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Sammanfattning 
Under 2014 stod industrin i Sverige för nästan 40% av den totala energianvändningen. 
Stål- och metallindustrin står för den näst största delen efter massa- och pappersindustrin. 
En stor del av energin går förlorad som restvärme och betraktas ofta som avfall. 
Användning av restvärme ger ett minskat behov av primär värme samt minskade utsläpp 
av CO2. I många fall går restvärmen att använda till fjärrvärme om den har tillräckligt hög 
temperatur.  
 
Det här examensarbetet har tagits form av en fallstudie på stålindustrin Sandvik. Syftet 
med arbetet är att ta fram en energibalans för en av byggnaderna inne på industriområdet. 
Ett till syfte är att undersöka om det finns möjlighet att återanvända restvärme från 
kylsystemet. Byggnaden som har undersökts heter Norra stegvalsverket och 
verksamheten som bedrivs där är stegvalsning av rör. För att nå målet med arbetet har en 
litteraturstudie genomförts, fallstudie som har innehållit en del mätningar av flöden och 
temperaturer samt en mängd intervjuer. För att ta fram en energibalans krävs det att 
byggandens energiflöden kartläggs. Den tillförda energin kommer i form av el, ånga och 
internvärme. Energin som bortförs är transmission, ventilation, kylvatten och oavsiktlig 
ventilation. Arbetet har begränsats till en byggnad och inga tekniska lösningar har 
undersökts. 
 
Resultatet från detta arbete visar att temperaturen på kylvattnet är för låg för att brukas 
till fjärrvärme om den inte uppgraderas till en högre temperatur. Ett annat 
användningsområde är att förvärma ventilationsluften med kylvattnet. Arbetet visar också 
att det finns för lite detaljerad information beträffande elanvändningen. Problemet 
upptäcktes i arbetets slutskede vilket gjorde att det inte fanns tid att göra ytterligare 
mätningar. Detta gör att det inte ger en rättvis bild hur energin fördelas i Norra 
stegvalsverket. För att utveckla detta arbete krävs en noggrann undersökning av 
elanvändning för att ta reda på exakt hur mycket el Norra stegvalsverket förbrukar. En 
studie skulle även kunna utföras om det finns tekniska och ekonomiska möjligheter att 
förvärma ventilationsluften med kylvattnet.  
  
Nyckelord: Energibalans, restvärme.   
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Abstract 
In 2014, industrial operations in Sweden consumed nearly 40% of the total energy use. 
The steel and metal industry uses the second largest amount of energy in the industrial 
sector, only the pulp and paper industry uses more. A large part of the energy is waste 
heat and is often considered as waste. I many cases the waste heat can be used for district 
heating if it has sufficiently high temperature.  
 
This thesis has been taken as a case study at the steel industry Sandvik. The aim of this 
study is to develop an energy balance for one of the buildings at the plant. Another 
purpose is to investigate whether there is a possibility to reuse the heat from the cooling 
system. The building that has been investigated is called Norra stegvalsverket, which is a 
cold-pilger mill. To reach the goal with this study, a literature study has been conducted, 
a case study containing some measurements of flows and temperatures, as well as a 
variety of interviews. To generate an energy balance, it is required that the energy flow 
of the building is mapped. The energy that is added is electricity, steam, and internal heat. 
The energy that the building consumes is transmission, ventilation, cooling water, and 
uncontrolled ventilation. The study has been limited to one building and no technical 
solutions have been investigated.  
 
The result of this work show that the temperature of the cooling water is too low to be 
used for district heating unless it is upgraded to a higher temperature. One possible 
application for the cooling water is to preheat the ventilation air. The study also shows 
that there is too little detailed information regarding the use of electricity in the building. 
The problem was discovered at the end of the project, which meant that there was no time 
to make further measurements. Due to this problem, the study does not give a fair picture 
how the energy is distributed in Norra stegvalsverket. To develop this study, a thorough 
investigation of the electricity usage is required to find exactly how much electricity the 
building uses. A study could also be carried out to find out if there are technical and 
economic opportunities to preheat the ventilation air with the cooling water.    
 
Keywords: Energy balance, waste heat.   
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1. Introduktion  
Det här kapitlet kommer att ta upp några introducerande delar, en inledning kring 
energiläget som det ser ut idag samt hur stor del av energin industrin ansvarar för. En 
litteraturstudie har genomförts för att ta reda på vad det finns för information kring 
restvärmeåtervinning inom industrin. En presentation av företaget och byggnaden som 
examensarbetet kommer att utföras på kommer att ges. Till sist kommer det en 
redogörelse kring syftet med arbetet, förväntade resultat och studiens nytta, 
begränsningar, etiska överväganden och sekretess.  
 
1.1 Inledning  
I Sverige idag delas energianvändningen in i tre olika sektorer, industri, transport, 
bostäder och service. Under 2014 stod industri- och bostadssektorn för nästan 40% 
vardera av den årliga energianvändningen [1]. Detta motsvarade då 143 TWh respektive 
140 TWh. Industrin använder olika mycket energi beroende på vad det är för typ av 
industri. [2] Massa- och pappersindustrin har den största energianvändningen i 
industrisektorn med 74 TWh, därefter kommer stål- och metallindustrin med 23 TWh. 
Dessa två står tillsammans med kemiindustrin, som har en årlig användning på 11 TWh, 
för mer än 75% av industrisektorns energianvändning. Även om industrin är en mycket 
stor del av Sveriges energianvändning är det också en betydande arbetsgivare [3]. Då 
industrin är otroligt betydelsefull för Sveriges exportintäkter är det viktigt att det finns ett 
tänk kring långsiktig hållbar utveckling. 
 
Sandvik i Sandviken tillverkar idag en mängd olika produkter, rör, verktyg, maskiner, 
rostfritt stål med olika speciallegeringar. På Sandviks industriområde finns det en stor 
mängd byggnader som används för olika tillverkningsprocesser.  I många av dessa 
byggnader finns det restenergier från produktionen som t.ex. ventilationsförluster och 
värme. I ett ventilationssystem finns det några olika åtgärder som kan minska 
energianvändningen, vilka är: inreglering av ventilationsanläggningen, injustering av 
luftflöden, tidsstyrning av luftflöden, värmeåtervinning av frånluft samt tätning av 
ventilationskanaler [4]. Detta kan sedan generera en minskad energianvändning samt en 
ekonomisk vinst.    
 
Det här arbetet kommer att tas i form som en fallstudie där slutresultatet är en energibalans 
för Norra stegvalsverket. Detta görs för att uppdragsgivaren Sandvik vill få en ökad 
kunskap om sina byggnader och deras energianvändning för att sedan kunna utföra 
effektiviseringar och förbättringar. Det här arbetet kommer att genomföras med hjälp av 
både personal från Sandvik och Coor, ett företag som arbetar för Sandvik och 
tillhandhåller tjänster som t.ex. fastighetsskötsel.  
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1.2 Om företaget  
Sandvik är ett stålföretag som grundades i Sandviken år 1862 av Göran Fredrik Göransson 
[5]. Idag är Sandvik en global industrikoncern med cirka 43 000 anställda världen över 
[6]. Deras egna beskrivning av företaget från hemsidan lyder: 

”Vår verksamhet är baserad på unik kompetens inom materialteknik, omfattande 
kunskap om industriella processer och nära samarbete med kunder. Detta har, 
tillsammans med kontinuerliga investeringar inom forskning och utveckling (FoU), gett 
oss en världsledande position inom följande huvudområden: 

• Verktyg och verktygssystem för skärande metallbearbetning 
• Maskiner, verktyg, service och tekniska lösningar för gruv- och 

anläggningsindustrin 
• Avancerade rostfria stål och speciallegeringar samt produkter för industriell 

värmning” 

Sandvik består av tre affärsområden, Sandvik Machining Solution, Sandvik Mining and 
Rock Technology och Sandvik Materials Technology [7]. Sandvik Machining Solution 
arbetar med verktyg för skärande metallbearbetning. Sandvik Mining and Rock 
Technology producerar maskiner och verktyg till gruvindustrin. Sandvik Materials 
Technology tillverkar rostfritt stål och speciallegeringar.  
 
1.4 Bakgrund och tidigare forskning   
I den här delen av introduktionen kommer det undersökas vad för forskning som har gjorts 
gällande restvärmeåtervinning från industrin, industriventilation och processen som 
Norra stegvalsverket bedriver.  

