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Sammanfattning 
 
Högskolan Dalarna har i samråd med Borlänge Energi utfört en förstudie angående 
möjligheten att utnyttja kyla från förångningsstationen av naturgas vid SSAB Borlänge för 
fjärrkyla till närliggande, nyetablerade, kunder i form av en bandyhall samt en 
datalagringshall. En potentiell plats för placering är Savelgärdet, som ligger i nära anslutning 
till kylproduktionen på SSAB. 
 
Överskottet av kyla från SSAB är väldigt beroende av produktionstakten vilket gör att det är 
många avbrott i varierande längd. En uppskattning baserad på 2013 års driftdata visar att 
naturgasförångningen skulle kunna generera cirka 8-9 GWh kyla vid 4 °C och en medeleffekt 
på 1 MW. Till detta tillkommer kyla från förångning av syrgas. 
 
Förstudien visar att kylbehovet för en bandyhall är begränsat vid de temperaturer på kyla som 
kommer att kunna produceras vid SSAB. En datalagringshall å andra sidan kan, beroende på 
storlek, potentiellt utnyttja all kyla som produceras. Här blir även återvinning av värme en 
relevant fråga. En annan intressant diskussion är hur fjärrkyla från SSAB samt de 
kylmaskiner som kommer att krävas vid en bandyhall samt en datalagringshall kan 
kombineras för att få en sådan optimal produktion av kyla som möjligt. Detta blir än mer 
intressant ifall Borlänge Energi i framtiden väljer att expandera ett fjärrkylsystem till övriga 
kunder runt Borlänge Centrum, eftersom man kan tänka sig att kylmaskinerna vid en 
bandyhall och datalagringshall kan användas som en del i hela fjärrkylsystemet och Borlänge 
Energi inte ensamt behöver investera i reservkapacitet.   
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1. Inledning 
Denna rapport är en kort förstudie som dels översiktligt beskriver den nya 
förångningsanläggningen för naturgas som inom kort kommer att färdigställas hos SSAB i 
Borlänge, och dels tittar på möjligheten att använda överskottskyla från 
förångningsanläggningen som fjärrkyla till en bandy- och/eller serverhall.  
 
Förstudien är finansierad av Borlänge Energi och utförd av Högskolan Dalarna, Akademin 
Industri och Samhälle, Energi och Miljöteknik.  

2. Bakgrund 
Borlänge Energi har i dagsläget inget nät för fjärrkyla, men har vid ett antal tillfället gjort 
eller beställt utredningar om möjligheter till detta. En utredning utfördes 2008 av FVB på 
uppdrag av Borlänge Energi och behandlar bland annat möjligheter för en 
absoptionskylanläggning för ett fjärrkylnät i centrala Borlänge och Kupolenområdet [1]. 
Utredningen visade att det ej skulle gå att få lönsamhet i ett sådant nät, främst på grund av 
höga investeringskostnader. En av orsakerna till de höga investeringskostnaderna beror på att 
potentiella brukare av kylan är utspridda, vilket kräver långa ledningsdragningar.  
 
Förutsättningarna är nu något förändrade då man på SSAB inom kort kommer att ta en ny 
förångningsanläggning för naturgas i drift, från vilken en stor mängd överskottskyla kommer 
att finnas tillgänglig. Det finns även sedan tidigare förångning av syrgas vilket på samma sätt 
ger överskottskyla. En av Borlänge Energis frågeställningar är ifall denna kyla på något vis 
kan utnyttjas. 2010 utfördes därför en kompletterande studie av FVB där kyla från SSAB:s 
förångningsstation togs med i beräkningen [2]. Studien visade att det skulle vara möjligt att få 
ekonomi i ett fjärrkylnät med huvuddelen av kylleveransen från SSAB:s förångningsstation, 
men det skulle krävas hög anslutningsgrad och relativt höga försäljningspriser. 
Investeringskostnaden skulle även för detta fall bli väldigt hög. Ett alternativ, som denna 
förstudie belyser, är att utnyttja kylan närmare ursprunget på SSAB för att kyla exempelvis 
en ishall och/eller en datalagringshall. En potentiell placering bedöms vara Savelgärdet, som 
ligger i nära anslutning till den nya förångningsanläggningen. En karta över centrala 
Borlänge med ett antal relevanta platser markerade visas i Figur 1.  
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Figur 1 Karta över centrala Borlänge med ett antal potentiella kunder för fjärrkyla, samt Bäckelund, SSAB inklusive 
nya förångningsanläggningen och Savelgärdet markerat (Kartdata © 2014 Google). 

