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Milj öförvaltningen
Stockholm Stad
Box 8136
l 04 20 Stockholm

ANMÄLAN OM ÄNDRING ENL KAP 9 § 6 MILJÖBALKEN OM ÖKAD
PRODUKTION AV FJÄRRKYLA, INOM NIMROD 7, VÄRTAVERKET

BAKGRUND
AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad avser att anmäla ett förändrat
produktionsutnyttjande med ett möjliggörande av utökad fjärrkylaproduktion.
Idrifttagande är planerat till maj 2019.

GÄLLANDE TILLSTAND
För Värtaverket (Nimrod 7) finns ett antal tillstånd/domar som reglerar verksamheten.
De som är relevanta för avsedd produktion återges i följande.

Dom i mål M 1821-07 från 2007-11-07
Vattenmängden för V ärtaverket regleras inom de allmänna villkoren till 25 000 m 3/h.
Under "Tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken" finns även angivet att det i Nimrod 7 på
Värtaverket får produceras max 48 MW kyla. Här avses den anläggningsdel som
benämns, KC Nimrod. Drift av kylmaskinerna/värmepumparna är sig inte
tillståndspliktig.
Dom i mål M 378-00 från 2001-05-21
Tillstånd för vattenbortledning ur Lilla Värtan för fjärrkylaproduktion.
I domen särskiljs ett maximalt flöde om 6230 m 3/h, som får nyttjas för produktion av
fjärrkyla, villkorat att flödet ska inrymmas i det övergripande uttaget för Värtaverket.
Dom i mål VA 12/82 från 1982-04-15
Tillstånd att bortleda 25 000 m 3/h vatten genom befintlig kylkanal från Lilla Värtan.
Vattnet får användas som kylvatten. Därtill rar 4 000 m 3/h av volymen användas för
värmeupptagning av värme för värmepumpar.

Anmälan om användning av värmepumpar enl SFS 2007:846 från 2009-01-06
Värmepumpar VP61 och VP62 i RGK KVV6 omfattas av Fortum Värmes anmälan
om användning av värmepumpar.
Tidigare gällande beslut
Dom Ä 104171
För Värtaverkets kylvattenkanal och KVVI gäller beslut Ä 104/71 fattat av
Koncessionsnämnden för miljöskydd, KN 72-09-26.
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Vattenanvändningen regleras till25 000 m 3/h. Specifikt för KVVl gäller 16 200m3/h
med en övertemperatur på 15,5 oc eller en större vattenmängd utan ökning av
energiinnehållet dvs 290 MWh/ per timme.
Beslut tagna i Koncessionsnämnden är ersatta av domen M 1821-07.

PLANERADEAlGÄRDER
En utförligare teknisk beskrivning av planerade åtgärder finns i Bilaga l, Teknisk
Beskrivning.
Planerade åtgärder avser att möjliggöra att befintliga anläggningstillgångar i form av
värmepumparna VP6loch VP62, tillhörande block KVV6, sommartid kan producera
fjärrkyla.
Normal "vinterdrift" innebär att värmepumparna nyttjar rökgaskondensatet som
värmekälla för att producera fjärrvärme. Värmepumparna är normalt i drift för
värmeproduktion under perioden från och med den l oktober till och med den 30
april.
Med planerade åtgärder skulle värmepumparna kunna fortsatt vara i drift men för
kylaproduktion från mitten av maj till mitten av september. En driftomställning görs
så att värmepumparna sommartid fungerar som renodlade kylmaskiner. Praktiskt
åstadkoms detta genom att förlägga fjärrkylaledningar från befintlig distributionsnät
för fjärrkyla fram till värmepumparna och koppla dessa på förångarsidan. På
kondensorsidan ansluts en sjövattenkyld krets för bortkylning av kondensorvärmet till
Värtaverkets kylvattenkanaL För bortkylningen av kondensorvärmet kommer
befintliga pumpar som används för KVV6 kylsystem att nyttjas. Dessa har ett flöde på
ca 2 000 m 3/h.
Beroende på driftförhållanden kommer värmepumparna kunna producera 22 MW
kyla. Resulterande kondensorvärme på ca 27 MW har en temperatur på 30-35 oc som
behöver kylas bort. I och med att högsta belastning på varje fjärrkylanät inträffar
under de varmaste månaderna på året då värmebehovet är lägst saknas möjligheter att
återvinna värmen.