1.4.1 Restvärmeåtervinning  
Stål- och metallindustrin är en mycket energikrävande process, år 2013 stod den för 18% 
av den totala energianvändningen för industrier [18]. Enligt International Energy Agency 
finns det potential för stål- och metallindustrin att minska deras energianvändning med 
20%. I stål- och metallindustrin i Sverige 2014 var det kol och koks, petroleumprodukter 
och el som stod för den största energianvändningen [2]. Trots att uppvärmning av 
byggnader är en liten del av energianvändningen är det relativt enkelt att minska 
energianvändningen inom detta område. En viktig del att börja med när det gäller att 
energieffektivisera är att minska överskottsvärmen [19]. Restvärmen kan uppkomma i 
form av strålning, luft, avgaser eller någon typ av kylvätska [20]. Dessa värmeflöden 
betraktas oftast som avfall trots att de innehåller stora mängder energi det är därför viktigt 
att börja ta till vara på den, både internt och externt. Användning av överskottsvärme kan 
ge minskat energibehov och minskade koldioxidutsläpp. Under 2011 i Sverige 
motsvarade överskottsvärmen från industrin 7,2% av de totala värmeleveranserna. 
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Det är endast en liten del av restvärmen som kommer från industrin i Sverige som används 
till fjärrvärme [21]. Om den outnyttjade potentialen skulle tas till vara på skulle man 
kunna dubblera användningen av restvärmen till fjärrvärmenät. Under år 2014 
levererades ungefär 3,1–4,1TWh/år restvärme till omkring 70 olika fjärrvärmenät. Dessa 
70 fjärrvärmenät motsvarar ca 5% av Sveriges totala fjärrvärmesystem. Restvärmen 
måste däremot ha en viss temperatur för att den ska kunna användas. Låggradig restvärme 
med temperaturer mellan 30–60°C måste uppgraderas för att den ska kunna användas i 
ett fjärrvärmenät [22]. Uppgraderingen kan ske med t.ex. en värmepump för att höja 
temperaturen. Den optimala temperaturen för fjärrvärme är 90°C [23].  
 
Att använda restvärme kan minska användningen av primär energi samt att bidra till 
minskade utsläpp av CO2 [24]. Effektivisering av energi i en industri med hänsyn till 
restvärme kan till exempelvis innebära att olika energiflöden kopplas samman i ett större 
system där de använder varandra för att kyla respektive värma olika flöden. I första hand 
bör restvärmen användas till interna värmebehov som redan finns inne på industrin. 
Värmeåtervinningen kan då vara en värmeväxlare med funktion att värma inkommande 
luft eller vatten. I andra hand bör restvärmen återanvändas externt, t.ex. fjärrvärmesystem. 
Det är ofta en ekonomisk besparing att återanvända restvärmen.  
 
Det finns två huvudtekniker när det när gäller att använda restvärme från industrier, aktiv 
och passiv teknik [20]. Det som bestämmer vilken kategori den använda restvärmen 
tillhör beror på om värmen används direkt och vid samma eller lägre temperatur. Eller 
om den omvandlas till någon annan form eller till en högre temperatur. Värmeväxlare och 
värmeenergilagring är två exempel på passiv teknik. En typ av aktiv teknik är mekanisk 
drivna värmepumpar.  
 
Värmeutvinning, värmelagring, värmeutnyttjande och värmeomvandling är fyra olika 
tekniker för att ta till vara på värme. Värmeväxlare och värmepumpar tillämpar 
värmeutvinning för att ta vara på värme i t.ex. luft, vatten eller andra värmeavgivande 
medier. Värme kan också lagras för användning vid senare tillfälle på tre olika sätt, latent, 
sensibel och på kemisk väg. Dessa tre sätt skiljer sig på tekniken de använder för att 
bevara värmen. Latent värmelagring innebär att värmen avges genom fasomvandling 
medan sensibel värmelagring lagrar värmen i olika material, både fasta och flytande. Den 
kemiska värmelagringen är den lagringsteknik med högst värmelagringstäthet, värmen 
lagras som kemisk energi genom endotermiska reaktioner och frigörs sedan. Medier som 
används till kemisk värmelagring är oftast ammoniak och hydroxider. Fjärrvärme är en 
viktig del när de handlar om att ta till vara på värme, både värme enbart producerat för 
ändamålet och restvärme från t.ex. industrier. Fjärrvärme är ett exempel på 
värmeutnyttjande. Den sista tekniken är värmeomvandling som baseras på att termisk 
energi omvandlas till elektrisk energi.    
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I en byggnad kommer det alltid finnas ett uppvärmningsbehov, genom att minska de 
termiska förlusterna i byggnaden kommer uppvärmningsbehovet minska [25]. 
Värmeåtervinning är en metod som har börjat användas mer i dagens samhälle för att 
reducera värme- och kylbehov. Detta kan utföras genom att under vintermånaderna 
utvinna energi från utblåsningsluften och under sommarmånader kyla inkommande luft.   
 
Idag förbrukar Sandvik i Sandviken ca 1 TWh energi per år [26]. Den större delen av 
energiförbrukningen går åt att värma upp ugnar. Det finns några enskilda effektiviseringar 
som kan ha stor påverkan på energianvändningen enligt en energikartläggning över 
Sandvik Sverige 2016:  
  

• ”Varmgång – ämnen som endast med korta värmningar kan hanteras varmt genom 
hela produktionsprocessen 

• Återvinning av värme från ugnarnas rökgaser 
• Återvinning av värme i ventilationsluft 
• Effektivisering och optimering av användningen av tryckluft 
• Åtgärda tomgångsförluster” 

 
Det kommer påbörjas ett nytt projekt för att bygga ett närvärmenät på industriområdet 
[26]. Underlag till detta togs fram under slutet av 2016 och tanken är att projektet ska 
påbörjas under 2017. När första etappen är klar (2020) kommer huvuddelen av värmen 
att komma från restvärme och användningen av eldningsolja kommer att försvinna.  
 
Det finns dessutom ett flertal olika värmeväxlare som kan delas upp i två kategorier, 
cyklisk och statisk värmeväxlare [27]. De cykliska värmeväxlarna innefattar roterande 
och kammarvärmeväxlare. Det som är gemensamt för dessa två är att det förekommer 
viss kontakt mellan de olika medierna. Detta gäller inte för de statiska värmeväxlarna 
vilka är plattvärmeväxlare, rörvärmeväxlare, indirekt värmeväxlare och 
värmerörsvärmeväxlare. Om konstruktionen är tät förekommer det inte någon kontakt 
mellan de olika medierna. Ofta har de cykliska värmeväxlarna högre verkningsgrad än de 
statiska.  
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1.4.2 Industriventilation 
Ventilation kan delas in i två kategorier allmänventilation och processventilation. Det 
som styr dimensioneringen av industriventilation är behovet av frånluft [16]. 
Allmänventilationens syfte är att föra in ny luft i byggnaden och bortföra förorenad luft. 
Den här typen av ventilation är inte specifik för industrin utan de flesta allmänna 
byggnader som skolor, arbetsplatser och bostäder. Processventilationen används för att 
föra bort föroreningar från olika processer inom industrin. Beroende på vad det är för typ 
av process, om det är stor värmebelastning eller mycket föroreningar krävs olika 
frånluftsflöden. I Norra stegvalsverket är det låg värmebelastning samt lite föroreningar. 
Då är omblandade ventilation är ett bra alternativ när det gäller allmänventilation. Luften 
tillförs då via don i taket och sprids sedan jämt ut i lokalen, detta fungerar bra på grund 
av lokalens låga värmealstring och att det är lite föroreningar. De föroreningar som finns 
i lokalen kan tas vara med hjälp av processventilationen i form av t.ex. en dragbänk eller 
utsug.  Hade det funnits mer föroreningar och att det genereras mer värme i lokalen hade 
deplacerade ventilation fungerat bättre då den principen inte blandar om luften i lokalen. 
Deplacerande ventilation blåser in luft med låg hastighet i golvnivå och tränger sedan 
undan varma och förorenade rumsluften som sedan stiger uppåt.   
 

1.4.3 Processen och arbetsmiljön  
Stegvalsning är en svensk metod för att bearbeta rör [28]. Tekniken har tidigare använts 
för motorhuvar i skogsmaskiner. Det speciella med stegvalsning eller som det också 
kallas, kalldragning, är att rören blir sömlösa. Det minskar risken för att de ska gå sönder. 
Hållfastheten blir dessutom bättre vid denna metod.  Stegvalsningsprocessen som bedrivs 
i Norra stegvalsverket sker under kallbearbetning, vilket sker vid rumstemperatur. Detta 
gör att processen inte ger ifrån sig speciellt mycket värme. Det som behöver kylas är 
kloroljan, som används vid valsningen vilket det finns ett kylsystem för.  
 