3. SSAB och övergången till naturgas 
Enligt Tomas Hirsch på energiavdelningen i SSAB har företaget sedan 2012 varit 
intresserade av att satsa på naturgas, som ett alternativ till olja i vissa processteg. Bakgrunden 
till detta ligger i att uppnå det, mot miljödomstolen, självpåtagna målet på att släppa ut max 
300 ton NOx per år (vid en produktionsmängd på 3.2 Mton stål). Huvuddelen av utsläppen 
sker från de två ugnar som används i processen för att värma upp inkommande ämnen. I 
dagsläget används gasol i en av ugnarna och eldningsolja i den andra. SSAB har arbetat 
mycket med förbränningsutveckling och som ett exempel har byte av brännare för 
gasolförbränningen resulterat i en halvering i utsläppen av NOx. Liknande försök har även 
gjorts i den oljeeldade ugnen, men bränslet är för dåligt för att kunna ge motsvarande 
minskningar. Försörjningen av olja bedöms även vara något osäker och dessa faktorer 
sammantaget har gjort att valet nu fallit på att göra en totalrenovering av den oljeeldade 
ugnen och byta ut alla oljebrännare till naturgasbrännare. Den utveckling som utförts på 
förbränningen av gasol kan i princip direkt överföras till naturgasförbränningen vilket 
markant kommer att minska utsläppen av NOx. Vid en övergång till naturgas minskar även 
utsläppen av CO2, vilket visserligen inte har varit en drivande fråga men ändå är en positiv 
bieffekt av bränslebytet.  

3.1. Förångningsanläggningen 
Naturgas kommer att levereras till SSAB i flytande form vid en temperatur av cirka -170 °C. 
Denna kommer att lagras i välisolerade kryotankar. Innan gasen kan användas i processen 
måste den förångas och värmas upp, vilket kommer att generera en stor mängd överskottskyla. 
Av hänsyn till alla komponenter (ventiler etc.) i systemet kommer gasen att värmas upp till 
ungefär 10 °C för att säkerställa att temperaturen aldrig sjunker under -30 °C vintertid (gasen 
transporteras i oisolerade rör). För att värma upp och förånga gasen kommer i första hand 
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fjärrvärmereturen att användas, vilket även gynnar kraftvärmeverket på Borlänge Energi. 
SSAB har även inkluderat fjärrkyla i planeringen och kommer att förbereda möjligheten att ta 
ut kallvatten vid en temperatur av 4 grader från förångningsanläggningen. Förutom dessa två 
uppvärmningsmöjligheter finns även en värmeväxlare kopplat till SSAB:s eget 
hetvattensystem för att säkerställa att det alltid finns tillräckligt med värme för att förånga 
naturgasen.  Förutom den planerade naturgasförångningen finns i dagsläget även en 
anläggning för förångning av syrgas. Även här är det förberett för värme från fjärrvärmeretur, 
fjärrkyla eller SSAB:s hetvattensystem. Skillnaden är att det redan idag finns en 
värmeväxlare avsedd för fjärrkyla installerad (den är dock ej ansluten till något). Den 
befintliga värmeväxlaren kan maximalt leverera cirka 2 MW fjärrkyla. Den tänkta 
värmeväxlaren på naturgasförångaren är av liknande storlek, vilket totalt skulle ge att den 
maximala effekten fjärrkyla som kan levereras är cirka 4 MW. De värmeväxlare som i dag 
finns för syrgasförångningen (fjärrkyla och fjärrvärmeretur) kan ses i Figur 2. 
 

