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Förord	  
Studien är utförd under vårterminen 2015 i form av examensarbete på högskoleingenjörsnivå 
med omfattningen 15 hp. Examensarbetet är utfört som avslutning på tre års utbildning på 
programmet energisystemingenjör hos Högskolan i Gävle. Arbetet presenteras i form av 
denna rapport samt muntlig presentation. Samarbetspartner har i studien varit ÅF, vilka har 
försett studien med data.  
 
Ett stort tack riktas först och främst till Ingunn Opheim, handledare hos ÅF. Stort tack för 
uppdrag och handledning. Jag vill även tacka övriga medarbetare hos ÅF för tips och 
inspiration.  
Handledare på Högskolan i Gävle, Nawzad Mardan, har bidragit med ovärderlig hjälp och 
rådgivning kring studien. Tack för stort engagemang, stöd och vägledning.  
  



 

 

Sammanfattning	  
Världen står inför stora utmaningar där energibehovet ständigt ökar i takt med den globala 
ekonomin. Något de flesta människor idag känner till är kopplingen mellan energianvändning 
och negativ påverkan av miljö samt klimat.  
 
Sveriges industrier står inför stora utmaningar med ständigt växande global marknad. Följder 
blir tuffare konkurrenssituation för många företag. Konkurrenssituationen medför att företag 
flyttar sin verksamhet till länder med lägre produktionskostnader. Kostnader vilka i Sverige 
har ökat väldigt mycket de senaste decennierna. För att stoppa utflyttning av 
industriverksamhet krävs stora effektiviseringar i industriföretags energianvändning och 
förändring av attityd gentemot energianvändning. 
 
Studien vilken ligger till grund för rapporten utfördes med energikartläggning av en lokal hos 
ståltillverkaren Ovako Sweden AB i Hofors. Lokalen där energikartläggningen utförts 
innehåller en process kallad betning. Kartläggningen grundas på data erhållna av ÅF, vilka 
även har varit samarbetspartners i studien. 
 
Väldigt stora mängder energi används i lokalen, närmare bestämt 14 000 MWh. Störst andel 
energi går till produktionsprocesser i form av ånga och elektricitet. Ånganvändning står för 8 
500 MWh medan elektricitetsanvändning uppgår till 4 500 GWh. För ånga kan 
kostnadsminskning med 60 % implementeras. Elektricitetskostnader kan med föreslagna 
metoder minskas med uppskattningsvis 14 %.  
 
För uppvärmning av lokalen beräknades användningen uppgå till 2 500 MWh. Användning av 
uppvärmningsenergi kan minskas drastiskt då byggnaden är väldigt dåligt isolerad och 
använder mycket energi till uppvärmning. Vid införande av samtliga föreslagna åtgärder för 
uppvärmning sparas totalt 95 % av uppvärmningskostnader  



 

 

Nomenklatur	  
Produktionsprocess – Process vilken är absolut nödvändig för produktion [1]. 
 
Stödprocess – Process vilken stödjer produktionsprocess, är dock inte direkt nödvändig för 
produktion [1]. 
 
Energieffektivisering – Minskning av energianvändning utan påverkan på produktion [2]. 
 
Energikartläggning – ”En energikartläggning syftar till att identifiera energianvändning i en 
byggnad, fabrik, process eller utrustningssystem och identifierar möjligheter till besparing” 
[3].  
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1 Inledning 
 
1.1 Bakgrund 
Världen står inför stora utmaningar med ständigt ökande energibehov i takt med den globala 
ekonomin. De flesta människor känner till att energianvändning är kopplat till negativ 
påverkan av miljö och klimat. Påverkan, vilken sker genom utsläpp av föroreningar, 
växthusgaser, skövling av känslig regnskog, med mera. 
 
Energianvändningen uppgick 2013 för hela världen till 149 000 TWh. I utvecklingsländer har 
energianvändningen de senaste decennierna ökat med ansenlig mängd per capita. Användning 
per capita håller i de flesta utvecklingsländer dock fortfarande en låg nivå relativt Sverige. I 
många industriländer sker en annan utveckling. En utveckling där ekonomisk tillväxt ökar 
snabbare än användning av energi ökar. Det är en utveckling vilken tyder på att sambandet 
mellan ökad ekonomisk tillväxt och användning av energi minskar. Trenden, med 
kombination av dessa effekter, pekar mot att energianvändning kommer öka med 1,6 % per år 
fram till 2030. Det är jämfört med dagens användning en ökning med 45 % [4]. 
 
I Sverige 2013 tillfördes totalt 563 TWh energi [5]. Det är 0,4 % av hela världens användning. 
Av tillförd energi härleds störst andel energi till kärnkraft, råolja och råoljeprodukter samt 
biobränsle (se figur 1). Hela 190 TWh av tillförd energi tillskrivs förlust och annan 
användning. Att förlusterna är av sådan dignitet beror på den låga verkningsgrad svenska 
kärnkraftverk har. Av förnyelsebara energikällor bidrar biobränsle med störst andel energi. 
Därefter kommer vattenkraft, vilken historiskt sett har varit en viktig energikälla för Sverige. 
 
 

 
 
Figur 1. Energitillförsel Sverige (2013). Hämtat från energimyndigheten.se. 
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Slutlig energianvändning i Sverige var 2013, 373 TWh. Slutlig användning är användning 
vilken tillkommer marknad efter bland annat förluster (se figur 2). Industrin för stor andel av 
den energin, närmare bestämt 38 % [5]. 
 
 

 
Figur 2. Slutanvänd energi Sverige (2013). Hämtat från energimyndigheten.se. 
 
 
Energianvändningens koppling till negativa effekter för miljön har tidigare nämnts. De flesta 
länder har olika myndighetsprogram för ökad energieffektivisering. Även EU har satt mål för 
medlemsländer gällande energianvändning. Andra åtgärder för ökad effektivitet i användning 
av energi är olika certifikat från organisationer och myndigheter.  
 
Sveriges industrier står idag inför stora utmaningar med ständigt växande global marknad. 
Följderna från globalisering blir bland annat hårdare konkurrensmässig situation för många 
företag. Konkurrenssituationen medför att företag flyttar sin verksamhet till länder med lägre 
produktionskostnader. Kostnader vilka i Sverige har ökat väldigt mycket de senaste 
decennierna. Främst är det energipriserna som ökat. Exempelvis har priset industriföretag 
betalar för el mer än dubblerats sedan mitten på nittiotalet [6]. 
 
Om Sverige ska lyckas behålla nuvarande industriverksamhet stundar en framtid med 
energieffektiviseringar i centrum. Det naturliga för minskad energianvändning är 
effektivisering av nuvarande system. Vinster för företag vilka aktivt arbetar med 
effektiviseringar är ökad konkurrenskraft och ökad miljövänlighet. 
 
Studien utfördes som en energikartläggning av byggnad hos ståltillverkaren Ovako Sweden 
AB i Hofors. Ovako tillverkar i Hofors gjöt, rör och ring av stål. Stål huvudsakligen bestående 
av återvunnet skrot. Anläggningen har kapacitet att producera 500 000 ton/år [7]. Lokalen där 
energikartläggningen utförts innehåller en process kallad betning. Kartläggningen har utförts i 
samarbete med ÅF, där kartläggning har utgått från datainsamling erhållen från ÅF. 
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1.2 Energieffektivisering 
Definition av energieffektivisering kan tolkas på flera sätt. I det här arbetet betraktas 
energieffektivisering som minskning av energianvändning utan försämring av produktion [2]. 
Energieffektivisering sker huvudsakligen på tre sätt, effektivare teknologi, byte av 
energibärare eller mer energieffektivt beteende [8]. 
 
Mer energieffektiv teknik innebär att en maskin utför samma arbete med mindre tillförd 
energi. Exempel på energieffektivare tekniker är varvtalsstyrning av motorer, ekonomiser och 
energieffektivare motorer. Varvtalsstyrning gör att motorer inte behöver köras på full 
kapacitet konstant, effekten styrs istället efter behov. Ekonomiser tar tillvara på energi i 
rökgaser, där överförs energin till exempelvis inkommande vatten. Energieffektivare motorer 
är motorer där förluster genom exempelvis friktion och omvandling minimerats [9]. 
 
Byte av energibärare innebär att energimediet byts ut. Till exempel kan en panna vilken eldas 
med olja byta bränsle till pellets eller pelletspulver. Byte av energibärare kan innebära en 
kostnad då system för hantering av exempelvis bränsle måste förändras. 
 
Mer energieffektivt beteende styrs genom energiledning i företag, politiska åtgärder samt 
hushållning. Energiledning i företag betyder idag väldigt mycket. Företagsledning har för mer 
energieffektivt beteende väldigt stort ansvar, då de kan påverka väldigt mycket genom 
beslutsfattande. Huvudsakligt uppdrag för energiledning är minskning av kostnader utan 
försämring av produktion och kvalitet. Det finns tre väsentliga energiledningsmetoder: 
energikartläggning, hushållning samt utbildning för energieffektivisering [9]. 
 