Klorolja är olja med tillsats av klorparaffiner, Sandvik använder denna vid stegvalsning 
och dragning av rör [28]. Klorparaffiner är uppbyggda av kolväten består av en rak 
kolkedja med mellan 10–30 kolatomer [29]. Dessa klorparaffiner delas upp i olika 
grupper, kort-, mellan- och långkedjiga, vilket beror på längden på kolkedjan. Bland de 
kortkedjiga hör kolkedjor med 10–13 kolatomer, mellankedjiga har mellan 14–17 och 
långkedjiga har fler än 17 kolatomer. Vissa av klorparaffintillsatser förbjöds redan 2002 
och en av anledningarna är att de är cancerframkallande [28]. Idag är det endast de 
långkedjiga klorparaffinerna som används. De oljor som används idag kan ge 
hudirritation vid långvarig och upprepad hudkontakt. Att just klorolja används är på grund 
av dess smörjande egenskaper. Det som händer är klorinnehållet frigörs vid höga 
temperaturer och bildar sedan starka metallklorider i metallens yta. Förutsättningarna för 
en hög produktionstakt ökar genom att använda klorolja. 
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1.3 Objektsbeskrivning  
Norra stegvalsverket är en byggnad inne på Sandviks område där stegvalsning bedrivs. 
Byggnaden består av en produktionshall, en kur intill processen, flertalet kontor, 
omklädningsrum och en matsal. Kontoren, omklädningsrummen och matsalen har 
separata ventilation- och uppvärmningssystem medan produktionshallen har ett eget.  
 

 
Figur 1-1.  Ritning över byggnadens planlösning. 

 

 

Figur 1-2. Förhållandet mellan Norra stegvalsverket och de närliggande byggnaderna. 
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1.3.1 Stegvalsningsprocessen 
Stegvalsning är en bearbetningsprocess som används i metallindustri för att ta fram 
produkter som till exempel rör [8]. Stegvalsning innebär att ett ämnesrör matas in mellan 
två cylindrar(valsar) och deformeras, tjockleken minskar och längden ökar. Fördelarna 
med denna metod är att rören blir sömlösa och på så vis mer hållbara [9]. Ett dorn håller 
fast på ämnesröret medan valsarna kavlar ut det. Dornet roterar sedan ämnesröret stegvis 
när valsarna när sitt ytterläge, därav namnet stegvalsning. Detta sker under 
kallbearbetning vilket innebär att ingen extern värme tillförs. I Norra stegvalsverket finns 
det tre valsverk som bearbetar rör av olika dimensioner. Rören som tillverkas här kommer 
att användas i olje- och gasindustrin.   
 

 
Figur1- 3. Visar valsarna, dornet till vänster som roterar och trycker fram ämnesröret [38]. 

 

 
Figur1- 4. Visar valsarna och ämnesröret i genomskärning [39].  
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1.3.2 Värmesystemet 
Värmesystemet på norra stegvalsverket är uppbyggt av flera komponenter. Området på 
Sandvik värms upp med hjälp av ånga. Ångan produceras med hjälp av olje- och elpannor 
inne på området för att sedan transporteras ut till de olika anläggningarna. Ångan kommer 
sedan in i värmecentralen i anläggningen med ett tryck på 10 bar för att komprimeras ner 
till 5 bar. Ångan når sedan en ång-vattenvärmeväxlare. Det uppvärmda vattnet värmer 
sedan ett värmebatteri som värmer upp ventilationsluften. Kontoren och 
omklädningsrummen värms med vattenburna radiatorer som får sin värme från det 
uppvärmda vattnet som kommer ifrån ång-vattenvärmeväxlaren.  

1.3.3 Kylsystemet 
Stegvalsning är som sagt en process som kallbearbetas vilket sker vid rumstemperatur 
men trots det behövs processen ändå kylas. Vid stegvalsning används klorolja som 
smörjmedel och den fungerar som bäst mellan temperaturer 22–28°C [10]. På grund av 
friktion i processen värms kloroljan upp, värmen måste sedan kylas bort. Kylsystemet 
kyler även ned en del av motorerna, hydraulsystemet och ställverket inne på Norra 
stegvalsverket. I byggnaden finns det tre stycken valsverk med egna kylare med ett 
gemensamt slutet kylvattensystem. Systemet byggdes 2010 och innan användes 
industrivatten för att kyla ned processen. Det var ett problem eftersom kylarna inte 
klarade av att hantera industrivattnet, de rostade och temperaturen på industrivattnet på 
sommaren var alldeles för hög. Detta ledde i sin tur till att produktionen stod i princip still 
på sommaren.  Kylarna är konstruerade som ett rör som är fullt med små rör på insidan 
där kylvattnet passerar, dessa tar sedan upp värme från omgivande ytor som i det här fallet 
är klorolja. Systemet består av pumpar, kylfläktar, kylmaskiner och kompressorer.  
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1.3.4 Ventilationssystemet  
Målet med olika VVS-system är att med hjälp av så lite energi som möjligt kunna 
tillhandahålla ett gott klimat för de som befinner sig i lokalen [11]. För att uppnå detta i 
industriella sammanhang används industriell ventilation, som i sin tur kan delas upp i två 
delar, process(lokal)- och allmänventilation [12].  

1.3.4.1 Allmänventilation 
Allmänventilationen är uppbyggt av två system som ser nästintill identiska ut. Dessa två 
system är placerade på ena långsidan av lokalen, det ena systemet är placerad vid 
verkstaden och den andra över produktionsdelen. Systemet över verkstaden värms upp 
med ett värmebatteri. Fläkten till systemet ovanför verkstaden går på halvfart. Tilluften 
består av uteluft som kommer in genom spjäll utanför byggnaden tillsammans med 
återluft från ett spjäll som kommer inifrån lokalen. Uteluften och återluften blandas och 
går sedan förbi värmebatteriet för att sedan gå inom ett filter. Detta fungerar även som 
uppvärmning av lokalen. Den blandade tilluften flödar sedan in i fläktrummet och blåses 
ut i lokalen. Flöden av tilluften har ett krav att den ska innehålla minst 40% uteluft.  
Systemet har ett automatiskt styr- och reglersystem som styrs med avseende på uteluftens 
temperatur. Eftersom återluften blandas direkt med uteluften finns det inget 
återvinningssystem. Frånluften tas sedan ut genom don i taket. I det andra 
allmänventilationssystemet som är beläget över produktionen består tilluften endast av 
återluft från lokalen. Det systemet har en manuell styrning och var för tillfället endast 
inställt på återluft.  
 
Kuren där operatörerna sitter är placerad i den nedre halvan av produktionshallen. Vilket 
är platsen där större delen av processen bedrivs. Kurens ventilationssystem består av ett 
överluftsdon där luften tas ifrån lokalen samt ett frånluftsdon som skickar ut frånluften ut 
i lokalen igen. Det är ingen tilluft som kommer in i kuren.  
 
Kontoren och matsal som är beläget på den västra kortsidan av byggnaden har ett 
ventilationssystem med ett återvinningsaggregat och uppvärmningen sker via 
vätskeburna radiatorer. Kontoren på den nordvästra sidan har ett liknande system med 
återvinningsaggregat i tak och uppvärmning via vätskeburna radiatorer. De finns två 
omklädningsrum byggnaden, ett ligger i källaren och det andra är placerat i den nordöstra 
delen. Omklädningsrummet i källaren värms upp via skåpslingor som är placerade under 
skåpen och ett tilluftsaggregat som saknar värmeåtervinning.    
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1.3.4.2 Processventilation 
Processventilationen är fördelad i olika delar av lokalen, en del i processdelen och en del 
i mekaniska verkstaden. I processen finns det oljeavskiljare, kasettfilter och kylaren med 
tillhörande filter. Oljedimavskiljaren hör till stegvalsmaskinerna. En oljedimavskiljare 
används för att filtrera bort mycket små oljepartiklar som kommer ifrån kloroljan som 
används som smörjmedel [13]. Luften som går igenom oljedimavskiljaren renas för att 
sedan återgå till produktionshallen, dessa har en reningsgrad upptill 99,9%. I 
stegvalsningsprocessen används elmotorer, när dessa används skapas det värme som en 
restprodukt och måste därför kylas av för att de ska fungera på bästa sätt. Motorerna kyls 
med hjälp av uteluft och återluft, främst återluft. Luften måste dock värmas upp först på 
grund av att det finns kol i motorerna är känsliga för kyla [14].  
 