 
Figur 2. Värmeväxlare för syrgasförångningen. VVX för fjärrkyla (närmast) är betydligt större än VVX avsedd för 
fjärrvärmereturen (bakgrunden), båda är dock på ca 2 MW. I dagsläget är ingen av värmeväxlarna i drift utan all 
syrgasförångning sker från SSAB:s hetvattennät.  

Ett problem med förångningsprocessen, med avseende på produktionen av fjärrkyla, är att 
produktionen inte är konstant. För naturgasen är det enbart möjligt att ta ut kyla från 
processen under själva förångningen, vilken i sin tur enbart sker under produktion då ugnen 
används. För syrgasen sker en viss del av förångningen utanför produktion men denna del är 
väldigt liten. Ett exempel på hur ugnen används idag visas nedan i Figur 3. Som kan ses är 
det många avbrott i produktionen och de flesta av dessa avbrott är inte något som går att 
planera för eller förutsäga. För att kunna få en jämnare leverans av fjärrkyla krävs det därför 
ett energilager. Även den tidigare utredningen av FVB pekar på vikten av en ackumulator, 
speciellt i ett fjärrkylsystem där SSAB ingår, på grund av den stora variationen i 
kylproduktion. Det kanske största problemet är det längre produktionsstopp som normalt sker 
sommartid, det vill säga den tid på året där kylbehovet är som störst.  
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Figur 3. Diagram som visar timmedelvärden för 2013 för effekten i den ämnesugn som kommer att konverteras till 
naturgas. 

Baserat på den ugnseffekt som visas i Figur 3 har beräkningar gjorts på hur mycket kyla som 
teoretiskt (maximalt) kan levereras från förångningsstationen av naturgas. De antaganden 
som gjorts i beräkningen är: 

- Effekten antas vara lika hög vid naturgasdrift som oljedrift (enligt de värden som 
visas i Figur 3) 

- All energi från förångning samt uppvärmning av naturgasen från -160 till +4 °C kan 
utnyttjas för fjärrkylproduktion 

- Värmevärde vid förbränning, ångbildningsentalpi samt specifik värmekapacitet för 
naturgas antas vara samma som för metan 

 
Resultatet, som enbart kan ses som en grov uppskattning, visas i nedanstående 
varaktighetsdiagram över ett år (Figur 4). Den totala mängden fjärrkyla som kan produceras 
med antagna förutsättningar är mellan 8-9 GWh per år med en medeleffekt på cirka 1 MW. 
Enbart en mycket liten del överstiger maxeffekten i värmeväxlaren på 2 MW.  
 
Som nämnts är även förångningen av syrgas starkt knuten till produktionen och 
användningen av ugnarna, då den största delen av syrgasen används i förbränningen som 
förbränningsluft. Ingen uppskattning av tillgänglig kyla från syrgasförångningen har dock 
gjorts här. 
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Figur 4. Varaktighetsdiagram med timmedelvärden för teoretisk kyleffekt från förångning samt uppvärmning 
från -160 till +4 °C av den naturgas som krävs för ett års ugnsdrift enligt Figur 3. 

