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Sammanfattning 
Industri- och bostadssektorerna stod för 77 % av Sveriges slutliga energianvändning år 2014. För att 
Sverige ska nå uppsatta klimatmål kommer dessa sektorer att spela en viktig roll. Boverket har infört nya, 
strängare krav på verifiering av en byggnads energiprestanda efter påtryckningar från EU. Tillsammans 
med den nya lagen om energikartläggning för stora företag (EKL) kommer energikartläggningar att bli ett 
allt viktigare verktyg för energieffektivisering av både nya och befintliga byggnader. 
 
I detta examensarbete utfördes en energikartläggning av Bolidens Industriområde, med syftet att utöka 
kunskapen om hur energin är fördelad och används. Målet var att identifiera områden med 
förbättringspotential, komma med förslag på energibesparingar samt förenkla arbetet vid framtida 
energieffektivisering. På grund av industriområdets storlek och bristfälliga energimätning gjordes vissa 
begränsningar. Kartläggningen utfördes därför med fokus på värmeanvändningen. Värmefördelningen 
mellan byggnader uppmättes genom flödesmätningar på ingående kulvertrör medan ventilationens 
energianvändning uppmättes genom flödes- och temperaturmätningar i samtliga luftbehandlingsaggregat. 
 
Resultatet visar en årlig energianvändning på industriområdet som uppgår till 5802 MWh. Värme står för  
3 584 MWh/år, motsvarande 62 % och el för resterande 2 218 MWh/år. Uttryckt i energianvändning per 
kvadratmeter och år uppgår den totala energianvändningen till 311,3 kWh/m2/år, varav värme 190,9 
kWh/m2/år och el 120,4 kWh/m2/år. Energianvändningen för både värme och el varierade stort mellan 
de olika byggnaderna på området.  
 
Resultaten av energikartläggningen ger en bättre bild av hur energin används och fördelas på 
industriområdet. Utifrån resultat och utförda mätningar kan sju stycken förbättringsåtgärder identifieras. 
Fokus vid förbättringsåtgärder är på reducerad värmeanvändning, främst för ventilation. De tre åtgärder 
som visar på störst besparingspotential involverar i två fall reducerade volymflöden i 
luftbehandlingsaggregat och i ett fall att stänga av värmepannan på industriområdet under 
sommarmånaderna. Vissa förbättringsåtgärder kräver ingen investeringskostnad medan de som kräver 
investering visar på god lönsamhet med kort återbetalningstid.  
 
Industriområdets brist på dokumentation och energimätningar innebar många antaganden och vissa 
begränsningar har behövt göras. Detta har påverkat säkerheten i resultaten och detaljnivån på 
energikartläggningen. Som en följd av det kunde endast 15 % av elanvändningen på industriområdet 
kartläggas i detta arbete. Trots begränsningen av energikartläggningens detaljnivå kunde flertalet 
förbättringsåtgärder föreslås som visade på en stor potential till minskad energianvändning med enkla 
medel. För att följa upp och utvärdera implementerade åtgärder är det av stor betydelse att Boliden AB 
utökar energimätningen på industriområdet.  
 
  



 
 

Abstract 
The industrial and housing sectors accounted for 77 % of Sweden's final energy use in 2014. In order for 
Sweden to reach set climate targets, these sectors will play an important role. The Swedish national agency 
Boverket has introduced new, more stringent requirements for verification of a building's energy 
performance after pressure from the EU. Together with the new Energy Audit Act for Large Enterprises 
(EKL), energy audits will be an increasingly important tool for energy efficiency of both new and existing 
buildings. 
 
In this degree project an energy audit of Boliden Industrial Area was carried out, with the aim of 
expanding the knowledge of how the energy is distributed and used. The goal was to identify areas with 
potential for improvement, make suggestions for energy savings and simplify work on future energy 
efficiency. Due to the size of the industrial area and inadequate energy measurement, certain limitations 
were made. The mapping was therefore carried out with a focus on heat utilization. The heat distribution 
between buildings was measured by flow measurements on incoming hot water pipes while the energy 
consumption of the ventilation was measured by flow and temperature measurements in all air handling 
units. 
 
The result shows an annual energy use in the industrial area of 5 802 MWh. Heat stands for 3 584 
MWh/year, corresponding to 62 % and electricity for the remaining 2 218 MWh/year. Expressed in 
energy consumption per square meter and year, total energy consumption is 311,3 kWh/m2/year, of 
which 190,9 kWh/m2/year and electricity is 120,4 kWh/m2/year. Energy use for both heat and electricity 
varied widely between the various buildings in the area. 
 
The results of the energy survey give a better picture of how energy is used and distributed in the 
industrial area. Based on results and measurements, seven energy efficiency improvements can be 
identified. The focus of the energy efficiency measures is on reduced heat use, mainly for ventilation. The 
three measures that show the greatest savings potential involve, in two cases, reduced volume flow in air 
handling units and in one case of turning off the boiler in the industrial area during the summer months. 
Some improvement measures require no investment cost, while those requiring investment show good 
profitability with short payback periods. 
 
The industrial area's lack of documentation and energy measurements meant many assumptions and some 
restrictions had to be made. This has affected the certainty of the results and the detail level of the energy 
audit. As a result, only 15 % of electricity use in the industrial area could be mapped in this work. Despite 
the energy audits detail level, several energy efficiency improvement measures could be proposed which 
showed a high potential for reduced energy use by simple means. In order to monitor and evaluate 
implemented measures, it is very important that Boliden AB expand its energy measurement in the 
industrial area.  
  



 
 

Förord 
Det här är ett examensarbete på masterprogrammet i Hållbar Energiteknik på Kungliga Tekniska 
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1 Introduktion 
Byggnader står för en stor del av den totala energianvändningen i Sverige. År 2014 hade Sverige totalt 555 
TWh tillförd energi varav 368 TWh var slutlig användning efter borträknande av förluster och användning 
för icke-energiändamål. Av den slutliga energianvändningen stod industrisektorn samt bostäder och 
service för 143 TWh och 140 TWh respektive, motsvarande ca 77 % av totalen (Energimyndigheten a, 
2016). Med tanke på dessa sektorer höga energianvändning är det av stor vikt att de prioriteras för att 
Sverige ska nå dess energieffektiviseringsmål som innebär en minskning av energiintensiteten med 20 % 
fram till år 2020 jämfört med 2008 års nivåer (Regeringskansliet, 2017). Sverige har även satt ett mål om 
att minska energianvändningen i byggnader med 50 % per m2 uppvärmd area-enhet till år 2050 jämfört 
med 1995 års nivå.  
 
Förutom att framtida byggnader måste konstrueras på ett smart och energieffektivt sätt måste mycket 
arbete läggas på att energieffektivisera befintliga byggnader då majoriteten av byggnader som kommer 
existera år 2050 redan är byggda (Boverket b, 2008). De viktigaste delarna för en byggnads 
energianvändning består av värme-, ventilation- och luftkonditioneringssystem och är väsentliga när det 
kommer till att upprätthålla termisk komfort och god luftkvalitet. I många fall är driften av dessa system 
dåligt optimerad vilken kan leda till onödiga energiförluster på upp till 30 % (Nassif & Moujaes, 2008).  
 
Som ett steg i arbetet mot hållbara byggnader har Boverket från och med december 2016 inför strängare 
krav vad gäller energiprestanda vid nyproduktion och större renoveringar i byggnader. Detta efter kritik 
från EU som ansåg att Sveriges hantering av direktivet (2010/31/EU) var bristfälligt (Boverket a, 2016). 
Enligt (2010/31/EU) ska en byggnads energiprestanda definieras som den energimängd som krävs för att 
uppfylla energibehovet vid ett normalt brukande av byggnaden (Europaparlamentet, 2010). Att använda 
normalt brukande vid bestämning av energiprestanda sker främst för att underlätta vid jämförelse mellan 
byggnader. EU-kommissionen ansåg att Sverige saknade regler för hur ett normalt brukande ska beaktas 
varpå Boverket nu har skärpt dessa regler (Boverket a, 2016). De nya reglerna innebär att 
energikartläggningar kommer få en än mer viktig roll vid produktion av nya byggnader i Sverige. En 
ytterligare faktor som ökar energikartläggningars betydelse är den lag om energikartläggning i stora företag 
(EKL) som trädde i kraft den 1 juni 2014. Denna lag tillkom som en del i att uppfylla EU:s 
energieffektiviseringsdirektiv och syftar till att bidra till förbättrad energieffektivitet i stora företag 
(Energimyndigheten d, 2017). Lagen omfattar företag med fler än 250 anställda med en årsomsättning 
som överstiger 50 miljoner EUR. De företag som omfattas av lagen är skyldiga att utföra en 
energikartläggning vart fjärde år (Energimyndigheten e, 2017).  

1.1 Bakgrund 
Boliden Mineral AB (Boliden AB) är ett stort svenskt gruvbolag. I samhället Boliden, Skellefteå kommun, 
finns ett industriområde, (Bolidens industriområde), som bildades i slutet på 1920-talet i samband med att 
Boliden AB startade sin första gruva på området. Allt eftersom gruvdriften växte byggdes industriområdet 
ut ytterligare med nya fastigheter mellan 1950-1970. Gruvan i Boliden lades ner 1967 och sedan dess har 
Boliden AB:s aktivitet på industriområdet gradvis minskat. Boliden äger fortfarande alla byggnader på 
industriområdet men idag är större delen av industriområdet uthyrt till Bergteamet AB, som även de 
verkar inom gruvindustrin.  

1.2 Syfte och mål 
Energieffektiva byggnader är en av nycklarna till ett hållbart samhälle och att uppnå de klimatmål som EU 
och Sverige har satt. Energikartläggningar är en viktig del i att identifiera hur energi används i byggnader 
och ett bra verktyg för att upptäcka var energianvändning kan reduceras. I och med EKL kommer 
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energikartläggningar att få en ännu större betydelse och kommer vara en central del i stora företags 
energiarbete. 
 
Syftet med detta examensarbete är att för Boliden AB:s räkning utföra en energikartläggning av de 
fastigheter på Bolidens industriområde som är anslutna till värmecentralens kulvertsystem. Boliden AB 
anser att energianvändningen på industriområdet är hög och vill med en energikartläggning identifiera 
områdets energianvändning och finna var i systemet energianvändningen kan minskas. De flesta 
byggnader och dess energisystem är gamla och möjligheten till en optimal styrning av systemen är 
begränsad. Genom att utföra en energikartläggning fås en ökad kunskap av energianvändningen, vilken 
förenklar framtida arbeten för energieffektivisering.  
 
Målet med detta arbete är att genom mätningar, analyser och beräkningar identifiera hur 
energianvändningen är fördelad mellan områdets fastigheter och dess energisystem. Genom att utgå från 
energikartläggningen kommer ett antal förbättringsåtgärder att föreslås som ska visa på en 
förbättringspotential vad gäller byggnadernas energiprestanda utan att försämra inomhusklimatet.  

1.3 Begränsningar 
Med tanke på antalet byggnader, dess stora ytor och den begränsade mängden statistik och dokumentation 
kommer kartläggningen inte att gå in på detaljnivå utan inledningsvis kommer fokus att vara på att 
identifiera fördelningen av värme och elektricitet mellan de olika byggnaderna. Därefter kan invändiga 
delsystem i byggnader med hög energianvändning analyseras i mer detalj. Begränsningen görs för att 
uppnå en god kvalité inom arbetets givna tidsram. 
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2 Litteraturstudie 
Litteraturstudien syftar till att presentera den viktigaste teorin kring energikartläggningar samt de 
energisystem och komponenter som finns i en typisk byggnad.  

2.1 Energikartläggningar 
Syftet med en energikartläggning är att synliggöra hur mycket energi som tillförs för att driva en byggnad 
eller ett företags verksamhet. Det ska framgå hur energin är fördelar på olika processer och vilka 
kostnader som detta medför. Utifrån den framtagna statistiken på energianvändning ska även förslag på 
hur verksamheten kan energieffektiviseras tas fram. I och med den nya lagen om energikartläggning för 
stora företag har Energimyndigheten tagit fram ett dokument med vägledning för energikartläggning i 
tillverkande industri. Vägledningen ger förslag på ett arbetssätt för att ta fram energikartläggningen och 
stegen är (Energimyndigheten c, 2016): 
 

1. Planering av kartläggning 
- Inför planeringsstadiet samlas material som kan vara till hjälp för kartläggningen. Det 

innefattar bland annat energifakturor, tidigare genomförda energistudier och processcheman. 
Planeringsstadiet innefattar även platsbesök för att utföra en allmän bedömning av status på 
byggnader och utrustning. 

 
2. Utförande av energikartläggning 

- Första steget är att ta fram den totala energikonsumtionen fördelat på olika energibärare, t.ex. 
el och fjärrvärme.  

- I nästa steg bryts energikonsumtionen ner i delsystem för att på en mer detaljerad nivå kunna 
identifiera betydande energianvändare.  

- I sista steget utförs en kartläggning av delsystemen genom att identifiera energibärare in och 
ut ur respektive delsystem. 

 
3. Analys och förslag till åtgärder 

- En djupare analys görs av de betydande energianvändarna i delsystemen för att identifiera 
förslag på energieffektiviseringsåtgärder. Effekten av eventuella åtgärder måste kontrolleras 
mot hela systemet för att se hur andra delsystem kan påverkas. Därefter görs en 
lönsamhetskalkyl och åtgärdsförslagen prioriteras baserat på lönsamhet och lätthet att 
genomföra. När åtgärder genomförs är det viktigt att de följs upp för att kontrollera att 
önskad effekt har uppnåtts. 

 
4. Rapportering 

- Rapporten ska beskriva vad kartläggningen omfattar och vilka metoder som använts. Vidare 
ska resultatet från kartläggningen samt eventuella osäkerheter och antaganden redovisas. 
Rapporten ska även innehålla en lista över de åtgärder som föreslås med tillhörande 
beräkningar av energibesparing och lönsamhet. 

2.2 Ventilation 
Ventilationens syfte är att tillföra ren och frisk luft till ett utrymme genom att transportera bort gammal 
och dålig luft. Föroreningar i luften uppstår från många olika källor, t.ex. från människor, 
byggnadsmaterial, möbler, maskiner och rengöringsmedel. Ventilationen måste kunna upprätthålla ett gott 
inomhusklimat trots alla föroreningar. Dessutom måste luften levereras med rätt temperatur, utan drag 
eller buller. Sist med inte minst ska ventilationssystemet vara så energieffektiv som möjligt (Svensk 
Ventilation a, 2017). Fyra olika metoder används primärt för att ventilera byggnader och dessa är: 
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• Självdragssystem (S-system) 
• Frånluftsystem (F-system) 
• Från- och tilluftssystem (FT-system) 
• Ventilation med värmeåtervinning (FTX-system) 

 
I ett S-system så tar sig frisk uteluft in i byggnaden genom otätheter och öppningsbara luftventiler 
(luftdon). Genom att den varma luften stiger uppåt och försvinner ur byggnaden genom luftkanaler skapas 
ett undertryck vilket medför att frisk luft kommer in. Nackdelar med ett S-system är att luftens drivkraft 
försämras väsentligt vid låga temperaturdifferenser mellan inomhus- och utomhusluft samt att det inte 
finns någon möjlighet för värmeåtervinning av frånluften (Svensk Ventilation b, 2017). S-systemets fördel 
är att det är tyst, kräver ingen energi för drift och att det fungerar även vid strömavbrott 
(Energimyndigheten b, 2017). 
 
F-system fungerar likande ett S-system med skillnaden att en fläkt används för att mekaniskt föra bort luft 
ur ett utrymme. Fläkten skapar ett undertryck i rummet och ny luft kommer in genom speciella 
luftventiler. Denna metod tål en viss mängd infiltration genom otätheter i byggnaden men fungerar som 
bäst då luften endast kan ta sig in genom luftventilerna. Principen med ett F-system är att luft tas in i rum 
där människor ofta befinner sig i, t.ex. sovrum och vardagsrum. Fläktar placeras i frånluftskanaler i 
anslutning till rum där fukt och föroreningar skapas, t.ex. kök och badrum. En stor fördel med F-system 
jämfört med S-system är att värme kan återvinnas i frånluften för uppvärmning och tappvarmvatten 
(Havtun & Bohdanowicz, 2015). 
 
Ett FT-system tillåter full kontroll av mängden friskluft eftersom fläktar styr både tilluft och frånluft i 
byggnaden. I täta byggnadskonstruktioner så innebär detta också att det är lätt att rena luften med filter 
eftersom i princip all luft tillförs via ventilationen. Skillnaden mellan ett FT- och ett FTX-system är att i ett 
FTX-system återvinns den varma frånluften för att förvärma tilluften med hjälp av en värmeväxlare. 
Principen för ett FTX-system visas i Figur 1. 
 

 
Figur 1 – Principskiss för ett FTX-system (Bollnäs ventilation och service, u.d.) 
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2.2.1 Tilluftsdon 
Tilluftsdon distribuerar ventilationsluften till ett utrymme. ASHRAE definierar fem grupper av tilluftsdon 
enligt följande (ASHRAE, 2001): 
 
Grupp A: Don monterade i eller i närheten av tak med horisontell luftström 
Grupp B: Don monterade på eller nära golv med vertikal, icke-spridande jetluftström  
Grupp C: Don monterade på eller nära golv med vertikal, spridande jetluftström 
Grupp D: Don monterade på eller nära golv med horisontell luftström 
Grupp E: Don monterade i eller i närheten av tak med främst vertikal luftström 
 
Tilluftsdon går även att särskilja mellan blandningsdon och deplacerande don. Ett blandningsdon 
distribuerar luften med en relativt hög hastighet utanför vistelsezonen. När tilluften möter den befintliga 
luften i ett utrymme sänks hastigheten och luften blandas. En fördel med blandningsdon är att luftkvalité, 
temperatur, luftfuktighet m.m. blir relativt uniform i hela utrymmet. 
 