Huvudsyftet med energikartläggning är att hitta åtgärder vilka sänker energikostnader för 
företaget utan att påverka produktion [10]. Även hushållning faller in under energiledning då 
företagsledningen bör föregå med gott exempel vid hushållning av energi och kan fatta beslut 
om förbättrad hushållning. Energieffektiviseringskurser och utbildning inom området är 
viktiga för att öka medvetenhet hos personer involverade i produktion eller företagsledning 
[9].  
 
För mer energieffektivt beteende har EU satt mål. Målet är minskning av CO2-utsläpp med 20 
%, förnyelsebar energi ska utgöra minst 20 % av energitillförsel och energieffektiviteten ska 
öka med 20 % [11]. Ökning av energieffektivitet ska ske jämfört med 2008 års nivåer [12]. 
Mål för energieffektivitet bedöms inte Sverige kunna uppnå. Hälften bedöms mer rimligt. 
Tillförd energi i Sverige beräknas bestå 2020 av 50 % förnyelsebar energi, vilket anses 
kompensera luckan i uppfyllande av mål [13].  
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Även Sverige har vidtagit en rad åtgärder för stimulering av energieffektiviseringar. Exempel 
på politiska åtgärder i Sverige är energikartläggningsprogrammet och programmet för 
energieffektivisering i energiintensiva företag (PFE). Energikartläggningsprogrammet gick ut 
på subventionering av energikartläggningar [14]. PFE innebar frivilligt men bindande avtal 
över fem år där främst elanvändning syftades till att effektiviseras. Avtalet inkluderade 
införande av ISO 50 001 [15]. 
 
ISO 50 001 är exempel på certifikat vilket är en av huvudorsakerna till utförd studie på 
Ovako. Det är ett certifikat i form av ett energiledningssystem, vilket kan framföras som ett 
kundkrav. Kärnan i certifikatet är att utforma policy för effektiv energianvändning. Utformad 
policy ska uppnås genom målsättning och uppföljning av satta mål. Syftet med certifieringen 
är att energiaspekten ska genomsyra samtliga beslut, mätningar av användning samt bidra till 
ständig förbättring [16]. 
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1.3 Objektbeskrivning 
Analysen har utförts på en industrilokal hos Ovako i Hofors med betningsprocess. 

1.3.1	  Studerad	  industrilokal	  
Undersökt lokal hyser en process kallad betning. Processen förklaras ingående i 
nästkommande avsnitt. Byggnadens area mäter 1500 m2 och värms i huvudsak av fjärrvärme 
samt marginell del el. Uppvärmning sker via ventilationsaggregat. Det sker ingen återvinning 
av värme i lokalen då till- och frånluftsaggregat är separerade från varandra. Uppvärmning 
regleras med termostat där tilluftstemperaturen styrs mot yttertemperatur. Byggnaden har 
väggar av tegel, tak av plåt och en golvplatta av betong. Lokalen har även två stora portar för 
transport av material till process. Byggnaden är uppdelad i stora salen och övriga utrymmen. 
Stora salen är där betningsprocessen äger rum. Övriga utrymmen är de utrymmen vilka i figur 
3 syns på byggnadens högra långsida.  
 

 
Figur 3. Överblicksbild av undersökt objekt. Hämtat från Google maps 2015-04-21. 

 

1.3.2	  Betningsprocess	  	  
Produktionsprocessen är av kemiskt slag, där syftet är avlägsnande av oxidationsbeläggning 
på behandlat stål. Beläggning av den här sorten uppstår vid varmformning eller annan 
värmebehandling. Avlägsnandet av beläggning åstadkommes genom att stål doppas i så 
kallade betbad. I betbaden finns svavelsyra. Det finns även några bad med vatten. Svavelsyra 
är det ämne vilket avlägsnar oxidbeläggning. Vattnet värmer materialet före syrabehandling 
samt tvättar materialet före och efter svavelsyrabehandlingen. Vatten samt svavelsyra värms 
med mättad ånga vid 8 bar. I processen bildas restämnen, syran behöver då renas från dessa 
restprodukter. Rening sker i en regenereringsprocess vilken använder ånga.  
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1.4 Syfte  
Studie ska bidra med ökad förståelse för användning av energi i specifika byggnader inom 
industrisektorn. Undersökt byggnad är vanligt förekommande i tillverkningsindustri. Studie 
syftar till att ge ökad förståelse genom rapport där en analys av energiflöden i byggnad utförs. 
Analys genomförs i form av energikartläggning med åtgärdsförslag för energieffektivisering. 
Mängd total använd energi samt hur energi fördelar sig i olika delar av fastighet och process 
representeras i energikartläggning. Från resultat av kartläggning kommer åtgärdsförslag 
presenteras med möjliga energieffektiviseringar. Rapport utgår från data erhållen av ÅF. 
Syftet ska tillgodogöras med följande frågeställningar: 

• Hur mycket energi används? 
• Hur är energi fördelad? 
• Var och hur kan energi möjligtvis sparas?  
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2 Metod 
Studien är främst utförd i kvantitativ form. Kvantitativ metod betyder att uppmätta och 
bestämda data analyseras. Alternativet till kvantitativ studie är kvalitativ studie, vilket innebär 
utredning av hur eller varför. En studie är dock sällan enbart kvantitativ eller kvalitativ. 
Utförd studie är framförallt av kvantitativ art, men innehåller även kvalitativa inslag [17]. 
 
I utförd studie har frågeställning analyserats. Frågor om mängd använd energi samt hur energi 
fördelas har mestadels utförts i form av kvantitativ undersökning. Skäl till att frågor betraktas 
vara av kvantitativ metod är att svar formulerades av kvantifierbara data. Hur energi fördelas 
innehåller även kvalitativ del, då allokering av energi lokaliseras. 
  
Även frågan, var och hur energi kan sparas, innehar både kvantitativt samt kvalitativt 
angreppsätt. Kvantitativ del av frågeställning kan tolkas genom perspektivet att data från 
datainsamling studeras. Besparingspotential redovisas utifrån frågeställningen i form av 
procentuellt sparad energi alternativt minskad kostnad. Kvalitativ del i frågeställning består av 
hur energi sparas samt var energi sparas. Frågan medför analys av lokalens uppbyggnad. 
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2.1 Energikartläggning 
Energikartläggning är ett begrepp för beskrivning av en mängd energirelaterade funktioner. I 
energikartläggning studeras byggnader för förbättrande av energiprestanda. Sedan starten av 
den industriella eran har energikartläggningar varit aktuellt. Undersökningar genomförs på 
bostäder, industriella och kommersiella byggnader [3]. Huvudsyftet med energikartläggning 
inom industri, vilket är området för studien, är att hitta åtgärder vilka sänker energikostnader 
utan att påverka produktionen [10]. Kartläggning kan fokusera på specifika delar av 
byggnader, bestämd utrustning eller isolerade processer. Miljöaspekter kan även inkluderas i 
dessa arbeten.  
 
Kartläggning kan vara del av underlag till ombyggnationer, omförhandling av energikontrakt, 
certifiering, politiska styrmedel eller lagar, företags energiplanering samt underlag för 
finansiering och projekt [3].  
Med kartläggning kan eventuella investerare få insyn i verksamheten samt avgöra om 
investering är aktuell. Kartläggning gör företag mer transparenta och korruption upptäcks 
enklare [10]. 
 
Grundläggande definition för energikartläggning lyder enligt följande: ”en energikartläggning 
syftar till att identifiera energianvändning i en byggnad, fabrik, process eller 
utrustningssystem och identifierar möjligheter till besparing” [3].  
 
Alla kartläggningar består av följande tre delar [3]: 

1. Datainsamling. Undersöker var och hur objektets användning av energi ska kartläggas. 
Utforskar även kostnad och utnyttjandegrad av energi. 

2. Dataanalys. Möjliga besparingsåtgärder identifieras. 
3. Rekommendationer. Rapport vilken presenterar kartläggningens fynd, 

förbättringsområden och rekommenderade åtgärder med någon form av ekonomisk 
motivation till utförande av dessa. 

  
Syftet med kartläggningen kommer att diktera val av energikartläggning. Det är viktigt för 
personal i energibransch med medvetenhet om nivåer av kartläggningar, så rätt kartläggning 
för rätt projekt väljs. Då sparas tid och onödig komplexitet undviks. 
Budget, komplexitet i fastighet och dokumentation dikterar villkoren för vilken nivå 
kartläggning utförs på. Kartläggning delas upp i preliminär, generell och detaljerad 
kartläggning [3]. 
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Simplast och billigast möjlig nivå av energikartläggning är preliminär kartläggning. Fokus 
hamnar då på överblicksbild av struktur, utrustning och eventuell process. Syftet med rapport 
i preliminär kartläggning består av belysande av energikostnader och identifiera slöseri. 
Utförs framförallt av följande anledningar [9]: 

• Försäkring om lednings engagemang. 
• Upplysa organisation om energianvändning. 
• Uppskatta besparingspotential. 
• Identifiera genomförbara och enkla åtgärder. 
• Lokalisera omedelbara åtgärder till ingen eller låg kostnad. 
• Identifiera områden för vidare utforskning. 

