, innan smältvattnet
tillförs recipienten. Nuvarande snöhantering i Sundsvall (se kap 3) är inte bra ur
miljösynpunkt. Om en del av den snö, som annars skulle tippas i vattnet vid Heffnerskajen, i
stället tillåts smälta i ett snölager medför detta minskade utsläpp av miljöfarliga ämnen.

I tabell 8 jämförs de mängder av föroreningar som tillförs Sundsvallsfjärden genom
nuvarande snötippning, med hur stor minskning ett snölager kan ge.

I medeltal har 177 000 m3 snö tippats årligen under de senaste fem åren (se tab 2). För att få
en uppfattning om hur stora mängder föroreningar detta orsakar, antas att föroreningshalterna
ligger på nivåerna för ”Centrum, 4 500 fordon/dygn” i tabell 1.

Vidare antas att 100 000 m3 snö tillförs lagret årligen, att 90% av de partikelbundna
föroreningarna kan avskiljas och att halterna av lösta ämnen är oförändrad. För att ge ett
perspektiv till dessa mängder jämförs de även med 1999 års utsläpp från avloppsreningsverket
i centrala Sundsvall(Edmark, muntlig).

Tabell 11. Utsläpp orsakade av snötippning, möjlig rening av dessa utsläpp samt 1999 års
utsläpp från avloppsreningsverket i centrala Sundsvall.
Ämne Snötippning

(kg/år)
Möjlig rening i snölager

(kg/år)
1999 års utsläpp från
avloppsverk (kg/år)

P 145 73 3350
Cu 9,4 4,6 278
Pb 5,9 3,0 8,77
Zn 26 12 350

Tabellen visar att ett snölager kan ge en avsevärd minskning av framför allt blyutsläppen. Att
bara titta på mängderna av ämnen kan dock ge en felaktig bild. Även höga halter av
föroreningar inom ett begränsat område, eller under en begränsad tid, kan orsaka bestående
miljöskador. Snötippningen vid Heffnerskajen ger sannolikt höga halter av föroreningar i
närområdet, och när det sedimenterade materialet muddras sker rimligen en kortvarig
grumling av vattnet. Denna miljöpåverkan minskar eller utgår vid byggandet av ett snölager.

11.3.1 Transporter
Placeras snölagret vid Heffnerskajen blir transportarbetet oförändrat jämfört med nuläget.
Visserligen kan det behövas en schaktmaskin för att fördela snön i lagret, men å andra sidan
minskar behovet av båt för att sprida snön i vattnet.

Placeras lagret vid Skönsmon kommer transportarbetet att öka. Varje lastbil rymmer ca 20 m3

snö, och körsträckan blir ca 4 km längre per tur. Antagandet att 100 000 m3 snö tillförs årligen
ger då att den totala körsträckan ökar med 20 000 km per år. Detta medför ökade utsläpp av
bilavgaser, ökat buller och ökat vägslitage.

11.3.2 Byggande
Oavsett var lagret placeras kommer det att bli massor över som måste tas om hand. Vid
Heffnerskajen handlar det om ca 84 000 m3 muddringsmassor, och vid Skönsmon ca 42 000
m3 jord.
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Heffnerskajens stora nackdel i miljöhänseende är att en grund vik tas i anspråk. Denna typ av
grunda vikar kan vara av stor betydelse för vattenlivet, och har tidigare mest setts som
potentiella områden att fylla ut för att skapa industrimark. I Sundsvall börjar dessa miljöer bli
ovanliga, och därför är det nödvändigt att titta närmare på denna fråga om Heffnersalter-
nativet blir aktuellt.
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12 Diskussion och slutsatser
Om Sundsvall Energi väljer att satsa på fjärrkyla, kommer baskylan sannolikt att utvinnas från
Sundsvallsfjärden. För att komplettera denna står valet i första hand mellan snölager och
absorptionskyla. Visar det sig att snölagret är den mest lönsamma metoden skall man satsa på
den, annars inte. Vid valet av produktionssätt kan även livslängden för kylanläggningen vara
värt att tänka på. Ett rimligt antagande är att ett snölager inte utsätts för särskilt högt slitage,
och därför har lång livslängd och litet behov av underhåll.

Snölagret medför positiva miljöeffekter i form av minskade utsläpp från snöhanteringen, och
detta har ett samhällsekonomiskt värde. Det är dock inte Sundsvall Energi, eller i förläng-
ningen fjärrkylakunderna, som skall bekosta denna minskning av utsläpp. Här finns det en
möjlighet till samarbete mellan Sundsvalls Kommun och Sundsvall Energi, om kommunen är
beredda att stå för kostnaden för den förbättrade snöhanteringen.

Det finns utan tvekan möjligheter för ett fjärrkylasystem i Sundsvall som baseras på frikyla
och kyla från ett snölager. Beräkningarna i denna rapport visar att ett lager som rymmer
122 500 m3 snö och som isoleras med två lager 1 cm tjocka polyuretanskummattor, är
tillräckligt för att klara de förväntade kylbehovet. Snö finns oftast i tillräckliga mängder, och
när det fattas naturlig snö kan den som regel tillverkas med snökanon till en lägre kostnad än
intäkterna som den producerade snön ger.