4. Potentiella kunder och möjlighet till fjärrkyla 
Som redan har nämnts ansågs en större utbyggnad av ett fjärrkylnät för hela staden inte vara 
ekonomiskt lönsamt alternativ. I och med att kylan från förångningsanläggningen kan räknas 
som en spillprodukt och därmed få negativt inköpspris är utgångsläget dock något förändrat 
jämfört med den första utredningen som utfördes av FVB [1]. Det är dock tveksamt om den 
lägre produktionskostnaden för fjärrkylan är tillräcklig för att väga upp den dyra 
investeringskostnaden för fjärrkylnätet. Som kan ses på kartan i Figur 1 ligger dessutom 
förångningsanläggningen i den del i SSAB:s område som ligger längst bort från eventuella 
kunder. Slutsatsen i den kompletterande utredning som även den utfördes av FVB visar, som 
nämnts tidigare, att det är möjligt att få ekonomi i ett fjärrkylsystem där kyla levereras från 
SSAB, dock kräver detta en hög anslutningsgrad och resulterar i höga investeringskostnader 
samt relativt höga försäljningspriser på fjärrkyla [2].  
 
Ett förslag som kommit upp i diskussion med Borlänge Energi har istället varit att undersöka 
möjligheten till nyetablering av en eller ett par kunder med stort kylbehov i nära anslutning 
till förångningsanläggningen på SSAB. Två sådana kunder skulle kunna vara en bandyhall 
samt en datalagringshall. Denna typ av verksamheter är mer gynnsamma än t.ex. komfortkyla, 
då utnyttjningstiden för komfortkyla är betydligt lägre än för den typ av baslast som t.ex. en 
datalagringshall innebär. För att ytterligare öka utnyttjandet av kylan kan man tänka sig en 
bandyhall med tillgänglighet mer eller mindre året runt – något som i dagsläget inte kan 
erbjudas. Ytterligare en potentiell kund i närheten av Savelgärdet är Borlänge Sjukhus. Denna 
kund har dock inte undersökts närmare i denna rapport.  

4.1. Ny bandyhall 
Det pågår diskussioner om att bygga en ny bandyhall i Borlänge, vilket skulle kunna vara en 
lämplig mottagare av kyla från SSAB. En konversation med Lars Wennerholm på Svenska 
Bandyförbundet visar att det i dagsläget finns 12 bandyhallar i Sverige och alla dessa kyls 
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med kylanläggningar med kalciumklorid eller ammoniakvatten. Kylan som produceras är 
cirka -10 °C för att kunna hålla en istemperatur på mellan -2 och -3 °C. Normalt är 
kyleffekten på cirka 1200-1300 kW med en driftperiod av hallen från början av september till 
slutet av mars. Ett medelvärde för energiåtgången i Sveriges ishallar har tagits fram i ett 
examensarbete vid Luleå Tekniska Universitet, vilken visar att ett medelvärde för 
uppvärmning av hall respektive kylning av is ligger på 757 respektive 869 MWh per år [3]. 
För bandybanan i Tunet i Borlänge (som är en utomhusbana) finns avlästa värden på 
energiförbrukningen för kylmaskinerna på daglig basis (de flesta helger undantagna, samt 
vissa andra glapp i avläsningarna). Ett varaktighetsdiagram för den genomsnittliga 
kyleffekten mellan avläsningarna visas i Figur 5. Kylan används under en relativt liten del av 
året, med den största förbrukningen under starten av säsongen på senhösten. Totalt 
förbrukades ca 318 MWh för kylmaskinerna under 2013. 

 
Figur 5. Varaktighetsdiagram som visar medeleffekten för kylmaskinerna vid Tunets bandybana. Siffrorna som visas 
är medeleffekten mellan avläsningar av energiförbrukningen (oftast mellan 1-3 dygn). 