MILJÖKONSEKVENSER
För bortkylningen av kondensorvärmet kommer befintliga pumpar som används för
KVV6 kylsystem att nyttjas. Flödet på ca 2 000 m 3/h och det bortkylda värmet
innebär en övertempering av sjövattnet med upp ti1113 °C. Bedömd mängd värme
som kommer att kylas bort uppgår till ca 30 000 MWh/år men om andra anläggningar
för fjärrkylaproduktion är otillgängliga kan detta behöva ökas till ca 50 000 MWh/år.
Ingen ny pumpkapacitet tillförs dvs nyttjad mängd vatten är oförändrad. Vattnet för
bortkylning kommer att nyttjas sommartid när stor del av övrig produktion är tagen ur
drift.
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Dom M 378-00 avseende nyttjande av vatten för bortkylning av kondensorvärme i KC
Nimrod samt KC Hornsberg medger en användning av 6 230m3/h. KC Nimrod nyttjar
idag ett flöde på ca 3 800 m 3/h.
I samband med ansökningen planerades att kyla bort kondensorvärme från den då
planerade kylanläggning KC Hornsberg. Under projektets gång ändrades den tekniska
lösningen, vilket innebär att Hornsberg aldrig kopplats in för nämnda kylning.
Inom ramen för tillståndsgivet flöde finns ca 2 430m3/h att nyttja. Miljöeffekter är
tidigare utreda och beaktade i lovgivet tillstånd.

SAMMANFATTNING
AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad avser att anmäla en förändrad
fjärrkylaproduktion. Den planerade utökningen av produktionen av fjärrkyla sker med
befintlig teknik och utrustning och hålls inom ramen för gällande domar.
•

Villkoren i domen den 7 november 2007 (i mål M 1821-07) avseende produktion
av fjärrkyla om 48 MW syftar till anläggningsdel KC Nimrod, vilket utgör en
begränsad del av verksamheten inom Nimrod 7. Denna del påverkas ej.

•

Villkoren i domen den 21 maj 20011 (i mål M 378 -00) reglerar flödet till
maximalt 6230 m3/h. Planerat flöde med den nya anläggningen i samdrift med
KC Nimrod kommer att uppgå till ca 5 500 m3/h. Villkoren innehålls därmed.

•

Villkoren om ett maximalt nyttjande av 25 000 m 3/h för Värtaverket kommer som
redovisats att innehållas.

•

Fjärrkylaproduktion med värmepumpar/kylmaskiner är i sig inte tillståndspliktig.
Utökningen av effekten på ca 22 MW är i relation till Fortum Värmes totala
produktionskapacitet på ca 270MWatt anses som liten men samtidigt nödvändig.

Anmäld ändringen bör därmed kunna ses som en mindre ändring av verksamheten
som kan anmälas.

Stockholm 2017-07-15

/jaJ__W#/TF

Mats Claesson
J~ki~ fv\dlthbn-PlatschefProduktion & Distribution City
AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad
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TEKNISK BESKRIVNING, OMSTÄLLNING TILL SÄSONGSVIS KYLAPRODUKTION
MED VÄRMEPUMPAR l RGK KVV6