 
Undersökning baseras på basal information om företagets energianvändning. Möjligtvis utförs 
fåtalet mätningar av enklare slag. Rapport av preliminär nivå håller ur formellt perspektiv 
enkel standard. Vid indikering av möjligheter till vidare effektivisering kan preliminär 
kartläggning verka som underlag till mer avancerad kartläggning [3].  
 
Generell kartläggning bygger vidare på ovan nämnda metod till att inkludera insamling av 
mer detaljerad information om byggnadens operativa verksamhet. Mer detaljerad utvärdering 
av energibesparingsåtgärder utförs [9]. Datainsamling inkluderar i detta fall utnyttjandegrad, 
energianvändningsprofil och specifik mätning [3]. Räkningar för energianvändning samlas in 
för att utforma en profil för byggnadens användning av energi. Mätning av specifik 
energianvändning för processer eller maskiner vilka är stora användare för komplettering av 
insamlade räkningar. Djupgående intervjuer med operativ personal genomförs för förståelse 
om processer och hur variation i processer sker ur energiperspektiv [9]. Finansiell analys 
utförs likaså av möjliga åtgärder för att se om de uppfyller företagets finansiella krav gällande 
investering. Ger även förslag på områden för vidare studier [3].  
 
Mest komplett och tidskrävande variant, det är detaljerad kartläggning. Ytterligare fördjupad 
datainsamling med mer detaljerade modeller, utökad finansiell analys samt mer detaljerad 
rapportering av kartläggningen. Inköp av energi och utnyttjandegrad identifieras, mäts, 
dokumenteras och utvärderas för inkludering i slutrapport. Tekniskt sett ska rapport av 
detaljerad nivå inkludera all energianvändning och energikostnad för undersökt objekt. Varje 
del och process av byggnad ska inkluderas och analyseras för möjliga förbättringar [3].  
 
Analysfas inkluderar ofta modellering av total användning och för samtliga åtgärdsförslags 
besparingspotential. Finansiell analys i detaljerad nivå använder framförallt återbetalningstid 
för att avgöra om åtgärderna uppfyller eventuella investeringskrav. Uppföljning och vidare 
konsultation bör utföras för säkerställande av utförande av åtgärder samt korrekt 
genomförande. Detaljerad nivå är ofta motiverad vid speciell finansiering, krav vid 
myndighetsanslag, projektfinansiering och dokumentation eller bemötande av företags krav 
beträffande energianvändning eller energieffektivitet [3]. 
 
Genomförd studie har utförts med ambition att utföra detaljerad energikartläggning.  
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2.2 Datainsamling 

2.2.1	  Insamling	  av	  data	  
Data har erhållits från handledare på ÅF i form av Excelfil och diverse dokument beskrivande 
byggnadens energianvändning. Data har uppmätts med följande utrustning: 

• GTH 1160, Armatherm. Termoelement vilken mäter temperatur med upplösning 0,1 
°C inom intervallet -50 °C till +1150 °C [18].  

• TSI modell Velocicalc plus 8385. Varmtrådsanemometer för mätning av luftflöde. 
Beräknar luftflöde utifrån hastighet, tryck och kanalstorlek bland annat. Felmarginal i 
mätning är enligt ± 3 % av avläsning eller ± 0,015 m/s [19]. 

• F09, Chauvin Arnoux. Strömtång, vilken mäter elektrisk effekt. Mäter effekt i 
intervallet 5 W till 240 kW vid mätning av ström och spänning [20]. 

• Elspindel 2.X, Bilius mätteknik. Dosa vilken loggar och samlar data från flera tänger. 
Genom loggning kan elektrisk energi för uppmätt objekt beräknas [21]. 

• Elspindel 6.03, Bilius mätteknik. Programvara där loggad data från dosa överförs till 
dator [21]. 

2.2.2	  Inspektion	  	  
Det har gjorts besök på plats för aktuell byggnad även om data har varit kända. Besök har 
genomförts för känsla och förståelse för lokalens uppbyggnad och process.  
 
2.3 Beräkningar 
All behandling av data har utförts via Microsoft Excel. Djupare förklaring av utförda 
beräkningar sker i kapitel 3, teori. Programmet sektionsdata har använts för beräkning av 
kostnad för tilläggsisolering.  
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2.4 Litteraturstudie 
En del i vetenskapliga studier är litteraturstudie. Det betyder att artiklar studeras, 
sammanställs och refereras till. Litteraturstudie utförs för att utforska tidigare liknande studier 
och därmed implementera erkända fakta för att underbygga studiens trovärdighet. 
 
Arbetet med sökande efter artiklar började i samsökningsdatabasen Discovery, vilken 
Högskolan i Gävle tillhandahåller. Discovery söker igenom databaser med vetenskapliga 
publikationer Högskolan i Gävle har tillgång till och sammanställer tillgängliga resultat. 
Studien inleddes med sökningar vilka gav en bred bas av resultat. Använda sökord var främst 
energy, efficiency, measures, audit samt survey i varierande kombination. Anledning till 
breda sökningar var för lokalisering av artiklar vilka generellt betraktade energi samt liknande 
studier. 
 
Sökningar begränsades i senare skede genom att utöka sökord till industry, industrial, 
buildings, steel samt Sweden. Sökningar kombinerades tillsammans med tidigare nämnda 
sökord i varierande konstellationer för att ge varians av artiklar. Samtliga sökningar utfördes 
på engelska då det gav en avsevärt större mängd resultat. För större förståelse för vissa lagar, 
termer och förkortningar samt statistik har i första hand energimyndighetens hemsida brukats. 
Då information inte funnits hos energimyndigheten har sökningar gjort över internet där 
trovärdiga källor har valts ut. 
 
2.5 Avgränsningar  
Arbetet avgränsas främst till fokusering av byggnadens stödprocesser. Det kommer inte att 
utföras någon form av optimering av produktionsprocesser. Åtgärder vilka tages fram önskas 
vara av enkel teknisk nivå samt ha en kort återbetalningstid. Miljöaspekt från 
energianvändning kommer inte utforskas i rapporten. Vid beräkning av transmissionsförluster 
kommer en grov uppskattning göras av de olika byggnadsdelarnas värmemotstånd. 
Värmeförluster genom ofrivillig ventilation är inte utredd. Där har ett värde uppskattas med 
avseende på byggnadens portar. Även värde för värme från interna värmekällor har 
uppskattats. Ingen laststyrning av processen kommer heller att beaktas. Samtliga energipriser 
är baserade på ett medelvärde för aktuellt energislag, då ingen tillgång till avtal för el, 
fjärrvärme eller ånga har erhållits. 
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3 Teori  
Teori kring de beräkningar utförda i studie. Aktuellt kapitel redovisar formler för utförda 
beräkningar samt teckenförklaring.  
 
3.1 Uppvärmning 
För beräkning av värmebehov för objekt, behöver kännedom om existerande värmeförluster 
samt gratisvärme erhållas. Kännedom om gradtimmar är nödvändigt vid beräkning av 
värmebehov betraktat på årsbasis. Effekt för gratisvärme samt värmeförluster av olika slag 
redovisas och förklaras närmre i kommande avsnitt: effektbalans och energiberäkning (3.1.1).  

3.1.1	  Effektbalans	  och	  energiberäkning	  
För kännedom om värmeanvändning bör värmelaster i form av effekter i byggnad beräknas. 
Energiberäkning kan göras med gradtimmar alternativt en beräkning mot uteluftens 
medeltemperatur. Alternativet med gradtimmar är betydligt mer noggrant. Därför har 
gradtimmar valts till beräkning av energianvändning för uppvärmning [22]. 
 
Första steget var identifiering av befintliga värmeeffekter. Balansekvationen för undersökt 
byggnad är enligt formel [22]:  
 

𝑃! + 𝑃! = 𝑃! + 𝑃! + 𝑃!" 

 

𝑃! = 𝑡𝑖𝑙𝑙𝑓ö𝑟𝑑  𝑣ä𝑟𝑚𝑒  𝑓𝑟å𝑛  𝑣ä𝑟𝑚𝑒𝑠𝑦𝑠𝑡𝑒𝑚   𝑊  

𝑃! = 𝑡𝑖𝑙𝑙𝑓ö𝑟𝑑  𝑣ä𝑟𝑚𝑒  𝑣𝑖𝑎  𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑣ä𝑟𝑚𝑒  (𝑊) 

𝑃! = 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝑠𝑓ö𝑟𝑙𝑢𝑠𝑡𝑒𝑟   𝑊  

𝑃! = 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑖𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑓ö𝑟𝑙𝑢𝑠𝑡𝑒𝑟  (𝑊)  

𝑃!" = 𝑜𝑓𝑟𝑖𝑣𝑖𝑙𝑙𝑔𝑎  𝑣𝑒𝑛𝑡𝑖𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑓ö𝑟𝑙𝑢𝑠𝑡𝑒𝑟  (𝑊) 

 

Ovanstående ekvation visar balansen i värmeeffekt. Vänstra ledet i ekvationen är tillförd 
värme. Högra ledet står för förluster vilka tillförd värme måste kompensera för att jämvikt ska 
uppnås. Effekt för transmissionsförluster samt ventilationsförluster bestämdes med givna data 
och enklare antaganden. Ofrivillig ventilation är mer svårbestämd. Den baseras därför även 
den på vissa antaganden. Effekt av solljus har försummats då effekt av den i detta fall knappt 
existerar i och med att antal fönster är obefintliga. Även effekt från internvärme var tvungen 
att uppskattas.  
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Vid energiberäkning med gradtimmar används specifik förlustfaktor, vilken utvecklas i 
följande undersektioner. Formel för beräkning av uppvärmningsenergi är [22]: 
 

𝐸!""# = 𝑄!"! ∙ 𝐺! 

