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Sammanfattning 

Detta arbeta kommer att utreda vilka det vanligaste energiförlusterna för ett kraftvärmeverk är, 

med fördjupning på förlusterna i deras ventilationssystem.  Kraftvärmeverket som har 

analyserats i detta arbete är Bomhus energi AB (BEAB) kraftvärmeverk och utredningen har 

skett i samråd med ABB Energy Efficiency team.      

Världens energianvändning kan delas in i tre sektorer: industri, transport samt bostad- och 

servicesektorn. Industrisektorn kan sedan delas in i flera sektorer där massa och 

pappersindustrin står för majoriteten av energianvändningen i Sverige. Industrisektorn står för 

ca 64% utav världens el-energiförbrukning. Detta gör att det finns stort intresse i att se över de 

komponenter som har hög elförbrukning.  

Fokuset har i detta arbete varit på ventilationssystemet och dess fläktrift. För att få information 

om vart det kan finnas komponenter som brukar mycket el så har styrsystemets loggar setts 

över. Besparingspotential har då identifierats i att installera frekvensomriktare till aggregatens 

fläktar istället för att använda den befintliga spjällregleringen. ABB har tidigare funnit 

besparingspotential i pumpdrifter för kraftvärmeverk och är därför nu intresserade av att se om 

det finns någon besparingspotential i ventilationssystemet.  

BEABs ventilation är uppdelad på process och allmänventilation, och genomlysning utav 

ventilationssystemet är i detta arbete begränsat till allmänventilationen i pannhuset. Detta då 

processventilationen anses vara korrekt dimensionerat.  

För att få insikt i hur energieffektivisering utav ventilationssystem kan gå tillväga har olika 

vetenskapliga artiklar rörande ämnet valts ut och analyserats. Som systemet är uppbyggt så sker 

regleringen utav ventilationen med spjällreglering. Spjällreglering innebär att fläktarna går på 

konstant flöde och för att uppnå önskad temperatur och tryck i byggnaden så sitter det 

tryckreglerande spjäll på taket som släpper ut luft ur byggnaden. Denna typ av styrning är inte 

särskilt energieffektiv, vilket har motiverat detta arbete till att rikta in sig på frekvensomriktare 

till aggregaten och hur mycket energi som då skulle kunna sparas.  För att få fram 

besparingspotentialen har hänsyn tagits till aggregatens: nominella volymflöde, 

fläktverkningsgrad, transmissionsverkningsgrad, flödesreglering, motoreffekt, motorns 

verkningsgradsklass, matningsspänning, fläkttyp, pumphjulstyp, varaktighetskurva, årgångstid, 

energipris samt multiplikatorn för Co2-utsläpp. Data har sedan matats in i ABB Energy Save 

kalkylatorn som då har tagit fram hur mycket energi och pengar som skulle kunna sparas genom 

att installera en frekvensomriktare.  Om de frekvensomriktare som då har tagits fram för de 

olika aggregaten skulle installeras så skulle uppskattningsvis ca 67 000 kr/år kunna sparas för 

kraftvärmeverket.  
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Abstract 

This work is going to investigate which the most common energy loses are for a combined heat 

and power plant is taking a closer look on the energy losses that arise in their ventilations 

system. The combined heat and powerplant that was looked at during this study is Bomhus 

energy AB (BEAB) and supervision of this study have been made in consultation whit ABB 

Energy Efficiency team. The energy usage in the world can be divide into tree various 

categories: industrial, transportation and the living and service sector.   

The industrial sector can also be divided into various categories, where the pulp and paper 

industry accounts for a large majority of the energy usage. The industrial sector accounts for 

about 64% of the world’s electrical usage. Therefore, there is a great interest in looking over the 

components that is using a lot of electrical energy. In this work focus have been on the 

ventilation system and its fan operation. To gather information about where there might be a 

possibility to reduce the energy usage in the combine heat and power plant the plant´s system 

control logs have been over looked.  Potential was then discovered in the fan control system in 

the ventilations system.   

ABB have earlier discovered there to be a saving potential in the pump operation of combined 

heat and power plants and are now interested in seeing if there is a potential as well in the 

ventilation system.  Because of the time limit on this project a limitation had to be made to only 

look at the ventilations system of the boiler house. The ventilation at BEAB is divided into 

process and general ventilation, and focus in this study have been on the general ventilation. 

This is because the process ventilation is considered to have been adjusted correctly when 

installed.   

To get insight in how energy efficiency of a ventilations system can be done different scientific 

articles regarding the subject have been reviewed. The existing ventilation system is currently 

being regulated using damper control.  The damper control lets the fans work at a consistent 

flow and the regulation of temperature and pressure of the building is then controlled by the 

damper. This is a very inefficient way of controlling the ventilations, and therefore this paper 

has calculated the amount of energy and money that can be saved if frequency converters where 

to have been installed.  The program ABB Energy Efficiency calculator was used to make the 

calculations on how much energy that can be saved. To make the calculations considerations of 

the units: nominal volume flow, pressure increase, fan efficiency, transmissions efficiency, flow 

control, motor power, motor efficiency class, supply voltage, fan type, impeller type, annual 

running time, duration curve, energy price and Co2 emissions multiplier was taken in. The total 

amount of money that can be saved if all the frequency converters that the program hade 

subjected where to be installed was 67 000 kr/year.   



 

VI 

 

 

  



 

VII 

 

Innehåll 

1 Introduktion ................................................................................................................... 1 
1:1 Inledning ................................................................................................................. 1 
1:2 Företagsbeskrivning ............................................................................................... 3 

1:3 Tillvägagångssätt .................................................................................................... 3 
1:4 Problembeskrivning ................................................................................................ 4 
1:5 Syfte ........................................................................................................................ 4 
1:6 Mål .......................................................................................................................... 4 
1:7 Avgränsningar ........................................................................................................ 4 

2: Objektbeskrivning ........................................................................................................ 5 
2:1 Ventilationen .......................................................................................................... 5 
2:2 Indelning ventilationssystem .................................................................................. 5 

3: Litteraturstudie ............................................................................................................. 7 
3:1 Samarbete mellan kraftvärmeverk och industrier ................................................... 7 
3:2 Vikten i hur produktionen för ett kraftvärmeverk är lagd ...................................... 7 
3:3 Energianvändningen i världen ökar ........................................................................ 8 

3:4 Datorbaserade strategier för optimering utav HVAC system................................. 8 
3:5 Hur energiförbrukningen för ett kontor kan minskas ............................................. 9 