Det finns risk att snöbrist uppstår, om en vinter som är både snöfattig och ger dåliga
förutsättningar för konstsnötillverkning, följs av en sommar med stort kylbehov.
Sannolikheten för att detta inträffar ska jämföras med sannolikheten för ett längre driftstopp
hos de alternativa teknikerna, t.ex. absorptionskyla.

En tanke som funnits med under arbetets gång är att bygga ett snölager som kan ta emot all
snö som tippas vid Heffnerskajen. Då skulle de miljöproblem som snötippningen medför en
gång för alla kunna lösas. Detta förutsätter att Sundsvall Kommun tar på sig det ekonomiska
ansvaret för den fördyring som då uppstår. Skall de volymer som då blir aktuella rymmas vid
Skönsmon, måste lagret antingen göras väldigt högt, eller så måste man gräva ut djupare.
Denna lösning skulle medföra en avsevärd ökning av transportarbetet. Vid Heffnerskajen
finns det dock gott om plats för att ta emot all snö, och transportarbetet blir oförändrat jämfört
med dagsläget.

Det är stora skillnader i anläggningskostnad för de båda alternativen. Det finns dock ingen
anledning att utesluta Heffnerskajen på grund av dess höga anläggningskostnad. Väljer
Kommunen att ta en del av kostnaden för projektet, och om SCA Ortviken ansluter sig till
fjärrkylasystemet kan denna plats vara mer ekonomiskt fördelaktig. Om varken Sundsvalls
Kommun eller SCA Ortviken har något intresse för detta projekt, bör snölagret placeras vid
Skönsmon.

12.1 Förslag till vidare undersökningar
En frågeställning som måste undersökas vid Heffnerskajen är hur bottenstabiliteten ska lösas.
Ett väl så ekonomiskt alternativ till att stabilisera leran kan vara att genom muddring ta bort
allt instabilt material. Lagret blir då mycket djupare, och detta medför minskade förluster och
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framför allt att dammbyggnaden kan göras kortare. Eftersom dammen utgör en stor del av
kostnaden för detta alternativ kan detta visa sig bli en mer ekonomisk lösning. Ur
miljösynpunkt skulle det innebära att en större mängd muddermassor måste tas omhand, men
att en mindre del av viken tas i anspråk.

Att låta överföringssystemet vara öppet ( se fig. 16) är en lösning som borde tittas närmare på.
Att inte ha någon returkulvert ger en avsevärd minskning av kostnaden, men hur kostnaderna
för pumpar och värmeväxlare påverkas är inte undersökt. Ett öppet överföringssystem innebär
att värmeväxlaren på 4 MW kan utgå, men måste ersättas av en korrosionstålig värmeväxlare
på 7 MW, som separerar överföringssystemet från distributionssystemet. Sjövattenpumpen
måste dimensioneras för större flöde och uppfordringshöjd, men cirkulationspumpen kan
dimensioneras ned.

Vattentemperaturerna som legat till grund för dimensioneringen av värmeväxlare är inte
optimerade. Genom att optimera dessa temperaturer finns det möjlighet att minska de
erforderliga värmeväxlarytorna. Den alternativa värmeväxlarkopplingen som visas i figur 13
bör också undersökas.

12.2 Tillämpbarhet på andra platser
Visar det sig att byggandet av snölager är ekonomiskt fördelaktigt jämfört med andra metoder
att framställa kyla, finns det en stor potential för denna teknik. Utbyggnadstakten för fjärrkyla
är hög i Sverige i dagsläget. Det sker en utbyggnad både av nya system, och av de befintliga.
Snölagringstekniken kan utnyttjas både som huvudsaklig produktionskälla, och som
komplettering. Det faktum att det är endast värmeväxlaren och pumpkapaciteten, som
begränsar det möjliga effektuttaget från ett snölager, gör det särskilt lämpligt till
komplettering.

Tekniken kan tillämpas i stor skala som det är frågan om i Sundsvall, men går även att skala
ned. En nedskalning medför visserligen att förlusterna proportionellt sett blir större, men inte i
sådan omfattning att det är ett problem. Det kan dessutom åtgärdas med bättre isolering.

Snötippar förekommer i stora delar av Sverige, men det går inte att förlita sig enbart på
naturlig snö. Den totala kostnaden(fasta och rörliga kostnader) för produktion av konstsnö är
dock lägre, än den rörliga intäkten som snön ger. Därför finns det möjlighet till lönsamhet
även för lager som till stor del är beroende av konstsnö. Ju längre söderut ett snölager
placeras, desto större blir behovet av värmeisolering. Kostnaden för isolering är dock inte
särskilt stor i sammanhanget, så detta behöver inte försämra lönsamheten nämnvärt.