𝐸!""# = 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖  𝑡𝑖𝑙𝑙  𝑢𝑝𝑝𝑣ä𝑟𝑚𝑛𝑖𝑛𝑔 

𝑄!"! = 𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑘  𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙  𝑓ö𝑟𝑙𝑢𝑠𝑡𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟  
𝑊
𝐾

 

𝐺! = 𝑔𝑟𝑎𝑑𝑡𝑖𝑚𝑚𝑎𝑟  (°𝐶ℎ) 

 

Total specifik värmeförlustfaktor summeras från flera olika förlustfaktorer i objekt. 
Gradtimmar räknas ut från tabell beroende av villkor förklarade längre ned i kapitlet. Genom 
att addera värmeförlustfaktorer av olika slag identifierade i fastighet erhålls total 
värmeförlustfaktor [22].  

𝑄!"! = 𝑄! + 𝑄! + 𝑄!" 

𝑄! = 𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑘  𝑣ä𝑟𝑚𝑒𝑓ö𝑟𝑙𝑢𝑠𝑡𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟  𝑣𝑖𝑑  𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛  
𝑊
𝐾

 

𝑄! = 𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑘  𝑣ä𝑟𝑚𝑒𝑓ö𝑟𝑙𝑢𝑠𝑡𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟  𝑣𝑖𝑑  𝑣𝑒𝑛𝑡𝑖𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛  
𝑊
𝐾

 

𝑄!" = 𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑘  𝑣ä𝑟𝑚𝑒𝑓ö𝑟𝑙𝑢𝑠𝑡𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟  𝑣𝑖𝑑  𝑜𝑓𝑟𝑖𝑣𝑖𝑙𝑙𝑖𝑔  𝑣𝑒𝑛𝑡𝑖𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛  
𝑊
𝐾

 

 

All värmeförlustfaktor är i form av effekt per grad. Värmeförlustfaktor motsvarar 
effektförlust, vilken tidigare behandlats, dividerad med temperaturskillnad för respektive 
effektförlust.  
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Formel för beräkning av gradtimmar lyder enligt följande [22]: 
 

𝐺! = (𝑇! − 𝑇!"#) ∙ ∆𝑡
!"#$

!!!

 

 
𝑇! = 𝑔𝑟ä𝑛𝑠𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟  (°𝐶) 

 
𝑇!"# = 𝑚𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑛  𝑢𝑡𝑒𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟   °𝐶  

 
∆𝑡 = 𝑡𝑖𝑑  (𝑠) 

 
Ekvationen kan tolkas som summa av temperaturskillnad mellan högsta temperatur där 
uppvärmning är nödvändig och momentan utetemperatur multiplicerat med tiden för varje 
uppvärmningstimme. Gränstemperaturen är högsta temperatur då uppvärmning måste ske. 
Beräkning av gränstemperatur utförs genom [22]: 
 

𝑇! = 𝑇! −
𝑃!
𝑄!"!

 

 
𝑇! = 𝑖𝑛𝑛𝑒𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟   °𝐶    

 
𝑃! = 𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡  𝑓𝑟å𝑛  𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣ä𝑟𝑚𝑒  (𝑊) 

 

𝑄!"! = 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙  𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑘  𝑣ä𝑟𝑚𝑒𝑓ö𝑟𝑙𝑢𝑠𝑡𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟  
𝑊
𝐾

 

 
Beräkning av gradtimmar har i detta fall inte genomförts med angiven formel för beräkning 
av gradtimmar. Formel för beräkning av gradtimmar har redovisats här för att ge förståelse för 
vad gradtimmar betyder. Värden för gradtimmar har hämtats från tabell med 
normalårstemperatur samt gränstemperatur. Normalårstemperatur har bestämts till 4,4 °C [22], 
vilken är temperatur gällande för Gävle. Gävle är den ort bland tillgängliga tabellvärden 
vilken är närmast belägen Hofors. Värdet för gradtimmar har interpolerats fram då värden i 
tabell är redovisade per hel grad. 
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3.1.1.1	  Transmission	  
Beräkning av transmissionsförluster utförs med följande formel [22]: 
 

𝑃! = 𝑄! ∙ (𝑇! − 𝑇!"#) 
 

𝑇! = 𝑖𝑛𝑛𝑒𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟  (°𝐶) 
 

𝑇!"# = 𝑔𝑒𝑛𝑜𝑚𝑠𝑛𝑖𝑡𝑡𝑙𝑖𝑔  𝑢𝑡𝑒𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟  𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟  𝑒𝑡𝑡  å𝑟  (°𝐶) 
 

 
Utetemperaturens medelvärde har bestämts till 5 °C för platsen i samtliga beräkningar [23]. 
Vissa antaganden har varit nödvändiga att genomföra för uträkning av effekten från 
transmission. Väggarnas material och byggnadens area har varit känt, medan måtten för 
väggarna inte har varit kända. Genomsnittlig höjd för lokalen har antagits till 12 meter. 
Utifrån byggnadens area har antagande om kvadratisk byggnad utförts. Antaganden om 
byggnadens geometri har gjort på grund av att mått för byggnaden inte kunnat erhållas. 
Antagandet om kvadratisk byggnad leder till möjlighet för bestämning av väggarnas längd. 
Beräkning för detta utfördes på följande vis: 
 

𝐴 = 𝐿! → 𝐿 = 𝐴 
 
Utifrån formel ovan och antagande om takhöjd har area för väggar, golv och tak bestämts. 
Material för respektive byggnadsdel har varit känt. Genom kännedom av material bestämdes 
𝑈!, värmegenomgångstal, för varje byggnadsdel. För beräkning av 𝑈! behövs värde för 
värmekonduktivitet samt tjocklek. Värde för värmekonduktivitet hämtas från tabell i bilaga 1, 
liksom nedanstående två formler. Utifrån kännedom om värmekonduktivitet samt 
materialtjocklek kan sedan 𝑅, värmeresistans, räknas ut enligt följande: 
 

𝑅 =   
𝑑
𝜆 

 

𝑅 = 𝑏𝑦𝑔𝑔𝑛𝑎𝑑𝑠𝑑𝑒𝑙𝑠  𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑠  
𝑚!𝐾
𝑊

 

 

𝜆 = 𝑣ä𝑟𝑚𝑒𝑘𝑜𝑛𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑒𝑡  𝑓ö𝑟  𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙  
𝑊
𝑚𝐾

 

 
𝑑 = 𝑏𝑦𝑔𝑔𝑛𝑎𝑑𝑠𝑑𝑒𝑙𝑠  𝑡𝑗𝑜𝑐𝑘𝑙𝑒𝑘 (m) 
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Värmegenomgångstalet, 𝑈!, beräknas sedan med inverterad resistans. Den totala resistansen 
för en byggnadsdel är materialets resistans 𝑅 adderat med olika övergångsmotstånd. 
 

𝑈! =   
1

(𝑅!" + 𝑅 + 𝑅!")
   

 

𝑅!" = 𝑖𝑛𝑟𝑒  𝑣ä𝑟𝑚𝑒ö𝑣𝑒𝑟𝑔å𝑛𝑠𝑚𝑜𝑡𝑠𝑡å𝑛𝑑  
𝑚!𝐾
𝑊

   

 

𝑅!" = 𝑦𝑡𝑡𝑟𝑒  𝑣ä𝑟𝑚𝑒ö𝑣𝑒𝑟𝑔å𝑛𝑔𝑠𝑚𝑜𝑡𝑠𝑡å𝑛𝑑  
𝑚!𝐾
𝑊

 

 
De temperaturer vilka använts för beräkning av transmissionseffekt är innetemperatur 
subtraherat med genomsnittlig yttertemperatur. Effekten representerar då medeleffekt i fallet 
med beräkning mot yttre medeltemperatur.  
 
Beräkning av specifik värmeförlustfaktor vid transmission utfördes med summering av 
samtliga byggnadsskalets delars värmegenomgångstal multiplicerat med dess area [22].  
 

𝑄! = 𝑈!

!

!!!

∙ 𝐴! 

𝑈! = 𝑣ä𝑟𝑚𝑒𝑔𝑒𝑛𝑜𝑚𝑔å𝑛𝑔𝑠𝑡𝑎𝑙  𝑓ö𝑟  𝑏𝑦𝑔𝑔𝑛𝑎𝑑𝑠𝑑𝑒𝑙     
𝑊
𝑚!𝐾

    

𝐴! = 𝑏𝑦𝑔𝑔𝑛𝑎𝑑𝑠𝑑𝑒𝑙𝑒𝑛𝑠  𝑎𝑟𝑒𝑎   𝑚!  