I den mekaniska verkstaden finns det en tvätt, flertalet svetsutsug och skakfilter. Tvätten 
används för avfettning, tvättning och liknande av metallkomponenter [15]. Svetsutsugen 
fungerar som en punktutsug och där är det viktigt att den placeras nära föroreningskällan 
och i samma luftriktning som föroreningarna [16]. Ett skakfilter används till att suga upp 
partiklar för att sedan skaka ur filtret, på så vis kan partiklarna tas reda på och slängas i 
efterhand.  
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1.5 Syfte  
Syftet med det här arbetet är att ta fram en energibalans för Norra stegvalsverket för att 
sedan presentera det i ett Sankey-diagram. För att en energibalans ska kunna tas fram 
behöver energiflödena som går in och ut och byggnaden bestämmas samt beräknas.    
Utifrån sammanställningar ska förbättringar kunna föreslås för att uppnå 
energibesparingar. De forskningsfrågor som behöver besvaras är då: 
 

• Vilka energiflöden påverkar energibalansen på Norra stegvalsverket?  
• Finns det potential för att återvinna värmen från kylsystemet? 
 

1.6 Förfarande  
Studien bygger på två huvudsakliga metoder, en kvantitativ och en kvalitativ. Den 
kvantitativa delen av studien bygger på insamlande av data och även vissa mätningar har 
genomförts. För att ta reda på mer djupgående fakta kring byggnadens syfte och vad som 
påverkar energibalansen har intervjuer utförts. En litteraturstudie kring tidigare forskning 
om ämnet har tagits fram.  
 
1.7 Förväntade resultat och studiens nytta  
De förväntade resultaten med den här studien är att kunna kartlägga energiflödena från 
byggnaden och från det kunna utvärdera om det går att använda restvärmen från 
kylsystemet och från ventilationssystemet. Den här studien kommer att ge en klar bild 
hur energin distribueras i byggnaden.   
 
1.8 Begränsningar 

Det är endast en byggnad som kommer att undersökas. Fokus kommer i huvudsak att 
ligga på att undersöka produktionshallen och inte kontoren, omklädningsrummen och 
matsalen. En del antaganden har gjorts gällande väggarnas material för att kunna beräkna 
U-värden, antaganden har även gjorts gällande U-värden för fönster, portar och tak. 
Beräkningarna som har utförts och statistiken som tagits fram grundar sig på ett normalår. 
 
1.9 Etiska överväganden och sekretess 
Det här examensarbetet kommer baseras bland annat på intervjuer och samtal. Då dessa 
intervjuer och samtal främst kommer handla om hur energiflödena ser ut i byggnaden 
kommer inga större etiska ställningstaganden tas. Hänsyn tagits till sekretessen inne på 
området.  
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2. Metod   
Examensarbetet har fördelats på olika delar för att kunna ta fram en energibalans på 
byggnaden. Arbetet har då brutits ned för varje del som påverkar energibalansen vilka är 
användning av el och ånga, interna värmebehov, transmissionsförluster, 
ventilationsförluster både gällande styrd och oavsiktlig ventilation och till sist förluster 
från kylsystemet. För att kunna besvara på dessa delar har metoden att utformats från en 
litteraturstudie, intervjuer samt mätningar. Litteraturstudien baseras på tidigare forskning 
och har tagits fram med hjälp av vetenskapliga artiklar, böcker och informationsfoldrar. 
Litteraturstudien har varit viktig för att få en större bredd på arbetet samt att kunna ge 
stöd åt tankar och idéer i rapporten. Fallstudien grundas på intervjuer och mätningar. 
Intervjuerna har att genomförts med personal med Sandvik och Coor. De flesta 
mätningarna finns redan registrerade och tillhandahålls av Coor och Sandvik, de 
resterande mätningarna har att utförts på plats i byggnaden med hjälp av personal från 
Coor.   
 
2.1 Kvalitativ, intervjuer 
Den här delen av metoden grundas på samtal och intervjuer med personal på Sandvik och 
Coor. Eftersom en energibalans skulle utföras var det viktigt att förstå hur och vilka 
energiflöden som gick in och ut ur byggnaden. Arbetet började med ett första besök på 
Norra stegvalsverket med personal från Coor. Under det första besöket klargjordes vilka 
energiflöden som påverkade byggnaden och efter det kunde grunden till en formel för en 
energibalans tas fram. Vidare besök gjordes på byggnaden med både personal från Coor 
och Sandvik för att få större kunskap kring värme-, ventilation- och kylsystemet samt 
stegvalsningsprocessen. Dessa besök har pågått under hela perioden för skrivandet. 
Intervjuerna som gjordes grundades främst några förberedda frågor kring delarna som 
nämndes ovan men under besöken ställdes många spontana frågor som ledde till flera 
givande diskussioner.  
 
2.2 Kvantitativ  
Den här delen av metoden har inneburit att avläsa olika mätvärden, samt att ta del av de 
tidigare el- och energistatistiken för byggnaden. Det har även inneburit en del mätningar 
kring lokalens storlek, detta har gjorts med hjälp av en lasermätare samt har tidigare 
ritningar analyserats. För att mäta luftflöden och temperatur i ventilationskanalen 
användes en varmtrådsanemometer av modellen SwemaAir 5. Vid 23°C och hastigheter 
mellan 1,33-30m/s har den en mätosäkerhet för temperaturen på ± 0,3°C och för 
hastigheten ± 3% på avläst mätvärde [30]. Givaren som är kopplad till en energimätare 
som var beläget i fläktrummet var ur funktion. Därför borrades det hål i luftkanalen för 
att sedan föra in varmtrådsanemometern. När det gäller data kring flöden och 
temperaturer för processventilationen har dessa tillhandahållits av personal på Sandvik. 
Information om belysningen har facility management på Sandvik levererat. 
Transmissionsberäkningar har genomförts på två sätt, för hand och i en mall i Excel, se 
bilaga H för mallen. Det har gjorts för att få större säkerhet i beräkningarna. Vid 
beräkningar av energiflöden kring kylsystemet har personal från Sandvik tillhandahållit.  
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3. Teori  
Här presenteras några grundläggande termer och ekvationer som resultatdelen kommer 
baseras på.   
 
3.1 Ventilation  
Ventilation har flera viktiga funktioner i byggnader, vilka är att tillföra ny frisk luft till 
byggnaden samt att bortföra förorenad luft, se till att föroreningar inte sprids i lokalen, 
skapa ett undertryck inomhus och ibland värma eller kyla [31]. När det sedan gäller 
processventilation som i det här fallet är aktuellt är det viktigt att ventilationen för bort 
luftföroreningar från maskiner och processer, att avlägsna värme som kommer från 
maskiner och processer samt att tillföra ren luft till platser där människor vistas [16]. 
Ventilationen har delats upp i två delar i det här arbetet, styrd ventilation vilket innefattar 
allmänventilation och processventilation och oavsiktlig ventilation som kan innebära 
otätheter i byggnadens klimatskal.  
 
Den bortventilerade luftens energi beräknas med följande ekvation: 

𝐸𝑣 =   ∗ 𝑐𝑝 ∗ 𝑞𝑣 ∗ 𝑔𝑟𝑎𝑑𝑡𝑖𝑚𝑚𝑎𝑟 [Wh] (1) 
Beräkningar för detta kan utläsas i bilaga I. 
 
  
Gradtimmar beräknas med hjälp av varaktighetskurva och följande förenklade ekvation: 

𝐺𝑡 = 𝑇𝑖𝑑∗𝐺𝑟𝑎𝑑𝑒𝑟
2

 [°h] (2) 
Se bilaga D för varaktighetskurva.  
 
 
För att beräkna flödena i ventilationssystemet används en balansberäkning:  

𝜌 ∗  𝑐𝑝 ∗  𝑞𝑢𝑡 ∗  𝐺𝑡. 𝑢𝑡𝑒𝑙𝑢𝑓𝑡 =  𝜌 ∗  𝑐𝑝 ∗  𝑞𝑟𝑒𝑡𝑢𝑟 ∗  𝐺𝑡. 𝑟𝑒𝑡𝑢𝑟   (3) 
Se bilaga I för balansberäkning.  
 
 
Sedan kan qretur lösas ut genom att ersätta qut med: 

𝑞. 𝑢𝑡 = 𝑞. 𝑡𝑜𝑡 − 𝑞. 𝑟𝑒𝑡𝑢𝑟 [m3/s] (4) 
Se bilaga I. 
 