Nackdelen med snölagringstekniken är att den bör placeras centralt och kräver utrymme. Ett
snölager behöver dock inte nödvändigtvis placeras ovan mark. En studie som behandlar
snölagring i bergrum (Johansson 1999), visar att det kan finnas lönsamhet i att bryta bergrum
enbart i snölagrings- och fjärrkylasyfte, och framför allt i att utnyttja befintliga bergrum. Vid
lagring i berg blir dessutom förlusterna väldigt små.

Även i ett internationellt perspektiv kan denna teknik bli intressant. Förhållandena i Norge
och Finland är liknande som i Sverige, så där kan tekniken också vara gångbar. På högt
belägna platser på sydligare breddgrader, t. ex. i Alperna, kan det finnas mycket snö vintertid,
och stort kylbehov sommartid. Även där kan snölagring vara det effektivaste sättet att erhålla
kylning.
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Klimatdata

Statistisk fördelning av temperaturen (°C) i Söderhamn för månaderna maj – oktober under
perioden 1961-1990 (Harderup 1995).

Maj Medel-
värde Min. Fraktiler (%)

    2,5          5           10          50           90          95         97,5 Max.

Månad 5,7 5,7 5,8 6,1 8,2 10,1 11,1 11,4 11,4

Femdygn 0,4 2,6 3,2 4,3 8,4 12,6 13,8 15,1 16,8

Dygn -1,1 1,4 2,2 3,1 7,9 13,2 14,5 15,9 21,5

Timme

8,0

-7,5 -1,0 0,2 1,8 7,6 15,0 17,2 19,4 29,1

Dyngsamplitud 9,9 0,6 2,1 3,2 4,4 9,8 15,3 16,9 18,8 25,0

Juni Medel-
värde Min. Fraktiler (%)

    2,5          5           10          50           90          95         97,5 Max.

Månad 10,3 10,3 10,6 12,1 13,3 15,6 15,7 15,8 15,8

Femdygn 6,8 8,6 9,4 10,4 13,6 17,7 19,0 19,8 21,6

Dygn 5,0 7,2 8,0 9,3 13,3 18,2 20,0 21,4 24,4

Timme

13,6

-0,5 5,0 6,1 7,6 13,2 20,0 22,0 24,0 31,2

Dyngsamplitud 10,1 0,8 3,0 3,9 5,3 10,0 14,8 16,4 18,6 23,0

Juli Medel-
värde Min. Fraktiler (%)

    2,5          5           10          50           90          95         97,5 Max.

Månad 13,2 13,2 13,4 13,6 15,3 17,7 18,2 18,3 18,3

Femdygn 9,3 11,6 12,4 12,9 15,4 18,6 19,3 19,7 22,3

Dygn 8,6 10,9 11,6 12,3 15,2 19,3 20,3 21,2 23,6

Timme

15,5

3,0 8,0 9,0 10,4 15,3 21,0 22,8 24,2 31,0

Dyngsamplitud 9,4 1,2 3,0 3,6 5,0 9,4 13,7 15,2 16,5 20,0
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Augusti Medel-
värde Min. Fraktiler (%)

    2,5          5           10          50           90          95         97,5 Max.

Månad 11,7 11,7 11,9 12,6 14,3 15,6 15,9 16,0 16,0

Femdygn 8,9 10,1 10,5 11,2 13,9 16,5 17,4 18,3 22,1

Dygn 7,2 9,3 9,9 11,0 14,0 17,6 18,7 19,6 23,5

Timme

14,2

1,6 6,5 7,8 9,0 14,0 19,6 21,2 23,0 33,0

Dyngsamplitud 9,1 1,4 2,3 3,0 4,2 9,2 13,6 15,1 16,8 20,6

September Medel-
värde Min. Fraktiler (%)

    2,5          5           10          50           90          95         97,5 Max.

Månad 7,0 7,0 7,2 8,4 9,8 11,9 12,0 12,1 12,1

Femdygn 2,8 4,6 5,3 6,2 9,8 12,7 13,8 14,3 16,6

Dygn 0,9 4,1 5,2 6,1 10,1 13,7 14,9 15,9 18,8

Timme

10,0

-4,3 1,4 2,6 4,4 10,1 15,2 16,6 18,0 24,5

Dyngsamplitud 8,5 0,8 2,0 2,5 3,5 8,6 13,0 14,0 15,0 18,6

Oktober Medel-
värde Min. Fraktiler (%)

    2,5          5           10          50           90          95         97,5 Max.

Månad 3,1 3,1 3,2 3,4 5,7 7,0 8,3 9,6 9,6

Femdygn -4,4 -1,1 0,0 1,2 5,2 8,8 9,6 10,4 13,0

Dygn -6,8 -1,8 -0,2 1,0 5,7 10,1 11,0 11,9 15,5

Timme

5,5

-10,5 -3,0 -1,6 -1,0 5,7 10,9 12,2 13,4 21,4

Dyngsamplitud 7,4 0,4 1,3 1,8 2,8 7,5 11,6 12,7 13,7 17,8

Medelvärde för total nederbörd (mm) i Söderhamn för månaderna maj – oktober under perioden
1961-1990 (Harderup 1995).
Maj 40
Juni 46
Juli 61
Augusti 77
September 76
Oktober 59
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Beräkning av kylbehov

Medelsäsong

Maj
Undre temp.