 
Eftersom en ishall kräver en temperatur på cirka -10 °C kan inte kylbehovet täckas enbart 
med fjärrkyla som produceras med en temperatur på runt 4 °C. Från förångningsstationen på 
SSAB skulle det teoretiskt gå att ta ut en lägre temperatur som skulle kunna användas för 
produktion av is (eftersom naturgasen förångas vid -160 °C), men detta är inte praktiskt 
möjligt att genomföra enligt Tomas Hirsch på SSAB. Orsaken till detta är att förångningen är 
en relativt känslig process och att utrustningen redan är dimensionerad och färdigdesignad. 
Att göra förändringar i detta läge skulle vara både kostsamt och komplicerat, men 
termodynamiskt är det förstås ingen omöjlighet att ta ut kyla vid -10 °C i en värmeväxlare 
och sedan värma återstående med t.ex. returen på fjärrvärmen. Ifall utnyttjandet av fjärrkyla 
sker vid 4 °C som planerat är dock nyttan begränsad till användning tillsammans med de 
kylmaskiner som i vilket fall kommer att krävas för att kunna tillverka is. En diskussion med 
Hans Nyman på Riteice visar att det i dagsläget inte finns någon ishall i Sverige som utnyttjar 
så kallad lågvärdig kyla (t.ex. fjärrkyla) som ett delsteg i kylprocessen. Det finns dock 
exempel på två ishallar som har gått ifrån traditionella kylmaskiner och istället använder sig 
av absorptionskyla för att framställa den låga temperatur som krävs för ishallens behov. 
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Dessa två hallar finns i Halmstad och Slite. Denna typ av kylteknik kräver dock i princip 
gratis tillgång till värme för att kunna bli en lönsam investering [4]. I det examensarbete som 
citerades ovan nämns dock möjligheten att utnyttja lågvärdig kyla för att minska 
kompressorarbetet för en traditionell kylmaskin. Enligt författaren [3] kan en sänkning av 
kondenseringstemperaturen till +10 °C ge en besparing på 21 % och en sänkning till +5 °C 
kan ge en besparing på cirka 30 % (en sänkning till +5 °C sägs dock ligga utanför det 
normala arbetsområdet för kompressorn) [3]. För att få en tydligare bild av hur stor nytta 
fjärrkyla kan ha som förkylning vid isproduktion bör detta utredas närmare, eftersom det i 
dagsläget inte finns någon sådan ishall i landet. 

4.2. Datalagringshall 
I Falun planeras det för närvarande för en datalagringsanläggning, vilken kommer att kylas av 
Falu Energi och vatten. Fullt utbyggd är det tänkt att bli tre datalagringshallar på sammanlagt 
runt 16 MW, men i första skedet kommer endast en hall att byggas. Jan Fahlén, som varit 
inblandad i planeringen av hallen i Falun, berättar om vilka visioner han ser kring en 
etablering av en datalagringshall även i Borlänge. En av huvudorsakerna till varför en 
datalagringshall även i Borlänge är av intresse, är att den skulle kunna fungera som en 
redundant hall till den i Falun. Jan nämner att man med redundanta hallar, om man även 
uppfyller övriga krav, kan få en mycket hög säkerhetsklassning på datalagringen 
(säkerhetsklassning avseende garanterad drifttid). Den högsta säkerhetsklassen som finns är 
T4 och i dagsläget finns ingen sådan hall i Sverige enligt Jan. För Borlänge-Falun anser dock 
Jan att möjligheterna är goda, bland annat tack vare lämpligt avstånd, bra kommunikation och 
IT-infrastruktur både mellan städerna men även utåt samt bra lokal elproduktion med 
kraftvärme. En säkerhetsklassad hall kan bli en säljande poäng för Borlänge-Falun som kan 
sättas på kartan i Sverige. Det skulle bland annat kunna bidra till etablering av ännu fler IT-
företag och även säkerställa att redan etablerade företag väljer att stanna kvar. Det går även 
att se kopplingar mot Högskolan Dalarnas utbildningar och kan komma att stärka högskolans 
IT-relaterade utbildningar. Hur stor datalagringshall som kan bli aktuell i Borlänge är svårt att 
förutsäga. Om hallen enbart ska fungera som redundant hall till Falun beror storleken på hur 
stor del av verksamheten som bedöms vara i behov av en redundant hall och kan då bli upp 
mot samma storlek, d.v.s. 16 MW. Kylbehovet beror så klart på hur utnyttjad 
datalagringshallen är (hur många rack som används), men bedöms vara relativt konstant. 
 