4: Metod .......................................................................................................................... 11 
4:1 Inriktning efter analys av styrsystemet ................................................................. 12 
4:2 Spjällreglering ...................................................................................................... 12 

4:3 Frekvensomriktare ................................................................................................ 12 
4:4 Indata besparing.................................................................................................... 13 

4:4 Formler ................................................................................................................. 16 

4:5 Indata för aggregaten ............................................................................................ 17 

5: Resultat ....................................................................................................................... 27 
5:1 Resultat för de olika aggregaten ........................................................................... 27 

5:2 Sammanställning av besparing ............................................................................. 34 
5:3 Lista med de vanligaste bristerna ......................................................................... 34 

6: Analys/Diskussion ...................................................................................................... 37 

7: Slutsats ........................................................................................................................ 39 

8: Referenser ................................................................................................................... 41 

9: Bilagor ........................................................................................................................ 43 
9:1 produktblad aggregat TA01 .................................................................................. 43 

9:2 produktblad aggregat TA02  ................................................................................. 47 

9:3 produktblad aggregat TA03 .................................................................................. 52 

9:4 produktblad aggregat TA04 .................................................................................. 56 
9:5 Produktblad aggregat TA05 ................................................................................. 60 
9:6 Produktblad aggregat TA06 ................................................................................. 65 
9:7 Produktblad aggregat TA07 ................................................................................. 70 
9:8 Produktblad aggregat TA08 ................................................................................. 75 

9:9 Produktblad aggregat TA09 ................................................................................. 80 
9:10 Produktblad aggregat TA10 ............................................................................... 84 
9:11 Produktblad aggregat TA11 ............................................................................... 89 

9:12 Produktblad aggregat TA12 ............................................................................... 94 
9:13 Produktblad aggregat TA13 ............................................................................... 99 



 

VIII 

 

9:14 Produktblad aggregat TA15 ............................................................................. 104 

9:15 Produktblad aggregat TA16 ............................................................................. 109 
 



 

1 

 
 

1 Introduktion 

1:1 Inledning  

2013 så uppkom världens energianvändning till 149 000 TWh, (12 700 Mtoe/år) där 0,4% 

motsvarades utav Sveriges primärenergianvändning [1].  Sveriges energianvändning kan delas in 

i tre sektorer: Industrisektorn, transportsektorn samt bostads- och servicesektorn. I Sverige står 

industrisektorn för ca: 38% av den totala energianvändningen, bostads- och servicesektorn står 

för ca: 40% och transportsektorn står för ca: 22% [2].  Industrisektorn i Sverige kan sedan delas i 

flera sektorer som finns att se i figuren nedanför. Figuren visar tydligt fördelningen i 

energianvändning där den största energianvändaren är massa- och pappersindustrin som står för 

51%. [2] 

 

 

Figur 1: fördelningen utav industrisektorns energianvändning 2013 

Ventilationens uppgift är att transportera bort föroreningar i luften och tillföra ny luft i 

byggnader, rum eller lokaler [3], när det kommer till industriell ventilation så har de fler krav att 

klara av beroende på vilken typ utav industri det är. För att driva ventilationen i en lokal så 

används det b.la. fläktar, aggregat, och motordrivna fläktar står för 20% av hela EU:s el-

energiförbrukning [4]. Inom industrier så används det mycket fläktar både till processerna samt 

till lokalerna runtom. Då Industrisektorn står för ca 64% utav världens el-energiförbrukning [4] 

så finns det stor energibesparingspotential i att se över ventilationssystemen och dess fläktdrift. 

För att ta reda på hur mycket el en fläkt brukar, dvs fläktens elektriska effekt= P i förhållande 

till des levererade flöde (qv) så har det tagits fram ett SFP (Specific Fan Power) värde för 
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fläktarna. SFP värdet är summan utav till- och frånluftsfläktarnas eleffekt dividerat med de 

totala transporterade flödet, SFP värdet tar hänsyn till systemets tryckförluster, fläktmotorernas 

tryckförluster samt även kontrollutrustningens förluster. Vilket gör att SFP är en bra indikator 

på prestandan i systemet men den visar inte nödvändigtvis prestandan i den individuella fläkten.  

Detta gör att det ligger stort intresse i att minska industriernas energianvändning. För att ta fram 

vart de största förlusterna hos industrin ligger så kan man bl.a. genomföra en 

energikartläggning. “En energikartläggning ger svar på hur mycket energi som årligen tillförs 

och används för att driva företagets verksamhet inklusive byggnader och transporter. Den visar 

hur energin är fördelad i olika delar av verksamheten och vilka kostnader som finns för energin. 

En energikartläggning ska också innehålla förslag på hur verksamheten kan energieffektivisera 

processer och hjälputrustning.” [5].  I detta arbete kommer Bomhus energi AB (BEAB) 

energiförluster att ses över, med fokus på deras ventilationssystem. Denna genomgång och 

analys utav ventilationssystemet kommer att ske i samråd med ABB. ABB har samarbetat med 

fjärrvärmeverk och kraftvärmeverk tidigare när de har utfört energieffektiviserande åtgärder, 

och har då sett att det finns stor besparingspotential i pumpdrifter, och de strävar nu efter att 

utöka sin kompetens inom energibesparing och energiförluster för ventilationssystem. När 

ventilationssystemen kommer att ses över kommer fokus att vara på komponenternas 

elförbrukning samt temperaturerna i lokalerna som systemen försörjer. Genom att ta fram en 

energieffektiviserande åtgärd på de apparater som är direkt beroende utav el så ger det en stor 

besparing rent kostnadsmässigt, samt energimässigt. I dagens Sverige så beräknas elpriset ligga 

på ca 26 öre per kWh (2016-2019) och det beräknas öka till ca 40 öre per kWh 2030 [6], de 

faktum att elpriserna beräknas öka kommer att verka som en motivation för BEAB att införa 

energieffektiviserande åtgärder, framförallt på de apparater som använder el. Besparingarna 

som tas fram redovisas ofta genom att återbetalningstiden för investeringen beräknas. 