(°C)
Övre temp.

(°C)
Medel temp.

(°°°°C)
Effekt,

P(Tu) (MW)
% av tid Antal timmar,

t(Tu) (h)
Kylbehov,
Etot (MWh)

-7,5 -1 -4,25 1,40 2,5 18,6 26,04
-4,25 0,2 -2,025 1,40 2,5 18,6 26,04
0,2 1,8 1 1,40 5 37,2 52,08
1,8 7,6 4,7 1,40 40 297,6 416,64
7,6 15 11,3 1,40 40 297,6 416,64
15 17,2 16,1 1,63 5 37,2 60,66

17,2 19,4 18,3 2,25 2,5 18,6 41,82
19,4 29,1 24,25 4,78 2,5 18,6 88,95

Summa 744 1128,87

Juni
Undre temp.

(°C)
Övre temp.

(°C)
Medel temp.

(°°°°C)
Effekt,

P(Tu) (MW)
% av tid Antal timmar,

t(Tu) (h)
Kylbehov,
Etot (MWh)

-0,5 5 2,25 1,40 2,5 18 25,20
5 6,1 5,55 1,40 2,5 18 25,20

6,1 7,6 6,85 1,40 5 36 50,40
7,6 13,2 10,4 1,40 40 288 403,20
13,2 20 16,6 1,76 40 288 505,67
20 22 21 3,24 5 36 116,71
22 24 23 4,15 2,5 18 74,62
24 31,2 27,6 6,76 2,5 18 121,76

Summa 720 1322,75

Juli
Undre temp.

(°C)
Övre temp.

(°C)
Medel temp.

(°°°°C)
Effekt,

P(Tu) (MW)
% av tid Antal timmar,

t(Tu) (h)
Kylbehov,
Etot (MWh)

3 8 5,5 1,40 2,5 18,6 26,04
8 9 8,5 1,40 2,5 18,6 26,04
9 10,4 9,7 1,40 5 37,2 52,08

10,4 15,3 12,85 1,40 40 297,6 416,64
15,3 21 18,15 2,20 40 297,6 654,90
21 22,8 21,9 3,63 5 37,2 135,07

22,8 24,2 23,5 4,39 2,5 18,6 81,72
24,2 31 27,6 6,76 2,5 18,6 125,82

Summa 744 1518,30
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Augusti
Undre temp.

(°C)
Övre temp.

(°C)
Medel temp.

(°°°°C)
Effekt,

P(Tu) (MW)
% av tid Antal timmar,

t(Tu) (h)
Kylbehov,
Etot (MWh)

1,6 6,5 4,05 1,40 2,5 18,6 26,04
6,5 7,8 7,15 1,40 2,5 18,6 26,04
7,8 9 8,4 1,40 5 37,2 52,08
9 14 11,5 1,40 40 297,6 416,64
14 19,6 16,8 1,81 40 297,6 538,17

19,6 21,2 20,4 3,00 5 37,2 111,55
21,2 23 22,1 3,72 2,5 18,6 69,21
23 33 28 7,00 2,5 18,6 130,72

Summa 744 1370,45

September
Undre temp.

(°C)
Övre temp.

(°C)
Medel temp.

(°°°°C)
Effekt,

P(Tu) (MW)
% av tid Antal timmar,

t(Tu) (h)
Kylbehov,
Etot (MWh)

-4,3 1,4 -1,45 1,40 2,5 18 25,20
1,4 2,6 2 1,40 2,5 18 25,20
2,6 4,4 3,5 1,40 5 36 50,40
4,4 10,1 7,25 1,40 40 288 403,20
10,1 15,2 12,65 1,40 40 288 403,20
15,2 16,6 15,9 1,58 5 36 56,99
16,6 18 17,3 1,95 2,5 18 35,03
18 24,5 21,25 3,35 2,5 18 60,25

Summa 720 1059,46

Oktober
Undre temp.

(°C)
Övre temp.

(°C)
Medel temp.

(°°°°C)
Effekt,

P(Tu) (MW)
% av tid Antal timmar,

t(Tu) (h)
Kylbehov,
Etot (MWh)

-10,5 -3 -6,75 1,40 2,5 18,6 26,04
-3 -1,6 -2,3 1,40 2,5 18,6 26,04

-1,6 -0,1 -0,85 1,40 5 37,2 52,08
-0,1 5,7 2,8 1,40 40 297,6 416,64
5,7 10,9 8,3 1,40 40 297,6 416,64
10,9 12,2 11,55 1,40 5 37,2 52,08
12,2 13,4 12,8 1,40 2,5 18,6 26,04
13,4 21,4 17,4 1,97 2,5 18,6 36,73

Summa 744 1052,29

Totalt 7452,11
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Varm säsong

Maj
Undre temp.

(°C)
Övre temp.

(°°°°C)
Medel temp.