 

Ekvationen är snarlik ekvation använd tidigare för effekt i transmissionsförluster. Skillnaden 
är att ingen hänsyn tas till temperaturskillnad.  
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3.1.1.2	  Ventilation	  
Förlusteffekt med ventilation är effekt av den luft som ventileras bort. Ekvation för effekt från 
ventilation är [22]: 
 

𝑃! = 𝜌 ∙ 𝑐! ∙ 𝑞! ∙ (𝑇! − 𝑇!"##) 
	  

𝜌 = 𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑒𝑡  𝑓ö𝑟  𝑙𝑢𝑓𝑡  
𝑘𝑔
𝑚! 	  

	  

𝑐! = 𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑘  𝑣ä𝑟𝑚𝑒𝑘𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑒𝑡  𝑓ö𝑟  𝑙𝑢𝑓𝑡  
𝑊𝑠
𝑘𝑔 ∙ 𝐾

	  

	  

𝑞! = 𝑣𝑜𝑙𝑦𝑚𝑓𝑙ö𝑑𝑒  
𝑚!

𝑠
	  

	  
Värdet för effekten betraktas som medeleffekt. I aktuellt fall blir effekt negativ då tilluften, 
𝑇!"##, vid mättillfället var högre än innelufttemperaturen, 𝑇!. 
Ventilationens bidrag till total specifik värmeförlustfaktor beräknas med följande formel [22]: 
 

𝑄! = 𝜌 ∙ 𝑐! ∙ 𝑞! 

𝜌 = 𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑒𝑡  𝑓ö𝑟  𝑙𝑢𝑓𝑡  
𝑘𝑔
𝑚! 	  

	  

𝑐! = 𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑘  𝑣ä𝑟𝑚𝑒𝑘𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑒𝑡  𝑓ö𝑟  𝑙𝑢𝑓𝑡  
𝑊𝑠
𝑘𝑔 ∙ 𝐾

	  

	  

𝑞! = 𝑣𝑜𝑙𝑦𝑚𝑓𝑙ö𝑑𝑒  
𝑚!

𝑠
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3.1.1.3	  Luftläckage	  
Oavsiktlig ventilation har inte uppmätts och är i aktuellt fall svår att beräkna. På grund av det 
har grova antaganden genomförts. Lokalen har två stora portar vilka öppnas vid transport in 
och ut från lokal. Där kommer en del ofrivillig ventilation in i bilden. Det finns även otätheter 
i byggnadsskal med bidragande effekt. Flödet för ofrivillig ventilation har inte kunnat mätas. 
Uträkningen baserades på antaget flöde. Formeln nedan är den utnyttjade [22]. 
 

𝑃!" =   𝜌 ∙ 𝑐! ∙ 𝑞!" ∙ (𝑇! − 𝑇!"#) 
 
I genomförd uträkning har 𝜌 och 𝑐! baserats på luft, vilket är det aktuella mediet. 
Temperaturskillnad baseras här på innetemperatur samt medeltemperatur ute. Förlust vilken 
ska täckas av värmesystemet beror alltså på vald innetemperatur. Effekten, 𝑃!", betraktas som 
medelvärde för förlusteffekt [22].  
 
Flödet för ofrivillig ventilation har antagits varit densamma vid beräkning av förlustfaktor 
som vid effektbalans. 
 
  

𝑄!" = 𝜌 ∙ 𝑐! ∙ 𝑞!" 
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3.1.1.4	  Uppvärmning	  
Effekt vilken ska värma luft från yttertemperatur till tilluftstemperatur redogörs i formeln med 
beräkning av 𝑃!. Flöden genom aggregat uppmättes, alternativt uppskattades utifrån Specific 
Fan Power (SFP) samt elektrisk effekt [22]. 
 

𝑆𝐹𝑃 =
𝑃

𝑞!"#
 

 
𝑃 = 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙  𝑒𝑙𝑒𝑘𝑡𝑟𝑖𝑠𝑘  𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡  (𝑊) 

 

𝑞!"# = 𝑠𝑡ö𝑟𝑠𝑡𝑎  𝑙𝑢𝑓𝑡𝑓𝑙ö𝑑𝑒  
𝑚!

𝑠
 

 
Genom att känna till flöden möjliggjordes beräkning av medeleffekt för uppvärmning av luft 
[22]. 
 

𝑃! =   𝑄!"! ∙ 𝑇! − 𝑇!"# − 𝑃! 
 
För värmande aggregat uppmättes olika tilluftstemperaturer. Effekt för varje aggregat 
beräknades med hänsyn till aggregatets egen tilluftstemperatur. Sedan summerades effekt för 
varje värmare till totaleffekt för samtliga värmande aggregat. 
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3.2 Elektricitet 
Elektrisk effekt är i växelström uppdelad i tre typer av effekt. Tre effekter existerar för att 
komponenter utgör motstånd på olika vis. Det finns komponenter vilka utgör motstånd genom 
förändring av växelströmmens sinuskurva. Fenomenet med förändring av sinuskurva kallas 
fasvridning. Motstånd kallas i fallet för impedans. Motstånd i form av tröghet för ström att ta 
sig genom kabel eller komponent utgör reellt motstånd, kallat resistans. Effekt uppstår över 
komponenter. Komponenter med impedans ha reaktiv effekt. Effekt i komponenter med 
resistans kallas aktiv effekt. Båda dessa effekter kan vara representerade i komponenter. 
Skenbar effekt är förhållandet mellan effekterna betraktade som en triangel, där skenbar effekt 
utgör hypotenusan. De tre typer av effekt för elektricitet vilka existerar är [24]:  
 

𝑆! = 𝑃! ∙ 𝑄! 

𝑆 = 𝑠𝑘𝑒𝑛𝑏𝑎𝑟  𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡  (𝑊) 

𝑃 = 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣  𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡  (𝑊) 

𝑄 = 𝑟𝑒𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣  𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡  (𝑊) 

 

Motstånd i fasvridande komponenter kan vara induktiv eller kapacitiv, beroende på vilket sätt 
strömmen förändras. Normalt eftersträvas lägsta reaktiv effektiv möjlig. Kapacitiv och 
induktiv last är varandras motsatser. Induktiv ström kan kompenseras med kapacitiva 
komponenter och vice versa. För beräkning av aktiv effekt används följande formel [24]: 
 

𝑃 =   𝑈 ∙ 𝐼 ∙ cos𝜑 

𝑈 = 𝑒𝑙𝑒𝑘𝑡𝑟𝑖𝑠𝑘  𝑠𝑝ä𝑛𝑛𝑖𝑛𝑔  (𝑉) 

𝐼 = 𝑒𝑙𝑒𝑘𝑡𝑟𝑖𝑠𝑘  𝑠𝑡𝑟ö𝑚  (𝐴) 

𝜑 = 𝑓𝑎𝑠𝑣𝑟𝑖𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔  (°) 

 

Vid induktiv fasvridning är vinkeln positiv, vid kapacitiv fasvridning är vinkeln negativ. 
Formel för elektrisk energi beskrivs nedan [24].  

𝐸 = 𝑃 ∙ 𝑡 

𝐸 = 𝑒𝑙𝑒𝑘𝑡𝑟𝑖𝑠𝑘  𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖  (𝑊ℎ) 

𝑡 = 𝑡𝑖𝑑  (ℎ) 
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3.3 Ekonomi 
De ekonomiska aspekter vilka har tagits hänsyn till i åtgärdsförslag har beräknats med hjälp 
av återbetalningstid. Den beräknas med följande formel: 
 

𝑡 =
𝐺
𝑎 

 
𝑡 = å𝑡𝑒𝑟𝑏𝑒𝑡𝑎𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠  𝑡𝑖𝑑  (å𝑟) 

 
𝐺 = 𝑔𝑟𝑢𝑛𝑑𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔  (𝑘𝑟) 

 

𝑎 = 𝑏𝑒𝑠𝑝𝑎𝑟𝑖𝑛𝑔  
𝑘𝑟
å𝑟

 

 
Ovanstående formel och beräkningsmetod är väsentlig för de flesta företag vid nyinvestering.   
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4 Resultat 
Kapitlet redovisar resultat från energikartläggning i form av använd mängd, energibalans samt 
förbättringsförslag. Hela frågeställningen i syftet ska uppfyllas i avsnittet. Analys av resultat 
sker i kapitel 5 (diskussion).  
 
4.1 Total energianvändning 
I figur 4 nedan redovisas lokalens angivna energianvändning. Värden presenterade i figur är 
erhållna från ÅF och Ovako. Noterbart är den, relativt de andra energislagen, låga 
användningen av fjärrvärme.  

 
Figur 4. Angiven energianvändning (MWh). 

Störst utgiftspost är ångan med priset 1000 kr/MWh och dess höga användning. Priset för el 
är 520 kr/MWh och för fjärrvärme 400 kr/MWh. Priset för fjärrvärme samt el kombinerat med 
användningen gör att de i detta sammanhang blir en liten post relativt ånga, vilket redovisas i 
figur 5.  
 

 
Figur 5. Kostnad för angiven energianvändning. 