För en datalagringshall kan kylbehovet tillgodoses på flera olika sätt, men eftersom det alltid 
måste finnas kyla tillgängligt så krävs det minst två oberoende kylsystem. Eftersom kylning 
sker vid relativt höga temperaturer så finns det generellt goda möjligheter att använda frikyla 
från utomhusluft, vilket brukar kombineras med ett mer traditionellt kylsystem. Ett 
examensarbete från Uppsala Universitet nämner att utomhustemperaturen i Mellansverige 
aldrig överstiger 20 °C under drygt 300 dagar per år [5], under vilka frikyla helt eller delvis 
kan utnyttjas.  
 
Eftersom det handlar om väldigt stora energimängder som i fallet med frikyla enbart släpps 
iväg till omgivningen, är det även av stort intresse att återvinna värmen. I Falun planerar Falu 
Energi och Vatten att i första hand att återvinna värme från datalagringshallarna till 
fjärrvärmenätet. Kylningen ska ske vid en relativt hög temperatur (ca 22 °C på inkommande 
och 37-38 °C på utgående luft för kylning) och sedan höjas med hjälp av en 
absorptionsvärmepump för att kunna matas in på fjärrvärmenätet. Vintertid kommer i stort 
sett hela datorhallens kylbehov att återvinnas till fjärrvärmenätet. Sommartid när 
fjärrvärmebehovet inte är tillräckligt högt finns det istället möjlighet att delvis kyla med 
absorptionskyla från fjärrkylnätet.  
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4.3. Placering 
Ett av de stora ekonomiska hindren för att införa ett fjärrkylsystem är, som sagt, 
investeringskostnaden relaterad till utbyggnad av nätet. En placering av en bandyhall 
och/eller en datalagringshall i nära anslutning till förångningsanläggningen bedöms vara ett 
rimligt alternativ för att dels kunna utnyttja den överskottskyla som finns tillgänglig men 
samtidigt minimera kostnaden för ett stort ledningsnät. I väldigt nära anslutning till den 
planerade förångningsanläggningen ligger området Savelgärdet (Figur 1). Detta område är i 
dagsläget mer eller mindre outnyttjat och skulle mycket väl kunna vara en lämplig placering 
för både en bandyhall och en datalagringshall. Det är dock inte helt oproblematiskt eftersom 
en ledning mellan förångningsanläggningen och Savelgärdet är tvungen att korsa både vägar 
och järnväg inom SSAB:s inhägnade område, samt en väg utanför området, ifall ledningen 
dras direkt. I dagsläget är det förberett för att kunna ta ut en ledning för fjärrkyla samma väg 
som returledningen för fjärrvärme finns placerad, vilket är ut längs med Domnarvsbron. Man 
skulle då istället kunna tänka sig att ledningen dras utefter 
järnvägen/Stenhålsgatan/Faluvägen och vidare till Savelgärdet. Vilket av dessa alternativ som 
eventuellt blir billigast är inget som har jämförts i denna rapport.  
 
En alternativ placering av enbart en bandyhall, som har varit uppe för diskussion, är i nära 
anslutning till Folkets park och Hotell Galaxen. Med en sådan placering är dock åter 
diskussionen om ett mer heltäckande fjärrkylnät aktuell eftersom avståndet från 
förångningsstationen är relativt långt och avståndet till flera övriga potentiella kunder till 
fjärrkyla är nära (Hotell Galaxen, stadshuset och centrum). Det kan också argumenteras för 
att en mer central placering av en bandyhall är av intresse både för utövare och publik. 
Avståndet till Savelgärdet är dock enbart ett fåtal kilometer vilket ändå bör betraktas som 
relativt centralt.  