Besparingar på upp till 3 år klassas som en direkt bra investering som inte kräver mer 

motivering för att investera i, medans investeringar som har en återbetalningstid på ca 5 

år oftare kräver mer motivering för att genomföra. Några exempel på motiveringar som 

skulle kunna användas för att investera i en frekvensomriktare som har en längre 

återbetalningstid, (men ändå max 5år) kan vara att verket som funderar på investeringen 

vill minska sin energiförbrukning som ett resultat utav hårdare energikrav från både 

kunder och politiker, vilket då skulle kunna generera i att det kan finnas bidragspengar 

för verkat att söka för att genomföra investeringen. Ett exempel på detta är 

energimyndigheten som skall fördela 12,5 miljoner kronor per år till offentliga aktörer 

för att bidra till energi- och klimatomställning [7].  
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1:2 Företagsbeskrivning 

Bomhus energi AB  är ett kraftvärmeverk som ägs till 50% utav Billerud Korsnäs och till 50% 

utav Gävleenergi, och verket togs i drift i slutet utav 2012-början utav 2013. 

BillerudKorsnäs AB i Gävle är ett av Sveriges många pappers och massabruk. Anläggningen är 

ett massa- och kartongbruk och producerar material till ca 200 miljoner en-portions stora paket 

om dagen. [8].  Det finns många studier som visar på att det är lönsamt för privata industriella 

aktörer att samarbeta med lokala kraftvärmeverk, några som har setts över inför detta arbete för 

att ge en bättre inblick i hur dessa samarbeten är uppbyggda. BillerudKorsnäs har nytta i att 

samarbeta med det lokala kraftvärmeverket, Bomhus energi AB (BEAB). I det här fallet så ser 

vi att nyttan omfattar bland annat att 80% av BillerudKorsnäs restprodukter används av BEAB 

till deras kraftvärmeproduktion, samt att BEABs ångproduktion som uppgår till ca 650GWh/år 

som sedan köps utav BillerudKorsnäs. Gävle stadsfjärrvärmebrukare använder ca 800 GWh /år 

och pannan hos BEAB levererar 120 GWh restvärme (rökgaskondensering) samt även 40 GWh 

ånga som de kan spetsa med under kallare perioder. Pannan levererar även 120 GWh el som 

BEAB kan sälja till BillerudKorsnäs AB för spot priset, detta är inklusive nätavgifter och skatt. 

[9]  

ABB är ett utav världens ledande företag inom teknik och de arbetar med kunder så som 

energibolag, industriföretag, transportföretag och infrastrukturs företag över hela världen. ABB 

har över 40 års erfarenhet av digital teknik och är ledande inom digital uppkopplad industriell 

utrustning samt system. De har en installerad bas på mer än 70 000 styrsystem med 70 miljoner 

kommunicerande enheter.  ABB har sitt säte i Zürich, Schweiz och engagerar över 135 000 

personer och de är verksamma i mer än 100 olika länder. I Sverige har ABB ca 8600 arbetare 

och de är utsprida på 30 orter. Det här arbetet utförs i sammabete med kontoret i Stockholm, 

kontoret i Storvik samt ABB Energy Efficiency team (EE). ABB EE arbetar med 

energieffektivisering, energikartläggning, energianalyser, framtagning av energistrategier, 

ledningsstöd samt energieffektivisering i serviceavtal hos industrikunder.  

 Ventilationssystemet som används på BEAB är levererat utav företaget Metso. 

Företaget Metso heter nu mera Valmet Corporation. Valmet Corporation är ett utav de ledande 

globala utvecklarna och leverantörerna av teknik, automation och service med inriktning mot 

pappers-, massa- och energiindustrin. [10]  

 

1:3 Tillvägagångssätt  

För att få en inblick i vart det kan finnas komponenter i ventilationssystemet som inte är 

optimalt dimensionerat så kommer data som de har loggat för de olika ventilationssystemen 

samt systemens olika komponenter att analyseras. Data finns loggad i deras styrsystem (som är 
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utfärdad utav ABB) för respektive aggregat samt de fläktar som hör till respektive system, med 

data från 1 år tillbaka på de olika komponenternas elförbrukning samt vilken temperatur det har 

varit i de rummen som respektive ventilationssystem försörjer. Fokuset kommer att vara riktat 

mot att hitta de fläktar och aggregat som har väldigt hög elförbrukning, samt de lokaler som har 

en högre temperatur. Dessa kommer att väljas ut då det med stor sannolikhet kommer att finnas 

förbättringspotential i de systemens dimensionering.  

1:4 Problembeskrivning 

ABB EE arbetar med energieffektivisering hos industrikunder och försöker kontinuerligt hitta nya 

områden att fördjupa sig på. Potential till energibesparingar har identifierats för pumpdrifter på 

kraftvärmeverk och det finns en misstanke om att det även finns potential på fläktdrifter. BEAB 

vill att deras ventilation skall ses över och om det finns en tillräckligt stor nytta att utvinna i en 

energibesparande åtgärd så kan den komma att genomföras. 

1:5 Syfte 

Syftet med det här arbetet är att få mer kunskap i hur mycket el-energi som förbrukas i ett 

ventilations system, samt hur el-energin kan sparas genom t.ex. ändring utav fläktdrift, 

tidsstyrning eller flöden. Samt framtagning av en lista som skall kunna komma att användas vid 

liknande utredningar i framtiden av ABB EE.  

1:6 Mål 

Målet med det här examensarbetet är att se om det finns en energibesparings potential för 

ventilationssystemet för BEAB:s kraftvärmeverk som är stort nog för att genomföra en 

förbättring samt att ta fram en metod för energieffektiviseringsanalys utav ventilationssystem 

som ABB skall kunna komma att använda i framtida utredningar. 

1:7 Avgränsningar 

Avgränsningarna som kommer att vara i detta arbete blir att inte hela anläggningens ventilation 

kommer att ses över, detta då att se över anläggningens alla ventilationssystem blir ett för stort 

projekt i förhållande till den tid som är avsatt för examensarbetet. Så fokus kommer att läggas 

på ventilationen av pannhuset.  En annan avgränsning blir att ventilationen hos BEAB är 

uppdelad i två sektioner: processfläktar samt ventilationsfläktar och de anser att 

processfläktarna är noggrant dimensionerade då de är en viktig del i deras produktion att det 

troligtvis inte kommer att finnas någon besparingspotential där utan att fokus då skall vara på 

ventilationsfläktarna. I det här arbetet så kommer beräkningar som bygger på att förbättra 

fläktarnas SFP-värde ej att tas i beaktning då det skulle innebära att de befintliga fläktarna 

eventuellt skulle behöva bytas ut, vilket inte är av intresse för BEAB.  
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2: Objektbeskrivning 

2:1 Ventilationen 

Den befintliga ventilationen i pannhuset är fördelat på 15 aggregat som svarar för ventilationen i 

hela pannhuset. 