Deplacerande don distribuerar luft som är något kallare än rumsluften och med låg hastighet. Tilluften 
sprids ut över golvet och värms upp av värmekällor så som människor och maskiner. Värmekällor i 
rummet orsakar ett konvektivt uppåtgående flöde av luften som sedan bortförs från rummet via 
frånluftdon som oftast är placerade i eller nära taket (ASHRAE, 2001).  
 
Ett viktigt koncept när det gäller distribution av luft till ett utrymme är vistelsezonen. Vistelsezonen 
definieras som ett särskilt avstånd från dörrar, fönster, väggar, golv och tak där människor anses vistas i ett 
rum. Kraven på termisk komfort och inomhusklimat gäller inom vistelsezonen. Boverkets byggregler 
(BBR) anger en högsta tillåten hastighet på tilluften om 0,15 m/s under eldningssäsongen och max 0,25 
m/s annan tid på året. Det är därför viktigt att tilluftens drivkraft och temperatur är rätt för att 
åstadkomma rätt blandning av luften och minimera risken för drag (Claesson, 2016). De flesta 
ventilationssystem fungerar bäst när tilluftstemperaturen är ca 2-4 °C lägre än rumstemperaturen. Om 
tilluften är för varm är det risk att den friska luften stannar ovan vistelsezonen och inte blandas om 
tillräckligt (EEF, u.d.). Undertempererad tilluft tillåter även bättre utnyttjande av gratisvärme i form av 
solinstrålning, personer m.m.    

2.2.2 Flödesstyrning 
Ett luftbehandlingsaggregat kan antingen vara utrustat med ett konstant volymflödessystem (Constant Air 
Volume eller CAV) eller ett variabelt luftflödessystem (Variable Air Volume eller VAV). I ett CAV-system 
är volymflödet konstant, det som kan ändras är temperaturen på tilluften och detta görs med värme- och 
kylbatterier som antingen sitter i luftbehandlingsaggregatet eller med individuella batterier för respektive 
zon. Ett stort problem med CAV-system är att de dimensioneras för maximal last och därmed förbrukar 
onödigt mycket energi större delen av driftstiden då behovet är lägre. CAV-system är också mycket 
begränsade vad gäller styrning, där de enda möjligheter som finns är av/på-kontroll samt 
tvåhastighetsmotorer för fläktar (Danfoss a, 2004). 
 
I ett VAV-system ändras volymflödet medan temperaturen på tilluften hålls konstant. Ett VAV-system 
möjliggör olika volymflöden till olika zoner beroende på vilken last som råder. Styrningen i ett VAV-
system görs genom att en trycksensor monteras i tilluftskanalen. En frekvensomformare tar emot signaler 
från trycksensors och justerar fläktens varvtal för att bibehålla ett konstant statiskt tryck i kanalsystemet 
(Shim, et al., 2014). De vanligaste metoderna för att kontrollera volymflödet till de individuella zonerna är 
att använda temperaturgivare eller CO2-givare, alternativt tidsschema. Givarna skickar signaler till spjäll 
eller ledskenor i anslutning till tilluftsdonet i varje zon och dessa justerar den mängd tilluft som tillförs 
baserat på den aktuella lasten.  
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Att använda frekvensomformare för varvtalsreglering av fläktar är ett mycket effektivt sätt att minska 
energianvändningen, särskilt i lokaler med varierande behov och system med många olika zoner. Det är ett 
linjärt förhållande mellan volymflöde och fläktens varvtal. Att kunna sänka en fläkts varvtal med i 
genomsnitt 20 % leder till 20 % lägre volymflöde. Däremot så minskar fläktens energianvändning med  
50 % i ett sådant scenario (Danfoss b, u.d.). Förhållandet mellan erforderlig fläkteffekt och volymflöde ges 
av affinitetslagarna och har följande samband (Havtun & Bohdanowicz, 2015): 
 

 
!"
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där: 
𝑃(=Fläkteffekt i basscenario (W) 
𝑃)= Fläkteffekt efter justerat volymflöde (W) 
𝑉(= Volymflöde i basscenario (m3/s) 
𝑉)= Justerat volymflöde (m3/s)  
 
En viktig faktor för att utvärdera en eller flera fläktars effektivitet är specifik fläkteffekt (SFP). SFP är ett 
mått på den effekt en fläkt kräver i relation till den luftmängd som flödar genom fläkten och beräknas 
enligt 
 

 𝑆𝐹𝑃 = !-./!0.
%123

,   (2) 

 
där: 
𝑆𝐹𝑃= Specifik fläkteffekt (kW/m3/s) 
𝑃45= Total fläkteffekt från tilluftsfläktar vid dimensionerat flöde (kW) 
𝑃65= Total fläkteffekt från frånluftsfläktar vid dimensionerat flöde (kW) 
𝑉789= Högsta dimensionerade flödet av till- och frånluft (m3/s) 
 
SFP-värde kan beräknas för t.ex. enskilda fläktar i ett luftbehandlingsaggregat såväl som för samtliga 
fläktar i en byggnad. Enligt Boverkets byggregler (BBR) tillåts för nyinstallationer ett högsta SFP-värde på 
2,0 kW/m3/s (Boverket c, 2016). På äldre typer av fläktar är det inte ovanligt med ett SFP- värde på  
5-10 kW/m3/s (Railio & Mäkinen, 2007).  

2.2.3 Värme- och kylbatterier 
Värme- och kylbatterier är en del av ett luftbehandlingsaggregat och har som uppgift att värma upp, 
alternativt kyla ned, tilluften till en byggnad. Ett flertal rör går igenom hål i tätt packade, tunna plåtar, även 
kallade lameller. Rören expanderas mekaniskt fast i lamellerna, vars uppgift är att öka värmeöverföringen 
mellan vätska och tilluft. Lamellerna är oftast konstruerade i aluminium och rören i koppar. I 
värmebatterier kan bland annat vatten, ånga och kondenserande köldmedium användas som 
värmemedium. Vanliga väskor för kylmedium är bland annat förångande köldmedium, olja och kylvatten 
(Fläkt Woods, 2009). Figur 2 visar en principskiss av ett värmebatteri. 
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Figur 2 – Principskiss av ett värmebatteri (Alfa Laval, 2017) 

 

2.2.4 Återvinning av frånluftsvärme 
I en typisk byggnad kan värmeförluster genom ventilationssystem stå för mer än 50 % av den totala 
värmeförlusten genom en byggnads klimatskal. Detta leder till en stor energiåtgång för att värma den 
inkommande utomhusluften i byggnadens luftbehandlingsaggregat. För att minska den energi som krävs 
för att värma upp den inkommande luften installeras ofta ett värmeåtervinningssystem (Wallin & 
Claesson, 2013). Det existerar många olika metoder för att återvinna värme i ett luftbehandlingsaggregat 
och de har olika fördelar och nackdelar. De vanligaste metoderna inkluderar (Havtun & Bohdanowicz, 
2015): 
 

• Korsströmsvärmeväxlare 
• Vätskekopplad värmeväxlare 
• Roterande värmeväxlare 
• Värmerör 
• Frånluftsvärmepump 

 
I en korsströmsvärmeväxlare passerar luften genom kanaler som utgörs av veckade plattor. Plattorna är 
oftast konstruerade av metall eller olika typer av plast eller polymer som karakteriseras av hög 
konduktivitet vilket ger ett högt värmeutbyte. Effektiviteten för en typisk korsströmsvärmeväxlare är ca  
70 %. De stora fördelarna med korsströmsvärmeväxlare är att de är enkla och pålitliga i sin konstruktion 
och kräver minimalt med underhåll. De är även täta vilken minskar risken för att frånluften ska förorena 
den inkommande friska utomhusluften. Nackdelar med metoden är att till- och frånluftskanaler måste 
ligga intill varandra samt att kanalerna ökar flödesmotståndet vilket leder till ökad energi för att driva 
fläkten (Havtun & Bohdanowicz, 2015). Funktionen av en korsströmsvärmeväxlare visas i Figur 3. 
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Figur 3 - Funktionen av en korsströmsvärmeväxlare (Havtun & Bohdanowicz, 2015) 

Värmeåtervinning med en vätskekopplad värmeväxlare sker genom att en vätska, vanligen en 
glykolblandning, cirkuleras mellan två luftbatterier. Vätskan tar upp värme via batteriet i frånluftskanalen 
och transporterar den till batteriet i tilluftskanalen där värmen avges till luften. Fördelarna med en 
vätskekopplad värmeväxlare är att det är mycket flexibelt i och med att till- och frånluftskanaler inte 
behöver vara i direkt anslutning samt att flera kanaler kan kopplas samman i en värmeslinga. Metodens 
relativt låga verkningsgrad (40-50 %) är den största nackdelen samt att det krävs en pump för att 
transportera vätskan. Funktionen för ett system med vätskekopplad värmeväxlare visas i Figur 4.  
 

 
Figur 4 – Funktionen av en vätskekopplad värmeväxlare (Havtun & Bohdanowicz, 2015) 

En roterande värmeväxlare är en cylinder som roterar och tar upp värme från den varma frånluften och 
överför den till den kallare tilluften. Cylindern består av ett antal segment med grovt stickade metalnät 
med hög termisk konduktivitet (Havtun & Bohdanowicz, 2015). Roterande värmeväxlare har en relativt 
hög verkningsgrad jämfört med andra luft-luftvärmeväxlare och moderna enheter har oftast över 70 % 
värmeöverföringsgrad (BSRIA, 2009). Andra fördelar är att det går att styra önskad effektivitet genom att 
ändra cylinderns rotationshastighet samt att det går att överföra både latent och sensibel värme. Några 
nackdelar med denna typ att system är att det alltid kommer att finnas en viss mängd läckage mellan till- 
och frånluft samt att kanalerna måste ligga intill varandra (Havtun & Bohdanowicz, 2015). En roterande 
värmeväxlares funktion visas i Figur 5.  
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Figur 5 – Funktionen av en roterande värmeväxlare (Havtun & Bohdanowicz, 2015) 

Värmerör är en passiv metod där ett rörsystem med ett arbetsmedium separeras av en skiljevägg. Den 
enda sidan fungerar som en förångare där den varma frånluften värmer upp arbetsmediet. Det bildade 
ångtrycket driver arbetsmediet till kondensorsidan där det kondenseras på grund av den kalla tilluften och 
avger värme. Kapillärkrafter driver sedan arbetsmediet tillbaka till förångarsidan vilket sluter cykeln. 
Värmerör är en mycket effektiv metod och på grund av skiljeväggen mellan luftkanalerna finns det ingen 
risk att frånluft läcker över till tilluftskanalen. Metoden kräver heller ingen tillförd energi i form av t.ex. en 
pump eller motor. Den enda nackdelen med metoden är att kanalerna måste ligga intill varandra (Havtun 
& Bohdanowicz, 2015). Figur 6 illustrerar ett värmerörs funktion. 
 

 
Figur 6 – Funktionen av ett värmerörsystem (Havtun & Bohdanowicz, 2015) 

En frånluftsvärmepump tar till vara på energin i den varma frånluften och kan användas till att antingen 
värma tappvatten och radiatorvatten eller till att värma upp den inkommande luften. Värmepumpens 
förångare placeras i frånluftskanalen och ett köldmedium transporterar värmen till en kondensor där 
värmen avges till en varmvattenberedare för vidare distribution i radiatorer eller som tappvarmvatten. 
Möjligheten att fördela den upptagna energin mellan radiatorvatten och tappvarmvatten ökar 
värmepumpens effektivitet och systemet är relativt lätt att implementera i befintliga system som har 
mekanisk frånluft. En frånluftsvärmepump kan även kombineras med en befintlig 
värmeåtervinningsmetod genom att ta vara på den värme som finns kvar efter den första värmeväxlaren 
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och ”lyfta” köldmediet till en högre temperatur för att värma upp värmebatteriet i tilluftskanalen. 
Funktionen av en frånluftsvärmepump för uppvärmning av radiatorvatten visas i Figur 7. 
 

 
Figur 7 – Principskiss för uppvärmning av radiatorvatten med en frånluftsvärmeväxlare (SWEP, 2017) 

2.3 Termisk komfort och inomhusmiljö 
På grund av det kalla klimatet i Sverige spenderar människor i genomsnitt ungefär 90 % av sin tid 
inomhus (Vingåkers kommun, 2017). Det är därför av stor vikt att inomhusklimatet är så bra som möjligt. 
Ett otillfredsställande inomhusklimat kan ha både direkta och indirekta hälsoeffekter. Direkta effekter 
inkluderar förhöjd risk för hjärt- och kärlsjukdomar, illamående, trötthet och huvudvärk. Indirekta 
effekter är bland annat minskad arbetsprestation och ökad risk för olyckor (Socialstyrelsen, 2005). I 
Sverige är Arbetsmiljöverket den myndighet som har ansvar för att se till att lagar om arbetsmiljö och 
arbetstider följs av företag och organisationer (Arbetsmiljöverket a, 2015).  
 
Vid lätt och stillasittande arbete bör lufttemperaturen ligga mellan 20-24 °C vintertid och mellan 20-26 °C 
sommartid. Temperaturer utanför detta område är acceptabelt under kortare perioder av extremt väder så 
som värmebölja eller köldknäpp (Arbetsmiljöverket b, 2013). Vad som upplevs som god termisk komfort 
skiljer sig mellan människor men de flesta upplever att komforten är god inom temperaturintervallet  
20-24 °C. Dock så visar det sig att om en större grupp människor vistas i en byggnad med vad som anses 
vara optimala förhållanden så kommer ändå minst 5 % att vara missnöjda med inomhusklimatet 
(Socialstyrelsen, 2005). När arbetet är mer rörligt eller fysiskt mer ansträngande än stillasittande kan 
temperaturer omkring 14-15 °C accepteras (Arbetsmiljöverket b, 2013).   
 
Med hjälp av indexen PMV (Predicted Mean Vote) och PPD (Predicted Percentage Dissatisfied) kan en 
analytisk bedömning av termisk komfort göras. Metoden innebär att den förväntade upplevelsen av 
inomhusklimatet hos en grupp med given klädsel och aktivitet bestäms. PMV-värdet består av en skala 
från -3 (mycket kallt) till +3 (mycket varmt) och anger hur personer i genomsnitt kommer att uppleva 
klimatet i en lokal. Med hjälp av PMV-värdet kan den förväntade andelen missnöjda personer, PPD-
värdet, beräknas (Havtun & Bohdanowicz, 2015). Detta värde bör ligga under 10 % för alla typer av 
lokaler (Arbetsmiljöverket b, 2013).  
 
Den största luftföroreningen i icke-industriella lokaler är koldioxid producerat från människans 
metaboliska process. Vid stillasittande eller lätt arbete avger en människa mellan 0,004-0,012 l/s koldioxid. 
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Vid mycket tungt arbete kan människan avge upp till 0,032 l/s koldioxid. När människan själv är den 
största källan till föroreningar är det vanligast att luftflödet dimensioneras för att hålla en acceptabel 
koldioxidnivå (Havtun & Bohdanowicz, 2015). Koncentrationen av koldioxid i atmosfären mäts vid 
Mauna Loa-observatoriet på Hawaii och sedan mätningarna startade på 1950-talet har koncentrationen 
stadigt ökat och är nu på nivåer strax över 400 ppm (Earth System Research Laboratory, 2017). 
Koldioxidhalten i en byggnad bör inte överstiga 1 000 ppm, undantaget korta perioder under en dag 
(Arbetsmiljöverket b, 2013). Arbetsmiljöverket rekommenderar ett minsta uteluftsflöde på 7 l/s och 
person för att koldioxidhalten ska ligga under 1 000 ppm samt ett tillägg på 0,35 l/s och m2 med hänsyn 
till föroreningar från andra källor än människor. För industrier finns inga specifika krav på lägsta tillåtna 
luftflöden, utan gränserna varierar beroende på den aktuella lokalens utformning, föroreningsalstring och 
ventilationsprinciper (Arbetsmiljöverket c, 2015).  

2.4 Distribution av värme  
Det finns många typer av värmedistributionssystem och de kan klassificeras baserat på olika faktorer, 
bland annat vilket bränsle som används, värmebärande medium eller värmeöverförande egenskaper. När 
det kommer till vilket värmebärande medium som används finns tre olika typer av system: 
 

• Vattenburna system 
• Luftburna system 
• Luft- och vattenburna system 

 
I luftburna system bidrar luften med all uppvärmning eller kylning av ett utrymme. Luftburna system kan 
delas in antingen enkanalsystem, där värme- och kylbatteri är seriekopplade i samma kanal, eller i 
flerkanalsystem där värme- och kylbatteri är parallellkopplade och luften blandas innan den kommer in i 
rummet. Luft- och vattenburna system distribuerar värme eller kyla till vistelsezoner både via luften och 
via vatten. Båda medier värms upp centralt och distribueras via luftkanaler och rör till en byggnads 
konditionerade utrymmen (Havtun & Bohdanowicz, 2015). Detta är det mest vanliga systemet i Sverige, 
där värme distribueras i en vätskeslinga och avges i byggnaden via radiatorer och ventilationsluft samt kyla 
distribueras via luftkanaler. I ett vattenburet system värmer vatten upp luften i ett utrymme via 
värmeledning, konvektion eller strålning. Vanligtvis används radiatorer, konvektorer eller fläktluftsvärmare 
i ett vattenburet system (Claesson, 2016).  