(°C)
Effekt,

P(Tu) (MW)
% av tid Antal timmar,

t(Tu) (h)
Kylbehov,
Etot (MWh)

-7,5 -1 -4,25 1,40 2,5 18,6 26,04
-1 0,2 -0,4 1,40 2,5 18,6 26,04
0,2 1,8 1 1,40 5 37,2 52,08
1,8 7,6 4,7 1,40 40 297,6 416,64
7,6 15 11,3 1,39 40 297,6 412,60
15 17,2 16,1 1,92 5 37,2 71,34

17,2 19,4 18,3 2,62 2,5 18,6 48,76
19,4 29,1 24,25 7,00 2,5 18,6 130,20

Summa 744 1183,70

Juni
Undre temp.

(°C)
Övre temp.

(°°°°C)
Medel temp.

(°C)
Effekt,

P(Tu) (MW)
% av tid Antal timmar,

t(Tu) (h)
Kylbehov,
Etot (MWh)

-0,5 5 2,25 1,40 2,5 18 25,20
5 6,1 5,55 1,40 2,5 18 25,20

6,1 7,6 6,85 1,40 5 36 50,40
7,6 13,2 10,4 1,40 40 288 403,20
13,2 20 16,6 2,84 40 288 818,94
20 22 21 3,68 5 36 132,33
22 24 23 4,65 2,5 18 83,71
24 31,2 27,6 7,00 2,5 18 126,00

Summa 720 1664,98

Juli
Undre temp.

(°C)
Övre temp.

(°°°°C)
Medel temp.

(°C)
Effekt,

P(Tu) (MW)
% av tid Antal timmar,

t(Tu) (h)
Kylbehov,
Etot (MWh)

3 8 5,5 1,40 2,5 18,6 26,04
8 9 8,5 1,40 2,5 18,6 26,04
9 10,4 9,7 1,40 5 37,2 52,08

10,4 15,3 12,85 1,45 40 297,6 431,14
15,3 21 18,15 3,24 40 297,6 964,78
21 22,8 21,9 4,05 5 37,2 150,61

22,8 24,2 23,5 4,76 2,5 18,6 88,46
24,2 31 27,6 7,00 2,5 18,6 130,20

Summa 744 1869,34
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Augusti
Undre temp.

(°C)
Övre temp.

(°°°°C)
Medel temp.

(°C)
Effekt,

P(Tu) (MW)
% av tid Antal timmar,

t(Tu) (h)
Kylbehov,
Etot (MWh)

1,6 6,5 4,05 1,40 2,5 18,6 26,04
6,5 7,8 7,15 1,40 2,5 18,6 26,04
7,8 9 8,4 1,40 5 37,2 52,08
9 14 11,5 1,40 40 297,6 416,64
14 19,6 16,8 2,69 40 297,6 801,79

19,6 21,2 20,4 3,33 5 37,2 123,72
21,2 23 22,1 4,15 2,5 18,6 77,10
23 33 28 7,00 2,5 18,6 130,20

Summa 744 1653,61

September
Undre temp.

(°C)
Övre temp.

(°°°°C)
Medel temp.

(°C)
Effekt,

P(Tu) (MW)
% av tid Antal timmar,

t(Tu) (h)
Kylbehov,
Etot (MWh)

-4,3 1,4 -1,45 1,40 2,5 18 25,20
1,4 2,6 2 1,40 2,5 18 25,20
2,6 4,4 3,5 1,40 5 36 50,40
4,4 10,1 7,25 1,40 40 288 403,20
10,1 15,2 12,65 1,43 40 288 411,15
15,2 16,6 15,9 1,76 5 36 63,21
16,6 18 17,3 2,15 2,5 18 38,77
18 24,5 21,25 4,92 2,5 18 88,50

Summa 720 1105,62

Oktober
Undre temp.

(°C)
Övre temp.

(°°°°C)
Medel temp.

(°C)
Effekt,

P(Tu) (MW)
% av tid Antal timmar,

t(Tu) (h)
Kylbehov,
Etot (MWh)

-10,5 -3 -6,75 1,40 2,5 18,6 26,04
-3 -1,6 -2,3 1,40 2,5 18,6 26,04

-1,6 -0,1 -0,85 1,40 5 37,2 52,08
-0,1 5,7 2,8 1,40 40 297,6 416,64
5,7 10,9 8,3 1,40 40 297,6 416,64
10,9 12,2 11,55 1,40 5 37,2 52,08
12,2 13,4 12,8 1,40 2,5 18,6 26,04
13,4 21,4 17,4 3,41 2,5 18,6 63,45

Summa 744 1079,01

Totalt 8556,27



Bilaga 3

Beräkning av möjligt uttag av frikyla, samt behov av kompletteringskyla

Medelsäsong
Månad Etot (MWh) Tfk (°C) T1 (°C) Efk (MWh) Ekk (MWh) Vsnö (m3)