5. Delar av en helhet – en diskussion runt fjärrkylans del i 
energisystemet 

Borlänge Energi får idag en stor del av energin i Borlänges fjärrvärmenät från restvärme vid 
produktion på SSAB och Kvarnsvedens pappersbruk. Att ta till vara på den kyla som blir 
tillgänglig som restprodukt vid förångningen av naturgas (och även syrgas) på SSAB skulle 
kunna vara starten på ett fjärrkylnät som är uppbyggt på liknande vis. Det är därför intressant 
att föra en diskussion om hur fjärrkyla från SSAB på bästa vis kan komma till nytta i 
Borlänges energisystem.  Att kunna utnyttja den restkyla som bildas vid SSAB är en god 
tanke som potentiellt kan ersätta en stor mängd traditionell eldriven kyla. Hur den ska 
utnyttjas på bästa sätt är dock en komplex fråga. Att använda kylan från SSAB i ett utbrett 
fjärrkylnät i Borlänge, eventuellt tillsammans med absorptionskyla som produceras från 
fjärrvärme, har tidigare utretts av FVB. Resultatet från utredningen pekar på att det är en 
mycket intressant lösning ur miljö- och resursperspektiv, men att stora investeringar krävs 
och likaså en hög anslutningsgrad för att kunna få ekonomi i projektet. Den här förstudien har 
istället fokuserat på idén att placera ett par större förbrukare av kyla i närmare anslutning till 
SSAB, för att på så sätt kunna utnyttja restkylan utan att behöva investera i ett större nät för 
fjärrkyla. De två potentiella förbrukarna som undersökts är dels en bandyhall och dels en 
datalagringshall (av liknande storlek som den hall som planeras i Falun). Hur påverkar då 
detta energisystemet i Borlänge överlag? Det finns flera aspekter att ta hänsyn till och 
däribland returtemperatur på fjärrvärmen, produktionssätt för kyla och återvinning av värme 
från kunder med kylbehov. 
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För ett kraftvärmeverk, som är fallet för Borlänge Energi, är det av intresse med en låg 
returtemperatur för fjärrvärmen. Den tänkta primära värmekällan för förångningsstationen i 
SSAB är därför returledningen för det fjärrvärmeområde som finns bortanför SSAB 
(Domnarvet m.m.). En alternativ värmekälla för förångningen är istället returledningen i ett 
fjärrkylsystem, vilket betyder att fjärrvärmereturen används i betydligt mindre utsträckning. 
Att ersätta traditionell kylproduktion från el med restkyla från SSAB ger dock 
miljöbesparingar på den fronten istället. Ytterligare en intressant aspekt att ta med är den 
värme som skulle finnas tillgänglig från kylproduktionen vid bandyhallen men kanske 
framförallt från datalagringshallen. En fullt utbyggd datalagringshall i samma storlek som 
den planerade i Falun på runt 16 MW skulle ensam kunna använda den kyla som produceras 
vid SSAB och ändå ha ett stort kylbehov utöver detta. Som nämndes tidigare kan frikyla 
användas för en stor del av kylbehovet för en datalagringshall tack vare de relativt höga 
temperaturerna, men om värmen istället kan utnyttjas till något är det intressant. Ett alternativ, 
som även är det alternativ som Falun valt, är att lyfta upp temperaturen med en värmepump 
för att skicka ut energin på fjärrvärmenätet. Frågan är dock hur intressant detta alternativ är i 
Borlänges fall, då SSAB redan idag under vissa perioder har en större del överskottsvärme än 
Borlänge Energi vill ta emot eftersom elproduktionen är prioriterad. Med fjärrvärmenätet 
sammankopplat med Falun kan det dock ändå vara den mest intressanta lösningen eftersom 
användningen av lågvärdig värme runt 30 grader i övrigt är begränsad.   
 