4472	  

921	  

8466	  

13859	  

Elektricitet	   Fjärrvärme	   Ånga	   Totalt	  

	  2	  325	  tkr	  	  

	  368	  tkr	  	  

	  8	  466	  tkr	  

	  11	  160	  tkr	  

Elektricitet	   Fjärrvärme	   Ånga	   Totalt	  
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Beräknad energianvändning, i figur 6, visade något större total användning än angiven 
användning. Skillnad utgörs av fjärrvärmeanvändning samt elektricitet. Beräkning utförs med 
formler redovisade i kapitel 3, teori. För energiåtgång i form av elektricitet har störst del 
räknats ut med effekt multiplicerat med drifttid. Försvinnande små mängder 
elektricitetsanvändning går in under kategorin uppvärmning. Vid uppvärmning används 
gradtimmar för bestämmande av energianvändning. Gradtimmar har likväl använts vid 
beräkning av värmeenergi tillförd av fjärrvärme. För ånga har värdet antagits varit detsamma i 
beräknad som i angiven, då studien syftar att inte undersöka produktionsprocesser vidare. 

 
Figur 6. Beräknad energianvändning (MWh). 

 
I figur 7, kostnad, är återigen ångan den största utgiftsposten. Total kostnad är nästintill 
oförändrad relativt angiven användning.

 
 Figur 7. Kostnad från beräknad energianvändning. 

  

3290	   2744	  

8466	  

14500	  

Elektricitet	   Fjärrvärme	   Ånga	   Totalt	  

	  1	  711	  tkr	  	  
	  1	  098	  tkr	  	  

	  8	  466	  tkr	  	  

	  11	  274	  tkr	  	  

Elektricitet	   Fjärrvärme	   Ånga	   Totalt	  
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4.2 Elektricitet 
I figur 8 nedan visas tydligt att pumpar är största användare av elektricitet. Pumpar använder 
närmare bestämt 56 % av total elanvändning. Differens mellan beräknad användning och 
redovisad användning 2014 utgörs av ospecificerade nyttjare samt felkällor. Anmärkningsvärt 
är annars att belysning utgör en väldigt liten andel av total elektricitetsenergi.  

 
Figur 8. Fördelning av elanvändning (MWh). 

 
 
 	  

491	  

2501	  

131	   168	  

3290	  

4472	  

Fläktar	   Pumpar	   Uppvärmning	   Belysning	   Beräknad	  
användning	  

Redovisat	  2014	  
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4.2.1	  Belysning	  
I stora salen finns tre rader med elva armaturer i varje rad. En av raderna har moderniserats 
med nya effektivare metallhalogenlampor. Övriga två rader, vilka inte är moderniserade, 
består av lampor baserade på högtrycksnatrium. Lampor baserade på högtrycksnatrium har 
avsevärt högre elektrisk effekt än modernare metallhalogenlampor. De levererar ungefär 
samma belysningsstyrka med olika elektrisk effekt. I tabell 1 kan skillnad i effekt och total 
energianvändning utläsas.  
 

Tabell 1. Belysning i objekt. 

Beteckning Antal  Effekt (W) Energi (MWh) 
Övrig belysning 33 40 12 
Högtrycksnatrium 22 660 127 
Metallhalogen 11 300 29 

   
168 

 

4.2.2	  Pumpning	  
Pumpning är, vilket tidigare nämnts, störst användaren av energi för undersökt objekt. 
Nästintill all pumpenergi utnyttjas av pumpar avsedda för produktionsprocesser, vilket 
beskrivs i tabell 2. Endast 0,8 % av energin utnyttjas till pumpning för stödprocesser. Det sker 
framförallt vid transport av fjärrvärme.  
 
Tabell 2. Fördelning av pumpenergi i objekt. 

Betjäning Pumpeffekt (kW) Energi (MWh) 
Produktionsprocess 243,8 2315 
Fjärrvärme 1,5 18 

	   	  
2333 
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4.2.3	  Uppvärmning	  
I tabell 3 nedan beskrivs uppvärmning med el. Främst utgörs eluppvärmning av aggregatet 
TA2, vilket betjänar objektets el-rum.  
 
Tabell 3. Energi från el-aggregat. 

Aggregat Energi (MWh) 

TA2 131 

	  
131 

  

	  

4.2.4	  Fläktar	  
Fläktar i tabell 4 är i drift året om. Skillnad i energi beror på avrundning i effekt.  
 
Tabell 4. Fläktenergi i objekt. 

Fläkt Fläkteffekt(kW) Energi (MWh) 
Tilluft 28 244 
Frånluft 28 247 

	   	  
491 
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4.2.5	  Åtgärdsförslag	  elektricitet	  
Nedan föreslagna åtgärder rankas efter investeringskostnad med billigast investering först.  
 

4.2.5.1	  Slå	  av	  onödiga	  processer	  vid	  driftstopp.	  	  
Under produktionsstopp är vanligt förekommande att maskiner till processer är påslagna trots 
att behov inte finns. Det innebär mycket onödig energi. För eliminerande av onödig drift bör 
maskiner där drift är nödvändig under stopp utredas. Utredning vilken leder till uppförande av 
checklistor för implementering av stopp av maskiner vid driftstopp. Besparingspotential är för 
åtgärd svårberäknad. Uppskattas vara cirka 5 %.  
 

4.2.5.2	  Närvarostyrning	  av	  belysning.	  	  
Objektet har en stor sal och några övriga mindre utrymmen. Övriga utrymmen är rum vilka 
anställda inte vistas i konstant. I övriga utrymmen kan närvarostyrning införas. 
Närvarostyrning bedöms inte som lämpligt där produktion sker av säkerhetsskäl. 
Besparingspotential bedöms vara 5 % av total elanvändning då de lokaler vilka åtgärden 
utförs på står för en liten del av den totala belysningen. Ingen större investering, därmed bör 
återbetalningstid vara kortare än ett halvår. 
 

4.2.5.4	  Byte	  av	  belysning.	  
I stora lokalen har en av tre rader ersatts på prov för att undersöka vinsten med 
energieffektivare belysning. Även om denna åtgärd inte är utvärderad ännu föreslås här att 
samtliga tre rader byts ut till de nya moderna lamporna. Det skulle ge beräknad besparing på 
41 % av belysningskostnader. För övriga utrymmen kan troligtvis belysning effektiviseras 
med 5 %. Det innebär besparing med 46 % i belysningskostnader och totalt 1 % i elenergi. 
Investering i modernare belysning är troligtvis en relativt stor sådan och återbetalningstiden 
uppskattas landa på över fem år. 
 

4.2.5.5	  Byta	  eluppvärmning	  till	  fjärrvärme	  	  
Ett av tre befintliga tilluftaggregat använder el till uppvärmning. Förslagsvis byts 
uppvärmning till fjärrvärme istället för elektricitet. Snittpriset för el är 520 kr/MWh medan 
snittpriset för fjärrvärme är 400 kr/MWh. Införande av åtgärd medför sänkning med ungefär 
23 % i belysningskostnad baserat på snittpris med förutsättningen att samma mängd energi 
används. Kostnadsminskningen utgör 2 % av de totala kostnaderna i elektricitet. 
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4.3 Fjärrvärme 

4.3.1	  Lokalkomfort	  	  
Beräknad mängd fjärrvärmeenergi utfördes med gradtimmar, vilken finns beskriven i 
teoriavsnittet. För att beräkna energianvändning med gradtimmar behöver effektbalans först 
utföras. Även den finns beskriven i kapitel 3 (teori). I effektbalans har antaganden om 
oavsiktlig ventilation med flöde på 1,5 m3/s gjorts. Flödet bedömdes vara rimligt då det utgör 
ca 10 % av totalt ventilationsflöde. Två stora portar till byggnaden bidrar med ansenlig mängd 
oavsiktlig ventilation.  
Enklare antaganden har utförts på byggnadens klimatskal. För byggnadens golv, vilket är av 
betong, har U-värde beräknats med värmekonduktivitet för betong mot tjocklek 0,5 m. För 
väggar som är av tegel och plåttak har respektive materials värmekonduktivitet hämtats från 
tabell. Tjocklek har bestämts med avseende på standard för båda materialen. 
Internvärmeeffekt har antagits vara 40 kW baserat på att det är strax under 15 % av elektrisk 
effekt. Procentsatsen motsvarar värmeförluster i effekt från apparatur. Värden för ventilation 
har varit kända och med dessa antaganden har en effekt från internvärme räknats ut. I figur 9 
nedan redovisas beräknad fjärrvärmeanvändning, angiven användning samt skillnaden mellan 
dessa. 

 
Figur 9. Fjärrvärmeanvändning (MWh). 

Tabell 5 visar fördelningen av fjärrvärmeanvändning för objektet över de två tilluftsaggregat 
med fjärrvärme som uppvärmningsmedium. TA1 tillför värme till produktionslokalen medan 
TA4 tillför värme till övriga utrymmen. TA1 betjänar en avsevärt större lokal än TA4.  
 
Tabell 5. Fördelning av fjärrvärmeanvändning. 