Maj 1128,87 4,25 5,25 846,65 282,22 4678,66
Juni 1322,75 5,25 6,25 890,31 432,44 7169,04
Juli 1518,30 6,75 7,75 846,74 671,55 11133,20
Augusti 1370,45 9,00 10,00 527,09 843,35 13981,30
September 1059,46 9,00 10,00 407,49 651,98 10808,63
Oktober 1052,29 5,50 6,50 688,04 364,25 6038,69

Totalt 4206,32 3245,79 53809,51

Varm säsong
Månad Etot (MWh) Tfk (°C) T1 (°C) Efk (MWh) Ekk (MWh) Vsnö (m3)

Maj 1183,70 4,75 5,75 842,25 341,45 5660,69
Juni 1664,98 8,50 9,50 704,41 960,56 15924,48
Juli 1869,34 12,50 13,50 215,69 1653,65 27414,64
Augusti 1653,61 12,90 13,90 139,92 1513,69 25094,39
September 1105,62 9,90 10,90 348,70 765,93 12548,43
Oktober 1079,01 6,90 7,90 589,30 489,70 8118,43

Totalt 2840,28 5715,99 94761,15
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Beräkning av förluster till mark

Tvärsektion som beräkningarna är baserade på

Materialdata

 EVALUATE MATERIAL PROPERTIES FOR MATERIALS      1 TO      2 IN INCREMENTS OF      1

 MATERIAL NUMBER =      1 EVALUATED AT TEMPERATURE OF   .00000E+00
  DENS =   650.00
  KXX  =   .60000

 MATERIAL NUMBER =      2 EVALUATED AT TEMPERATURE OF   .00000E+00
  DENS =   2000.0
  KXX  =   2.0000
  C    =   800.00

50

2

5
2
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Temperaturkonturer vid beräkningens slut

Värmeledning genom element 501 resp.
893.

***** ANSYS POST26 VARIABLE LISTING *****

TIME 501 TF  Y 893 TF  Y
TFY TFY

24.000 23.1980 23.1989
48.000 23.1819 23.1836
72.000 23.1657 23.1683
96.000 23.1496 23.1530
120.00 23.1335 23.1378
144.00 23.1174 23.1225
168.00 23.1013 23.1073
192.00 23.0853 23.0921
216.00 23.0693 23.0770
240.00 23.0533 23.0618
264.00 23.0373 23.0467
288.00 23.0213 23.0316
312.00 23.0054 23.0165
336.00 22.9895 23.0014
360.00 22.9736 22.9864
384.00 22.9577 22.9713
408.00 22.9418 22.9563

***** ANSYS POST26 VARIABLE LISTING *****

TIME 501 TF  Y 893 TF  Y
TFY TFY

432.00 22.9260 22.9413
456.00 22.9102 22.9263
480.00 22.8944 22.9114
504.00 22.8786 22.8964
528.00 22.8629 22.8815
552.00 22.8472 22.8666
576.00 22.8314 22.8518
600.00 22.8158 22.8369
624.00 22.8001 22.8221
648.00 22.7845 22.8072
672.00 22.7688 22.7924
696.00 22.7532 22.7777
720.00 22.7376 22.7629
744.00 22.7221 22.7482
768.00 22.7065 22.7334
792.00 22.6910 22.7187
816.00 22.6755 22.7040

0
Temp [°C]

1
2
3
4

Temperaturfördelning efter 4416 h
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***** ANSYS POST26 VARIABLE LISTING *****

TIME 501 TF  Y 893 TF  Y
TFY TFY

840.00 22.6600 22.6894
864.00 22.6446 22.6747
888.00 22.6291 22.6601
912.00 22.6137 22.6455
936.00 22.5983 22.6309
960.00 22.5829 22.6163
984.00 22.5676 22.6018
1008.0 22.5522 22.5873
1032.0 22.5369 22.5727
1056.0 22.5216 22.5582
1080.0 22.5063 22.5438
1104.0 22.4911 22.5293
1128.0 22.4758 22.5149
1152.0 22.4606 22.5005
1176.0 22.4454 22.4861
1200.0 22.4302 22.4717
1224.0 22.4151 22.4573
1248.0 22.3999 22.4430
1272.0 22.3848 22.4286
1296.0 22.3697 22.4143
1320.0 22.3546 22.4000
1344.0 22.3396 22.3858
1368.0 22.3245 22.3715
1392.0 22.3095 22.3573
1416.0 22.2945 22.3431
1440.0 22.2795 22.3289
1464.0 22.2646 22.3147
1488.0 22.2496 22.3005
1512.0 22.2347 22.2864
1536.0 22.2198 22.2723
1560.0 22.2049 22.2582
1584.0 22.1901 22.2441
1608.0 22.1752 22.2300
1632.0 22.1604 22.2159
1656.0 22.1456 22.2019
1680.0 22.1308 22.1879
1704.0 22.1160 22.1739
1728.0 22.1013 22.1599
1752.0 22.0865 22.1460
1776.0 22.0718 22.1320
1800.0 22.0571 22.1181
1824.0 22.0425 22.1042
1848.0 22.0278 22.0903
1872.0 22.0132 22.0764
1896.0 21.9986 22.0626
1920.0 21.9840 22.0487
1944.0 21.9694 22.0349
1968.0 21.9548 22.0211
1992.0 21.9403 22.0073
2016.0 21.9258 21.9936
2040.0 21.9113 21.9798
2064.0 21.8968 21.9661