2:2 Indelning ventilationssystem  

BEAB har delat in sin ventilation i två olika delar: processventilation och allmänventilation. 

Processventilationen har för avsikt att ta bort luftföroreningar så nära uppkomstkällan som 

möjligt [11] medan den allmänna ventilationen verkar övergripande med att bistå luft till 

lokalen, samt att transportera bort föroreningar från processerna som inte processventilationen 

har fångattupp [12]. Då anläggningens ventilation är uppdelad på flera olika byggnader så 

kommer avgränsningar att behöva göras för att ha möjlighet att ta fram 

energieffektiviseringsförslag på den tiden som finns utsatt.  Ventilationssystemen är uppdelade 

på flera olika lokaler på området: pannhuset, turbinhuset, bränslehanteringsventilationen m.m. 

Fokuset i det här arbetet kommer att vara avgränsat till ventilationen i pannhuset. Detta då det 

misstänks att det kan finnas en besparingspotential i pannhusets ventilationssystem. Pannhuset 

är även utav intresse då det där finns kontorslokaler för de anställda på BEAB vilket gör att 

lokalkomforten får en större betydelse än i de andra lokalerna. I BEABs pannhus är det även så 

att luftintaget till pannan tas inne från byggnaden vilket gör att allmänventilationen och 

processventilationen är integrerad till en viss mån, vilket gör att allmänventilationen hanterar 

väldigt stora flöden i förhållande till allmänventilationen i andra pannhus.   

 

Tabell 1: Luftflöden för pannan vid maximal effekt (kg torr luft/ sekund). 
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Tabell 2: Luftflöden för pannan vid minimal effekt.  

 

Eftersom att BEABs anläggning är relativt nybyggd så anses processventilationen som är i bruk 

vara väldigt noga dimensionerad och optimerad, vilket gör att BEAB inte tror att det kommer att 

finnas någon direkt effektivisering som kan göras där utan fokus kommer då att vara på deras 

allmänventilation. Detta då de inte lades lika stor vikt vid den när byggnaden projekterades som 

vid processventilationen. 
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3: Litteraturstudie 

Då denna studie kommer att utföras på ett kraftvärmeverk så är det viktigt att ha i åtanke att de 

är produktionen utav värme och el som genererar pengar. Så de förslag som kommer att tas fram 

på energiförbättrande åtgärder skall inte påverka deras produktion. 

3:1 Samarbete mellan kraftvärmeverk och industrier  

 Då BEABs kraftvärmeverk är konstruerat så att det samarbetar med den närliggande 

pappersmassaindustrin Billerud Korsnäs AB så kommer informationen om hur industrier väljer 

att lägga sin produktion av kraftvärme för att få största möjliga vinst att tas i beaktning. [13] 

visar på att separata aktörer kan gynnas genom att ingå i samarbeten med varandra. I denna 

artikel så fokuseras de aktörer som kan ingå samarbeten till: kraftvärmeverk och industrier som 

säljer sin spillvärme i Sverige och Danmark. Artikeln fokuserar på de olika gynnsamma 

aspekterna i att ingå ett samarbete för de olika parterna.  Artikeln fokuserar på ett 

kraftvärmeverk i Sverige och fyra i Danmark som är placerade från Helsingborg till Helsingör. 

Dessa är utvalda då de är stora och fungerande fjärrvärmenätverk som använder sig utav 

spillvärme från industrier. Artikeln lägger stort fokus på att pointera de positiva aspekterna som 

kan uppkomma vid ett samarbete, som t.ex. minskad produktionskostnad, klimatpåverkan samt 

en möjlighet till att tjäna pengar för företagen. Modellerna som har simulerats för att beräkna 

vinsterna som kan uppstå vid ett samarbete har tagits fram med hjälp utav programvaran 

MODEST.  Eftersom studien har gjorts på kraftvärmeverk i olika ländes så har olika skatter 

varit placerade på verken, då i Sverige är det reducerad skatt på ett kraftvärmeverk jämfört med 

ett värmeverk, eftersom ett kraftvärmeverk producerar både värme och el medans ett värmeverk 

endast producerar värme. Skatten är utformad så för att uppmuntra till att producera både värme 

och el. I Danmark är det samma skatt oavsett om det är ett kraftvärmeverk eller endast ett 

värmeverk. Hur kraftvärmeverken gynnas och väljer att lägga sin produktion är att ha i åtanke 

vid framtagning utav energibesparingsförslag då de kan finnas en risk att de förlag som kommer 

fram kan stå i konflikt med hur produktionen är lagd idag.   

3:2 Vikten i hur produktionen för ett kraftvärmeverk är lagd 

Vinsten som ett kraftvärmeverk gör är proportionerlig mot hur mycket el och värme som verket 

kan leverera samt hur mycket betalt de får för den levererade produkten. [14] visar på att vinsten 

som ett kraftvärmeverk gör är proportionerlig mot hur mycket el och värme som verket kan 

leverera samt hur mycket betalt de får för den levererade produkten. Hur mycket som verket kan 

leverera är beroende av hur mycket yta som finns tillgänglig för lagring utav energi samt hur 

stor efterfrågan är.  I den här artikeln så diskuterar de olika metoder och procedurer som skall ta 

fram den mest lönsamma algoritmen för när kraftvärmeverken skall producera el för att nå störst 
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lönsamhet. Programmet som först användes för att ta fram algoritmen för optimal produktion är 

det befintliga programmet mixed-integer linear programming (MILP). Tyvärr så fanns det 

brister i den optimeringen som MILP tog fram så då skapades ett eget program för framtagning 

av algoritmerna: a heuristic combined heat and power plant optimiser (HECHAPPO). 

HECHAPPO visade sig vara ett väldigt effektivt program som tog fram sanningsenliga 

algoritmer som beräknade när det var mest lönsamt för kraftvärmeverken att producera värme 

respektive el. Dessa artiklar har skänkt en djupare insyn i hur, när och varför kraftvärmeverk 

väljer att producera vid de tidpunkter som de gör idag. Så om energibesparande åtgärder skall 

tas fram så bör de inte påverka hur produktionen är lagd idag.  