För processventilationen används samma ekvation som för den bortventilerade luften (1) 
med undantag att det är drifttiden som tas i hänsyn istället för gradtimmar:  

𝐸𝑣 =   ∗ 𝑐𝑝 ∗ 𝑞𝑣 ∗ 𝑡 [Wh] (5) 
Se bilaga J för mätvärden för processventilationen och bilaga K för beräkningar.  
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3.2 Värme 
En byggnads värmebalans beror på flera parametrar. Det som bortförs från byggnaden är 
transmission, ventilation och oavsiktlig ventilation. Det som tillförs är solinstrålning, 
internt genererad värme och värmesystemet. Transmission innebär att värme flödar 
genom byggnadens delar, transmissionsförlusterna beror därför på egenskaperna hos 
byggnadens väggar, tak, fönster samt golv och eventuella köldbryggor. Principen för 
transmission bygger på termodynamikens andra huvudsats; ”Värme kan inte av sig själv 
gå över från en kropp vid lägre temperatur till en annan med högre temperatur” [32]. Detta 
innebär att värme alltid går från en varm kropp till en kall. Om en byggnad har en högre 
inomhustemperatur än vad temperaturen är utomhus, kommer transmissionsförluster att 
uppstå.   
 

Effektförlusterna för transmissionen har beräknats med hjälp av följande formel:    
𝑃𝑡 =  𝑈𝐴 ⋅  (𝑇𝑖 –  𝐷𝑈𝑇)  [W] (6) 

Se bilaga G för effektförluster. 
 
För att sedan beräkna de totala energiförlusterna från transmission under ett år används 
ekvation: 

𝐸𝑡 =  𝑈𝐴 ⋅  𝐺𝑡   [W] (7) 
Se bilaga G för transmissionsförluster. 
 
För att beräkna U-värde för väggar och tak används ekvation: 

𝑈 = 1
Rsi + ∑R+ Rse

   [W/m²K] (8) 

Se bilaga E för väggarnas U-värde. 
Se bilaga F för takens U-värde. 
 
Värmemotståndet beräknas via ekvationen: 

𝑅 = 𝑑
 

 [m2K/W] (9) 
Se bilaga E för väggarnas värmemotstånd. 
Se bilaga F för takens värmemotstånd. 

 
 
3.3 Kylsystem   
Kylsystemets uppgift är att transportera internvärme som kommer i form av bland annat 
belysning, maskiner och antal personer i lokalen. I det här specifika fallet innebär att kyla 
bort värmen från kloroljan som har värmts upp av maskinerna.  
 
För att beräkna den bortförda energin för kylvattnet används ekvationen: 

𝐸𝑘 =  𝜌 ∗  𝑐𝑝 ∗  𝑞𝑣 (𝑇𝑟𝑒𝑡𝑢𝑟 −  𝑇𝑡𝑖𝑙𝑙)  ∗  𝑡  [Wh] (10) 

Se bilaga M för den beräkningar av den bortförda energin från kylvattnet.  
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3.4 Internvärme  
Med intern värme menas den tillförda värmen som kommer från människor, maskiner, 
belysning osv [31]. I det här fallet är det få människor som vistas i byggnaden i 
förhållande till dess storlek vilket gör att dessa har en mycket liten påverkan på 
byggnadens internvärme men den kommer ändå tas hänsyn till. De maskiner som har 
störst påverkan på den interna värmen använder klorolja, vilket gör att maskinernas värme 
värmer upp klorolja. Värmen som ställverket inne i bygganden tillför kyls även den bort 
av kylsystemet. Detta innebär att det är belysningen som har störst inverkan på den interna 
värmen. I Norra stegvalsverket finns det en blandning av metallhalogen- och 
natriumlampor med en effekt på 450W per lampa. Dessa lampor är i drift årets alla 
timmar.   
 
Värmeavgivning från belysning beräknas med hjälp av följande ekvation: 

𝐸𝑏 = 𝑃 ∗ 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑙𝑎𝑚𝑝𝑜𝑟 ∗ 𝑡 [W] (11) 
Se bilaga B för värmeavgivning från belysningen. 
 
Värmeavgivning från människor beräknas med hjälp av följande ekvation: 

𝐸𝑝 = 𝑃 ∗ 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑒𝑟 ∗ 𝑡 [W] (12) 
Se bilaga C för värmeavgivning från människor. 
 
3.5 Solinstrålning 
Hur mycket värme som solinstrålningen kan generera beror på några olika faktorer som 
byggnadens läge, var i landet den är belägen samt i vilket väderstreck fönstren har. Det 
beror även på hur mycket värme fönstren släpper igenom och deras area.  
 
Solinstrålningen beräknas med hjälp av följande ekvation: 

𝑆𝑜𝑙𝑖𝑛𝑠𝑡𝑟å𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔 = 𝑑𝑦𝑔𝑛𝑠𝑣ä𝑟𝑑𝑒 ∗ 𝑑𝑦𝑔𝑛 ∗ 𝑚𝑜𝑙𝑛𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 ∗ 𝑠𝑜𝑙𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 ∗ 𝑎𝑟𝑒𝑎  [Wh]  
(13) 

Se bilaga N för beräkning av värmeavgivning från solinstrålning.  
 
3.6 Energibalans 
Energibalansen för Norra stegvalsverket beror på energiflöden in och ut från bygganden. 
De inflöden som gäller för byggnaden är främst ångflöden för uppvärmning och el för 
produktion och belysning, vilket också ger intern uppvärmning. De förluster som är 
aktuella är transmission, kylvattenflöden, styrd ventilation samt oavsiktlig ventilation. 
Energibalansen blir således: 
 
Ånga + El + Intern värme + Solinstrålning = Transmission + Styrd ventilation + Kylning 
av vatten + Oavsiktlig ventilation  
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4. Resultat  
I det här avsnittet kommer resultaten från fallstudien presenteras. De energiflöden som 
tillförs samt de som bortförs. Ett Sankey-diagram har tagits fram för att illustrera detta.   
 
4.1 Tillförd energi 
Den tillförda energin består av värme, elanvändning och intern värme. De resultat som 
tagits fram presenteras nedan. 
 

Tabell14-1. Visar den totala tillförda energin. 
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4.1.1 Värme 
Värmestatistiken som presenteras har tillhandahållits av Coor. Då värmestatistiken 
varierat mycket under åren har ett medelvärde på detta tagits fram för att se hur det ser ut 
för ett normalår. Detta ger att den totala uppvärmningen ligger på 1 766 MWh.   
 

Figur 4-1 Värmestatistik för 2015 och 2016, detta anges i kWh. 

 
Figur 4-2 Värmestatistik för 2016 och 2017, detta anges i kWh.  
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4.1.2 Elanvändning    
Byggnadens elförbrukning kan ses i figuren nedan. Den totala förbrukningen för ett 
normalår är 4 102 MWh. Den totala förbrukningen är fördelad på olika mätare i 
byggnaden vilket visas nedan. Exakt vad varje mätare är kopplad till har inte undersökts.  

 

Figur 4-3. Elanvändningen för Norra stegvalsverket, anges i MWh. 

4.1.3 Internvärme 
Belysningen är den största delen av den interna värmen men eftersom det är byggnad där 
människor vistas har det också tagits hänsyn till detta. Den totala tillförda värmen från 
belysning motsvarar 280 MWh. Värmen som generas av människor under ett år är 28 
MWh. Den interna värmen motsvarar då 308 MWh.  
  

4.1.4 Solinstrålning  
Eftersom byggnaden har stora fönsterytor som är placerade i söderläge påverkas 
byggnaden av solinstrålningen. Den totala tillförda energin från solinstrålningen 
motsvarar 74 MWh.  
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4.2 Bortförd energi  
Den bortförda energin från byggnaden är transmission, styrd ventilation, kylvatten och  
oavsiktlig ventilation. Den totala bortförda energin presenteras nedan.  

Tabell 4-2. Visar den totala bortförda energin. 

   
 

4.2.1 Transmission  
Transmissionsberäkningar har utförts på två sätt för hand och med hjälp av en färdig mall 
i Excel från Sandvik. Det har gjorts för att få mer säkerhet i beräkningarna samt för att se 
att de handgjorda beräkningarna är rimliga. De totala förlusterna från transmission under 
ett år är 2 434 MWh. 
 

4.2.2 Styrd ventilation 
Den styrda ventilationen kan delas in i två kategorier, allmänventilation och 
processventilation. 
 