***** ANSYS POST26 VARIABLE LISTING *****

TIME 501 TF  Y 893 TF  Y
TFY TFY

2088.0 21.8823 21.9524
2112.0 21.8679 21.9387
2136.0 21.8535 21.9250
2160.0 21.8391 21.9113
2184.0 21.8247 21.8977
2208.0 21.8103 21.8841
2232.0 21.7960 21.8705
2256.0 21.7816 21.8569
2280.0 21.7673 21.8433
2304.0 21.7530 21.8297
2328.0 21.7387 21.8162
2352.0 21.7245 21.8027
2376.0 21.7102 21.7892
2400.0 21.6960 21.7757
2424.0 21.6818 21.7622
2448.0 21.6676 21.7488
2472.0 21.6535 21.7353
2496.0 21.6393 21.7219
2520.0 21.6252 21.7085
2544.0 21.6111 21.6951
2568.0 21.5970 21.6818
2592.0 21.5829 21.6684
2616.0 21.5688 21.6551
2640.0 21.5548 21.6418
2664.0 21.5408 21.6285
2688.0 21.5268 21.6152
2712.0 21.5128 21.6019
2736.0 21.4988 21.5887
2760.0 21.4849 21.5754
2784.0 21.4709 21.5622
2808.0 21.4570 21.5490
2832.0 21.4431 21.5358
2856.0 21.4293 21.5227
2880.0 21.4154 21.5095
2904.0 21.4016 21.4964
2928.0 21.3877 21.4833
2952.0 21.3739 21.4702
2976.0 21.3601 21.4571
3000.0 21.3464 21.4441
3024.0 21.3326 21.4310
3048.0 21.3189 21.4180
3072.0 21.3052 21.4050
3096.0 21.2915 21.3920
3120.0 21.2778 21.3790
3144.0 21.2641 21.3660
3168.0 21.2505 21.3531
3192.0 21.2368 21.3401
3216.0 21.2232 21.3272
3240.0 21.2096 21.3143
3264.0 21.1961 21.3014
3288.0 21.1825 21.2886
3312.0 21.1689 21.2757



Bilaga 4, sida 4(4)

***** ANSYS POST26 VARIABLE LISTING *****

TIME 501 TF  Y 893 TF  Y
TFY TFY

3336.0 21.1554 21.2629
3360.0 21.1419 21.2501
3384.0 21.1284 21.2373
3408.0 21.1149 21.2245
3432.0 21.1015 21.2117
3456.0 21.0880 21.1990
3480.0 21.0746 21.1862
3504.0 21.0612 21.1735
3528.0 21.0478 21.1608
3552.0 21.0345 21.1481
3576.0 21.0211 21.1354
3600.0 21.0078 21.1228
3624.0 20.9945 21.1101
3648.0 20.9811 21.0975
3672.0 20.9679 21.0849
3696.0 20.9546 21.0723
3720.0 20.9413 21.0597
3744.0 20.9281 21.0472
3768.0 20.9149 21.0346
3792.0 20.9017 21.0221
3816.0 20.8885 21.0096
3840.0 20.8753 20.9971
3864.0 20.8622 20.9846
3888.0 20.8490 20.9721
3912.0 20.8359 20.9597
3936.0 20.8228 20.9472
3960.0 20.8097 20.9348
3984.0 20.7967 20.9224
4008.0 20.7836 20.9100
4032.0 20.7706 20.8976
4056.0 20.7576 20.8853
4080.0 20.7446 20.8729
4104.0 20.7316 20.8606
4128.0 20.7186 20.8483
4152.0 20.7057 20.8360
4176.0 20.6927 20.8237
4200.0 20.6798 20.8115
4224.0 20.6669 20.7992
4248.0 20.6540 20.7870
4272.0 20.6411 20.7747
4296.0 20.6283 20.7625
4320.0 20.6154 20.7503
4344.0 20.6026 20.7382
4368.0 20.5898 20.7260
4392.0 20.5770 20.7139
4416.0 20.5642 20.7017
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Beräkning av oönskad snösmältning, och det totala snöbehovet