 

3:3 Energianvändningen i världen ökar 

Då fokuset i detta arbete har varit riktat mot ventilationssystemet, så låg det stort intresse i att se 

över arbeten som hade tagit fram energibesparandeförslag för ventilationssystem tidigare. [15] 

diskuterad de faktum att energianvändningen i välden ökar och att byggsektorn står för en stor 

del utav den energianvändningen. Den del utav byggnadernas energianvändning som fokus har 

lagts på i denna rapport är ventilationssystemet. Ventilationssystemet som har varit i fokus har 

varit ett HVAC system (heating ventilation and air conditioning). Målet med deras artikel har 

varit att ta fram ett så energieffektivt system som möjligt utan att: dra ner på den termiska 

komforten, påverka inomhusklimatet negativt samt att inte öka risken för att utsätta de som 

vistas i lokalen för sjukdomar som kan uppstå i samband med dålig ventilation. Hänsyn har 

även tagits till hur de som brukar lokalen, deras vanor, energianvändning och beteende. 

Rapporten bygger på vetenskapligt utförda studier och rapporter, samt byggregler och 

standarder.  I rapporten så jämförs flera olika typer utav ventilation och deras för respektive 

nackdelar ställs motvarandra. Några typer utav ventilation som sågs över var: självdrag, 

mekaniskventilation samt hybridventilation.  Hybridventilationen var att föredra då den var 

minde energikrävande än den mekaniska men mer reglerbar än självdragsventilationen. Studien 

visade även på att hybridventilationen kan göras ännu mer energieffektiv genom att införa ett 

lämpligt styrsystem samt genom att införa lämpliga ventilationsstrategier. En upptäckt som 

gjordes var att vid många tillfällen var byggnaden överventilerad då ventilationen inte var 

dimensionerad efter behovet.  

3:4 Datorbaserade strategier för optimering utav HVAC system 

Då en utav de avgränsningar som har gjorts för detta arbete är att ventilationssystemsöversikten 

har begränsats till att endast se över ventilationen i pannhuset så kommer [16] vara till nytta då 

BEAB använder ett HVAC system när det kommer till vissa utav de kontorslokaler som de har i 

pannhuset. Rapporten handlar om att använda sig utav en datorbaserad strategi för att optimera 
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ett HVAC system i en typisk kontorslokal. Målet är att ta fram ett HVAC system som 

fortfarande upprätthåller den termiska komforten i rummet, samt god luftkvalité men med så 

liten energiförbrukning som möjligt. För att ta fram en sådan modell har lika simuleringar för 

byggnaden gjorts med data baserade algoritmprogram, i detta fall har TRNSYS använts 

(Transient System Simulation Tool).   Data som har använts vid simuleringarna har samlats in 

via experiment som har varit utförda på en energiforskningsstation och de har gått ut på att ta 

reda på sambandet mellan kontrollinställningarna för HVAC systemet och dess 

energiförbrukning, samt luftens kvalité. Genom att sedan sammanställa den data så skapades 

multiple objective optimization modell. Denna modell visade sedan att AHU (Air Handeling 

Unit) konsumerade 60% utav HVAC systemets energianvändning.  Därefter så användes 

simuleringsprogrammet MLP (Multi-layer Perception) för att ta fram en algoritm för att ta fram 

en alternativ modell som skulle leverera samma kvalitet och termiska komfort men kräva 

mindre energi. Simuleringsprogrammet tog då fram förslag på hur energi skulle kunna sparas, 

detta genom att sänka temperaturen gentemot den angivna för HVAC systemet, medans det 

angivna trycker för HVAC enheten borde sättas högre.  Modellen som skapades skulle kunna 

vara mer exakt än vad denna simulering skapade, detta då simulering endast tog hänsyn till 

rumstemperaturer, relativ fuktighet och koncentrationen utav CO2 i rummet. För att ta fram en 

mer sanningsenlig energieffektiviserande åtgärd för HVAC systemet så borde även bland annat 

rummets luftkvalité, tilluftshastigheten, rummet medelstrålningstemperatur tas i beaktning. Då 

det finns data för vad respektive HVAC system förbrukar i el loggad för flera år tillbaka så 

kommer det att ge en bra indikation på vilket utav de systemen som bör ses över i första hand 

om det finns något system som förbrukar mer el än de andra systemen. Även om denna studie är 

utförd i Iowa så är den applicerbar detta examensarbete, då det är liknande klimat i Iowa som i 

Sverige  [17] 

3:5 Hur energiförbrukningen för ett kontor kan minskas 

Då BEAB har kontor som ingår i deras pannhus, så har intresse funnits i att få en bättre insikt i 

hur energiförbrukningen för ett kontor kan minskas. [18] handlar om hur energiförbrukningen i 

ventilationssystemet för ett typiskt kontor skall kunna minskas.  För att ta fram de olika 

förslagen på energiminskning så har det utförts simuleringar med hjälp utav åtta olika 

databaserade algoritmprogram. Dessa har använts för att ta fram ett icke linjärt förhållande 

mellan energiförbrukningen, kontrollinställningar (tilluftstemperatur och tilluftens tryck) samt 

en uppsättning utav okontrollerbara parametrar. Programmet som användes var MLP (the 

multople-linear perceptron). MLP användes sedan för att modellera flera olika fall, ett med en 

kylare, ett med en pump, ett med en fläkt samt ett med åter-uppvärmningsanordning. Dessa fyra 

olika fall har sedan integrerats in i en energi optimeringsmodell, som tar hänsyn till två 

parametrar: luftenstemperatur samt det statiska trycket. Resultaten som simuleringarna har visat 
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har sedan analyserats med the particle swarm optimization algoritmen, som tar fram den mest 

optimala lösningen för tilluftstemperaturen samt tilluftstrycket, som skall användas i HVAC 

systemet. Dessa inställningar som togs fram blev genererade utav programmet varje timme, för 

att minimera den totala energiförbrukningen i relation till variationer i de interna lasterna i 

rummet. Optimeringen tog fram ett resultat på att energi kan sparas, trots ökning i 

energianvändning.  Detta trotts att energianvändningen ökade i visa lokala komponenter 

(pumpar och fläktar).  
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4: Metod 

Analysering utav BEABs ventilationssystem utförs till en början genom att använda deras 

styrsystem för ventilationen, där uppbyggnaden utav systemet ses över och möjliga 

energibesparingspotentialer skall tas fram. I figuren nedan så ges en översikt över hur 

ventilationssystemen för BEABs pannhus är uppbyggda.   

Figur 2: Översikt utav tilluftsenheterna på BEAB. 