Aggregat Energi (MWh) 
TA1 1633 
TA4 980 

 
2613 

  

2613	  

921	  

1692	  

Beräknad	  användning	   Redovisad	  2014	   Differens	  
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4.3.2	  Åtgärdsförslag	  fjärrvärme	  
Nedanstående åtgärdsförslags besparingspotential beräknas på att de utförs i presenterad 
turordning, då olika kombinationer av besparingar leder till olika lång återbetalningstid i de 
fall det fått att finna en investeringskostnad. Förslagen är även rankade efter 
investeringskostnad.  
 

4.3.2.1	  Sänkt	  inomhustemperatur.	  	  
Den uppmätta temperaturen vid mättillfället visade 25 °C. Det är i de flesta sammanhang en 
onödigt hög temperatur. I synnerhet för en industrilokal. För att spara energi är en enkel samt 
kostnadsfri åtgärd att sänka inomhustemperatur. En sänkning av inomhustemperatur sparar 5 
% per grad i värmeanvändning [25]. För fabrikslokal med medeltungt arbete, vilket kan antas 
för aktuell lokal, rekommenderas en temperatur på 17°C [22]. Sänkning av 
inomhustemperatur i den här storleksklassen ger beräknat på 5 % per °C besparing i 
uppvärmningsenergi med 40 %. Troligtvis avtar effekten något med sänkning av den här 
omfattningen. En besparing på 30 % bedöms mer sannolikt. För åtgärden krävs ingen 
investering. 
 

4.3.2.2	  Justering	  av	  regleringskurva	  för	  temperatur	  värme	  i	  ventilation	  	  
Reglerkurva styr vad signal från givare ska resultera i för tilluftstemperatur. Befintlig kurva 
var inte optimal efter förhållande rådande i lokal. Optimering av kurva är en billig åtgärd, 
vilken enbart kräver utbildning hos verkställande person. Åtgärden uppskattas spara 5 % i 
uppvärmningsenergi. 
 

4.3.2.3	  Styrning	  mot	  inneluft	  temperatur	  istället	  för	  utelufttemp.	  	  
Reglering av större byggnaders inomhustemperatur sker vanligtvis via en givare på utsidan, 
vilket även är fallet för undersökt objekt. En inomhusgivare gör att temperaturen sannolikt 
hålls mer konstant, då värmelaster varierar stort i undersökt objekt. De värmelaster vilka 
varierar beror främst på att tillförd spillvärme från produktionsprocesser. En besparing på 15 
% i värmeenergi bedöms vara möjlig att uppnå [26]. Investeringskostnad för en åtgärd av den 
här typen bör vara mindre än 20 000 kr. Det ger återbetalningstid kortare än två månader. 
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4.3.2.4	  Centralisering	  av	  temperaturreglering.	  	  
Att centralisera reglering för temperaturstyrning innebär att temperaturreglage för varje lokal 
placeras på ett och samma ställe. Vinsten i detta är att ett fåtal antal anställda har auktoritet att 
förändra temperatur i lokal. Ofta regleras temperaturen upp då det blivit kallt i lokal då det 
upplevs att önskad temperatur erhålls snabbare. Den högre temperaturen glöms ofta bort då 
och blir kvar högt under en längre period. Med den här åtgärden beräknas 5 % av 
uppvärmningsenergin sparas. 
 
Det antas att lämplig lokal för centralisering finns. En dator förs där upp med styrmöjligheter. 
Tanken är att samtliga företagets lokaler ska kontrolleras från ett och samma ställe. Det ger 
större besparingar inom företaget i stort. För beräkning av enbart undersökt fastighet antas att 
investeringskostnad blir som mest 100 000 kr. I det ingår förflyttning av styrning, integrering 
av styrning i datorprogram. Investeringen betalas i detta exempel tillbaka på ett år.  
Alternativt förs styrmöjligheten in i ansvarig persons datorsystem. Det innebär väldigt låg 
investeringskostnad då det enbart är programmering av system som ska verkställas. 
 

4.3.2.5	  Luftridå	  vid	  portar.	  	  
Vid öppning av portar förmedlas ansenlig mängd uppvärmd luft ut från lokalen och 
uppvärmningssystemet måste kompensera för detta. För att motverka den här typen av 
ofrivillig ventilation föreslås installation av luftridå vid portar för att behålla värmen i lokalen. 
Besparing av detta slag uppskattas kunna spara 40-60 % av förlusterna genom portar. 
Effekten är mest kännbar vid stillestånd i produktionsprocessen. Luftridå kan göra att 
ventilationsflöde och användning av elektricitet ökar.  
 
Kostnad för implementering av åtgärd är enligt Europas största tillverkare av luftridåer, Frico, 
cirka 170 tkr med reglering samt installation. Åtgärden beräknas återbetald inom tre år baserat 
på 40 % minskat flöde genom portar. 
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4.3.2.8	  Värmeåtervinning	  ventilation.	  	  
Här finns flera olika tekniska lösningar för värmeåtervinning. Tre vanliga sätt att återvinna 
värme är genom plattvärmeväxlare, roterande värmeväxlare samt vätskekopplad 
värmeväxlare. En plattvärmeväxlare består av spalter av plåt i vilka från- och uteluft möts. 
Frånluft överför sin värmeenergi till uteluft. Överföringen sker i de plåtar vilka bildar 
spalterna. Luften blandas aldrig i plattvärmeväxlare. Verkningsgraden är typiskt för en 
jämngod modell 50 - 60 %, vilket är relativt lågt. Nackdel med en växlare av den här typen är 
att till- och frånluftsfläktar måste vara lokaliserade på samma ställe [22].  
 
En roterande värmeväxlare består av roterande hjul med små kanaler i. Halva rotorhjulets area 
passerar uteluft genom, medan frånluft passerar genom den andra halvan. Rotorhjulet, vilket 
är underförstått i och med namnet, roterar. När hjulet passerar frånluftssidan värms hjulet upp, 
hjulet roterar sedan över till uteluftssidan och uteluften tar upp värmen. Fördelen med 
växlaren är hög verkningsgrad, närmare bestämt 80-85 %. Nackdelen är att även roterande 
värmeväxlare kräver att växling sker i en punkt [22]. 
 
Vätskekopplad värmeväxling sker genom att en vätskekopplad krets förflyttar energi från ett 
luftbatteri till ett annat. Mediet, vilket oftast är vatten, tar upp energi i frånluftskanal och 
överför sedan energin till tillluftskanal. Växlingen måste alltså inte ske på en plats, utan den 
kan ske genom att vattnet transporterar energin. Å andra sidan krävs det en pump för att driva 
vätskan. Sedan är verkningsgraden för batterierna relativt de andra tre låg. Verkningsgraden 
ligger typiskt för ett liknande system på ca 50 % [22]. 
 
För att undvika att aggregat för till- och frånluft måste flyttas till samma ställe, vilket skulle 
medföra stora omkostnader, bör vätskekopplad värmeväxling praktiseras. Roterande 
värmeväxlare har högre verkningsgrad, men kräver att växlingen sker i en punkt. Roterande 
värmeväxling istället för vätskekopplad växling skulle ta mycket längre tid att betala tillbaka 
investeringen.  
 
Investering består i fallet med vätskekopplad värmeåtervinning av luftbatterier, pump och 
ledningar. Med verkningsgrad 50 % beräknas också uppvärmningsenergin minska med 50 %. 
Investeringskostnad är svårberäknad i detta fall, därför redovisas ingen sådan. Exempel på 
tillverkare av liknande lösningar är Fläktwoods och System-Air [22]. 
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4.3.2.6	  Tilläggsisolera	  väggar.	  	  
Att tilläggsisolera väggar kan utgöra en stor energibesparing. Det är tekniskt en relativt enkel 
åtgärd för minskad uppvärmningsenergi. Tilläggsisolering av utsidan är det här fallet det 
minst komplicerade sättet att utföra åtgärden på. Förlusterna genom vägg skulle med 200 mm 
glasfiber ull minska värmeläckage med 94 % då ursprungligt byggnadsmaterial enbart var 
oisolerat tegel. Total besparing av energi är i det här fallet cirka 27 %.  
 
För utförande av åtgärd har en arbetskostnad på 303 kr/m2 tagits fram i programmet 
sektionsdata. Det ger en ungefärlig investeringskostnad på 570 000 kr. Återbetalningstid för 
utförande är relativt lång om alla ovanstående åtgärder utförs, närmare bestämt 8 år. Utförs 
den ensam betalar den sig troligtvis på kortare tid, då den sänker användningen med stor 
procentuell andel. För kortare återbetalningstid kan mindre isolering användas.  
  

4.3.2.7	  Tilläggsisolera	  tak.	  	  
Med den area fastigheten har kan en tilläggsisolering bli en omfattande åtgärd. Dock är det så 
att taket enbart består av plåt. En tilläggsisolering kan utifrån det bli lönsam på kort tid. Ingen 
kännedom har hunnits etablerats om byggnadens konstruktion och möjligheter till utförande 
av åtgärd ur konstruktions och hållfasthetsperspektiv. Förlusterna genom tak beräknas minska 
med 98 % vid en tilläggsisolering med 200 mm glasfiberull. Total energibesparing blir med 
åtgärd 81 %. Den stora minskningen av förluster beror på att skiktet består av enbart plåt idag.  
 