Medelsäsong
Maj
Ingående snömängd (m3) 122500

Månadsmedeltemperatur(°C) 8
Förluster mot luft (m3) 3236,50

Nederbörd (m) 0,04
Förluster pga mederbörd (m3) 98,46

Förluster mot mark (m3) 3089,72

Snösmältn. pga. kyluttag (m3) 4678,66

Återstående snömängd (m3) 111396,66

Återst. area mot luft (m2) 14913,51
Återst. area mot mark (m2) 15186,32

Juli
Ingående snömängd (m3) 96474,14

Månadsmedeltemperatur(°C) 15,5
Förluster mot luft (m3) 4938,47

Nederbörd (m) 0,061
Förluster pga mederbörd (m3) 290,92

Förluster mot mark (m3) 2433,29

Snösmältn. pga. kyluttag (m3) 11133,20

Återstående snömängd (m3) 77678,27

Återst. area mot luft (m2) 10399,38
Återst. area mot mark (m2) 10589,61

Juni
Ingående snömängd (m3) 111396,66

Månadsmedeltemperatur(°C) 13,6
Förluster mot luft (m3) 4841,95

Nederbörd (m) 0,046
Förluster pga mederbörd (m3) 192,49

Förluster mot mark (m3) 2719,04

Snösmältn. pga. kyluttag (m3) 7169,04

Återstående snömängd (m3) 96474,14

Återst. area mot luft (m2) 12915,72
Återst. area mot mark (m2) 13151,99

Augusti
Ingående snömängd (m3) 77678,27

Månadsmedeltemperatur(°C) 14,2
Förluster mot luft (m3) 3642,816

Nederbörd (m) 0,077
Förluster pga mederbörd (m3) 336,43

Förluster mot mark (m3) 1924,02

Snösmältn. pga. kyluttag (m3) 13981,30

Återstående snömängd (m3) 57793,70

Återst. area mot luft (m2) 7737,28
Återst. area mot mark (m2) 7878,82
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September
Ingående snömängd (m3) 57793,70

Månadsmedeltemperatur(°C) 10
Förluster mot luft (m3) 1847,10

Nederbörd (m) 0,076
Förluster pga mederbörd (m3) 233,85

Förluster mot mark (m3) 1385,32

Snösmältn. pga. kyluttag (m3) 10808,63

Återstående snömängd (m3) 43518,81

Återst. area mot luft (m2) 5826,19
Återst. area mot mark (m2) 5932,77

Varm säsong
Maj
Ingående snömängd (m3) 122500

Månadsmedeltemperatur(°C) 11,4
Förluster mot luft (m3) 4612,01

Nederbörd (m) 0,04
Förluster pga mederbörd (m3) 140,31

Förluster mot mark (m3) 3089,72

Snösmältn. pga. kyluttag (m3) 5660,69

Återstående snömängd (m3) 108997,27

Återst. area mot luft (m2) 14592,29
Återst. area mot mark (m2) 14859,22

Oktober
Ingående snömängd (m3) 43518,81

Månadsmedeltemperatur(°C) 5,5
Förluster mot luft (m3) 790,48

Nederbörd (m) 0,059
Förluster pga mederbörd (m3) 99,85

Förluster mot mark (m3) 1077,92

Snösmältn. pga. kyluttag (m3) 3245,79

Återstående snömängd (m3) 38304,77

Juni
Ingående snömängd (m3) 108997,27

Månadsmedeltemperatur(°C) 15,8
Förluster mot luft (m3) 5504,04

Nederbörd (m) 0,046
Förluster pga mederbörd (m3) 223,63

Förluster mot mark (m3) 2660,47

Snösmältn. pga. kyluttag (m3) 15924,48

Återstående snömängd (m3) 84684,65

Återst. area mot luft (m2) 11337,37
Återst. area mot mark (m2) 11544,76
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Juli
Ingående snömängd (m3) 84684,65

Månadsmedeltemperatur(°C) 18,3
Förluster mot luft (m3) 5118,06

Nederbörd (m) 0,061
Förluster pga mederbörd (m3) 343,48

Förluster mot mark (m3) 2135,93

Snösmältn. pga. kyluttag (m3) 27414,64

Återstående snömängd (m3) 49672,53

Återst. area mot luft (m2) 6650,04
Återst. area mot mark (m2) 6771,68

September
Ingående snömängd (m3) 20343,99

Månadsmedeltemperatur(°C) 12,1
Förluster mot luft (m3) 786,74

Nederbörd (m) 0,076
Förluster pga mederbörd (m3) 282,95

Förluster mot mark (m3) 487,65

Snösmältn. pga. kyluttag (m3) 12548,53

Återstående snömängd (m3) 6238,12

Återst. area mot luft (m2) 835,14
Återst. area mot mark (m2) 850,42

Augusti
Ingående snömängd (m3) 49672,53

Månadsmedeltemperatur(°C) 16
Förluster mot luft (m3) 2624,74

Nederbörd (m) 0,077
Förluster pga mederbörd (m3) 379,08

Förluster mot mark (m3) 1230,35

Snösmältn. pga. kyluttag (m3) 25094,39

Återstående snömängd (m3) 20343,99

Återst. area mot luft (m2) 2723,60
Återst. area mot mark (m2) 2773,43

Oktober
Ingående snömängd (m3) 6238,12

Månadsmedeltemperatur(°C) 9,6
Förluster mot luft (m3) 197,77

Nederbörd (m) 0,059
Förluster pga mederbörd (m3) 174,28

Förluster mot mark (m3) 154,51

Snösmältn. pga. kyluttag (m3) 8118,43

Återstående snömängd (m3) -2406,87