1

INLEDNING
Denna beskrivning omfattar en översikt av de tekniska arbeten som krävs för att
kunna utnyttja två stycken befintliga värmepumpar till att även kunna producera
fjärrkyla. Dessa värmepumpar används idag till att producera fjärrvärme i samband
med att KVV6 används. Eftersom KVV6 är en anläggning för produktion av
fjärrvärme och el, är den i drift enbart då värmebehov föreligger, dvs den används
inte under sommaren. Således är inte heller värmepumparna i drift under denna
tidsperiod. Med en ombyggnation av processystemen kan dessa värmepumpar
producera ca 22 MW fjärrkyla under fjärrkylasäsongen, då de idag inte utnyttjas.
För att kunna utnyttja värmepumparna till att även producera fjärrkyla behöver
nyinstallation göras av pumpar, värmeväxlare, ventiler, rör, el och instrumentering.
Konstruktionen kommer att vara i form av en kylkedja där intaget av vatten kommer
att göras med hjälp av de befintliga havsvattenpumparna och en mellankylkrets. Den
totala mängden kylvatten till kylkedjan kommer inte att påverkas så att det befintliga
tillståndet till bortledning av havsvatten påverkas.
Den tekniska beskrivningen börjar med en bakgrund till projektet samt en översiktlig
redogörelse av projektets planerade delsystem. Därefter redovisas det planerade
projektets påverkan på befintlig vattendom. slutligen beskrivs påverkan på
miljödomen som en följd av att projektet genomförs.

2

BAKGRUND

2.1

Fjärrkylaproduktion i Stockholm
Fjärrkylasystemet i centrala Stockholm försörjer drygt 600 fastigheter med miljövänlig kyla som till stora delar produceras från frikyla eller med värmepumpar som
producerar både fjärrkyla och fjärrvärme. Alternativet till fjärrkyla är att fastighetsägarna har egna kylmaskiner där värmen kyls bort med kyl torn. Verkningsgraden i
fjärrkylasystemet är ca 7 och i en kylmaskin drygt 3, vilket innebär att det behövs ca
dubbelt så mycket el vid lokal produktion av kyla jämfört med fjärrkyla. Med
fjärrkyla undviks också risker eller problem som; buller, ångplymer och legionella.
Den totala produktionskapaciteten av fjärrkyla i Stockholm var 2016 ca 270 MW.
Prognoser visar att kylbehovet i Stockholms centrala delar stadigt ökar och nya
kunder uppskattas anslutas med en nettotakt om ca 4-10 MW per år och kylbehovet
beräknas eventuellt nå 360 MW år 2025.
Med den nuvarande ökningstakten av fjärrkyla, trots ledningen i Karlbergskanalen
(20 12) och ombyggnationer i Hammar by (20 13 ), kommer det att finnas framtida
produktionsbegränsningar i Stockholm som utfaller i samband med dimensionerande
utetemperatur (DUT) ca 2018. De områden i vilka det primärt kommer att uppstå en
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brist är de som är belägna i centrum och då främst längst ut på det befintliga
fjärrkylanätet
För att möta den ökade efterfrågan på 85 MW behövs ytterligare produktionskapacitet
tillfåras i centrala Stockholm samt borttagande av distributionsbegränsningar.
Föreliggande produktionsanläggning på Värtan beräknas tillfåra cityområdet 22 MW
fjärrkyla huvudsakligen genom bättre utnyttjande av befintliga värmepumparna VP61
och VP62.
I det södra distributionsnätet med Hammarbyverket som produktionscentrum råder
begränsningar i distributionsnätet varfår ytterligare utbyggnad där inte är
genömfårbar.

2.2

Vad är fjärrkyla?
Fjärrkyla bygger på att kallt vatten distribueras i ett ledningsnät på samma enkla sätt
som fjärrvärme. Vatten kyls ned på en plats och leds sedan genom rör till kontor,
sjukhus, industrier och andra miljöer som behöver kyla. Det kalla vattnet som pumpas
runt i fjärrkylanätet används får att kyla en fastighets interna kylsystem. Samma
vatten förs sedan tillbaka till produktionsanläggningen för att kylas ned på nytt.