4.2.2.1 Allmänventilation 
Allmänventilationssystemet har en styrning som innebär att 40% av tilluftens flöde måste 
bestå av uteluft. För att ta fram ett medelvärde hur fördelningen har sett ut under året 
gjordes en beräkning med hänsyn till gradtimmar och byggnadens uppvärmningsbehov. 
Fördelningen av uteluft och återluft var intressant eftersom uteluftens flöde måste täcka 
upp för den bortventilerade frånluften. Efter beräknade flöden visade det sig att uteluftens 
flöde endast hade ett medelvärde på 11%. Detta stämmer inte överens med styrningen.  
Den totala förlusten från allmänventilationen under ett år är 146 MWh.  
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4.2.2.2 Processventilation  
Processventilationen är indelad i flera olika typer av system. De olika svetsutsugen, 
Tvätten och skakfiltret är sällan i drift och har små flöden, dessa har då en mycket liten 
påverkan på den totala processventilationen. Därför kan de bortses från. De som har störst 
påverkan på processventilationen är oljeavskiljarna, kasettfiltret och kylaren med 
tillhörande filter. Mätningarna som har genomförts på dessa tre punkter är från 2014. 
Efter en intervju med en operatör på Norra stegvalsverket är processventilationen i drift 
under årets alla timmar. Det är på grund av att även om produktionen är stillastående finns 
det fortfarande ångor från kloroljan i lokalen som måste ventileras bort. De totala 
förlusterna som kommer från processventilationen är då 533 MWh under ett år.  
 

4.2.3 Kylvatten 
Kylsystemet har samma drifttider som valsverken. Dessa är enligt flödeschefen på Norra 
stegvalsverket i drift ca: 50% av tiden då valsverket är bemannat vilket motsvarar 4056h. 
Temperaturen på vattnet in i systemet är 17,2°C och returen ligger på 19,1°C. Detta ger 
ett ∆T på 1,9°C. Förlusterna från kylvattensystemet blir då 805 MWh.  
 

4.2.4 Oavsiktlig ventilation   
Den oavsiktliga ventilationen är beroende av luftläckage som till exempel otätheter i 
bygganden samt portar och fönster som öppnas. Den bortförda energin från den 
oavsiktliga ventilationen blir då 2 331 MWh.  
 
4.3 Sankey-diagram  
 

 
Figur 4-4. Visar ett Sankey-diagram som illustrerar förhållandet mellan de tillförda respektive de bortförda 
energiflödena. 
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5. Diskussion  
Det här kapitlet kommer att diskutera och kommentera resultaten som erhållits från 
tidigare delar av rapporten. Felkällor som kan ha påverkat resultatet kommer att tas upp 
samt eventuella åtgärder som skulle kunna utföras för att undvika dessa.  
 
I kapitel 4.1.1 har ett medelvärde för ett år tagits fram mellan för de år som Coor har mätt 
värmestatistiken, detta är mellan åren 2015 till 2017. Statistiken har varierat mycket under 
dessa år, till exempel att under mitten av 2016 minskade värmeanvändningen kraftigt. En 
orsak till detta är att ett av de stora aggregaten hade varit spänningslöst under en period 
men detta ska vara åtgärdat nu. Även om problemet är fixat kan de ge en något 
missvisande bild hur mycket värme som används i byggnaden.  
 
Elanvändning som tas upp i kapitel 4.1.2 stämmer inte överens med hur mycket el som 
Norra stegvalsverket faktiskt förbrukar. Vid närmare kartläggning av vilka delar som 
transformatorerna inne i byggnaden distribuerar elen till visar de att det är en blandning 
av tre byggnaderna som sitter ihop, Norra stegvalsverket, Rörverk 60 och Rörverk 09. 
Detta har gjort det svårt att kartlägga exakt hur mycket el som går in i byggnaden. Det 
här är en stor felkälla som upptäcktes i slutet av arbetet när energibalansen kunde tas fram. 
Det gick då att se att elanvändningen var alldeles för stor i förhållandet till resten av 
energiflödena. En åtgärd som hade kunnat utföras för att få större klarhet i detta var att gå 
ut och mäta i de olika delarna och ta fram effekten där det fanns oklarheter i byggnaden 
som till exempel ventilationssystemet. Då hade man sedan kunnat beräknat hur mycket 
energi som de olika delarna förbrukar. Eftersom detta upptäcktes så pass sent fanns det 
inte tid till att gå ut och göra nya mätningar.  
 
Internvärmen som presenteras i kapitel 4.1.3 beror på belysningen, maskiner och 
människor i lokalen. Belysningen som finns i lokalen består som sagt av natrium- och 
metallhalogenlampor, dessa avger en stor mängd värme. Ett antagande gjordes att all el 
som belysningen använder går ut som värme, till skillnad från till exempel nya LED-
lampor. Detta antagande gjordes på grund av att belysningen är gammal inte speciellt 
energieffektiv. De maskiner som har störst påverkan på den interna värmen använder 
klorolja, vilket gör att maskinernas värme värmer upp klorolja, den kyls sedan bort av 
kylsystemet. Värmen som ställverket inne i bygganden tillför kyls även den bort. Det är 
svårt att veta exakt hur stor del av värmen som kommer från maskiner, motorer och 
liknande som bidrar till uppvärmning av byggnaden. Värmen som tillförs av människor 
är inte av betydelse om man jämför med den totala uppvärmningen. Detta är på grund av 
att det är få människor i förhållande till hur stor byggnaden är. Här har också ett antagande 
gjorts med hjälp av en processutvecklare i Norra stegvalsverket för att veta ungefär hur 
mycket folk som rör sig i bygganden och under vilka tider. Efter vidare utredning visar 
det är belysningen som har störst inverkan på den interna värmen. 
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I kapitel 4.1.4 presenteras den tillförda energin från solinstrålning. En av felkällor som 
kan ha påverkat resultatet är fönstrens genomsläppsförmåga (solfaktorn) eftersom det är 
osäkert vad det är för sorts fönster samt att de är smutsiga. En annan sak som kan påverka 
resultatet är storleken på fönstren, då dessa har antagits med hjälp av ritningar och en 
uppskattning på plats hur stor del av bygganden som består av fönster.  
 
I kapitel 4.2.1 presenteras den bortförda energin som kommer i form av transmission. Den 
här delen av arbetet har mycket antaganden gjorts gällande byggnadens storlek och vilka 
material den är byggd av, u-värden för fönster och portar. Byggnadens storlek har tagits 
fram med hjälp av ritningar och lasermätare för att säkerhetsställa resultaten. Storleken 
på fönstren har också uppskattats med hjälp av ritningar. För att beräkna väggarnas u-
värden undersöktes en av väggarna i genomskärning och med hjälp av detta kunde 
värmemotståndet för de olika delarna antas. Därefter kunde en beräkning göras för att ta 
fram ett u-värde. När det gäller takets u-värde fick ett antagande göras vad liknande 
byggnaders tak består av för material för att ta fram ett godtyckligt värde. Fönstren har 
antagits vara vanliga tvåglas-fönster, för portar och dörrar antogs det ett värde som 
föreslås av boken Praktisk byggnadsfysik. Byggnaden består av en nyare del och en äldre 
del, ett medelvärde för dessa har använts för att förenkla beräkningarna, detta kan då vara 
en möjlig felkälla. För att få ett bättre resultat skulle byggnadernas olika delar undersökas 
var för sig.     
 
Den styrda ventilationen har delats upp i två delar, allmän- och processventilation. Ett 
problem med allmänventilationen är att styrningen inte verka fungera som det ska. 
Styrningen på systemet ovanför verkstaden är som sagt inställd på en blandning där minst 
40% av flödet ska vara uteluft men i det verkliga fallet låg medelvärdet på 11%. Detta 
gör att det är oerhört lite luft som ventileras bort. Det medför då att det blir små förluster 
från allmänventilationen. Med tanke på detta är det inte ekonomiskt att till exempel 
installera ett nytt ventilationssystem med en värmeväxlare. Däremot kan det vara en bra 
investering ur arbetsmiljösynpunkt eftersom det är en byggnad med en viss del 
föroreningar då det finns en mekanisk verkstad och en produktion som använder klorolja. 
Fläkten som blåser ut luften i lokalen är inställd på halvfart, vilket tyder på 
feldimensionering. Fläkten är då nedstrypt vilket i sin tur gör att det går mer åt energi än 
nödvändigt för att driva den. Allmänventilationen i kontorsdelarna har inte undersökts 
noggrant eftersom det har en liten påverkan på det totala flödet. En del av ventilationen i 
omklädningsrummen är under renovering och har därför inte tagits med i beräkningarna.  
 
Gällande processventilationen finns det några oklarheter på grund av olika information. 
Enligt en av operatörerna inne på Norra stegvalsverket fanns det fyra maskiner kopplade 
till processventilationen och enligt mätningar som har gjorts fanns det endast tre. Enligt 
operatören var det dessutom en del av processventilationen som var under reparation. 
Mätningarna som hade utförts var dessutom från 2014 vilket kan ge en viss felmarginal. 
Detta hade behövts undersökas mer noggrant för att få ett mer tillförlitligt resultat.  
 