2.4.1 Fläktluftsvärmare 
Fläktluftsvärmare kan användas både för uppvärmning och kylning av ett utrymme och är uppbyggda på 
samma princip som värme- och kylbatterier. Tätt packade lameller används för att öka värmeöverföringen 
och kopparrör transporterar en energibärare, vanligtvis vatten för att värma eller kyla luften. De 
grundläggande komponenterna i ett fläktluftvärmarsystem är filter, flänsförsedda rör och en fläkt (LowEx, 
u.d.). Fläktluftsvärmare kan antingen enbart cirkulera luften i ett utrymme, alternativt är fläktluftsvärmare 
anslutna direkt till ett ventilationssystems kanaler och placerade precis innan luften kommer in i ett 
utrymme (Price Industries, 2011). En fördel med att ha fläktluftsvärmare i ventilationskanaler är att varje 
enskilt utrymme kan olika temperatur på tilluften. Fläktvärmare kan antingen monteras på väggar eller i 
tak, vilken typ av montering som är bäst beror på utrymmets geometri (Swegon, 2017).  
 

2.5 Värmebehov 
En byggnads värmebehov är skillnaden mellan värmeförluster och värmetillskott. En byggnads 
värmeförluster uppstår på grund av en temperaturskillnad mellan utomhusluften och den önskade 
inomhustemperaturen. Värmeförluster uppkommer till största del av transmissionsförluster genom 
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byggnadsskalet, infiltration genom otätheter, öppna dörrar och fönster samt förluster i byggnadens 
ventilationssystem. Värmetillskott tillkommer av solstrålning samt interna värmetillskott i form av 
värmeavgivning från människor, maskiner och belysning m.m. Skillnaden mellan byggnadens 
värmeförluster och värmetillskott är den energi som byggnadens värmesystem måste tillföra för att hålla 
den önskade inomhustemperaturen. För dagar då en byggnads värmetillskott är högre än värmeförlusterna 
har byggnaden istället ett kylbehov. 
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3 Byggnadsinformation 
Bolidens industriområde byggdes från början för att betjäna den gruva som togs i bruk i Boliden på 1920-
talet. Hus 1-4 byggdes i samband med gruvans produktionsstart och Hus 5-7 är byggda på 1950-talet med 
vissa tillbyggnader gjorda fram till 1970-talet. Bolidens industriområde är numera till stora delar uthyrt till 
externa kunder sedan gruvan i Boliden lades ner. Hus 6 samt en majoritet av Hus 5 hyrs i dagsläget av 
Bergteamet AB, som även de verkar inom gruvindustrin. Detta innebär att den verksamhet som råder idag 
till stor del är densamma som när byggnaderna uppfördes. En satellitbild över området kan ses i Figur 8, 
där de undersökta byggnaderna är namngivna efter husnummer.  
 

 
Figur 8 – Överblicksbild av de undersökta byggnaderna (Google, 2017) 

Verksamheten som råder i de olika byggnaderna varierar mellan varandra och många enskilda byggnader 
har flera olika typer av verksamheter under samma tak. En sammanfattning av verksamhet samt area för 
respektive byggnad presenteras i Tabell 1. Byggnadernas areor är uppmätta med en laseravståndsmätare, 
(se 4.3 Areabestämning). 
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Tabell 1 – Rådande verksamheter i byggnaderna samt dess upptagna golvarea. 

Byggnad Beskrivning/verksamhet Area (m2) 

Hus 1 Panncentral 170 
Hus 2 Borrsliperi 320 

Hus 3 
Snickarverkstad 450 
Hyrbilsgarage 1 250 
Avställd del 260 

Hus 4 
Kontor Boliden 360 
Källare (omklädning/duschrum) 360 

Hus 5 

Kontorsdel 1 1 230 
Kontorsdel 2 710 
Godsmottagning 4 840 
Blästring/måleri 800 
Maskinverkstad 2 020 
Elverkstad 470 
Gängtillverkning 660 
Högskepp (lageryta) 1 570 

Hus 6 Fordonsverkstad 2 220 
Hus 7 Bilgarage 1 080 
Total area  18 770 

 
Areafördelningen av industriområdets fastigheter samt dess totala area presenteras i Figur 9. 
 

 
Figur 9 – Areafördelning av industriområdets byggnader samt total area för respektive byggnad 

Hus 5 är den klart största byggnaden och upptar drygt 66 % av den totala arean av industriområdets 
byggnader. Därefter följer Hus 6 med 12 % och Hus 3 med 10 %.  
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3.1 Värmecentral  
All uppvärmning inom industriområdet sker med en elpanna av märket Zeta ZV1300 som har en effekt 
på 3 MW. Elpannan renoverades senast 1983 och är hydrauliskt skild från kulverten med värmeväxlare 
samt ett expansionskärl på 700 liter. Två oljepannor agerar som reserv och har vardera en effekt på  
2,3 MW. Oljepannorna har enligt fastighetsskötare inte körts på flera år.  

3.2 Kulvert 
Den kulvert som distribuerar värme till de olika fastigheterna är av 2-rörsystem med larmtrådar för 
läckageindikering. Figur 10 visar hur fastigheterna är anslutna till kulverten. De tekniska specifikationerna 
listas nedan (Stenlund, 2009). 
 
Distributionspumpar: Vadstena 11 kW och 15 kW tvillingpumpar 
Flöde: 130-139 m3/h med 11 kW pump 
Diff. tryck: 2 bar (3 bar med två pumpar) 
Statiskt tryck: 2 bar 
Volym: 16,4 m3, 21 m3 inkl. oljepannor (exkl. volym i fastigheter) 
Förluster: ca 5,5 %, (beräknat med passräkning, rörtillverkares beräkning samt enligt 

fjärrvärmeprogram EttNoll) (Stenlund, 2009).  
 
Förlusterna i värmekulverten kan anses vara relativt små eftersom det är mycket energi som används på en 
liten yta. Övriga förluster som uppkommer från dåligt isolerade rör i fastigheterna antas komma 
byggnaderna till godo.  
 

 
Figur 10 – Kulvertsystemets anslutningar till industriområdets byggnader (Google, 2017) 

3.3 Ventilation 
På industriområdet finns ett stort antal luftbehandlingsaggregat av varierande typ och storlek. Gemensamt 
för alla aggregat är att luften värms upp av vattenburna värmebatterier. Om inget annat anges är 
flödestypen CAV. De tilluftsdon som används för att distribuera luften i lokalerna är till stor majoritet 
blandningsdon som är installerade i tak, eller som i de större verkstadslokalerna längs väggar högt över 
golvnivå. En sammanställning av tidsschema för samtliga aggregat kan ses i Bilaga 2.	
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3.4 Belysning 
Belysningen i industrilokalerna på området är främst T8-lysrör på 58 W med dubbla lysrör per armatur. 
Belysningen i mindre utrymmen som kontor, fikarum och duschrum är av varierande typ och effekt. 
Styrningen sker främst via tidsschema medan ett mindre antal utrymmen har antingen manuell styrning 
eller närvarostyrning. Belysningen redovisas i mer detalj i Resultat av energikartläggning och Bilaga 3. 

3.5 Hus 2 
Hus 2 består av ett borrsliperi som drivs av Sandvik. Byggnaden innehåller sex stycken slipmaskiner och 
en tillhörande kompressor på 10 kW som driver stödprocesser till slipmaskinerna. Uppvärmningen i 
byggnaden är vattenburen och distribueras via radiatorer. Ventilation sker via ett nytt 
luftbehandlingsaggregat från Fläkt Woods med roterande värmeväxlare. Verksamhet i byggnaden kan ske 
på olika tider vid olika dagar. På grund av detta finns inget givet tidsschema för ventilation utan 
personalen slår manuellt på och av aggregatet vid närvaro i lokalen. 

3.6 Hus 3 
Hus 3 består i huvudsak av en snickarverkstad med tillhörande virkestorkrum samt en garageyta för 
Boliden AB:s hyrbilar med tillhörande biltvätt. Ytterligare finns ett lagerrum samt en avställd del om ca 
260 m2. Uppvärmningen i byggnaden sker till huvudsak via radiatorer. Garagedelen värms även upp av två 
fläktluftsvärmare samt en ridåvärmare över garagets port. Byggnaden ventileras med ett 
luftbehandlingsaggregat av äldre modell med roterande värmeväxlare.   

3.7 Hus 4 
I Hus 4 används två våningsplan där nedre plan består av omklädnings- och duschrum och övre plan är 
ett kontor för en del av Boliden personal. Nedre plan ventileras av ett luftbehandlingsaggregat av äldre 
modell med mekanisk tilluft utan värmeåtervinning. Kontorsdelen på plan 2 ventileras av ett modernt 
luftbehandlingsaggregat med roterande värmeväxlare. Kontorsaggregatet har inställning för två olika 
luftflöden, ett för högfart och ett för lågfart. All uppvärmning i Hus 4 sker via radiatorer. På 
sommarmånaderna finns komfortkylning på kontorsplanet som distribueras via kylbafflar i taket.   

3.8 Hus 5 
Hus 5 är industriområdets största byggnad med drygt 12 000 m2. Det är en stor variation på 
verksamheterna som pågår i byggnaden vilket leder till olika krav på de system som ska leverera lämpligt 
inomhusklimat. Figur 11 visar en översikt av byggnadens planritning och de verksamheter som finns.  
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Figur 11 – Planritning med verksamhetsfördelning i Hus 5 

 
Godsmottagningen är den verksamhet som upptar den största ytan i Hus 5. Ytan räknas som en lagerlokal 
och har därför inget specifikt krav på termisk komfort eller inomhusklimat vad gäller drift. På grund av 
detta finns ingen ventilation i lokalen utan öppning av portar samt infiltration i otätheter anses tillgodose 
det behov som kan finnas vad gäller luftväxling. Temperaturen i lokalen har vid besök varit mellan  
15-18 °C och uppvärmning sker via radiatorer längs ena kortsidan samt av ett par fläktluftsvärmare. I 
källarplanet under godsmottagningen finns två kompressorer från Atlas Copco av modell GA37+ med en 
effekt på 37 kW vardera. Dessa tillgodoser det behov av tryckluft som finns i både Hus 5 och Hus 6. 
Tidsschemat för kompressorerna är normala arbetstider vilket innebär att de är igång mellan kl. 06-17 med 
möjlighet till manuell forcering vid övertidsarbete. Delar av den spillvärme som uppstår i kompressorerna 
tas tillvara genom två luftkanaler som är anslutna till godsmottagningen där den varma luften blåses in och 
hjälper till att värma upp lokalen dagtid. 
 
Måleri och blästringsdelen består av sex stycken rum; två målerirum, två blästringsrum, en tvätthall och ett 
torkrum. I dagsläget används endast ett blästringsrum samt två målerirum. Lokalen består även av ett 
beredningsrum för arbetsstycken. Målerirummen ventileras med var sitt luftbehandlingsaggregat med 
roterande värmeväxlare av äldre modell. Principen för ventilationen i blästerrummet är att primärt 
används mekanisk till- och frånluft utan värmeåtervinning. I de fall då värmebatteriet inte kan hålla den 
önskade tilluftstemperaturen återcirkuleras frånluft till utrymmet efter att partiklar har filtrerats bort. 
Beredningsrummet ventileras av ett separat luftbehandlingsaggregat med roterande värmeväxlare, även 
detta av äldre modell. Uppvärmningen i måleri- och blästringsdelen består av en blandning av radiatorer 
och fläktluftsvärmare. 
 
Kontor 1 består av tre våningar, varav endast ett våningsplan används sedan februari 2017. Kontoret 
ventileras av ett modernt luftbehandlingsaggregat med roterande värmeväxlare och VAV-flöde. Möjlighet 
till komfortkyla finns också under sommarmånaderna. Kontor 2 består av två våningsplan och ventileras 
även det av ett nytt ventilationsaggregat med roterande värmeväxlare och VAV-flöde med möjlighet till 
komfortkyla. Bägge kontorslokalerna värms upp av radiatorer. 
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De övriga ytorna i Hus 5 är relativt lika i det att det är stor volym och liten personaltäthet per golvarea. 
Samtliga ytor värms upp med en kombination av radiatorer och fläktluftsvärmare. I gängtillverkningen 
finns två större svarvmaskiner som bidrar till elanvändning och en viss internvärme. I svarvnings- och 
svetsningsdelen finns ytterligare ett antal mindre svarvmaskiner samt tre svetsstationer. I övrigt är det 
främst el- eller tryckluftsdrivna verktyg som används. Gängtillverkningen ventileras med ett FTX-aggregat 
av äldre modell med korsströmsvärmeväxlare medan maskinverkstaden samt svarvnings- och 
svetsningsdelen ventileras med ett FTX-aggregat av äldre modell med roterande värmeväxlare. I lagerytan 
och elverkstaden är ventilationen avstängd. I Tabell 2 listas en sammanställning av samtliga 
luftbehandlingsaggregat och större kompressorer  
 

Tabell 2 – Sammanställning av luftbehandlingsaggregat och kompressorer i Hus 5 

System 
 

Benämning Beskrivning Betjänar 

Luftbehandlingsaggregat LA-1 FTX roterande vvx Kontor Bergteamet 
Luftbehandlingsaggregat LA-2 FTX roterande vvx Kontor 

Boliden/Bergteamet 
Luftbehandlingsaggregat  TA-108 FTX roterande vvx, äldre 

modell 
Maskinverkstad/gula 
paviljongen 

Luftbehandlingsaggregat VA2 FTX korsströmsvvx Gängtillverkning 
Luftbehandlingsaggregat VA4 FTX roterande vvx Lageryta (ej aktiv) 
Tryckluft - 2 st kompressorer, Atlas 

Copco GA 37+ ff 
Hus 5 och Hus 6 

Luftbehandlingsaggregat TA-101 FT med återblandning av 
frånluft 

Blästringsrum 

Luftbehandlingsaggregat TA-104 FTX roterande vvx Måleri 
Luftbehandlingsaggregat TA-106 FTX roterande vvx  Måleri 
Luftbehandlingsaggregat TA-105 FTX? Beredningsrum måleri 
Luftbehandlingsaggregat LA-3 FTX roterande vvx Fikarum/kontor 

maskinverkstad 
 

3.9 Hus 6  
Hus 6 hyrs även det av Bergteamet AB och byggnaden används främst som en fordonsverkstad för dess 
gruvmaskiner och andra typer av fordon. Den största delen av byggnaden består av en stor lokal med högt 
i tak där fordonen står parkerade under reparation. Förutom själva verkstadsdelen rymmer lokalen ett 
antal kontor, omklädningsrum med dusch, fikarum samt en tvättavdelning för fordon. Under en mindre 
del av byggnaden finns ett källarplan som inrymmer ett däckhotell, en undercentral samt ett ställverk. 
Verkstadsdelen värms upp med en blandning av radiatorer och fläktluftsvärmare medan resterande 
utrymmen värms upp av radiatorer.   
 
Hus 6 har tre stycken ventilationsaggregat, se Tabell 3. Hela verkstadsdelen ventileras av ett 
luftbehandlingsaggregat (TA1) som står på byggnadens tak. Aggregatet är av typen FTX med roterande 
värmeväxlare och är av äldre modell. Omklädningsrum och kontor ventileras av var sitt aggregat med 
endast tilluft (TA2 och TA3). Frånluften från dessa utrymmen lämnar byggnaden i frånluftskanaler via 
TA1 där värmen återvinns.  
 
 



19 
 

Tabell 3 – Luftbehandlingsaggregat i Hus 6 

System Benämning Beskrivning Betjänar 
Luftbehandlingsaggregat TA2 Mekanisk tilluft Kontor 
Luftbehandlingsaggregat TA3 Mekanisk tilluft Omklädning och fikarum 
Luftbehandlingsaggregat TA1 FTX roterande vvx Fordonsverkstad 

 

3.10 Hus 7 
Eftersom Hus 7 enbart används som ett bilgarage finns inga specifika krav på inomhusklimatet. 
Temperaturen i lokalen hålls mellan 10-15 °C och värms upp av fyra fläktluftsvärmare och ett mindre 
antal radiatorer. Lokalen ventileras inte utan infiltration och öppning av portar anses ge tillräcklig 
luftväxling för den lilla aktivitet som råder.  

3.11 Historisk energianvändning 
Industriområdet saknar helt undermätare som automatiskt kan lagra energianvändning för bestämda 
perioder. Ingen form av fjärravläsning är heller möjlig. Den metod som används idag för att föra statistik 
på värmeanvändningen är en ultraljudsflödesmätare som är permanent installerad på framledningsröret till 
kulvertsystemet i värmecentralen. Två stycken temperaturmätare är installerade och mäter 
temperaturskillnaden på vatten i fram- och returledning i kulvertsystemet. Kopplat till denna 
mätanordning sitter en energimätare där bland annat effekt och total värmeanvändning kan avläsas. I 
början på varje månad sker en manuell avläsning av energimätaren för att beräkna värmeanvändning på 
månadsbasis. Figur 12 visar den totala värmeanvändningen för alla undersökta byggnader mellan åren 
2011 och 2015.  
 

 
Figur 12 – Årlig värmeanvändning år 2011-2015 

År 2012 uppvisar den högsta uppmätta värmeanvändningen under de redovisade åren enligt Figur 12. 
Därefter har värmeanvändningen succesivt minskat. Det ska noteras att dessa redovisade värden inte är 
justerade för väderfaktorer. Den normalårskorrigerade värmeanvändningen för samma tidsperiod 
redovisas i Resultat av energikartläggning. Eftersom värden avlästa i Figur 12 är tagna från 
ultraljudsmätning på framledningsröret till kulvertsystemet tillkommer förluster i elpannan till den totala 
värmeanvändningen. Detta medför att den faktiska värmeanvändningen kan vara mellan 0-5 % högre än 
det som redovisas (U.S Department of Energy, 2017). 
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För att bestämma elanvändningen för de olika byggnaderna sker även här manuella avläsningar i början på 
varje månad. I vissa fall kan mätare sitta på ställverk som distribuerar el till flera byggnader och i dessa fall 
har Boliden AB gjort en bedömning på hur stor del av elanvändningen som går att hänvisa till respektive 
byggnad. Exakt hur denna bedömning är gjord har inte framkommit under denna energikartläggning. I 
Figur 13 visas den totala årliga elanvändningen för de undersökta byggnaderna mellan åren 2012 och 2015.  
 