2.3

Vad är frikyla?
Frikyla innebär att naturlig kyla tas till vara, att kylmaskiner inte behöver användas.
Istället utnyttjas kallt vatten från sjöar, hav eller andra vattendrag. Även kallluft kan
användas. I Sverige används oftast kallt bottenvatten som håller en temperatur på
2-8 °C och som pumpas upp och via värmeväxlare kyler vatten som cirkulerar i
fjärrkylanätet. Därefter släpps sjövattnet, som då fått en temperaturhöjning på ca
8-1 O °C, ut i havet igen.
Det finns krav på en viss utgående temperatur i fjärrkylanätet, vanligen 3-6 °C. Detta
innebär att eftersom temperaturen på bottenvattnet varierar under året kan inte alltid
endast frikyla användas, utan kylmaskiner kan också behövas får att producera kallt
vatten som hjälper till att hålla den utgående temperaturen till fjärrkylanätet stabil.
Produktionen på Värtaverket baseras i huvudsak på frikyla och värmeåtervinning från
kunder. Under delar av året, fåreträdelsevis juli och augusti räcker temperaturen i
sjövattnet inte till utan en ytterligare temperatursänkning behövs med hjälp av
kylmaskiner.

3

BESKRIVNING AV PROJEKTET
Vid Värtaverket, med fastighetsbenämningen Nimrod 7, finns en anläggning får
rökgaskondensering som används till KVV6. I detta rökgaskondenseringssystem finns
två värmepumpar. Dessa är lämpliga att bygga om får att därmed möjliggöra även
produktion av fjärrkyla.
Projektföretaget består av att komplettera befintlig anläggningsstruktur så att det
befintliga fjärrkylanätet på Värtan kopplas in på befintliga värmepumpars
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förångarsida (VP 61 och VP62). Värmepumparnas kondensatsida kopplas till
sekundärsidan på mellankylkretsen. Värmeväxlarnas primärsida kopplas till de
befintliga kylvattenpumpama, vilket också motsvarar systemets värmesänka.
Konstruktionen redovisas övergripande i figur l.
Sjövattenkrets

Mellankylkrets

Fjärrkylanät

Sjövatten
Distributionspumpar

Figur 1: Schematisk beskrivning av konstruktionenför fJärrkyla vid utnyttjande av
befintliga VP61 och VP62.

Projektet innebär även installationer i ledningstunnlarna för att öka distributionskapaciteten. Redovisningen av dessa installationer görs inte i detta dokument då dessa
är sekretessbelagda.
Den totala effekten tillförd fjärrkyla under normala driftförhållanden blir 22 MW och
COPkyla är ca 5,4.
3.1

Fjärrkylanätet

Fjärrkylan ansluts på befintliga fjärrkylaledningar i nordvästra hörnet av Vårtaverkets
tomtområde. Rördragning görs till ett pumphus/pumprum där tre, alternativt två,
distributionspumpar placeras parallellt. Distributionspumparna har vardera
kapaciteten 50 %. Placeringen av distributionspumparna görs förslagsvis under mark
för att öka marginalen till undertryck i pumpinloppet För att möjliggöra rördragning
och förflyttning av pumpar kan borrning i mark/berg behöva göras.
Pumparna kommer därefter att anslutas till Värmepumparna genom att en
inkopplingspunkt skapas på värmepumpamas ordinarie interna kylkrets för rökgaskondenseringen. En ny inkopplingspunkt skapas även uppströms värmepumpen.
Inkopplingspunkten efter värmepumpens förångarsida förbinds med rördragning
tillbaka till nordvästra hörnet på Värtaverket.
Vidare utreds behovet att förstärka distributionskapaciteten med en pumpstation
placerad ute på nätet.
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Mellankylkretsen
Lilla Värtans bräckta vatten är mycket korrosivt. Materialet i värmepumpamas
kondensor och underkylare har inte tillräckligt korrosionsmotstånd. För att hantera
detta installeras en mellankylkrets vilket även medför en naturlig barriär mellan
sjövatten och fjärrvärmevatten.
Mellankylkretsen kopplas in på fjärrvärmesidan på värmepumpen vilken även är
värmepumpens kondensorsida. Rördragning görs från denna punkt och vidare till ett
utrymme på bottenvåningen norr om KC Nimrods värmepumpar. I detta rum kopplas
rördragningen ihop med två pumpar som är parallellkopplade med vardera kapaciteten
50%. I samma rum finns två värmeväxlare, även dessa med kapaciteten 50%
vardera, vilka pumparna är kopplade till. Från värmeväxlama dras fjärrkylarören
parallellt med tidigare rör och ansluts på värmepumpens inloppsledning för
fjärrvärm en.