I kapitel 4.2.3 presenteras resultaten från kylvattensystemet. För att beräkna 
energiförlusterna från kylvattensystemet var drifttiden för produktion tvungen att 
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kartläggas. Även om kylsystemet är igång årets alla timmar är det endast vid produktionen 
som energi kommer att bortföras. Ett antagande gjordes då med hjälp av flödeschefen vid 
stegvalsverket. Eftersom temperaturskillnaden endast är 2°C ger det en relativt låg 
energiförlust. Kylsystemet undersöktes med hjälp av personal från Sandvik som var med 
och monterade det. Han förklarade sedan hur systemet fungerade samt vilka planer han 
hade för att utveckla det. Det fanns flera problem med systemet som det ser ut idag, 
kylsystemet är byggt uppe på en relativt liten gjuten betongplatta som står i källaren i 
byggnaden. På grund av betongplattans storlek är köldbärarsystemet hoptryckt vilket gör 
att det finns många böjar i systemet. Vilket i sin tur ger mycket förluster. 
Köldbärarpumpen är dessutom nedstrypt till 35% vilket tyder på feldimensionering. Det 
finns även planer på att koppla in ett reservsystem om kylmaskinerna eller pumparna går 
söder. I det fallet kommer ett externt system kopplas på det befintliga systemet. Det 
externa kylsystem kommer då ta sitt kylvatten från industrivattnet, som då kan sättas på 
med hjälp av en ventil. Genom att göra på detta sätt kommer produktionen inte bli stående 
om det händer något med det befintliga systemet 
 
Den oavsiktliga ventilationen som presenteras i kapitel 4.2.4 kan beskrivas som:  
Ånga + El + Intern värme + Solinstrålning – (Transmission + Styrd ventilation + Kylning 
av vatten) = Oavsiktlig ventilation  
Den oavsiktliga ventilationen blir då skillnaden mellan den tillförda energin och den 
bortförda. Trots att byggnaden har stora portar och trasiga fönster kan den oavsiktliga 
ventilationen bli hög. Men på grund av att elanvändningen som inte stämmer för enbart 
byggnaden i fråga, blir den mycket hög och motsvarar ca 37% av den totala bortförda 
energin. Detta gör då att energibalansen inte ger en rättvis bild hur energin fördelas i 
byggnaden.   
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6. Slutsatser 
I det här kapitlet presenteras vilka slutsatser som har dragit utifrån de resultat som tagits 
fram i detta arbete. En presentation kring hur det här arbetet skulle kunna utvecklas vidare 
kommer ges.  
 
6.1 Resultat av studien   

• För att kunna utföra en rättvis energibalans av byggnaden upptäcktes det för sent 
att det fanns för lite detaljerad information angående elanvändningen. Det krävs 
en mer detaljerad undersökning av detta för att ta reda på var all el tar vägen i 
byggnaden. Som läget ser ut idag är det oklart gällande vilken el som går till vilken 
byggnad.  

• Temperaturen på kylvattnet är för låg för användas till ett närvärmesystem inne 
på industriområdet. För att kylvattnet ska gå att använda krävs det en temperatur 
på ca 90°C, alla temperaturer lägre än det måste uppgraderas med till exempel en 
värmepump. Eftersom kylvattnets temperatur ligger på runt 19°C går det att 
använda denna restvärme som förvärmning av uteluften till ventilationen.  
 

6.2 Fortsatt arbete   
För att fortsätta utveckla den här studien skulle elanvändningen behöva kartläggas mer 
noggrant för att ta reda på exakt hur mycket el som byggnaden använder. En studie skulle 
kunna utformas för att se om det är lönsamt att använda kylvattenflödet som förvärmning 
av ventilationsluften. Det kan även undersökas om det om det finns intresse och 
möjligheter att byta ut allmänventilationssystemet från återluftssystemet till ett FTX-
system.  
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Bilaga A. Elstatistik. 
 

 
 
 
 
Förklaring av mätare: 
3291 Stegvalsverk SSM 100 
3292 Lokaltrafo SSM 
3294 Trafo 
3296 10" Stegvalsverk 
3032 KPW 150 
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Bilaga B. Beräkning av internvärme (belysning). 
 
 
 
 
 
 

 
 
För beräkning av detta används ekvation (11): 
𝑇𝑖𝑙𝑙𝑓ö𝑟𝑑 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖 = 𝑃 ∗ 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑙𝑎𝑚𝑝𝑜𝑟 ∗ 𝑡 = 71 ∗ 450 ∗ 8760 = 279 882 000 𝑊ℎ  
= 279 882 𝑘𝑊ℎ 
 
 
  

Lampor  71 
Effekt (W) 450 
Total effekt (W) 31 950 
Tid (h)  8760 
Tillförd energi (Wh)  279 882 000 
Tillförd energi (kWh)  279 882 



 

 38 

  



 

 39 

Bilaga C. Beräkning av internvärme (människor) 
 
Produktionsdel   
Tid (h) 8000 
Antal personer 16 
Värmeavgivning per person (W)  200 
Värmeavgivning (Wh) 25 600 000 
  
Kontorsdel  
Tid (h) 1920 
Antal personer 10 
Värmeavgivning per person (W)  125 
Värmeavgivning (Wh) 2 400 000 
  
Total värmeavgivning (Wh) 28 000 000 
Total värmeavgivning (kWh) 28 000 
 
Vid beräkning av detta används ekvation (12): 
𝑉ä𝑟𝑚𝑒𝑎𝑣𝑔𝑖𝑣𝑛𝑖𝑛𝑔 = 𝑡 ∗ 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑒𝑟 ∗ 𝑣ä𝑟𝑚𝑒𝑎𝑣𝑔𝑖𝑣𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑝𝑒𝑟 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛  
 
𝑉ä𝑟𝑚𝑒𝑎𝑣𝑔𝑖𝑣𝑛𝑖𝑛𝑔, 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛 = 8000 ∗ 16 ∗ 200 = 25 600 000 𝑊ℎ 
= 25 600 𝑘𝑊ℎ 
 
𝑉ä𝑟𝑚𝑒𝑎𝑣𝑔𝑖𝑣𝑛𝑖𝑛𝑔, 𝑘𝑜𝑛𝑡𝑜𝑟 = 1920 ∗ 10 ∗ 125 = 2 400 000 𝑊ℎ 
= 2 400 𝑘𝑊ℎ 
 
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑣ä𝑟𝑚𝑒𝑎𝑣𝑔𝑖𝑣𝑛𝑖𝑛𝑔 = 𝑣ä𝑟𝑚𝑒𝑎𝑣𝑔𝑖𝑣𝑛𝑖𝑛𝑔, 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛 +
𝑣ä𝑟𝑚𝑒𝑎𝑣𝑔𝑖𝑣𝑛𝑖𝑛𝑔, 𝑘𝑜𝑛𝑡𝑜𝑟= 
= 25 600 + 2 400 = 28 000𝑘𝑊ℎ  
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Bilaga D. Varaktighetskurva 
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Bilaga E. Beräkning av väggarnas U-värde. 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
B = 1,7 W/m°C 
  
T = 1,0 W/m°C 
 
Rsi = 0,13 m2 °C/W  
 
Rse = 0,04 m2°C/W 
 
dB = 0,02m 
 
dT = 0,29m 
 
Värmemotståndet beräknas med hjälp av ekvation (9): 
𝑅 = 𝑑


  

 

𝑅𝐵 =
0,02
1,7

 =  0,012 𝑚2 °𝐶/𝑊 

 

𝑅𝑇 =
0,29
1,0

 =  0,29 𝑚2 °𝐶/𝑊 

 
U-värdet beräknas med hjälp av ekvation (8): 

𝑈 =
1

Rsi +  RB +  RT +  Rse
= 2,12 W/m2°C 

 
  

Tegel 
Tegel 

 
Tegel Tegel 

Betong  

0.29m 0.02m 

Antaganden: 
Tegelstenens storlek = 300 x 145 x 74 mm 
 - värden, schablonvärden och ekvationer har tagits 
fram med hjälp av Praktisk byggnadsfysik. 
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Bilaga F. Beräkning av takets U-värde. 
 
lättbetong = 0,65 W/m°C 
  
Rsi = 0,10 m2 °C/W  
 
Rse = 0,04 m2°C/W 
 
d = 0,150m 
 
Värmemotståndet beräknas med hjälp av ekvation (9): 

𝑅 =
𝑑


  
 

𝑅. 𝑙ä𝑡𝑡𝑏𝑒𝑡𝑜𝑛𝑔 =
0,150
0,65

 =  0,23 𝑚2 °𝐶/𝑊 

 
U-värdet beräknas med hjälp av ekvation (8): 
𝑈 = 1

Rsi + R + Rse
=  2,7 W/ m2 °C  
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Bilaga G. Beräkning av transmissionsförluster.  
 