Som deras nuvarande ventilationssystem är konstruerat så tas luft in i pannhuset via olika 

aggregat som är placerade i lokalen. Luften som tas in har då som funktion att dels: förse 

pannan med syre så att den har rätt temperatur för att brinna, för att leda bort den värme som 

pannan strålar ut så att pannhuset har ett behagligt arbetsklimat, samt transportera bort 

föroreningar som kan komma att uppstå från pannhuset. Reglering utav ventilationen sker 

genom tryckstyrda spjäll som jobbar för att bibehålla ett jämnt tryck i huset. Som systemet är 

uppbyggt så förser tilluftsaggregatens fläktar samma luftmängd in i pannhuset oavsett vilket 

ventilationsbehov det är i byggnaden, då fläktarna varken har laststyrning eller 

frekvensomriktare.  

En av de som var med när ventilationssystemet projekterades samt pannhuset byggdes var Per 

Erdergren, som jobbar på JD-Gruppen AB. Per har erfarenhet från att ha jobbat med pannhus i 

över 30 års tid. Efter att ha diskuterat hur BEABs pannhusventilation är uppbyggd och var det 

kan finnas störst chans till att hitta besparing i systemet så har fläktarnas styrning och drift, samt 

reglerkretsarna valts ut som fokuspunkt för den här studien. 
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4:1 Inriktning efter analys av styrsystemet  

 

Efter att BEABs styrsystem hade setts över så valdes pannhuset ventilationssystem som fokus 

för detta arbete, samt att arbetet blev inriktat mot frekvensstyrning av fläktar, vilken eleffektiv 

klass som fläktarna har samt om systemet är korrekt injusterat/ intrimmat. Efter analysering utav 

deras ventilationssystem så har de möjliga besparingspotentialerna funnits i de delarna av deras 

system.  

4:2 Spjällreglering 

Det befintliga ventilationssystemet använder sig utav spjällreglering för att styra trycket och 

temperaturen i pannhuset. Spjällregleringen är tryckstyrd och reglerar då öppningen på spjällen 

så att pannhuset behåller önskat tryck, detta sker mekaniskt. Detta reglerings-sätt är inte så 

energieffektivt då endast luftgenomströmningen kontrolleras. Detta resulterar i att fläktarnas 

varvtal är konstant, vilket gör att fläktarna oavbrutet drar energi. Spjällreglering brukar 

fördelaktigt kompletteras med varvtalsstyrning utav fläktarna, vilket kan ske genom t.ex. 

frekvensomriktare.  

4:3 Frekvensomriktare 

Frekvensomriktare är en elektronisk motorstyrning, de kan användas för att reglera 3-fas 

växelströmsmotorer. Detta sker genom att frekvensomriktaren omvandlar den fasta frekvens och 

spänning som ligger på nätet till steglöst variabla storheter. Det finns många fördelar med att 

använda sig utav frekvensomriktare, de största är: att de kan ge energibesparingar, de ger 

möjlighet till att anpassa motorns varvtal, de ger process och kvalitetsförbättringar samt en 

bättre arbetsmiljö. Energibesparingen som kan ges utav en frekvensomriktare ges genom att 

frekvensomriktaren anpassar varvtalet på elmotorerna som driver fläktarna, så att varvtalet 

motsvarar de behov som råder. Detta gör att man inte behöver förbruka mer el än det som krävs 

för att få motorn att komma upp i det önskade varvtalet, istället för att alltid ha samma varvtal. 

Det finns dock även några nackdelar med frekvensomriktare, de tidigare varianterna som fanns 

på marknaden hade en tendens till att skapa missljud i motorn, samt att när motorn låg på en låg 

switchfrekvens så skapades en del övertoner i motorströmmen. Alla laster som inte är linjära ger 

upphov till övertoner, laster som klassas som icke linjära är laster som inte använder hela 

sinusvågen utav strömmen, i detta fall en frekvensomriktare (kan även vara t.ex. inkopplad 

armatur, skärmar m.m.). Dessa övertoner som kan uppstå kan skapa extra uppvärmning utav 

motorn, de kan även orsaka lagerströmmar som stör andra komponenter som är kopplade till 

samma nät samt även ett oljud som kan upplevas som störande utav personal som jobbar i 

närheten.  Det har jobbats fram lösningar på dessa problem med hjälp utav ny teknik som jobbar 
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med att höja switchtekniken, vilket då resulterar i att reducera de problem som tidigare har 

uppstått. Andra lösningar som även finns för att ta reda på de övertoner som uppstår i 

frekvensomriktaren är: Likriktare med flera pulser, passiva filter samt aktiva filter. Men dessa 

lösningar kräver speciella förhållanden då likriktare med flera pulser kräver 

specialtransformatorer, de passiva filtren ger spänningsbortfall och de aktiva filtren kräver 

mycket utrymme samt att de är väldigt kostsamma. [19] 

4:4 Indata besparing 

För att beräkna hur stor besparing det skulle medföra att installera frekvensomriktare på 

befintliga ventilationsfläktar så har ABB tagit fram ett beräkningsprogram: Energy Save 

Kalkylatorn. Programmet tar fram hur stor besparingspotential det finns i att gå från den 

befintliga styrningen till ABBs drivsystem. För att ta fram den beräkningen så krävs det viss 

data för det befintliga systemet som sedan skall matas in i programmet. 

 De data som behövs är:  

Nominellt volymflöde (m3/s): 

Här anges de maximala flödet i kubikmeter per sekund som det nuvarande systemet ger och som 

fläkten måste uppnå med den befintliga utrustningen. (Programmet kommer då att anta att exakt 

samma flöde skall uppnås med en AC-frekvensomriktare).  

Tryckökning (bar):  

Skärningspunkten mellan systemkurvan och fläktkurvan ger den behövliga tryckökningen av 

fläkten för det givna volymflödestrycket. 

Fläktens verkningsgrad (%): 

Fläktens nominella verkningsgrad vid nominellt luftflöde. 

Transmissionsverkningsgrad (%): 

Verkningsgraden för transmissionsmetoden, t.ex. vid remtransmission. Om fläkten har anslutits 

direkt till motorn så antas verkningsgraden vara 100%. 

Flödesreglering: 

Vilken typ utav reglering som används för att kontrollera luftflödet, olika alternativen är: 

Frånluftsspjäll, Tilluftsspjäll, Ledskenor, Ingen flödeskoll, Cykling (på/av), Slirkoppling, Två-

hastighetsmotor, Spänningsreglering (TRIAC). 

Motoreffekt (kW): 

Motoreffekten fås från märkskylten på motorn och det värdet kommer att användas för att välja 

rätt arbetsområde för motorn.  