3.3

Sjövattenkylsystem
Sjövatten är tillgängligt via befintlig inloppskanal till Värtaverket och hämtas vid
Gamla Verket/Nimrod. Det uppvärmda vattnet returneras i utloppskanalen.
Som sjövattenpumpar används de befintliga pumparna 6511B801/802 med tillhörande
filter vilka idag går mot KVV6:s kylkrets. Pumparna är utlagda för970m 3/h vilket
bedöms tillräckligt då dessa kan köras parallellt. En inkoppling görs efter
sjövattenfiltren och rördragning görs till värmeväxlamas primärsida för
mellankylkretsen.
En ny mindre kylvattenpump kan behöva installeras för att säkerställa kylningen av
ställverk när KVV6 är avställt för revision. Storleken är inte bestämd men sannolikt
är en storlek på 200 m 3/h lämplig.

3.4

Värmeproduktion
I samband med att värmeväxlama i sjövattensystemet kyler mellankylkretsen kommer
vattnet på primärsidan att värmas med motsvarande effekt.
Kylaproduktionen med VP61 och VP62 genererar ett kondensorvärme som behöver
kylas bort. Kylbehovet uppgår till knappt 27 MW vid full produktion. Uppvärmningen
av vattnet blir upp till 13 °C.
Eftersom att fjärrkyla, med hjälp av VP61 och VP62, endast kommer att produceras
under sommarsäsongen kommer vattenanvändningen grundas på totalen med KC
Nimrod; 6 230m3/h lovgivet flöde men där endast 3 800m3/h nyttjas, KVV8;
900 m 3/h och KVV 6, VP61 och VP62; ca 2 000 m 3/h. Dessa kommer med god
marginal underskrida kravet på 25 000 m 3/h.
Den rådande vattendomen reglerar bortledning av vatten från Lilla V ärtan via
kylvattenkanalens till ett flöde av maximalt 25 000 m 3/h. Belastningen är då
summeringen av VV2, KC Nimrod, KVVI, KVV6, KVV8 och GT3. Totalt är dessa
förbrukares vattenanvändning inom gränsen på 25 000 m 3/h.
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PLANERAD VERKSAMHET
I detta kapitel beskrivs de tillståndspliktiga verksamheterna som ingår i anmälan till
mark- och miljödomstolen.

4.1

Förändrad produktionskapacitet
I deldom M 1821-07 har miljödomstolen specificerat en begränsning av fjärrkylaproduktionen på Nimrod 7 till48 MW. Detta avser produktionen med 4 st befintliga
värmepumpar i fjärrkylaanläggningen KC Nimrod.
Fortum värme, samägt med Stockholm stad, har för avsikt att succesivt utöka
kylaproduktionen på Nimrod 7. Detta för att på sikt nå målen för Stockholm stad
2025. Utökningen kommer främst att ske genom effektiviseringar och
rationaliseringar av befintliga processer samt bättre utnyttjande av befintliga
produktionsanläggningar.
Ovanstående projekt tillför en kylproduktionskapacitet av 22 MW genom bättre
utnyttjande av befmtlig produktionsutrustning. Framtaget underlag beskriver de
åtgärder som behöver vidtagas för att realisera produktionsförändringen. Den visar
även att vattenanvändningen kommer vara oförändrad och att nya tillstånd inte
behöver sökas i och med att reglerad vattenanvändning innehålls. Vidare har inte
några parametrar identifieras där planerade ändringar innebär en avvikelse från
gällande regelverk och tillstånd.
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