Utförande av denna åtgärd blir den mest komplicerade då byggnadens konstruktion måste 
analyseras. Det är inte säkert att byggnadens konstruktion klarar att bära vikten från 
tilläggsisolering.   
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4.4 Ånga 

4.4.1	  Värmning	  
Användning av ånga sker i uppvärmning av kar för produktionsprocessen samt i 
regenereringsprocess. I tabell 6 redovisas användning av ånga, vilket är det energislaget som 
tillför mest energi.  
 
Tabell 6. Överblick ånga. 

Ånga     
Energimängd 8466 MWh 
Ångmängd 10842 Ton 
Vattenflöde 21248 m3 

 

4.4.2	  Åtgärdsförslag	  ånga	  
Avgränsning säger att produktionsprocess inte ska undersökas djupare. Dock finns det 
åtgärder här vilka inte påverkar processen. 
 

4.4.2.1	  Byte	  av	  energibärare	  
Uppvärmning i produktionsprocess sker med ånga. Snitt kostnad för ånga är 1000 kr/MWh. 
Ett alternativ är att byta energislag för uppvärmning. Fjärrvärme används redan i byggnaden 
och befintligt rörsystem bör inte vara underdimensionerat för fjärrvärme. Därför vore ett byte 
från ånga till fjärrvärme fördelaktigt då snittpriset för fjärrvärme är 400 kr/MWh. 
Kostnadsbesparingen för den här åtgärden befinner sig i närheten av 60 % beroende på hur 
avtalet ser ut med avgifter för effektuttag.   
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5 Diskussion  
Följande del behandlar främst diskussion av bidragande felkällor samt diskussion kring 
resultat och åtgärdsförslag.  
 
5.1 Elektricitet 
I elektricitet skiljer 20 % mellan redovisad och beräknad användning. Acceptabelt är 
egentligen 10 %. Då arbetet är utfört med givna data har ingen vidare felsökning utförts. Felet 
kan bero på att elanvändningen vilken var beräknad för året, just är beräknad. Anledning till 
att den beräknades var för att det inte fanns någon specifik mätning för undersökt objekt. 
Beräkningen genomfördes via mätning av byggnadens totala användning under två veckor, 
därefter beräknades en användning över året där det antogs vara 48 veckors produktion. 
 
Antagen cos-faktor är 0,8, vilket motsvaras av fasvinkel 37°. Även det kan utgöra en felkälla 
då det är något som varierar beroende av vilka apparater som är i drift. En cos-faktor på 0,80 
är vanligt förekommande fasvinkel i svenska elnät.  
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5.2 Uppvärmning 
Mest anmärkningsvärd är skillnaden mellan angiven fjärrvärmeanvändning och beräknad 
användning. Att angiven användning var alldeles för liten konstaterades i projektets början i 
samråd med ÅF. Differensen går att utläsa i figur 9. 
 
Stor felkälla är troligtvis temperaturen för lokal vilken beräkningar baserats på. Temperaturen 
har troligtvis inte varit 25 °C under föregående år. Det medför att total energianvändning varit 
mindre än beräknad användning. Att energianvändningen då blir mindre beror främst på att 
med lägre temperatur erhålls lägre gränstemperatur för uppvärmning. Det i sin tur gör att 
antalet gradtimmar minskar markant.  
 
Samtliga värmeförluster bygger på antaganden. Transmissionsförluster byggs till viss del på 
antaganden. Area för byggnadsdelar påverkas av antagande om kvadratisk byggnad. 
Undersökt byggnad är inte kvadratisk. Även U-värden bygger på antaganden, då främst 
tjocklek för olika byggnadsmaterial.  
 
För ventilation antas volymflöden för samtliga aggregat, utom TA1, baserat på aggregatens 
SFP-tal samt elektrisk effekt. För TA1 har volymflödet uppmätts. Det påverkar utfallet av 
uppvärmning och ventilationsförluster. Hur mycket det har påverkat slutresultatet är svårt att 
uppskatta. Troligtvis har flöde minskat då fläktar tappar i flöde med tid då nedsmutsning och 
slitage försämrar fläktar och pumpars funktion. 
 
Beräkning av oavsiktlig ventilation är också den beräknad med grova antaganden. Flödet för 
oavsiktlig ventilation uppskattas till 1,5 m3/s. Uppskattningen kan uppfattas som hög. Faktum 
är att volymen för lokalen är väldigt stor och uppskattat flöde blir 90 m3/h. Det utgör väldigt 
liten omsättning av lokalens luftmängd. Valet av flöde motiveras med att de två portarna med 
36 m2 styck beräknas utsättas ha medelflödet 1,2 m3/s, medan otätheter i byggnadsmaterialet 
står för 0,3 m3/s.  
 
Antagandet av internvärme med effekten 40 kW baserades på att ungefär 15 % av elektrisk 
effekt blir till värmeförluster. Det är ett antagande vilket även rymmer en del tillskott från 
betkaren. Effekten från karen är dock liten då fläktar är placerade precis ovan karen.  
Då antaganden i många fall varit grovhuggna leder det till att felet i beräkning byggs på av 
alla de avvikelser förekommande i antaganden. 
 
Bidrar gör med största sannolikhet även mätfel på den mätutrustning som uppmätt angiven 
användning. Mätaren har troligtvis uppmätt lägre användning än vad egentligt värde var. En 
annan parameter att beakta är att gradtimmar baseras på medelvärden. En vinter kan vara 
kallare eller varmare. Vintern 2014 var troligtvis något varmare än medelvintern. Även det 
bidrar till en felkälla mellan angivet värde och beräknat värde. 
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5.3 Åtgärdsförslag 
För en del av de åtgärdsförslag vilka kräver större investering har ingen investeringskostnad 
redovisats. Dels för att kostnad vid installation av system troligtvis beror på relation mellan 
tillverkare och beställare. Samt att kostnader tillkommer för projektering och andra 
administrativa uppgifter förknippade med investering.  
 
Samverkan mellan effekter från olika åtgärder, exempelvis minskad belysning och 
internvärme, har inte tagits hänsyn till.  
 
5.4 Felkällor 
Uppenbara felkällor vilka kan diskuteras direkt är de grova antaganden vilka har varit tvungna 
att göras på grund av tidsbrist, tillgänglighet och avsaknad av data. Uppgiften har varit att 
granska de data ÅF behandlar. Därav har grundläggande förutsättningar till projektet även 
bidragit till felkällor i rapport. Komplexiteten har i lokalens processer medfört vissa 
bekymmer. Främst förståelse för betjäning av samtliga pumpar, fläktar och andra användare 
av energi.  
 
ÅF har till uppdrag att på Ovako kartlägga samtliga lokaler på hela området. Fabriksområdet 
Ovako huserar på är gigantiskt. Det kombinerat med att som konsult vara effektiv leder till att 
den kartläggning de utför hamnar på mer mot en generell nivå. Målet för rapporten har varit 
att försöka leverera en detaljerad kartläggning. De två nivåerna har därför inte alltid matchat 
varandra.  
 
Moment vilka har lett till felkällor i beräkningar är antaganden, mätfel och eventuellt missade 
användare. De många antaganden vilka har utförts i datainsamling är väldigt nära 
verkligheten, då de har gjorts av erfarna kartläggare.  
 
5.5 Förslag till vidare studier 
För vidare forskning föreslås att åtgärdsförslag utreds ytterligare. Offerter och mer 
djupgående analys bör göras och åtgärder bör analyseras mer noggrant ur ett ekonomiskt 
perspektiv. Liknande kartläggningar bör genomföras för hela industriområdet då de flesta 
byggnader är dåligt isolerade och använder mycket energi. Just den stora energianvändningen 
tyder på att det finns väldigt mycket energi att spara på området. 
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6 Slutsats 
 
Väldigt stora mängder energi används i den här typen av lokaler. Undersökt lokal använder 
totalt 14 000 MWh. Störst andel energi går till produktionsprocesser i form av ånga och 
elektricitet. Ånga står för 8 500 MWh energi medan elektriciteten uppgår till 4 500 GWh. För 
ånga kan byte av energibärare från ånga till fjärrvärme medföra en kostnadsminskning med 60 
%. Elektricitetskostnader kan minskas med uppskattningsvis 14 %. Kostnadsminskning i 
elenergi är baserad på åtgärder där belysning effektiviseras, undvika onödig drift vid stopp, 
närvarostyrning av belysning och byte till fjärrvärme som energislag vi uppvärmning.   
 
För uppvärmning av lokalen vid mättillfället beräknades användningen uppgå till 2 500 MWh. 
Användning av uppvärmningsenergi kan minskas drastiskt då byggnaden är väldigt dåligt 
isolerad och använder mycket energi till uppvärmning. Vid införande av samtliga föreslagna 
åtgärder för uppvärmning sparas totalt 95 % av uppvärmningskostnader. Energibesparingar 
för uppvärmning utgörs av temperatursänkningar, tilläggsisolering, justering av 
temperaturreglering, värmeåtervinning samt luftridå vid portar.  
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