Motorns verkningsgrads klass: 

Motorns verkningsgrads klass kan tas från motorns märskylt, beroende på åldern på motorn 

eller från andra uppgifter tagna från motortillverkaren.  
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Matningsspänning: 

Ange den referensmatningsspänningen som aggregatet brukar, den kan anges i fas eller watt. 

Fläkttyp: 

Här anges den typ utav fläkt som används i aggregatet, du kan välja mellan: Centrifugalkraft, 

Axiellt flöde.   

Pumphjulstyp: 

Då olika bladformer beter sig annorlunda så anges här vilken typ utav pumphjulstyp som 

används i fläkten. Det finns bakåtböjda blad, framåtböjda blad samt radiella blad.   

Årlig gångtid (h): 

Då aggregat brukas olika så anges det beräknade antalet drifttimmar som fläkten förväntas köras 

per år. För drift dygnet runt, året om anger du 8760 timmar.  

Varaktighetskurva: 

Varaktighetskurvan anges med en utav de följande alternativen: Bell-kurva, PID, 80% kurva 

eller anpassad. Standard alternativet (kurva) kan väljas om information saknas. Om det 

avancerade läget väljs kan flödet från 100% till 30% läggas in manuellt. För de 

flödeshastigheter som inte används anges noll. 

Energipris (kr/kWh): 

Energipriset skall anges i kronor per kilowattimme (kWh). Programmet tar inte hänsyn till de 

beräknade avgifterna utan de tillkommer. För att kalkylera energikostnaderna, inklusive avgifter 

som efterfrågats, så anges den genomsnittliga kostnaden för energin per kWh inklusive ett 

genomsnitt på de efterfrågade avgifterna.   

Multiplikator för CO2 utsläpp (kg/kWh): 

Multiplikatorn för CO2 utsläppen återspeglar de lokala förhållandena och anges i CO2-utsläpp 

per kWh.  Emissionsfaktorn för CO2 utsläpp bedöms till 0,4 kg/kWh, detta värde baseras på 

[20], då det har förutsatts att naturgaseldande kombicykelanläggningar som körs i kondensdrift 

(”gaskombi”) används som approximation för marginalelen.  
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Efter att denna data har matats in så ger programmet förslag på vilken typ utav 

frekvensomriktare som kan användas samt vad investeringskostnaden blir om den 

frekvensomriktare som rekommenderas används.  Programmet ger även kurvor för att jämföra 

hur stor besparingen blir beroende på hur stort flödet är, ett exempel på hur en sådan jämförelse 

kan se ut går att se i figuren nedanför.  

 

 

Figur 3: Exempel på hur besparingen presenteras med hjälp utav ABB:s beräkningsprogram. 

Programmet presenterar även en tabell över hur mycket den: årliga energibesparingen blir, 

årliga energiförbrukningen är med den befintliga styrningen, årliga energiförbrukningen blir 

med ABB:s frekvensomriktare, årliga energibesparingen i procent, årliga besparingen i el, 

direkta återbetalningstiden samt vad CO2-reduktionen blir med den nya frekvensomriktaren, 

exempel på hur denna tabell kan se ut finns att se i figuren nedanför. 

Tabell 3: Exempel på vad besparingarna kan bli genom att installera en frekvensomriktare. 
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Då ABB inte kan gå ut med exakta priser för deras frekvensomriktare, så har generella priser 

avsedda för endast denna rapport tagits fram i samråd med ABB. Dessa generella priser är 

inklusive omriktare, igångkörning och installation, men kan ej användas som underlag för en 

offert då de verkliga priserna på frekvensomriktarna varierar över tiden, beroende på kablage, 

elkonstruktion, projektledning osv samt att priserna varierar efter förutsättningarna som råder på 

plats. 

4:4 Formler 

Då ABB inte vill ge ut de specifika formler och beräkningar som deras programvara Energy 

Save Kalkylatorn använder med risk för att någon utav deras konkurrenter då skulle kopiera 

deras program, så har de grundläggande formlerna för beräkning utav frekvensomriktare tagits 

fram. För att beräkna skillnaden mellan spjällstyrning och frekvensomriktare så har följande 

gjorts: 

Spjällstyrning går ut på att fläkten går på fulleffekt (konstant varvtal) hela tiden, medan med en 

frekvensomriktare så ändras varvtalen på fläkten, detta sker genom att frekvensen på matande 

spänning till fläktmotorn ändras. Fläktens effekt kan då beräknas genom att använda 

affinitetslagarna. Affinitetslagarna är en uppsättning med formler som förklarar relationen 

mellan funktions och konstruktionsparametrar. Affinitetslagarna beskriver förändringarna i 

uppfordringshöjd och volymström hos en och samma strömningsmaskin då den går med olika 

varvtal. 

 De utgör ett specialfall av likformighetslagarna och erhålles genom att sätta 

diameterförhållandet till 1. Affinitetslagarna lyder: 

1. Uppfordringshöjden för fläkten är direkt proportionell mot varvtalets kvadrat.  

2. Volymströmmen är direkt proportionell mot varvtalet.  

Affinitetslagarna ger då att: 

𝑃1

𝑃2
= (

𝑉𝑎𝑟𝑣𝑡𝑎𝑙1

𝑉𝑎𝑟𝑣𝑡𝑎𝑙2
)3  (1)  

samt 

 
𝑉𝑜𝑙𝑦𝑚𝑓𝑙ö𝑑𝑒1

𝑉𝑜𝑙𝑦𝑚𝑓𝑙ö𝑑𝑒2
=

𝑉𝑎𝑟𝑣𝑡𝑎𝑙1

𝑉𝑎𝑟𝑣𝑡𝑎𝑙2
 (2) 

Detta ger att om volymflödet halveras så kan varvtalet halveras vilket gör att effekten blir 
1

8
.  

För att beräkna SFP värdes hos fläktarna så används följande formel:  

𝑆𝐹𝑃 =
𝑃𝑡𝑖𝑙𝑙𝑢𝑓𝑡+𝑃𝑓𝑟å𝑛𝑙𝑢𝑓𝑡

𝑞𝑚𝑎𝑥
  (3) 

Där Ptilluft= el-förbrukningen för tilluftsfläkten (k), Pfrånluft= el-förbrukningen för frånluftsfläkten 

(kW) och qmax= det maximala flödet för fläkten (m3/s), och SFP anges i: 

𝐾𝑤

𝑚3
𝑠⁄

=
𝑘𝐽

𝑚3 = 𝑘𝑃𝑎 (4)   



 

17 

 
 

Detta ger att de fläktar som har ett lägre SFP-tal drar mindre energi än de fläktar som har ett 

högt värde.  