 
Figur 13 – Årlig elanvändning år 2012-2015 

Elanvändningen för år 2013 avviker stort från de andra åren som presenteras i Figur 13. Vid undersökning 
av det Exceldokument som innehåller elanvändningen för 2013 så går det se ett mönster för Hus 5 som 
avviker med stor marginal jämfört med de andra åren. Fel på mätare är något som har funnits på andra 
byggnader historiskt och det kan vara så även i detta fall. För de övriga åren noteras en relativt jämn 
elanvändning. 
 
Figur 14 visar den totala årliga elanvändningen för endast Hus 2, Hus 3 och Hus 4 mellan 2012 och 2015. 
För dessa byggnader anses statistiken vara tillförlitlig för alla år eftersom samma fördelning och 
beräkningsmetod har använts genomgående. Här kan det till skillnad från i Figur 13 noteras att 
elanvändningen ökar för varje år i den valda tidsperioden.  
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Figur 14 – Sammanlagd elanvändning för Hus 2, 3 och 4 mellan åren 2012 och 2015  
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4 Metod för energikartläggning 
Detta kapitel syftar till att beskriva de metoder som har använts för att utföra energikartläggningen av 
Bolidens industriområde. Det inledande skedet bestod av ett antal rundvandringar med ansvarig 
fastighetsskötare. Detta gjordes för att dokumentera de olika systemen som är av intresse för 
energikartläggningen. Under denna del utfördes även kortare samtal med anställda på de olika 
avdelningarna för att få en uppfattning om hur de upplever inomhusklimatet samt olika beteenden vad 
gäller arbetstider, tidsscheman, belysning osv.  

4.1 Värmefördelning mellan byggnader 
Eftersom mätning av värmeanvändning på industriområdet endast görs för hela kulvertsystemet var det av 
intresse att bestämma fördelningen av värme mellan respektive byggnad under ett år. De befintliga 
anslutningarna tillåter inte ingrepp varpå en beröringsfri flödesmätning ansågs vara den bästa metoden för 
att bestämma värmefördelningen.  
 
Den flödesmätare som användes var en Khrone Optisonic 6300 P av ultraljudstyp. Mätaren har ett 
maximalt mätfel på mellan 1-3% beroende på rördimension och förutsättningar vid montage. Vidare 
användes två stycken PT-100 anliggningsgivare för att mäta temperatur på fram- respektive returledning. 
Mätarna är av modellen TRA-W30 (RYT) och tillverkade av Khrone. Mätelementen har en noggrannhet 
enligt standarden IEC60751 med ett mätfel på ±(0,15+0,002|t|) °C, där |t| är absolutbeloppet av den 
uppmätta rörtemperaturen. 
 
För att kunna installera flödesmätaren behövde rörens diameter, godstjocklek samt material specificeras 
för respektive mätning. Detta var inte känt av fastighetsskötare och dokumentation saknades. Manuella 
mätningar utfördes då på varje rör för att bestämma rörets standarddimension. Utifrån detta kunde även 
en standard för godstjockleken bestämmas. Rörmaterial antogs vara rostfritt stål.  
 
Flödesmätningarna utfördes på framledningsrör från kulvertsystemet till varje fastighet enligt Figur 10. 
Samtidigt mättes fram- respektive returledningstemperatur för att kunna bestämma effekt enligt 
 
 𝑄 = 𝑚< ∙ 𝑐? ∙ 𝛥𝑇,   (3) 
 
där: 
𝑄= Effekt (kW) 
𝑚<= Massflöde vatten (kg/s) 
𝑐?B= Specifik värmekapacitet för vatten (kJ/[kg·K]) 
∆𝑇=Temperaturskillnad mellan fram- och returledning (K) 
 
I varje fastighet mättes levererad effekt under en period av en till två timmar. I början och slutet av varje 
mätning lästes den totala levererade effekten från elpannan av i panncentralen under en 
femminutersperiod med en minuts intervall. Medelvärdet av den uppmätta effekten till varje fastighet 
jämfördes sedan med medelvärdet av den totala levererade effekten från elpannan för att bestämma hur 
stor andel av den totala effekten som går till respektive fastighet. Denna andel antogs sedan gälla under 
hela året, t.ex. den andel av värmen som gick till Hus 4 under mättillfället antogs gälla oberoende av årstid 
och för att få den totala värmeanvändningen multipliceras denna andel med den totala 
värmeanvändningen under hela året. Tre stycken längre mätningar utfördes i Hus 4, Hus 5 och Hus 6 för 
att få en uppfattning om hur effektbehovet ser ut nattetid. Dessa tre mätningar gjordes över en period på 
ca 16 timmar, från sen eftermiddag till tidig morgon dagen efter. 
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Till Hus 2 var det inte möjligt att utföra mätningar eftersom det inte gick att komma åt den inkommande 
kulvertledningen. Den värmeanvändning som tilldelades Hus 2 var den andel som återstod efter 
summering av alla andra fastigheter samt distributionsförluster. 

4.2 Ventilation 
I de olika luftbehandlingsaggregaten som finns på området utfördes ett stort antal mätningar för att 
bestämma luftflöden, temperaturer och verkningsgrad på värmeåtervinningen. För att bestämma 
luftflöden samt temperaturer användes en TSI Air Velocity Meter (TSI) av modell TA440A. TSI kan mäta 
luftens hastighet med en felmarginal på ±3 %. Luftkanalens dimension matas in i instrumentet för direkt 
avläsning av volymflödet i kanalen. Luftens temperatur kan mätas och avläsas simultant med volymflödet 
och har en felmarginal på ±0,3 °C. 
 
För vissa aggregat fanns flödesmätningar som har utförts de senaste åren att tillgå och i dessa fall har de 
använts för denna energikartläggning. De mer moderna aggregaten har en display där volymflöden och 
temperaturer kan läsas av och i dessa fall har inga mätningar gjorts utan de värdena som avlästs har 
använts vid beräkningar. För att bestämma den värme som måste tillföras till värmebatterierna i 
luftbehandlingsaggregaten under ett år behöver verkningsgraden på värmeåtervinningen bestämmas. 
Verkningsgraden för en värmeväxlare baserat på frånluften ges av 
 

 𝜂5EåG =
H.IåJKH2B
H.IåJKHLM0

,   (4) 

 
där: 
𝑡5EåG= Temperatur på frånluften (°C) 
𝑡8<= Temperatur på avluften efter värmeåtervinning (°C) 
𝑡OH6= Utomhusluftens temperatur (°C) 
 
Anledningen till att verkningsgraden för frånluften beräknas istället för tilluften beror på att frånluftens 
temperatur kan mätas var som helst i kanalen efter värmeåtervinning medan tilluftstemperaturen efter 
värmeåtervinning måste mätas i luftbehandlingsaggregatet mellan värmeväxlare och värmebatteri. I de fall 
då flödet inte är balanserat utan frånluftsflödet är större eller mindre än tilluftsflödet behöver 
verkningsgraden för tilluften justeras och detta görs enligt 
 

 𝜂HPQQ =
%.IåJ
%MRSS

∙ 𝜂5EåG ,   (5) 

 
där: 
𝑉5EåG= Frånluftens volymflöde (m3/s) 
𝑉HPQQ= Tilluftens volymflöde (m3/s) 
 
Det ska noteras att ingen hänsyn har tagits till skillnader i luftens relativa fuktighet utan det är 
värmeväxlarens torra verkningsgrad som beräknas i detta fall. Verkningsgraden är också endast mätt 
momentant, eller under en kort period vilket medför vissa osäkerheter då faktorer som avfrostning och 
bristande underhåll kan påverka verkningsgraden. För enkelhetens skull har den uppmätta 
verkningsgraden använts vid beräkningar.  
 
Ett medelvärde av den tillförda effekten till värmebatterier i respektive luftbehandlingsaggregat under en 
dag har beräknats enligt 
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 𝑄<T = 𝑉Q ∙ 𝜌Q ∙ 𝑐?S ∙ (𝑡HPQQ − 𝜂HPQQ ∙ 𝑡5EåG − 𝑡OH6 + 𝑡OH6 ),   (6) 
 
där: 
𝑉Q= Uppmätt eller avläst volymflöde i luftbehandlingsaggregat (m3/s) 
𝜌Q= Luftens densitet vid 20 °C och atmosfärstryck (kg/m3) 
𝑐?Q= Luftens specifika värmekapacitet vid 20 °C och atmosfärstryck (kJ/[kg·°C]) 

𝑡HPQQ= Önskad tilluftstemperatur på luften (°C) 
𝜂HPQQ= Verkningsgrad på tilluften i värmeväxlare (%) 
𝑡5EåG= Temperatur på frånluften (°C) 
𝑡OH6= Medelvärde av utomhustemperaturen under ett dygn (°C) 
 
För att bestämma den totala värmeanvändningen under ett år i samtliga luftbehandlingsaggregat användes 
temperaturdata från SMHI för Skellefteå år 2016. Medelvärdet på utomhustemperaturen, tillsammans med 
varje luftbehandlingsaggregats volymflöde, önskade tilluftstemperatur, verkningsgrad på värmeåtervinning 
samt frånluftstemperatur ger ett medelvärde på tillförd effekt för årets alla dagar. Varje 
luftbehandlingsaggregats drifttid användes för att bestämma varje dygns värmeanvändning. I de slutliga 
beräkningarna har det antagits 250 arbetsdagar under ett år. Luftens densitet och specifika värmekapacitet 
har satts till 1,2 kg/m3 och 1,0 kJ/(kg·°C) respektive för samtliga luftbehandlingsaggregat (Granryd, 1996).  

4.3 Areabestämning 
Inga uppgifter fanns tillgängliga angående byggnadernas areor. För att kunna uttrycka energianvändningen 
i relevanta nyckeltal, t.ex. specifik energianvändning (kWh/m2) utfördes areamätningar i samtliga 
byggnader på industriområdet. Mätningarna gjordes med en laseravståndsmätare av modell Bosch PLR 50 
som har ett mätområde på 0,05-50 m och en mätnoggrannhet på ±2 mm.   

4.4 Belysning 
För att bestämma den årliga elanvändningen för belysning gjordes en rundvandring på området där 
samtliga belysningsarmaturer räknades och effekt på tillhörande lampa eller lysrör noterades. Hänsyn har 
tagits till att den totala effekten för belysning plus armatur är något högre än summan av belysningens 
märkeffekt. För de flesta armaturer har ett tillägg på 16 % gjorts (Jayamaha, 2007). Drifttiden för 
belysningen har i samtliga fall uppskattats till 9 timmar per dag och 250 dagar per år. 

4.5 Tappvarmvatten 
Boliden för inte någon statistik på hur mycket tappvarmvatten som förbrukas på industriområdet. För att 
uppskatta den energi som krävs för uppvärmning av tappvarmvatten under ett år användes ett 
årsschablonvärde för kontorslokaler på 2 kWh/m2 (Atemp), framtaget av Sveby. I denna siffra ingår inte 
energiförluster från varmvattencirkulation (VVC) eller stilleståndsförluster i varmvattenberedare (Sveby, 
2013). Dessa förluster har inte tagits i beaktning utan antas komma byggnaderna till godo i form av 
uppvärmning av utrymmen. Till kontorslokaler har även fikarum och kontorsplatser i verkstäder och 
andra lokaler tagits med i beräkningar. Bestämning av den totala yta som utgörs av kontorslokaler och 
fikarum visas i Tabell 4 och gjordes vid en rundvandring där en laseravståndsmätare användes. 
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Tabell 4 – Total kontorsyta i respektive byggnad på industriområdet 

Fastighet Kontorsarea 
(m2) 

Hus 1 - 
Hus 2 15 
Hus 3 50 
Hus 4 360 
Hus 5 2100 
Hus 6 320 
Hus 7 - 

 
Vidare tillkommer ytterligare tappvarmvattensanvändning i form av duschning samt biltvätt där 
energianvändningen beräknas enligt 
 

 𝑄<< =
ZB∙[\∙%B∙(HBBKH]B)	

&_((
   (7) 

 
där: 
𝑄<<= Varmvattenanvändning (kWh/min) 
𝜌<= Densitet vatten (kg/m3)  
𝑉<= Volymflöde vatten (m3/min) 
𝑡<<= Önskad vattentemperatur (°C) 
𝑡`<= Temperatur kallvatten (°C) 
 
För vattnets densitet sätts 1000 kg/m3 (Granryd, 1996), för vattnets volymflöde sätts för duschning 0,012 
m3/min och för högtryckstvätt sätts 0,083 m3/min. För önskad vattentemperatur samt kallvattnets 
temperatur sätts i båda fallen 40 °C och 8 °C, respektive (Göteborg Energi, 2017).  
 
En sammanställning av indata för beräkning av energianvändning för duschning respektive biltvätt 
presenteras i Tabell 5 och Tabell 6. 
 

Tabell 5 – Indata för beräkning av varmvattenanvändning för duschning 

Byggnad Hus 4 Hus 5 Hus 6 
Antal duschar per dag 8 10 35 
Tid per dusch (min) 7 7 7 
Antal duschdagar per år 250 250 250 

 
Tabell 6 – Indata för beräkning av varmvattenanvändning för biltvätt 

Byggnad Hus 3 
Antal tvättar per dag 6 
Tid per tvätt (min) 5 
Antal tvättdagar per år 250 
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4.6 Normalårskorrigering av värmeanvändning 
Den historiska värmeanvändningen som presenterades i Figur 12 tar inte hänsyn till vädrets påverkan på 
värmeanvändningen för respektive år. För att få en rättvis bild av hur användningen varierar mellan de 
uppmätta åren så utfördes en normalårskorrigering med hjälp av SMHI Graddagar (SMHI, u.d.). För att 
bestämma den värmeanvändning som är oberoende av temperaturen skapades en energisignatur baserad 
på den månadsvisa värmeanvändningen de sex senaste åren samt respektive månads medeltemperatur. 
Energisignaturen redovisas i Figur 15. 
 

 
Figur 15 – Energisignatur för värmeanvändning per månad baserad på månadens medeltemperatur. 

Energisignaturen i Figur 15 visar att värmeanvändningen och utomhustemperaturen är väl korrelerade då 
de flesta datapunkter ligger i nära anslutning till den interpolerade kurvan. För att bestämma den 
värmeanvändning som kan anses vara oberoende av utomhustemperaturen tas ett medelvärde av de 
månader där temperaturen varit över 15 °C. Då erhålls ett värde på ca 60 MWh/månad. Denna 
användning dras bort från varje månads totala värmeanvändning och normalårskorrigeringen utförs på 
den resterande. Då SMHI inte för statistik på utomhustemperatur i Boliden används istället 
temperaturdata från Skellefteå, vilket bör stämma relativt bra överens med Boliden då det endast skiljer  
30 km mellan de båda orterna.  
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5 Resultat av energikartläggning 
Resultatet från den utförda energikartläggningen presenteras i detta kapitel. Notera att all 
energianvändning på industriområdet är el eftersom även värmepannan drivs av el, men hädanefter 
kommer all elanvändning som går hänvisa till värmepannan att benämnas som värme. Kyla inte inkluderat 
eftersom inga mätningar utförts samt att ingen kyla användes under perioden då undersökningen ägde 
rum.  
 
Den totala energianvändningen på industriområdet är baserad på år 2016, därefter har 
värmeanvändningen normalårskorrigerats för att representera verklig värmeanvändning vid normala 
väderförhållanden. Tabell 7 visar industriområdets årliga energianvändning uttryckt i total respektive 
specifik energianvändning. 
 

Tabell 7 – Industriområdets årliga energianvändning uppdelat på värme och el 

Energislag Energianvändning  
(MWh/år) 

Specifik 
energianvändning  

(kWh/m2/år) 
Värme 3 584 190,9 
El 2 218 120,4 
Totalt 5 802 311,3 

 
Industriområdets årliga energianvändning uppgår till 5 802 MWh, motsvarande 311,3 kWh/m2/år. Värme 
står för 190,9 kWh/m2/år och el står för 120,4 kWh/m2/år. Den specifika energianvändningen för både 
värme och el kan anses vara relativt höga sett till fastigheterna och dess verksamhet. Byggnaderna på 
industriområdet är gamla och dess termiska egenskaper är begränsade jämfört med nya, mer moderna 
lokaler. Industri- och verkstadslokalerna har även en stor volym och en relativt liten intern 
värmeavgivning i form av få arbetare och maskiner per ytenhet. På grund av detta var en hög 
värmeanvändning förväntad. Industriområdets byggnader har få system eller komponenter som kan anses 
vara särskilt energikrävande vad gäller elanvändning. Kompressorer för tryckluft, distributionspumpar i 
värmecentralen samt ett fåtal maskiner har identifierats som potentiellt energikrävande i denna aspekt. 
Bortsett dessa består elanvändningen relaterad till produktion och service på området främst av mindre 
maskiner och verktyg. Med hänsyn till det var en lägre elanvändning än värmeanvändning förväntad. 
 