En annan aspekt som är viktig att ta hänsyn till är möjligheten till synergier mellan, i det här 
fallet, en datalagringshall, bandyhall samt fjärrkylproduktionen. Ifall Borlänge Energi väljer 
att leverera fjärrkyla så måste de kunna lämna någon garanti på leveransen. På grund av den 
osäkra produktionen hos SSAB är ett lager för kyla starkt rekommenderat. För t.ex. en 
bandyhall så kan man även tänka sig att själva isen till viss del kan fungera som kyllager 
eftersom man även kan variera istjockleken. För andra typer av kunder med mer eller mindre 
konstanta kylbehov krävs det dock ett korttidslager som kan ta hand om topparna i 
kylproduktionen. För att få en säkerhet i kylleveransen från SSAB är det dock inte tillräckligt 
med enbart ett korttidslager, speciellt med tanke på det längre sommarstopp som vanligtvis 
inträffar i jul-aug. Borlänge Energi måste därför ha ytterligare produktion i systemet (ett av 
alternativen som undersöks av FVB är t.ex. absorptionskyla). En alternativ källa till fjärrkyla 
i nära anslutning till förångningsanläggningen är även frikyla från vattnet i Dalälven, där 
temperaturen i alla fall under vinterhalvåret är tillräckligt låg (för t.ex. en datalagringshall 
med kylbehov vid högre temperatur blir förstås tillgängligheten på frikyla större även från 
älvvatten). SSAB har idag betydligt större pumpkapacitet på älvvatten än det finns behov av 
för den egna verksamheten och det är möjligt att detta skulle kunna utnyttjas för fjärrkyla. För 
att kunna uppfylla de krav som ställs måste även en bandyhall (om man antar 4-gradigt vatten 
på fjärrkylan) och en datalagringshall installera egna kylmaskiner. För att få den bästa 
lösningen för hela systemet är det viktigt att ta med alla delarna samtidigt, vilket 
förhoppningsvis kan leda till en systemdesign där all ingående kylproduktion kan optimeras 
för att uppfylla de krav som finns. Detta blir kanske speciellt intressant ifall Borlänge Energi 
väljer att expandera fjärrkylan till ett mer heltäckande nät eftersom de kylmaskiner som 
installeras vid en bandyhall samt datalagringshall då kan fungera som en del i hela 
fjärrkylsystemet.  
 
Slutligen får man inte heller glömma att all överskottsvärme och -kyla som tillkommit vid 
produktion alltid är beroende på produktionstakt och därmed även på konjunktur. Innan några 
större investeringar görs bör därför en riskanalys av tillgången på kyla utföras. 
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6. Slutsatser 
 
Att investera i möjligheten att ta ut fjärrkyla från de två förångningsprocesser som finns på 
SSAB och använda denna i nära anslutning öppnar upp för starten på ett fjärrkylsystem som 
inte kräver lika stora investeringar som ett mer utbrett system. Enbart en bandyhall bedöms 
inte ge ett tillräckligt stort underlag för att motivera en investering, speciellt eftersom enbart 
en del av kylbehovet kan täckas vid den temperaturnivå som fjärrkylan kan erbjuda. Exakt 
hur stor del detta innebär måste dock utredas närmare. En datalagringshall å andra sidan, 
speciellt en i liknande storlek som planeras i Falun, skulle ensam kunna använda all kyla som 
produceras. Frågan är sedan hur resterande kylbehov ska mötas, men här är det av stor vikt att 
utreda hur värmen kan återvinnas. Att använda värmen istället för att enbart kyla bort den är 
något som skulle kunna utmärka en datalagringshall i Borlänge och locka miljömedvetna 
företag som vill utnyttja tjänster för datalagring.  
 
Även om en bandyhall kanske inte får ett så stort kylbehov vid dessa temperaturnivåer är det 
dock intressant att titta på hur hela systemet kan optimeras med kyla från SSAB, kylmaskiner 
i en bandyhall samt även sekundärt kylsystem på en datalagringshall. Det kan bli speciellt 
intressant om Borlänge Energi i framtiden väljer att bygga ett större fjärrkylnät, då kanske 
inte Borlänge Energi ensamt behöver investera i backup för kylproduktionen utan systemet 
istället kan optimeras som en helhet.  
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