 
 
Ti = 18 °C 
DUT = -22°C (antar att DUT är -22°C)  
 
Effektbehov 
 
Effektbehovet beräknas med hjälp av ekvation (6): 
𝑃𝑡 =  𝑈 ∗  𝐴 (𝑇𝑖 –  𝐷𝑈𝑇) 
  
𝑃𝑡 =  𝑈 ∗  𝐴 =  19 987,6312 𝑊/°𝐶 
 
𝑃𝑡 =  𝑈 ∗  𝐴 (𝑇𝑖 –  𝐷𝑈𝑇) =  17 431,88 ∗ (18 – (−22))  =  696 275𝑊 

=  696,275 𝑘𝑊 
 
Enligt effektberäkningsformulär = 700,0 kW     
 
𝑃𝑡 =  𝑈 ∗  𝐴 (𝑇𝑖 –  𝐷𝑈𝑇)𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙 =  (700 000 +  696 275) / 2 =  698 137,5 

=  698,137 𝑘𝑊 
 
Varaktighetsdiagram  
Beräknas med ekvation (2): 
𝐺𝑡. 𝑢𝑡𝑒𝑙𝑢𝑓𝑡 =  (8220 ℎ ∗  29°𝐶) / 2 +  (650ℎ ∗  8°𝐶) / 2 =  121 790 𝐺𝑟𝑎𝑑𝑡𝑖𝑚𝑚𝑎𝑟 
 
Transmissionsförluster 
Den bortförda energin beräknas med hjälp av ekvation (7): 
𝐸𝑡 =   𝑈 ∗  𝐴 ∗  𝐺𝑡 =  19 987,6312 ∗  121 790 =  2 434 293,604 𝑘𝑊ℎ 
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Bilaga H. Mall för transmissionsberäkningar 
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Bilaga I. Beräkning av förluster från allmänventilation. 
 
Varaktighetsdiagram  
Detta beräknas med hjälp av ekvation (2): 

𝐺𝑡. 𝑢𝑡𝑒𝑙𝑢𝑓𝑡 =
8220 ℎ ∗  29°𝐶

2
  +

650ℎ ∗ 8°𝐶
2

 =  121 790 𝐺𝑟𝑎𝑑𝑡𝑖𝑚𝑚𝑎𝑟  
 
𝐺𝑡. 𝑟𝑒𝑡𝑢𝑟 =  7450ℎ ∗  2°𝐶 =  14 900 𝐺𝑟𝑎𝑑𝑡𝑖𝑚𝑚𝑎𝑟 
 
 
𝑞𝑡𝑜𝑡 =  8963 𝑙/𝑠 =  8,963 𝑚3/𝑠 
 
𝑞𝑡𝑜𝑡 =  𝑞𝑢𝑡 +  𝑞𝑟𝑒𝑡𝑢𝑟 
 
Beräknas med hjälp av ekvation (4): 
𝑞𝑢𝑡 =  𝑞𝑡𝑜𝑡 −  𝑞𝑟𝑒𝑡𝑢𝑟 
 
 
Balansberäkning   
 
Denna beräkning utförs med hjälp av ekvation (3): 
𝜌 ∗  𝑐𝑝 ∗  𝑞𝑢𝑡 ∗  𝐺𝑡. 𝑢𝑡𝑒𝑙𝑢𝑓𝑡 =  𝜌 ∗  𝑐𝑝 ∗  𝑞𝑟𝑒𝑡𝑢𝑟 ∗  𝐺𝑡. 𝑟𝑒𝑡𝑢𝑟 

 
𝑞𝑢𝑡 ∗  𝐺𝑡. 𝑢𝑡𝑒𝑙𝑢𝑓𝑡 =  𝑞𝑟𝑒𝑡𝑢𝑟 ∗  𝐺𝑡. 𝑟𝑒𝑡𝑢𝑟 

 
(𝑞𝑡𝑜𝑡 −  𝑞𝑟𝑒𝑡𝑢𝑟) 𝐺𝑡. 𝑢𝑡𝑒𝑙𝑢𝑓𝑡 =  𝑞𝑟𝑒𝑡𝑢𝑟 ∗  𝐺𝑡. 𝑟𝑒𝑡𝑢𝑟 
 
(8963 −  𝑞𝑟𝑒𝑡𝑢𝑟) 121 790 =  𝑞𝑟𝑒𝑡𝑢𝑟 ∗  14 900  
 
1 091 603 770 −  121 790𝑞𝑟𝑒𝑡𝑢𝑟 =  14 900𝑞𝑟𝑒𝑡𝑢𝑟  
 
𝑞𝑟𝑒𝑡𝑢𝑟 =  1 091 603 770 / 136 690 =  7986 𝑚3/𝑠  
 
𝑞𝑟𝑒𝑡𝑢𝑟 =  7986 / 8963 =  0,89 =  89%  
 
𝑞𝑢𝑡 =  8963 –  7986 =  977 𝑙/𝑠 =  0,997 𝑚3/𝑠  
 
Den bortventilerade energin blir då: 
 
Energin beräknas då med hjälp av ekvation (1): 
𝐸𝑣 =  𝜌 ∗  𝑐𝑝 ∗  𝑞𝑢𝑡 ∗  𝐺𝑡. 𝑢𝑡𝑒𝑙𝑢𝑓𝑡 = 
=  1,2 ∗  1000 ∗  0,997 ∗  121 790 =  145 709 556 𝑊ℎ = 
=  145 709,556 𝑘𝑊ℎ 
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Bilaga J. Mätvärden processventilation  
 
  



 

 54 

  



 

 55 

Bilaga K. Beräkningar av förluster från 
processventilation.  
 

 
 
Den bortförda energin från processventilationen har beräknats med ekvation (5): 
 
𝐸𝑣 =   ∗ 𝑐𝑝 ∗ 𝑞𝑣 ∗ 𝑡 
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Bilaga L. Beräkning av förluster från kylvatten.  
 
Ttill = 17,2°C 

Tretur = 19,1°C  

qv = 90 m3/h = 0,025 m3/s 

ρ = 1000 kg/m3 

cp = 4180 J/kg°C  

t = 4056 h 

 

Den bortförda energin beräknas med ekvation (10):  

𝐸𝑘𝑦𝑙 =  𝜌 ∗  𝑐𝑝 ∗  𝑞𝑣 (𝑇𝑟𝑒𝑡𝑢𝑟 −  𝑇𝑡𝑖𝑙𝑙)  ∗  𝑡  

=  1000 ∗  4180 ∗  0,025 ∗  (19.1 − 17.2)  ∗  4056 =  805 318,8 𝑘𝑊ℎ  
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Bilaga M. Solinstrålning  
 
Solinstrålningen har beräknats med hjälp av dokument från Roland Forsberg.  
 
 
 Dygnsvärde 

(Wh/m2dygn) 
Dygn Molnfaktor Solfaktor Area (m2) Totalt 

maj 3050 15 0,63 0,80 400 922 3200 
juni 3870 30 0,61 0,80 400 22 662 720 
juli 3510 31 0,61 0,80 400 21 239 712 

augusti 2380 31 0,59 0,80 400 13 929 664 
september 1230 30 0,58 0,80 400 6 848 640 

       
       
Totalt (Wh)       73 903 936 
Totalt (kWh)       73 903,936 
 
 
Detta beräknas med hjälp av ekvation (13): 
𝑆𝑜𝑙𝑖𝑛𝑠𝑡𝑟å𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔 = 𝑑𝑦𝑔𝑛𝑠𝑣ä𝑟𝑑𝑒 ∗ 𝑑𝑦𝑔𝑛 ∗ 𝑚𝑜𝑙𝑛𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 ∗ 𝑠𝑜𝑙𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 ∗ 𝑎𝑟𝑒𝑎 
 
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑜𝑙𝑖𝑛𝑠𝑡𝑟å𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔 =  Σ𝑆𝑜𝑙𝑖𝑛𝑠𝑡𝑟å𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑓ö𝑟 𝑠𝑎𝑚𝑡𝑙𝑖𝑔𝑎 𝑚å𝑛𝑎𝑑𝑒𝑟

= 73 903,939 𝑘𝑊ℎ 
 

 