I Figur 12 presenterades den årliga värmeanvändningen mellan år 2011 och 2016. I Figur 16 redovisas 
även den normalårskorrigerade värmeanvändningen för samma tidsperiod.  
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Figur 16 – Total uppmätt värmeanvändning samt normalårskorrigerad värmeanvändning mellan åren 2011-2016 

  
Precis som för Figur 12 är inte förluster i pannan med i den uppmätta värmeanvändningen då mätningen 
görs med ultraljud på utgående rörledning från värmecentralen. Som kan ses i Figur 16 är den 
normalårskorrigerade värmeanvändningen relativt konstant mellan åren 2011 och 2015. År 2016 sjönk 
värmeanvändningen med nästan 300 MWh jämfört med föregående år. Enligt fastighetsskötare var de 
enda förändringar som gjordes mellan de åren att ventilationsaggregat VA-4, som betjänar lagerytan i Hus 
5, stängdes av samt att ett av målerirummen slutade användas. Hurvida de två står för hela denna nedgång 
går inte att avgöra men det kan ge en indikation på hur stor påverkan uppvärmning av luften har för den 
totala värmeanvändningen.  
 
Fördelningen av värme mellan industriområdets byggnader redovisas i Figur 17. 
 

 
Figur 17 – Fördelning av värmeanvändning för industriområdets byggnader 
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Hus 5 står för nästan 60 % av den totala värmeanvändningen under ett år, därefter följer Hus 6 och Hus 3 
med ca 19 % och 7 % respektive. Ett mer talande sätt att utvärdera byggnadernas värmeanvändning är att 
även ta hänsyn till dess totala uppvärmda area. Total och specifik värmeanvändning för respektive 
byggnad presenteras i Tabell 8.  
 

Tabell 8 – Årlig värmeanvändning och specifik värmeanvändning för respektive byggnad 

Byggnad Värmeanvändning 
(MWh/år) 

Specifik 
värmeanvändning 

(kWh/m2/år) 
Hus 2 65 202 
Hus 3 254 131 
Hus 4 197 274 
Hus 5 2125 173 
Hus 6 692 309 
Hus 7 54 50 

 
Noterbart från Tabell 8 är att Hus 4 och Hus 6 har en särskilt hög specifik värmeanvändning jämfört med 
resterande byggnader. Hus 4 består endast av kontor samt omklädningsrum, vilket inte borde kräva en 
sådan hög värmeanvädning. En stor del av värmeanvändningen i Hus 6 kan hänvisas till ventilation och 
behandlas i mer detalj i Förbättringsåtgärder. 
 
Fördelningen av elanvändning mellan områdets byggnader redovisas i Figur 18. 
 

 
Figur 18 – Fördelning av elanvändning för industriområdets fastigheter 

Även här står Hus 5 för den största elanvändningen med ca 55 %, följt av Hus 6 och Hus 3 med ca 28 % 
respektive 11 %. Total och specifik elanvändning för respektive byggnad presenteras i Tabell 9. 
 
 
 
 
 

Hus	4

2,5% Hus	2
3,6%

Hus	3

11,0% 

Hus	5

54,9% 

Hus	6
27,9%

Hus	7

0,1% 



30 
 

Tabell 9 – Årlig elanvändning och specifik elanvändning för respektive fastighet år 2016 

Byggnad Elanvändning 
(MWh/år) 

Specifik 
elanvändning 
(kWh/m2/år) 

Hus 2 80 250 
Hus 3 244 125 
Hus 4 57 79 
Hus 5 1217 99 
Hus 6 620 304 
Hus 7 2 2 

 
Gällande specifik elanvändning står Hus 2 och Hus 6 ut med en mycket hög årlig elanvändning. Det kan 
närmast anses vara en orimlig elanvändning med tanke på byggnadernas verksamheter. Övriga byggnader 
ligger i linje, eller under den specifika elanvändningen för hela industriområdet. 
 
För att få en överblick av hur energianvändningen varierar över ett år togs statistik fram på den 
månadsvisa värme- och elanvändningen för år 2016. Detta redovisas i Figur 19. 

 
Figur 19 – Industriområdets totala värme- och elanvändning per månad år 2016 

Elanvändningen är relativt jämnt fördelad över årets månader men är överlag något högre under 
vintermånaderna. Detta beror troligtvis på ett större behov av belysning, användande av motorvärmare 
samt användande av elektriska luftvärmare under de kallaste dagarna. Sommaren innebär även reducerad 
verksamhet i och med semester för personalen. Värmeanvändningen ser ut som förväntat med högsta 
värden under de kallaste månaderna. Noterbart är att värmepannan är igång under hela året, även under 
sommaren. 
 
Med hjälp av de mätningar som har utförts på luftbehandlingsaggregaten på området har den totala 
energianvändningen för uppvärmning av tilluften kunna bestämmas. Detta kan ses i Figur 20.  
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Figur 20 – Fördelning av värmeanvändning baserat på användningsområde 

Ventilation står alltså för 28 % av den totala värmeanvändningen på industriområdet. Eftersom hetvatten 
från värmecentralen endast används till uppvärmning av lokaler och uppvärmning av tilluft i 
luftbehandlingsaggregat går resten av värmeanvändningen att hänvisa till uppvärmning av lokaler i form av 
bland annat radiatorer och fläktluftvärmare. Att uppvärmningen av lokalerna står för den betydande delen 
av värmeanvändningen beror troligtvis på lokalernas ålder, dess stora volymer samt en låga interna 
värmetillskott. Det ska noteras att ventilationens påverkan på den totala värmeanvändningen i 
verkligheten är större än det som redovisas i Figur 20, på grund av frånluftsfläktar och 
luftbehandlingsaggregat som saknar värmeåtervinning. Detta påverkar inte ventilationens 
värmeanvändning men leder till ett större värmebehov som måste kompenseras av andra värmekällor. 
 
En närmare analys av ventilationens årliga värmeanvändning i respektive byggnad presenteras i Tabell 10. 
 

Tabell 10 – Årlig värmeanvändning för ventilation i respektive byggnad (normalårskorrigerad) 

Byggnad Värmeanvändning 
(MWh/år) 

Specifik 
värmeanvändning 

(kWh/m2/år) 

Andel av total 
värmeanvändning i 

byggnad (%) 
Hus 2 25,2 78,7 39,1 
Hus 3 25,0 12,8 9,8 
Hus 4 27,2 37,8 13,8 
Hus 5 629 51,1 29,6 
Hus 6 286 127,5 41,3 
Hus 7 0 0 0 

 
Vad som kan noteras från Tabell 10 är att den specifika värmeanvändningen för ventilation varierar 
kraftigt mellan de olika byggnaderna. I Hus 6 uppgår den specifika värmeanvändningen till  
127,5 kWh/m2/år, motsvarande 41,3 % av den totala värmeanvändningen medan det för Hus 3 endast 
uppgår till 12,8 kWh/m2/år respektive 9,8 % av totalen. Även Hus 2 står ut med både hög specifik 
värmeanvändning och hög andel av totalen. I Hus 5 står måleri och blästringsavdelningen för en stor del 
av ventilationens värmeanvändning. Volymflöden, drifttider samt årlig värmeanvändning för de 
luftbehandlingsaggregat som betjänar måleri och blästringsavdelningen presenteras i Tabell 11. 
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Tabell 11 – Volymflöden, drifttider samt årlig värmeanvändning för luftbehandlingsaggregat i måleri och blästringsavdelningen (normalårskorrigerat) 

Aggregat Betjänar Volymflöde 
(m3/s) 

Drifttid 
(timmar/dag) 

Värmeanvändning 
(MWh/år) 

TA-101 Blästringsrum 6,9 5 146,4 
TA-104 Målerirum 104 5,1 6 82,1 
TA-105 Beredningsrum 2,9 9 53,6 
TA-106 Målerirum 106 8,2 6 132,0 

 
Som kan ses i Tabell 11 uppgår den sammanlagda årliga värmeanvändningen för luftbehandlingsaggregat i 
måleri och blästringsavdelningen till 414,1 MWh. Detta motsvarar 66 % av den totala värmeanvändningen 
för ventilation i Hus 5. Den area som aggregaten i Tabell 11 betjänar uppgår till ca 430 m2 vilket ger en 
specifik värmeanvändning på nästan 960 kWh/m2/år.   
 
En mer djupgående analys av elanvändningen för industriområdet vad gäller delsystem så som fläktar, 
pumpar, kylmaskiner m.m. har inte kunnat utföras. Detta ligger utanför projektets ram då tidsåtgången för 
det stora antalet mätningar som skulle behöva genomföras hade blivit för stor. De delsystem relaterade till 
elanvändningen som har analyserats är belysning och tappvarmvatten och detta presenteras i Tabell 12. 
 

Tabell 12 – Årlig elanvändning för belysning och tappvarmvatten 

Delsystem Elanvändning 
(MWh/år) 

Andel av total 
elanvändning (%) 

Belysning 280,3 12,6 
Tappvarmvatten 53,4 2,4 

  
Som Tabell 12 visar summerar dessa två poster endast 15 % av den totala elanvändningen på 
industriområdet. En kvalificerad gissning, baserat på den kunskap om industriområdet som införskaffats 
under energikartläggningen, är att fläktar står för den största delen av den återstående elanvändningen. 
Även pumpar och kompressorer bör vara en betydande del.  

5.1 Osäkerheter i resultat 
Eftersom industriområdet till stor del saknar energimätare har många antaganden behövt göras. Detta 
innebär att resultatet av energikartläggningen innehåller flertalet osäkerheter och bör endast ses som en 
uppskattning av hur energianvändningen är fördelad på området.  
 
Den totala värmeanvändningen på området kan anses vara relativt säkerställd eftersom permanenta flödes- 
och temperaturmätare finns installerade i värmecentralen. Den enda osäkerhetsfaktorn i detta fall är 
mätinstrumentens felmarginal. När det gäller värmeanvändningen till respektive byggnad uppkommer 
osäkerheter dels i mätinstrumentens felmarginal men även i antagandet om att andelen värme till varje 
byggnad är konstant under året, t.ex. kan vissa ventilationsaggregat vara avstängda vid ett enskilt 
mättillfälle. Den totala levererade effekten från värmecentralen avlästes manuellt samtidigt som mätningar 
till respektive byggnad utfördes. Även detta medför osäkerheter då den avlästa effekten från 
värmecentralen kan variera med ±5 % från en minut till en annan. En bättre metod hade varit att mäta 
ström och spänning i elpannan och spara dessa mätvärden med en minuts intervall under hela perioden 
som mätningar till enskilda byggnader pågick. Detta ansågs dock inte säkert på grund av hög spänning och 
strömstyrka i ställverk. 
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Även elanvändningen i respektive byggnad innehåller osäkerheter. Vad gäller Hus 5 och Hus 6 borde 
elanvändningen stämma överens med verkligheten, då Boliden AB fakturerar Bergteamet den uppmätta 
elanvändningen. Elanvändningen för Hus 6 kan dock anses vara orimligt hög med avseende på lokalens 
verksamhet. I resterande byggnader som Boliden AB själva brukar finns det större osäkerhetsfaktorer. En 
enskild mätare kan gå till flera byggnader och även motorvärmarstolpar, utomhusbelysning m.m. Där 
finns en osäkerhet kring hur distributionen av elen har antagits. Det har heller inte gått få tag på någon 
som kan svara på vilka antaganden som har gjorts kring denna fördelning. Den specifika elanvändningen 
för Hus 2 bör inte vara så hög som kartläggningen visar med anseende på den verksamhet som råder. Här 
finns det skäl att tro att fördelningen av elanvändning är felaktigt uppskattat och det är något som bör ses 
över. 
 
Verkningsgraden för värmeåtervinning i luftbehandlingsaggregat har beräknats baserat på momentana 
mätningar utan hänsyn till skillnader i luftfuktighet. Detta medför osäkerheter då verkningsgraden kan 
variera över ett år. Eventuell temperaturökning över fläktar har heller inte tagits i beaktning. Samtliga 
verkningsgrader är beräknade baserat på frånluften, vilket innebär att en temperaturökning över 
frånluftsfläkten skulle påverka den beräknade verkningsgraden negativt, då frånluftsfläkten i normala fall 
är placerad efter värmeväxlaren i ett luftbehandlingsaggregat. 
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6 Förbättringsåtgärder 
Baserat på utförda mätningar, besiktning av byggnadernas energikrävande utrustning samt resultat från 
energikartläggningen har ett antal förbättringsåtgärder identifierats. Dessa presenteras i detta kapitel.  
I samtliga förslag med ändringar i ventilationsparametrar har Ekvation 6 använts enligt samma metod som 
beskrivs i 4.2 Ventilation. Samtliga förslag på åtgärder granskas och analyseras ur hållbarhetsperspektivets 
tre aspekter, social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. För att en åtgärd ska vara rimlig att implementera 
bör samtliga aspekter vara uppfyllda.  
 
För att utvärdera åtgärderna ur ett ekonomiskt perspektiv användes en simpel återbetalningstid, även 
kallad payback-metoden. Återbetalningstiden beräknades enligt 
 

 
GT
a

= ,   (8) 

 
där: 
𝑇= Återbetalningstid (år) 
𝐺= Grundinvestering (kr) 
𝑎= Årligt inbetalningsöverskott (kr/år) 
 
För att bestämma det årliga inbetalningsöverskottet har Boliden AB:s elpris på 35 öre/kWh använts. Detta 
pris gäller för elanvändning och värmeanvändning, eftersom värmepannan även den drivs av el.  

6.1 Åtgärd 1 – Sänkt volymflöde till aggregat TA1, TA2 och 
TA3 

I projektets tidiga skede utfördes flödesmätningar av ett externt företag på luftbehandlingsaggregat TA1, 
som betjänar fordonsverkstaden i Hus 6. Mätningarna visade på ett totalt tilluftsflöde på 8 170 l/s samt ett 
totalt frånluftsflöde på 5 523 l/s. Detta kan jämföras med de projekterade luftflödena som är 7 900 l/s för 
tilluften och 8 700 l/s för frånluften. Det är med andra ord ett ordentligt övertryck i lokalen när det i 
själva verket är projekterat för ett relativt balanserat flöde med ett svagt undertryck. Den stora skillnaden i 
volymflöde mellan tilluft och frånluft medför att verkningsgraden i värmeåtervinningen drastiskt 
försämras för den tillförda luften. Verkningsgraden för den roterande värmeväxlare som sitter i TA1 
uppmättes till 65,8 % för frånluften. Då frånluftsflödet i detta fall är så mycket mindre än tilluftsflödet 
resulterar detta i att den faktiska verkningsgraden för tilluften uppgår till ca 44,5 %. Energianvändningen 
för uppvärmning av luft i TA1 med dagens parametrar uppgår till 216,5 MWh för ett normalår. 
 
Aggregat TA2 och TA3 levererar endast tilluft, frånluften leds ut via TA1 där värmen återvinns. 
Luftflödesmätningar visar på ett totalt tilluftsflöde på 1700 l/s för TA2 och TA3 tillsammans. 
Energianvändningen för uppvärmning att tilluften i dessa aggregat uppgår till 69,1 MWh för ett normalår. 
Aggregaten betjänar en area om 570 m2 som består av kontor, fikarum och omklädningsrum. 
Luftomsättningen för den betjänade ytan uppgår därmed till 3,0 l/(s·m2). Det är en hög luftomsättning 
sett till lokalernas syfte. I kontoren råder aktivitet större delen av dagen medan fikarum och 
omklädningsrum har en relativt hög aktivitet under korta perioder. Med detta i åtanke föreslås en sänkning 
av luftomsättningen till 1,0 l/(s·m2) vilken innebär ett totalt tilluftsflöde på 570 l/s.  
 
Den totala area som TA1 betjänar uppgår till 1 935 m2. Med det uppmätta tilluftsflödet medför detta en 
luftomsättning på 4,2 l/(s·m2). Arbetsmiljöverket rekommenderar att luftomsättningen i 
fordonsverkstäder bör vara minst 3,5 l/(s·m2). Redan där finns en potential till energibesparing. I de fall 
då det finns tillgång till separata avgasutsug som ansluts till fordonets avgasrör och följer fordonet genom 



35 
 

lokalen tillåts en luftomsättning på 2,0 l/(s·m2). Detta förutsätter att lokalen har utrustning för kontroll av 
halten av kolmonoxid, kvävedioxid eller annan mätbar gas (Arbetsmiljöverket d, 1998). 
 
Eftersom fordonsverkstaden är utrustad med separata avgasutsug som kan användas vid in- och utkörning 
av fordon föreslås luftomsättningen i lokalen sänkas till 2,0 l/(s·m2). Som en del i åtgärdsförslaget ingår 
även att stänga av ventilationen helt i en gammal garagedel som för tillfället inte har någon aktivitet. 
Denna yta uppgår till 200 m2. Med en luftomsättning på 2,0 l/(s·m2) och en area på 1 735 m2 blir det nya 
tilluftsflödet ca 3 500 l/s. Frånluftsflödet sätts till ca 4 000 l/s för att även ta hand om frånluften från TA2 
och TA3. Det nya förhållandet mellan till- och frånluftsflöde medför att verkningsgraden för tilluften i 
den roterande värmeväxlaren ökar från 44,5 % till ca 75 %. För att dessa nya luftflöden ska tillåtas 
behöver gasdetektorer installeras. Calectro M-Sense III är en rumsgivare som mäter kolmonoxid (CO) och 
koldioxid (CO2). En givare kan täcka upp till 500 m2 golvyta vilken innebär att fyra stycken kan täcka hela 
fordonsverkstaden. Givarna kopplas in till styrsystemet för TA1 och övre gränser sätts till 20 ppm för CO 
samt 800 ppm för CO2. Så länge dessa gränsvärden inte överskrids hålls tilluftsflöde konstant på 3 500 l/s. 
Om gränsvärdet för CO överskrids dubblas tilluftsflödet till 7 000 l/s och ett varningslarm i form av 
blixtljus utlöses. Om halten CO överskrider 25 ppm utlöses även en varningssiren och lokalen måste 
utrymmas till dess halten sänkts. Om gränsvärdet för CO2 överskrids kan varvtalsreglering av fläktar ske 
stegvis.   
 
De berörda luftbehandlingsaggregaten styrs alla med CAV vilken innebär att vissa investeringar behöver 
göras för att ändra luftflödena. Det mest ekonomiska och kostnadseffektiva sättet är att installera 
frekvensomriktare för att varvtalsreglera fläktmotorerna. På grund av luftbehandlingsaggregatens ålder 
råder det vissa tvivel på om de fläktmotorer som sitter i just nu går att varvtalsreglera. På grund av detta 
kommer åtgärdsförslaget även innefatta investering av nya fläktar. De befintliga fläktarna i TA1 har idag 
en effekt på 20 kW styck. Istället för dessa installeras två kammarfläktar från ebm-papst med en effekt på 
7,86 kW och ett maximalt luftflöde på 8154 l/s. De befintliga tilluftsfläktarna i TA2 och TA3 har en effekt 
på 3 kW styck. Istället för dessa kommer två kammarfläktar, även dessa från ebm-papst, att installeras. De 
har vardera en effekt på 0,45 kW med ett maximalt luftflöde på 778 l/s. 
 
Den föreslagna åtgärden kommer att leda till en minskning i energianvändning både vad gäller värme för 
uppvärmning av tilluft samt en minskad elanvändning till följd av effektivare fläktar och ett minskat 
luftflöde. För att bestämma den totala besparingen behöver vissa antaganden göras. Första antagandet är 
att gränsvärdet för CO aldrig kommer att överskridas. Detta motiveras med att lokalen har en stor volym 
tillsammans med att det är få in- och utkörningar av fordon under en dag samt att avgasutsug används vid 
alla tillfällen. Samma antagande görs för halten av CO2 med samma motivering samt att det är få arbetare i 
lokalen sett till den totala ytan. De fläktar som sitter i luftbehandlingsaggregaten idag antas ha en 
genomsnittlig effekt som är 90 % av märkeffekten. Fläktarna till TA1 går 10 timmar per dag och fläktarna 
till TA2 och TA3 går 8 timmar per dag. I samtliga fall antas 250 arbetsdagar per år. Årlig elanvändning blir 
då 90 MWh för TA1 och 12 MWh för TA2 och TA3. De nya fläktarna för TA1 har enligt tillverkaren en 
effekt på ca 1 400 W vid ett flöde på 3 500 l/s och ett tryck på 200 Pa (ebm-papst a, 2017). De nya 
fläktarna i TA2 och TA3 har en effekt på 123 W vid ett flöde på 300 l/s och ett tryck på 200 Pa (ebm-
papst b, 2017).  
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Nödvändiga investeringar med tillhörande kostnader presenteras i Tabell 13. 
 

Tabell 13 – Investeringskalkyl för Åtgärd 1 

Investeringskalkyl Pris (kr) Antal Källa 
Fläktar TA1 46 850  2 (ebm-papst a, 2017) 
Fläktar TA2 och TA3 14 449  2 (ebm-papst b, 2017) 
Gasdetektor 8 100  4 (Automationsbutiken, 2017) 
Frekvensomriktare TA1 13 936  2 (ebm-papst c, 2017) 
Frekvensomriktare TA2 och TA3 6 782  2 (ebm-papst d, 2017) 
Arbete 577  40 (Wikells , 2013) 
Total investeringskostnad 219500    

 
 
Den årliga besparingspotentialen presenteras i Tabell 14. För att bestämma minskning i elanvändning har 
det antagits att de nya fläktarna kommer att ha samma drifttider som de nuvarande. Minskning i 
värmeanvändning beräknades enligt Ekvation 6 med luftbehandlingsaggregatens nya driftpunkter.  
 

Tabell 14 – Besparingskalkyl för Åtgärd 1 

Besparingskalkyl Energibesparing 
(MWh/år) 

Kostnadsbesparing 
(kr/år) 

El  93,3 32 700 
Värme  220,3 77 100 
Total besparing 313,6 109 800 

 
Med en total investeringskostnad på 219 500 kr och en årlig besparing på 109 800 kr fås en 
återbetalningstid på 2,0 år för denna åtgärd. Det rekommenderas att vidare undersöka om de befintliga 
fläktmotorerna tillåter varvtalsreglering. I detta fall skulle investeringskostnaden minska och 
återbetalningstiden bli mindre än 1 år.  

6.2 Åtgärd 2 – Ersätta kvicksilverlampor med LED 
Tre lokaler på industriområdet är fortfarande belysta med kvicksilverlampor med en effekt på 400 W. I 
godsmottagningen i Hus 5 sitter 18 stycken, i beredningsrummet för måleri och blästring sitter 8 stycken 
samt i snickarverkstaden sitter 16 stycken. Tillverkning av kvicksilverlampor är förbjudet sedan 1 januari 
2015. Inom en snar framtid kommer dessa lampor att även vara helt slut på lager. Idag finns LED-lampor 
som är tillverkade specifikt för att ersätta utgående kvicksilverlampor utan att byta armatur. En LED-
lampa på 120 W ersätter en 400 W kvicksilverlampa. En 120 W LED-lampa kostar ca 1 200 kr 
(Hudiksvalls LED konsult, u.d.). Detta ger en merkostnad på ca 800 kr jämfört med en 400 W 
kvicksilverlampa som kostar ca 400 kr (Boverket c, 2016).  
 
De befintliga kvicksilverlamporna bör gradvis bytas ut allt eftersom de brinner ut och ersättas med nya 
LED-lampor. Den årliga elanvändningen för de kvicksilverlampor som används idag uppgår till  
37,8 MWh med en drifttid på 9 timmar per dag och 250 arbetsdagar per år. När alla kvicksilverlampor är 
utbytta till LED-lampor blir den årliga elanvändningen 11,3 MWh, motsvarande en minskning på  
26,5 MWh eller 9 300 kr. Med en merkostnad på 800 kr för en LED-lampa fås en återbetalningstid på  
3,6 år för åtgärden. Om beaktning tas till lampornas livslängd som är 50 000 timmar för LED, jämfört 
med 20 000 timmar för kvicksilver fås istället en återbetalningstid på 0,9 år.  
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6.3 Åtgärd 3 – Sänkt temperatur i betongstation, Hus 3 
I Hus 3 finns ett rum på ca 120 m2 som används för förvaring av cement och en reservkompressor till det 
närliggande anrikningsverket. Det finns även en garageplats för en traktor i utrymmet. Uppvärmningen 
sker genom en eldriven varmluftsfläkt från Frico av modell SE30. Fläkten har tre effektläget; 10 kW, 20 
kW och 30 kW och styrs i dagsläget manuellt av personalen. Därtill finns två lägen för luftflöde; 1 900 
m3/h och 2 600 m3/h. Vid ett tillfälle i mars månad uppmättes temperaturen i rummet till ca 22 °C vid 
marknivå samt ca 24,5 °C på en nivå 3,5 meter över golvnivå. Vid mättillfället var utomhustemperaturen   
-8 °C och varmluftsfläkten var inställd på maximal effekt och luftflöde. Vid ett annat tillfälle uppmättes en 
temperatur på 20,5 °C vid golvnivå och 3,5 meter över golvnivå var temperaturen 22,5 °C. Vid detta 
tillfälle var utomhustemperaturen -1 °C och fläkten var inställd på 20 kW effekt samt ett luftflöde på 1 900 
m3/h.  
 
Det är uppenbart att den manuella styrning som sker idag inte är optimal då temperaturer i denna lokal är 
de högsta som uppmätts på industriområdet trots den minimala aktivitet som råder. Som åtgärd föreslås 
en sänkning av temperaturen i lokalen till 5 °C då det inte finns någon anledning att ha nuvarande 
temperaturer med avseende på lokalens syfte. Cement bör inte förvaras vid en temperatur lägre än 5 °C då 
detta kan leda till svårigheter vid tillverkning av betongblandning. För att bestämma besparingspotentialen 
för åtgärden simuleras lokalen med energisimuleringsprogrammet IDA Indoor Climate and Energy (IDA 
ICE). Figur 21 visar en den använda modellen. 
 

 
Figur 21 – Modell av betongstation för energiberäkningar 

 
Lokalen har två garageportar med ett värmegenomgångstal (U-värde) på 1,3 W/(m2·K). Dessa är i 
modellen öppna 12 minuter varje arbetsdag, 6 minuter vid arbetsdagens början och 6 minuter vid 
arbetsdagens slut. U-värden för väggar, golv och tak är satta till programmets standardvärden eftersom 
lokalens exakta U-värden är okända. Lokalens västra och norra väggar är anslutna till resten av Hus 3, 
vilket illustrerar med förlängningen av byggnadsskalet i Figur 21. I lokalen finns ingen ventilation och 
interna laster antas tillföras i form av belysning och personnärvaro enligt samma schema som 
garageportarna. Väderdata från Boliden finns inte att tillgå i IDA ICE. Luleå är den närmsta väderstation 
som finns att tillgå och har använts vid simuleringar.  
 
I dagsläget antas lokalen hålla en temperatur på 21 °C baserat på de temperaturmätningar som gjorts vid 
besök. Vid simulering med denna inomhustemperatur fås en årlig energianvändning på 30 MWh vilket 
motsvarar 250 kWh/m2/år. Simulering med en sänkt inomhustemperatur till 5 °C ger en årlig 
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energianvändning på 8,1 MWh, motsvarande 67,3 kWh/m2/år. Den årliga energibesparingen när åtgärden 
är införd blir 21,9 MWh vilket motsvarar 7 700 kr. Åtgärden kräver ingen investering eftersom 
varmluftsfläkten är utrustad med en kapillärrörstermostat. Den manuella styrningen kopplas från och 
termostaten ställs på 5 °C. 

6.4 Åtgärd 4 – Avstängd värmepanna sommartid 
Statistik från industriområdets värmecentral visar att elpannan är igång året runt, även på 
sommarmånaderna. Enligt fastighetsskötare är den huvudsakliga anledningen till detta att de höga 
luftflöden som behövs i måleri- och blästringsrummen medför att rummen kan bli nedkylda om inte 
luften värms upp. I Figur 22 ses den totala värmeanvändningen per månad för industriområdet mellan 
åren 2011-2016.  
 

 
Figur 22 – Månadsvis värmeanvändning på industriområdet mellan åren 2011 och 2016 (normalårskorrigerad) 

 
Enligt Figur 22 är den genomsnittliga värmeanvändningen för sommarmånaderna juni, juli och augusti 85 
MWh, 68 MWh och 76 MWh respektive. Detta kan anses vara en hög värmeanvändning, särskilt juli 
månad som normalt sett är årets varmaste månad och även innebär semestertider för de flesta anställda. 
 
Med tanke på industriområdets gamla rör- och styrsystem är det troligt att en stor del av 
värmeanvändningen sommartid består av förluster och onödig uppvärmning. Distributionssystemet för 
värme i byggnaderna är mycket omfattande och på många delar bristfälligt isolerat. Shuntgrupper och 
termostater till värmebatterier, radiatorer och fläktluftsvärmare styrs i vissa fall för hand, vilket inte är 
optimalt och kan leda till onödig uppvärmning. Ett exempel på styrning till en shuntgrupp visas i Figur 23. 
Den inställda kurvan medför en framledningstemperatur på ca 40 °C vid en utomhustemperatur på 20 °C. 
Detta leder till helt onödig uppvärmning och i ett optimalt fall bör inget varmvatten alls gå igenom 
shunten i ett sådant scenario. 
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Figur 23 – Exempel på styrning som kan leda till onödig värmeanvändning under sommaren 

 
Att utföra en detaljerad analys av industriområdets eventuella värmebehov under sommaren är allt för 
tidskrävande för detta arbete. Istället görs en analys på det utrymme som bör vara i störst behov av värme 
på industriområdet, nämligen Målerirum 106 (M106). Till skillnad från det andra målerirummet (M104) 
och blästringsrummet (B101) har M106 en vägg med en stor port mot utomhusluften. Porten är aldrig 
öppen men är av mindre bra skick och har dåliga termiska egenskaper. Rum M104 och B101 är 
lokaliserade mitt i lokalen och har inga väggar mot omgivningen. 
 
Byggnaden simulerades över en sommar i IDA ICE med rummets givna volym och inställningar för 
luftflöden. Ventilationens tidsschema sattes till 6 timmar per arbetsdag med en luftomsättning på 77,6 
l/(s·m2). I simuleringen tillfördes ingen värme till värmebatteriet i luftbehandlingsaggregatet för att 
utvärdera vilket värmebehov som finns till följd av hög luftomsättning. Lägsta tillåtna temperatur i 
rummet sattes till 17 °C. Resultatet från simuleringen av rummets värmeeffektbehov respektive 
lufttemperatur presenteras i Figur 24 och Figur 25 för perioden 16 juni till 16 augusti. 
 

 
Figur 24 – Värmeeffektbehov i rum M106 under sommarperioden. Första mätpunkt motsvarar 16 juni kl. 00.00 och sista mätpunkt motsvarar 16 
augusti kl. 00.00 med ca 10 minuter mellan varje mätpunkt 
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Figur 25 – Lufttemperatur i rum M106 under sommarperioden. Första mätpunkt motsvarar 16 juni kl. 00.00 och sista mätpunkt motsvarar 16 
augusti kl. 00.00 med ca 10 minuter mellan varje mätpunkt 

Som kan ses i Figur 24 är det under den stora delen av sommaren inget behov av uppvärmning i lokalen. 
Det fåtalet toppar av effektbehov som finns förekommer under mycket korta perioder, mellan ett par 
minuter till två timmar. Att köra elpannan under hela sommaren för att täcka så få och korta effekttoppar 
känns inte rimligt i sammanhanget. I Figur 25 går det se att temperaturen i lokalen ligger över 17 °C i stort 
sett hela sommarperioden. Under ett fåtal, mycket korta perioder, går temperaturen under 17 °C. Detta 
inträffar i samtliga fall under nattetid, då ingen arbetar i lokalen.   
 
Förslaget blir att stänga av elpannan under sommaren mellan 16 juni och 16 augusti. Med tanke på att rum 
M106, som bör vara den plats med störst effektbehov på industriområdet, kan hålla en temperatur över  
17 °C med endast ett fåtal korta perioder av värmebehov anses det mycket troligt att även resterande 
utrymmen på industriområdet klarar det. Mest troligt kommer andra lokaler att ha temperaturer minst ett 
par grader högre än rum M106 på grund av betydligt lägre luftomsättning och högre värmetillskott i form 
av solstrålning genom fönster. Åtgärden kan motiveras ytterligare med att arbete endast sker dagtid. 
Nattetid när temperaturerna är lägre står lokalerna tomma. 
 
Åtgärden kommer att resultera i en minskad energianvändning i och med en eliminerad värmeanvändning. 
Minskningen baseras på den genomsnittliga värmeanvändningen under sommarmånaderna enligt Figur 22. 
I beräkningarna antogs att ca 40 % av värmeanvändningen i juni och augusti kan elimineras då dessa 
månader är kallare i början respektive slutet när elpannan fortfarande är i drift. Detta resulterar i en 
förväntad minskning av värmeanvändningen med 132 MWh/år.  
 
Åtgärden kommer även att bidra med en minskning av elanvändning i och med att distributionspumpar 
stängs av. Detta har inte tagits med i beräkningarna eftersom inga mätningar har kunnat utföras för att 
bestämma pumpeffekter. Pumparna kommer dock inte att kunna vara avstängda under hela perioden utan 
bör underhållsköras för att motverka igensättning av rör. Då Boliden AB för närvarande projekterar för 
en ny värmecentral med bland annat nya distributionspumpar rekommenderas att pumparna ställs in för 
att möjliggöra automatisk underhållskörning. 
 
Det är viktigt att den termiska komforten inte äventyras, därför rekommenderas att åtgärden i ett 
inledande skede införs som ett test den kommande sommaren. Därefter bjuds personalen in till en 
diskussion för att utvärdera upplevelsen av den termiska komforten. Om åtgärden har fallit väl ut kan 
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elpannan även fortsättningsvis stängas av sommartid. Annars bör ytterligare åtgärder utföras för att 
möjliggöra fortsatt avstängning även kommande år.  
 
Sammanfattningsvis förväntas åtgärden medföra en minskad energianvändning om minst 132 MWh/år, 
motsvarande 46 200 kr/år. En viss investeringskostnad kan tillkomma för att programmera de nya 
distributionspumparna för underhållskörning men om detta görs redan i projekteringsskedet antas denna 
kostnad vara försumbar. 

6.5 Åtgärd 5 – Avställning av utrymme i Hus 3 
I Hus 3, som innehåller snickarverkstad samt hyrbilsgarage och biltvätt finns ett utrymme på ca 280 m2 
som är avställd och inte har någon aktivitet. Eftersom utrymmet inte har någon aktivitet hålls en lägre 
temperatur i denna del än övriga delar i Hus 3.  Mellan den avställda delen och den del som innehåller 
garage och personalens lunchavdelning är det en öppning på ca 5,5 m2. Vintertid leder detta till att kall luft 
från den avställda delen kyler ner områden där personal vistas. Den vattenburna uppvärmningen i Hus 3 
räcker då inte till utan personalen använder i dessa lägen en elektrisk varmluftsfläkt på 9 kW för att få ett 
behagligare inomhusklimat. Mätningar i luftkanaler visade att den avställda delen fortfarande ventileras 
med ett luftflöde på ca 330 l/s. 
 
Åtgärdsförslaget består av att öppningen mellan den avställda delen och utrymmen där personal vistas 
byggs igen med en isolerad vägg samt en dörr som möjliggör passage. Temperaturen i den avställda delen 
sänks ytterligare från dagens 13 °C till 5 °C och ventilationen stängs av. För att beräkna de potentiella 
energibesparingarna för åtgärden skapades en enkel modell av Hus 3 i IDA ICE. I basscenariot 
simulerades byggnaden med en temperatur på 13 °C i den avställda delen och 19 °C i resten av lokalen 
samt öppet mellan utrymmena. I simuleringen för åtgärdsförslaget byggs öppningen igen och 
temperaturen i den avställda delen sänks till 5 °C. En jämförelse mellan simuleringarna visade på en 
minskning av den årliga värmeanvändningen på 4,0 % för åtgärden. Den årliga värmeanvändningen för 
Hus 3 uppgår till 254,5 MWh för ett normalår, vilket innebär en minskad värmeanvändning om 10,3 MWh 
per år.  
 
Åtgärden förväntas även eliminera behovet av den varmluftsfläkt som i dagsläget används under 
vintermånaderna. För att få en uppfattning om hur ofta varmluftsfläkten används kontaktades personalen 
som arbetar i Hus 3. De uppskattade att fläkten används ca 8 veckor per år under arbetstid. Med en 
avgiven effekt på 9 kW leder detta till en årlig elanvändning på 2,9 MWh.  
 
Värmeanvändningen för uppvärmning av luft i luftbehandlingsaggregat VA4 uppgår till 25,0 MWh för ett 
normalår med nuvarande volymflöde på 1 400 l/s. Genom att stänga av ventilationen för den avställda 
delen minskar volymflödet med 23,6 %. Detta innebär även en minskad årlig värmeanvändning med 
samma procentandel, motsvarande 5,9 MWh. En total besparingskalkyl för åtgärden visas i Tabell 15. 
 

Tabell 15 – Besparingskalkyl för Åtgärd 3 

Besparingskalkyl Energibesparing 
(MWh/år) 

Kostnadsbesparing 
(kr/år) 

Värme 16,2 5 700 
El 2,9 1 000 
Total besparing 19,1 6 700 
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Åtgärden kräver investeringar i form av väggmaterial, dörr samt arbetskostnad för att bygga en vägg. För 
att stänga av ventilationen i den avställda delen behövs avstängningsspjäll samt nya fläktremmar för att 
minska luftflödet. Investeringskalkyl för material och arbete redovisas i Tabell 16. 
 

Tabell 16 – Investeringskalkyl för Åtgärd 3 

Investeringskalkyl Pris (kr) Antal Källa 
Byggnadsmaterial (gipsskivor, 
mineralull, reglar m.m.) 

1 200 1 (Optimera, 2017) 

Dörr 3 272 1 (ByggHemma, 2017) 
Avstängningsspjäll Ø315 mm 363 1 (Lindab, 2015) 
Avstängningsspjäll Ø400 mm 525 1 (Lindab, 2015) 
Fläktremmar ca 300 2 (Gårdsman, 2017) 
Arbete 577 6 (Wikells , 2013) 
Total investeringskostnad 9 400   

 
Med en årlig besparing på 6 700 kr per år och en total investeringskostnad på 9 400 kr fås en 
återbetalningstid på 1,4 år för åtgärden.  

6.6 Åtgärd 6 – Sänkt volymflöde i aggregat VA2 
Aggregat VA-2, som betjänar utrymmet för gängtillverkning i Hus 5 har ett tilluftsflöde på 4 200 l/s. 
Lokalens area uppgår till 660 m2 vilket innebär en luftomsättning på 6,4 l/(s·m2). Denna luftomsättning är 
orimligt hög med avseende på lokalens aktivitet. De gängmaskiner som finns i lokalen står inte för någon 
nämnvärd förorening vad gäller luftkvalité och det är endast 3-4 personer som vistas i lokalen på en daglig 
basis. Anledningen till dagens höga luftomsättning beror mest troligt på att när Hus 5 byggdes användes 
detta utrymme som en smedja och innehöll även ett antal svetsstationer. Dessa aktiviteter kräver en hög 
luftomsättning. När aktiviteten i lokalen ändrades lämnades luftflöden oförändrade, vilket har lett till att 
det idag är överdimensionerat. 
 
Något som försvårar utvärderingen av tillräcklig luftomsättning är det faktum att lokalen för 
gängtillverkning inte är avskild med någon vägg från den lageryta som ligger intill, se Figur 11. Lagerytan 
har dock ett separat luftbehandlingsaggregat som sedan 2015 inte är i bruk på grund av utrymmets låga 
aktivitet. Det går att argumentera för att luftflödet i VA-2 medför en viss ventilation även till lagerytan, 
vilket kan vara av godo då ytan inte har någon egen ventilation, men eftersom VA-2 är designat för att 
ventilera endast utrymmet för gängtillverkning med avseende på placering av luftdon för till- och frånluft 
så kommer endast denna area att tas i beaktning.  
 
Med avseende på lokalens verksamhet föreslås en sänkning av luftomsättningen från dagens 6,4 l/(s·m2) 
till 1,5 l/(s·m2). Med en total area på 660 m2 innebär det ett nytt tilluftsflöde på ca 1 000 l/s. Detta 
motsvarar en minskning av värmeanvändningen med 70,4 MWh/år, motsvarande 24 660 kr/år. Åtgärden 
kommer även leda till en minskad elanvändning, då fläktarnas varvtal reduceras. De motorer som driver 
fläktarna i VA-2 är av märket Leroy Somer, modell LS132m med en effekt på 7,5 kW. Med en antagen 
medeleffekt på 90 % av märkeffekten och en drifttid på 2 500 timmar per år uppgår den nuvarande 
elanvändningen för fläktmotorerna till 33,8 MWh/år.  
 
Det föreslås att fläktar och motorer byts ut till nya då de nuvarande motorerna lämpar sig dåligt för 
varvtalsreglering. Istället installeras två stycken kammarfläktar från ebm-papst med en märkeffekt på 3 kW 
och ett maximalt luftflöde på 2 472 l/s. Fläktarna har vid den föreslagna driftpunkten 1 000 l/s och ett 
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tryckfall på 750 Pa en effekt på 1 472 W. Med en drifttid på 2 500 timmar per år blir elanvändningen med 
de nya fläktarna 7,4 MWh/år, vilket motsvarar en besparing på 26,4 MWh/år, eller 9 240 kr/år. 
 
Ytterligare investeringskostnader tillkommer i form av frekvensomriktare samt arbetskostnader för 
installation. I Tabell 17 redovisas en investeringskalkyl för åtgärden samt i Tabell 18 en besparingskalkyl. 
 

Tabell 17 – Investeringskalkyl för sänkning av luftflöde i TA-2 

Investeringskalkyl Pris Antal Källa 
Fläktar 26 207 2 (ebm-papst e, 2017) 
Frekvensomriktare 9 805 2 (ebm-papst f, 2017) 
Arbete 577 16 (Wikells , 2013) 
Total investeringskostnad 81 260   

 
Tabell 18 – Besparingskalkyl för sänkning av luftflöde i TA-2 

Besparingskalkyl Energibesparing 
(MWh/år) 

Kostnadsbesparing 
(kr/år) 

Värme 70,4 24 660 
El 26,4 9 240 
Total besparing 97,1 33 900 

 
Med en total investeringskostnad på 81 260 kr samt en årlig besparing på 33 900 kr fås en 
återbetalningstid på 2,4 år för åtgärden. 

6.7 Åtgärd 7 – Driftinställningar i övriga 
luftbehandlingsaggregat 

Vid analys av volymflöden och tilluftstemperaturer i luftbehandlingsaggregat inses snabbt att det finns 
potential till energibesparande åtgärder. Många aggregat har för höga volymflöden och tilluftstemperaturer 
sett till den aktivitet som råder. I vissa fall körs luftbehandlingsaggregat med samma inställningar som när 
de sattes in för upp till 40 år sedan, trots att den aktivitet som råder nu skiljer sig från vad det 
dimensionerades för. En för hög tilluftstemperatur medför onödig energianvändning, då 
luftbehandlingsaggregaten inte är dimensionerade för att värma upp industriområdets lokaler. Höga 
tilluftstemperaturer ökar även risken att luften inte får den omblandning som krävs för ett tillfredställande 
inomhusklimat. Denna åtgärd syftar till att analysera och försöka optimera driften på de 
luftbehandlingsaggregat som inte redan tagit upp tidigare i detta kapitel. I Tabell 19 redovisas 
volymflöden, tilluftstemperaturer och årlig värmeanvändning för berörda aggregat. 
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Tabell 19 – Luftomsättning, tilluftstemperatur samt årlig värmeanvändning för industriområdets övriga luftbehandlingsaggregat 

Aggregat Betjänar Luftomsättning 
(l/s·m2) 

Tilluftstemperatur 
(°C) 

Värmeanvändning 
(MWh/år) 

TA4 Hus 2 4,1 22 25,2 
VA5 Kontor, Hus 4 1,3 21 12,0 
VA6 Källare, Hus 4 1,4 20 15,2 
LA-1 Kontor 2, Hus 5 1,7 19 19,8 
LA-2 Kontor 1, Hus 5 1,2 17 10,4 
TA-108 Maskinverkstad, Hus 5 2,0 18 73,9 
VA2 Gängtillverkning, Hus 5 6,4 19 92,5 
LA-3 Kontor maskinverkstad, 

Hus 5 
2,7 22 17,8 

 
Förslagen på bättre driftinställningar grundar sig i Boverket och Arbetsmiljöverkets bestämmelser om 
minsta luftflöden, (se Termisk komfort och inomhusmiljö), och tar även hänsyn till att industrier kan ha 
speciella behov gällande luftflöden beroende på verksamhet. Vid de korta intervjuer som har gjorts med 
arbetare på området har det inte varit några klagomål på bristfällig ventilation. Detta indikerar att det finns 
en potential till minskade luftflöden och en reducerad energianvändning utan att riskera ett försämrat 
inomhusklimat. 

6.7.1 TA4 
Både volymflöde och tilluftstemperatur är mycket högt satta i dagsläget. Sett till den aktivitet som råder i 
Hus 2 finns potential till att sänka luftflöde och tilluftstemperatur. Borrslipmaskinerna avger 
metallpartiklar vid slipning men har separata frånluftsfläktar som är igång samtidigt som maskinerna. 
Bortsett från slipmaskinerna är det ingen aktivitet som kräver luftflöden över det normala. Därför föreslås 
att luftomsättningen sänks till 1,5 l/(s·m2) samt att tilluftstemperaturer reduceras till 18 °C. Tilluftsflödet 
reduceras då från dagens 1 310 l/s till 480 l/s. Åtgärden ger en reduktion av värmeanvändningen från 
dagens 25,2 MWh/år till 5,3 MWh/år, motsvarande 6 980 kr/år. 
 
Ytterligare tillkommer en minskning av elanvändning till följd av en reducerad fläkteffekt. Till- och 
frånluftsfläktar i TA4 har en effekt på 1,5 kW vardera vid ett volymflöde på 1310 l/s. Vid reducerat 
volymflöde fås istället en effekt på ca 75 W vardera, beräknat enligt Ekvation 1. Med en total drifttid på 
2000 timmar per år fås en minskad elanvändning på 5,7 MWh/år, vilket motsvarar 1 995 kr/år. Denna 
åtgärd kräver ingen investering då fläktmotorerna i TA4 är utrustade med frekvensomriktare 

6.7.2 VA5 
Tilluftstemperaturen i aggregat VA5 är onödigt hög. Jämför t.ex. med aggregaten LA-1 och LA-2 som 
betjänar kontorsdelar i Hus 5, vilka har tilluftstemperaturer på 19 °C och 17 °C, respektive.  Att justera 
tilluftstemperaturen till 18 °C medför en energibesparing på 4,2 MWh/år, vilket motsvarar 1 460 kr/år. 
Denna åtgärd kräver ingen investering. 

6.7.3 VA6  
Tilluftstemperaturen för VA6 är satt till 20 °C, vilken är onödigt högt för den begränsade aktivitet som 
råder. Källarvåningen i Hus 4 består av omklädningsrum och duschrum och står under stora delar av en 
arbetsdag tomt. VA6 har ingen värmeåtervinning och därför bör tilluftstemperaturen hållas låg för att 
undvika onödiga värmeförluster. Tilluftstemperaturen föreslås sänkas till 18 °C vilket skulle innebära en 
årlig minskning av värmeanvändningen med 1,5 MWh, motsvarande 540 kr. 
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6.7.4 LA-1 
Tilluftstemperaturen i aggregat LA-1 är 2 °C högre än för aggregat LA-2. Båda dessa kontorslokaler är i 
princip identiska i sin utformning och verksamhet. Trots en lägre tilluftstemperatur i Kontor 1 har det inte 
framkommit några klagomål på den termiska komforten. Därför föreslås en tilluftstemperatur på 17 °C 
även för LA-1. Denna åtgärd kräver ingen investering utan börvärde på tilluften ändras från 19 °C till  
17 °C. Denna enkla åtgärd ger en reducerad energianvändning på 7,5 MWh/år, vilket motsvarar  
2 620 kr/år. 

6.7.5 LA-3 
LA-3 betjänar kontorsdelar i maskinverkstaden i Hus 5 samt ett fikarum som inte längre används. 
Luftomsättningen, sett till lokalernas aktivitet, är hög med 2,7 l/(s·m2). Även tilluftstemperaturen på 22 °C 
är onödigt hög i sammanhanget. Mätningar visar att det avstängda fikarummet fortfarande ventileras med 
ett tilluftsflöde på ca 300 l/s. På grund av den förhållandevis låga värmeanvändningen i LA-3 samt 
kostnader för att sänka volymflöden i ett luftbehandlingsaggregat med konstant flödesvolym kommer 
ingen åtgärd att föreslås vad gäller den höga luftomsättningen. Däremot föreslås en sänkning av 
tilluftstemperaturen till 18 °C, vilket är mer lämpligt för en kontorslokal och samtidigt enkelt att åtgärda. 
En reducerad tilluftstemperatur skulle leda till en minskning av värmeanvändningen med 7,2 MWh/år, 
motsvarande 2 530 kr/år.  

6.7.6 Sammanställning av Åtgärd 7 
I Tabell 20 redovisas en sammanställning av de energi- och kostnadsbesparingar som erhålls för samtliga 
luftbehandlingsaggregat i denna åtgärd. Samtliga förslag i denna åtgärd består enbart av justerade 
driftinställningar och medför inte några investeringskostnader. 
 

Tabell 20 – Sammanställning av besparingspotential för Åtgärd 7 

Aggregat Energi-
besparing 
(MWh/år) 

Kostnads-
besparing 

(kr/år) 
TA4 24,1 8 435 
VA5 4,2 1 460 
VA6 1,5 540 
LA-1 7,5 2 620 
LA-3 7,2 2 530 
Totalt 44,5 16 125 

 

6.8 Uppföljning av åtgärder 
Vid införande av förbättringsåtgärder är det viktigt att efter en tid följa upp och kontrollera att utfallet 
blivit som förväntat, både vad gäller drift och minskad energianvändning. För att kontinuerligt kunna 
arbeta för energieffektiviseringsåtgärder behöver industriområdet ha en utökad mätning för enskilda 
byggnader och dess invändiga komponenter. I dagsläget mäts t.ex. enbart industriområdets totala 
värmeanvändning, vilket gör det omöjligt att utvärdera vilken inverkan en enskild åtgärd har haft på 
värmeanvändningen. Förslagsvis skulle separata energimätare kunna installeras på ingående kulvertrör för 
varje byggnad på industriområdet. Energimätarna bör kunna spara mätdata med en jämnt intervall, t.ex. 
var femte minut och skicka dessa data till en central plats för avläsning. Att ha tillgång till en kurva för hur 
värmeanvändningen varierar mellan olika dagar och år skulle vara till stor hjälp för att identifiera 
eventuella driftfel, men även att kontrollera att införda effektiviseringsåtgärder har önskad effekt. Vidare 
bör även den befintliga energimätaren som mäter den totala värmeanvändningen på industriområdet 
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modifieras till att även kunna logga effektbehov med ett jämnt intervall, istället för manuell avläsning en 
gång per månad som är fallet i dagsläget. 
 
Den nuvarande mätningen av elanvändning till enskilda byggnader bör ses över. Dagens metod innebär 
manuell avläsning av mätare vid platser som levererar el till mer än en byggnad. I dessa fall görs en 
uppskattning av fördelningen av el kan tänkas vara. Detta är inte optimalt och undertecknad har inte 
kunnat få tag på någon som vet hur denna fördelning är uppskattad. Mest troligt har denna metod använts 
under många år, varpå de personer som började använda den kanske inte jobbar kvar på företaget. 
Boliden AB borde göra en översyn av elnätet på området för att identifiera t.ex. apparatskåp eller ställverk 
där man vet med säkerhet att all elanvändning går att hänvisa till en specifik byggnad eller process. 
Därefter skulle nya mätare kunna installeras på dessa platser. Det är viktigt även här att mätarna 
kontinuerligt kan spara mätdata för fjärravläsning. Förslagsvis sparas daglig elanvändning för varje enskild 
byggnad. På så vis kan onödigt användande av t.ex. belysning eller maskiner upptäckas i ett tidigt skede 
vilket möjliggör snabb energibesparing. 

6.9 Sammanställning av åtgärdsförslag  
I Tabell 21 redovisas en sammanställning av energi- och kostnadsbesparing, investeringskostnad samt 
återbetalningstid för alla åtgärdsförslag.  
 

Tabell 21 – Sammanställning av åtgärdsförslag 

Åtgärdsförslag Energi-
besparing 
(MWh/år) 

Kostnads-
besparing 

(kr/år) 

Investerings-
kostnad 

(kr) 

Återbetalningstid 
(år) 

Åtgärd 1 - Sänkt volymflöde i 
aggregat TA1, TA2 och TA3 

313,6 109 800 219 500 2,0 

Åtgärd 2 – Ersätta 
kvicksilverlampor med LED 

26,5 9 300 8 400 0,9 

Åtgärd 3 – Sänkt temperatur i 
betongstation, Hus 3 

21,9 7 700 0 0 

Åtgärd 4 – Avstängd 
värmepanna sommartid 

132,0 46 200 0 0 

Åtgärd 5 – Avställning av 
utrymme i Hus 3 

19,1 6 700 9 400 1,4 

Åtgärd 6 – Sänkt volymflöde i 
aggregat VA2 

97,1 33 900 81 260 2,4 

Åtgärd 7 – Driftinställningar i 
övriga luftbehandlingsaggregat 

44,5 16 100 0 0 
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7 Diskussion  
Byggnaderna på Bolidens industriområde och dess energisystem är gamla och saknar funktioner för 
uppsamling av data som skulle ha förenklat energikartläggningen och möjliggjort en mer djupgående 
analys. För närvarande mäts endast den totala värmeanvändningen samt enskilda byggnaders totala 
elanvändning. På grund av det har arbetet behövt begränsas och många antaganden har gjorts. Resultatet 
från energikartläggningen kan därför antas ha ett visst mått av osäkerhet, vilket bör tas i beaktning av 
läsaren. Eftersom byggnaderna är gamla har mycket dokumentation fallit bort genom åren. Likaså saknas 
dokumentation för de flesta av fastigheternas invändiga komponenter, så som luftbehandlingsaggregat, 
fläktvärmare, maskiner m.m. Detta har ytterligare försvårat möjligheten till en mer detaljerad 
energikartläggning. 
 
Vissa av resultaten från energikartläggningen är svåra att förklara. Den specifika värmeanvändningen för 
Hus 4 uppgår till 274 kWh/m2/år och är näst högst av byggnaderna på industriområdet. Med tanke på 
byggnadens verksamhet är denna värmeanvändning anmärkningsvärt hög. Hus 4 har förvisso en relativt 
hög inomhustemperatur jämfört med många andra byggnader på området vilket delvis kan förklara den 
höga värmeanvändningen. Särskilt omklädningsrummet i källarplanet har en onödigt hög temperatur och 
detta är någon som bör ses över. En alternativ förklaring är att flödesmätningen med ultraljud inte gav ett 
noggrant resultat. Flödesmätning med ultraljud kan vara mycket känsligt och parametrar som rörets yta, 
givarens placering och en nog lång sträcka av ostört flöde kan markant påverka instrumentets 
noggrannhet. 
 
Den specifika elanvändningen för Hus 2 och Hus 3 är mer än dubbelt så hög som för resterande 
byggnader på industriområdet. Även detta är svårt att förklara och energikartläggningen har inte lyckats 
komma fram till vilka system som står för denna höga elanvändning. För Hus 2 är det troligt att den 
metod som används för att mäta elanvändningen inte är korrekt vad gäller fördelningen av el till olika 
byggnader. Den uppmätta elanvändningen för Hus 6 borde vara nära den faktiska elanvändningen 
eftersom Boliden AB fakturerar Bergteamet AB för den el som används i Hus 6. Det är dock svårt att 
förklara vad som kan vara anledningen till den höga elanvändningen som uppmätts. Det kan även här vara 
så att el som används utanför byggnaden även är inkluderad i mätningarna, t.ex. motorvärmarstolpar. En 
annan möjlighet är att delar av elanvändningen även går till Hus 7, vilket skulle vara rimligt med tanke på 
den låga elanvändning som uppmäts där.  
 
I energikartläggningen lades störst fokus på värmeanvändningen på grund av att den är så pass mycket 
högre än elanvändningen men även på grund av tidsbrist. Detta har lett till att kartläggningen av 
elanvändningen på industriområdet är relativt begränsad, endast belysning och tappvarmvatten har 
kartlagts. Detta är olyckligt då det med stor sannolikhet finns många förbättringsåtgärder att göra för att 
även minska industriområdets elanvändning.   
 
I början av arbetet antogs att Boliden AB:s låga elpris skulle vara ett problem vad gäller ekonomisk 
lönsamhet vid implementering av förbättringsåtgärder. Detta har dock inte visat sig vara fallet, då 
föreslagna åtgärder visar på en bra besparingspotential med korta återbetalningstider. Åtgärder som 
innefattar byte av fläktar och installation av varvtalsreglering ger en längre återbetalningstid men kan visa 
sig vara mycket lönsamt i längden då det möjliggör att enkelt kunna ändra drift om det sker förändringar i 
verksamheten. Vid införande av åtgärdsförslag är det viktigt att den sociala aspekten, såsom den termiska 
komforten och inomhusklimatet, inte äventyras. De föreslagna åtgärderna bör inte leda till en oacceptabel 
inomhusmiljö men oavsett vilket är det viktigt att följa upp och kontrollera detta en tid efter åtgärderna är 
införda. 
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De flesta av åtgärderna som föreslås är helt oberoende av varandra och den totala energibesparingen bör 
bli nära summan av alla individuella åtgärders energibesparing. Den enda åtgärd som påverkar vissa andra 
åtgärder är avstängning av värmepannan under sommaren. Detta kommer att leda till en viss minskad 
besparing för de åtgärder som involverar värmeanvändning. 
 
Den specifika värmeanvändningen för ventilation i måleri och blästring är mycket hög, ca 960 
kWh/m2/år. På grund av tidsbrist och svårigheter med att utvärdera tillräckliga luftflöden presenteras 
inget åtgärdsförslag för detta. Det finns inga specifika krav på vilken luftomsättning som är tillräcklig för 
dessa typer av utrymmen. I de fall personalen har friskluftsmasker på under hela arbetet, som är fallet här, 
ska ventilationen dimensioneras med hänsyn till behov av faktorer som sikt, brandfara och utvädringstid. 
För att utvärdera potentialen för sänkta luftflöden behövs därför ett nära samarbete med personalen för 
att testa olika luftflöden och utvärdera faktorer som sikt och utvädringstid för att se om en sänkning är 
möjlig. En annan faktor som påverkar ventilationens värmeanvändning i måleri och blästringsavdelningen 
är luftbehandlingsaggregatens drifttider. På grund av att målning och blästring sker vid oregelbundna 
tidpunkter sätts ventilationen på manuellt och de tidur som används kan enbart ställas in på heltimmar, 
mellan en till fyra timmar. Detta leder till att ventilationen ofta är på en längre tid än vad som är 
nödvändigt. En enkel åtgärd som skulle kunna reducera onödig drifttid, som personalen framfört 
önskningar om, är att installera digitala tidur för att kunna ställa in exakta klockslag för när ventilationen 
ska startas och avslutas. Att reducera drifttiden med 30 minuter per dag skulle leda till en minskad 
energianvändning på 8-10 %. 
 
Fönster, dörrar och portar är i dåligt skick på vissa platser runt industriområdet. Att räkna på 
besparingspotential för åtgärder som innefattar byggnadsskal är svårt och därför har ingen separat åtgärd 
föreslagits. Istället anses det att otäta portar och dörrar bör åtgärdas oavsett återbetalningstid. 
 
 
 

 	



49 
 

8 Slutsats 
Årlig energianvändning på Bolidens industriområdet uppgår till 5 802 MWh, varav 3 584 MWh är värme 
och 2 218 MWh är el. Den specifika energianvändningen uppgår till ca 190 kWh/m2/år för värme och ca 
120 kWh/m2/år för el. Det är svårt att säga huruvida denna energianvändning kan anses vara hög eller 
inte då jämförelse med andra industrilokaler är svårt på grund av olika typer av verksamhet. Oavsett om 
dagens energianvändning kan anses hög eller inte står det klart att det finns en stor potential till 
energieffektiviserande åtgärder, vilket har visats i denna rapport. 
 
Byggnaderna och dess invändiga system är i många fall är föråldrade med dålig tillgång till dokumentation. 
Industriområdet har även en ytterst begränsad energimätning för närvarande vilket har lett till att många 
antaganden har behövt göras. Det råder därför en viss osäkerhet kring resultatet av energikartläggningen, 
vilket läsaren får ta hänsyn till.  
 
En begränsning som gjordes i ett tidigt skede var att fokusera på att kartlägga industriområdets 
värmeanvändning. På grund av det blev kartläggningen av elanvändningen lidande och endast ca 15 % av 
industriområdets elanvändning kunde kartläggas. Trots att energikartläggningen inte kunnat nå den 
önskvärda detaljnivån som var tänkt har ett antal förbättringsåtgärder hittats som visar på stor potential till 
energibesparing med låga återbetalningstider. Störst fokus vid förbättringsåtgärder lades på ventilationens 
värmeanvändning och där kunde stora energibesparingar göras. Många luftbehandlingsaggregat är idag 
överdimensionerade på grund av att de är gamla och installerades då verksamheten i lokalerna var 
annorlunda och krävde större luftflöden. I många andra fall leder bristfällig kontroll och övervakning av 
drift till att luftbehandlingsaggregat körs med onödigt höga luftflöden och tilluftstemperaturer. Det 
faktum att de flesta aggregat har konstant flödesvolym har försvårat möjligheten till att anpassa luftflöden 
till den nuvarande verksamheten. Att modernisera industriområdets ventilationssystem med 
varvtalsreglerade fläktmotorer skulle öka systemets flexibilitet och underlätta vid förändringar i 
verksamhet. 
 
De flesta åtgärder som föreslås är relativt enkla att implementera kräver ingen investering utan rör främst 
förändring i drift. Därför rekommenderas det att Boliden AB i ett inledande skede inför åtgärder utan 
investeringskostnad för att därefter implementera de åtgärder som kräver en investering. De flesta 
åtgärder kan ses som isolerade från varandra och den totala energibesparingen vid införande av samtliga 
åtgärder bör bli nära summan av alla åtgärder och skulle därmed uppgå till ca 650 MWh/år, motsvarande 
en reduktion med 11,2 %. 
 
För att följa upp införda förbättringsåtgärder behöver Boliden AB en utökad energimätning på 
industriområdet. Som läget är idag är det omöjligt att utvärdera enskilda åtgärders utfall om flera åtgärder 
implementeras. En utökad mätning ger en bättre kontroll över energianvändningen och underlättar även 
vid framtida energieffektiviseringsarbeten.  
 
Det faktum att denna energikartläggning kan visa så stor potentiell energireduktion, trots begränsad 
detaljnivå, ger en indikation på den potential som råder bland befintliga byggnader i Sverige. 
Åtgärdsförslagen visar att energikartläggningar är ett kraftfullt och relativt enkelt redskap för att identifiera 
hur energi används och därmed upptäcka brister i utrustning och dess drift. Införandet av lagar relaterade 
till energikartläggningar, som EKL, kan därmed visa sig ha en stor betydelse för Sveriges fortsatta arbete 
mot att minska energianvändningen i framtiden.  
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9 Framtida arbete 
På grund den tidsbegränsning som detta arbete haft har många begränsningar behövt göras. För att få en 
djupare förståelse för energianvändningen på Bolidens industriområde rekommenderas att framtida 
arbeten försöker belysa följande: 
 

• Resultaten från energikartläggningen i detta arbete visar på en elanvändning som är närmast 
orimligt hög för vissa byggnader med tanke på dess verksamhet, t.ex. i Hus 2 och Hus 6. En 
djupare analys skulle kunna visa på en stor potential till minskad elanvändning, alternativt att 
elmätningarna inkluderar poster som är utanför byggnadens systemgräns.  

• Värmeanvändningen för ventilation i måleri och blästringsavdelningen är mycket hög. Det 
föreslås att ett framtida arbete försöker utvärdera vilka möjligheter som finns för att reducera 
denna värmeanvändning. Att utvärdera om dagens volymflöden är onödigt höga kräver att man 
testar olika reducerade volymflöden och sedan utvärderar. En annan möjlighet kan vara att 
minska rummens volym för att på så vis få samma luftväxling i rummen med ett mindre 
volymflöde. 

• På grund av tidsbegränsning kunde inte detta arbete utföra en detaljerad kartläggning av 
industriområdets elanvändning. En djupare analys av industriområdets elanvändning skulle kunna 
visa på ytterligare potential till energieffektiviseringsåtgärder. Speciellt skulle en djupare analys av 
dagens fläktar kunna visa på en stor möjlighet till minskad elanvändning. Med nuvarande 
volymflöden och drifttider i luftbehandlingsaggregat skulle ett genomsnittligt SFP-värde på 2,0 
W/l enligt Boverkets riktlinjer ge en årlig elanvändning för industriområdets fläktar på ca 200 
MWh. Då äldre fläktar, som är fallet här, kan ha SFP-värden på 5-10 W/l innebär detta en 
elanvändning som är 2,5 till 5 gånger så hög. Därför skulle det vara av stort intresse att utvärdera 
de befintliga fläktarnas SFP-värde. 
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Bilagor 
I denna del presenteras tabeller och data som har använts vid energikartläggning och förbättringsåtgärder. 

Bilaga 1 
Årlig värmeanvändning för luftbehandlingsaggregat är i samtliga fall beräknat med Ekvation 6. Om inget 
annat anges är verkningsgrad på värmeåtervinning bestämd med Ekvation 4. Vid olika till och 
frånluftsflöden är Ekvation 5 använd för att bestämma temperaturverkningsgrad för tilluften.  
 

Tabell 22 – Mätmetod för värmeanvändning i luftbehandlingsaggregat 

Aggregat Mätmetod – värmeanvändning 
TA4 Avläsning av luftflöde, temperaturer och 

värmeåtervinningens verkningsgrad från 
driftskärm på aggregat. 

TA5 Luftflöde och temperaturer med uppmätta med 
TSI i luftkanaler. 

VA5 Luftflöde antas vara 50 % högfart och 50 % 
lågfart enligt givna inställningar. Temperaturer 
avlästa på luftkanaler.  

VA6 Luftflöde och temperaturer uppmätta med TSI i 
luftkanaler. 

LA-1 Avläsning av luftflöde, temperaturer och 
värmeåtervinningens verkningsgrad från 
driftskärm på aggregat. 

LA-2 Avläsning av luftflöde, temperaturer och 
värmeåtervinningens verkningsgrad från 
driftskärm på aggregat. 

LA-3 Luftflöden uppmätta med TSI i luftkanaler. 
Temperaturer avlästa från permanenta 
termometrar i luftkanaler. 

VA-2 Frånluftsflöde uppmätt på galler utomhus med 
TSI, sedan jämfört med dimensionerat flöde. 
Temperaturer uppmätta i luftkanaler med TSI. 

TA-101 Luftflöde från tidigare utförda flödesmätningar. 
Temperaturer uppmätta med TSI i luftkanaler, 
samt i vissa fall avlästa på driftskärm. Antaget att 
25 % av tilluft är återcirkulerat i genomsnitt. 

TA-104 Luftflöde från tidigare utförda flödesmätningar. 
Temperaturer uppmätta med TSI i luftkanaler, 
samt i vissa fall avlästa på driftskärm. 

TA-105 Luftflöde från tidigare flödesmätningar. 
Temperaturer uppmätta med TSI i luftkanaler, 
samt i vissa fall avlästa på driftskärm. 

TA-106 Luftflöde från tidigare flödesmätningar. 
Temperaturer uppmätta med TSI i luftkanaler, 
samt i vissa fall avlästa på driftskärm. 

TA-108 Flödesmätningar inte möjliga, utgått från 
aggregatets dimensionerade luftflöde. 
Temperaturer uppmätta med TSI i luftkanaler. 
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TA1 Flödesmätningar av extern ventilationsfirma. 

Temperaturer uppmätta med TSI i luftkanaler. 
TA2 Luftflöde från tidigare utförda flödesmätningar. 

Temperaturer uppmätta med TSI i luftkanaler. 
TA3 Luftflöde från tidigare utförda flödesmätningar. 

Temperaturer uppmätta med TSI i luftkanaler.  

 

Bilaga 2 
Tidsschema för luftbehandlingsaggregat från industriområdets fastighetsskötare. 
 

Tabell 23 – Tidsschema för luftbehandlingsaggregaten på industriområdet 

Aggregat Dagar i drift Drifttider 
TA4 Mån-Fre 07-15 (8 timmar) 
TA5 Mån-Fre 07-15 (8 timmar) 
VA5 Mån-Fre 06-18 (12 timmar) 
VA6 Mån-Fre 06-09 + 15-18 (6 timmar) 
LA-1 Mån-Fre 06-19 (13 timmar) 
LA-2  Mån-Fre 06-18 (12 timmar) 
LA-3 Mån-Fre 07-17 (10 timmar) 
VA-2 Mån-Fre 07-17 (10 timmar) 
TA-105 Mån-Fre 07-16 (9 timmar) 
TA-108 Mån-Fre 07-16 (9 timmar) 
TA1 Mån-Fre 07-17 (10 timmar) 
TA2 Mån-Fre 06-10 + 14-18 (8 timmar) 
TA3 Mån-Fre 06-10 + 14-18 (8 timmar) 

 
Luftbehandlingsaggregat, TA-101, TA-104 samt TA-106 styrs manuellt i samband med målning eller 
blästring och har inget specifikt tidsschema. Personal uppskattar att aggregat TA-101 för blästring är igång 
ca 5 timmar per dag och aggregaten TA-104 och TA-106 för måleri är igång ca 6 timmar per dag. 
 

Bilaga 3 
Okulär besiktning för att uppskatta elanvändning för belysning. Hus 1 och Hus 7 har en viss installerad 
effekt, men på grund av den låga aktivitet som råder i byggnaderna anses den försumbar. 
 

Tabell 24 – Antal ljuskällor och installerad effekt i respektive byggnad 

Byggnad Antal ljuskällor Installerad effekt (kW) 
Hus 2 45 3,0 
Hus 3 116 12,5 
Hus 4 152 6,4 
Hus 5 1 086 75,1 
Hus 6 468 27,9 

 