För att beräkna verkningsgraden för fläktarna så används formeln: 

𝜂 =
∆𝑃𝑡𝑜𝑡∗𝑄𝑓𝑙ä𝑘𝑡

𝑃𝑒𝑙∗1000
 (5) 

Där ∆Ptot= total tryckökningen mellan fläktens anslutningar (Pa), Qfläkt= luftflödet genom fläkten 

(m3/s) och Pel= Tillförd aktiv eleffekt (kW). 

Denna formel stämmer om arean för utlopp är den samma som arean för inloppet.  

Indata som används vid följande beräkningar finns att läsa i bilaga 1.  

Genom att använda ekvation 5 beräknas verkningsgraden för TA01 och TA02, vilket då blir 

0,41 = 41%, samma ekvation användes även för att beräkna verkningsgraden för de övriga 

aggregaten, vilket blev:  för aggregat TA03, TA04, TA09, TA11 0,85 = 85%, för TA05, TA06. 

TA07, TA08, TA10 blir det 0,73 = 73%, för aggregat TA12 blir då verkningsgraden 0,57 =

57%, för aggregat TA13 blir det 0,60 = 60%, för Aggregat TA15 blir det:0,69 = 69% samt att 

verkningsgraden för aggregat TA16 då blir: 0,71 = 71%. 

 

 För att beräkna återbetalningstiden för de olika frekvensomriktarna så används följande formel: 

Å𝑡𝑒𝑟𝑏𝑒𝑡𝑎𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑡𝑖𝑑 =
𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑠𝑢𝑚𝑚𝑎𝑛

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑏𝑒𝑠𝑝𝑎𝑟𝑖𝑛𝑔𝑒𝑛 𝑝𝑒𝑟 å𝑟
 (6) 

Återbetalningstiden fås då i år. Detta är ett väldigt enkelt sätt att beräkna återbetalningstiden på, 

hade även kalkylräntan och underhållskostnaderna tagits med i beräkningen så hade det givits 

en mer detaljerad bild på hur lång återbetalningstiden blir. 

 

4:5 Indata för aggregaten 

För att ta fram de data som behövs för att utföra beräkningarna så har data tagits från fläktarnas 

produktblad. Varaktighetskurvan är den samma för alla aggregat och den är beräknad genom att 

ta flödet för pannan vid minimalt driftfall som är 91kg.t.l/s (detta står för kilo torr luft per 

sekund) genom maximalt driftfalls flödet som är 141kg.t.l/s. detta ger 
91

141
= 0,64 som avrundas 

nedåt till 60. Vilket ger att varaktighetskurvan då blir fördelad från 100 till 60 med 20% i 

vardera steg, fördelningen finns att se i nedanstående figur: 4. 20% i vardera steg har valt som 

en förenkling för att möjliggöra beräkningarna.   
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Figur 4: Fördelningen utav arbetsområdet för fläktarna. 
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För aggregat TA01 samt TA02 gällde följande:  

Tabell 4: Indata som används för aggregat TA01 och TA02 

Nominellt volymflöde (m3/s) 15 

Tryckökning (bar) 0,002610 

Fläktensverkningsgrad (%) 41 

Transmissionsverkningsgrad (%) 100 

Flödesreglering Frånluftsspjäll 

Motoreffekt (kW) 10,6 

Motorns verkningsgrads klass IE2/EFF1 

Matningsspänning (V) 400/690 

Fläkttyp Centrifugal 

Pumphjulstyp Bakåtböjda blad 

Varaktighetskurva 20% fördelat mellan 100-60 

Årliggångtid (h) 8760 

Energipris (kr/kWh) 0,28 

Multiplikator för CO2-utsläpp (kg/kWh) 0,4 
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För aggregat TA03, TA04, TA09, TA11 gäller följande data samt att i dessa aggregat så är det 

även tre fläktar installerade i varje aggregat:  

Tabell 5: indata som används för aggregat TA03, TA04, TA09 och TA11. 

Nominellt volymflöde (m3/s) 4,4666667 

Tryckökning (bar) 0,005810 

Fläktensverkningsgrad (%) 85 

Transmissionsverkningsgrad (%) 100 

Flödesreglering Frånluftsspjäll 

Motoreffekt (kW) 4,9 

Motorns verkningsgrads klass IE2/EFF1 

Matningsspänning (V) 400/690 

Fläkttyp Centrifugal 

Pumphjulstyp Bakåtböjda blad 

Varaktighetskurva 20% fördelat mellan 100-60 

Årliggångtid (h) 8760 

Energipris (kr/kWh) 0,28 

Multiplikator för CO2-utsläpp (kg/kWh) 0,4 
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För aggregat TA05, TA06. TA07, TA08 samt TA10 gäller följande data, samt att i dessa 

aggregat så är det även tre fläktar installerade i varje enskilt aggregat: 

Tabell 6: Indata som används för aggregat TA05, TA06, TA07, TA08 och TA10 

Nominellt volymflöde (m3/s) 5 

Tryckökning (bar) 0,004850 

Fläktensverkningsgrad (%) 73 

Transmissionsverkningsgrad (%) 100 

Flödesreglering Frånluftsspjäll 

Motoreffekt (kW) 4,9 

Motorns verkningsgrads klass IE2/EFF1 

Matningsspänning (V) 400/690 

Fläkttyp Centrifugal 

Pumphjulstyp Bakåtböjda blad 

Varaktighetskurva 20% fördelat mellan 100-60 

Årliggångtid (h) 8760 

Energipris (kr/kWh) 0,28 

Multiplikator för CO2-utsläpp (kg/kWh) 0,4 
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För aggregat TA12 gäller följande data: 

Tabell 7: Indata som används till aggregat TA12. 

Nominellt volymflöde (m3/s) 15,7 

Tryckökning (bar) 0,005650 

Fläktensverkningsgrad (%) 57 

Transmissionsverkningsgrad (%) 100 

Flödesreglering Frånluftsspjäll 

Motoreffekt (kW) 17,3 

Motorns verkningsgrads klass IE2/EFF1 

Matningsspänning (V) 400/690 

Fläkttyp Centrifugal 

Pumphjulstyp Bakåtböjda blad 

Varaktighetskurva 20% fördelat mellan 100-60 

Årliggångtid (h) 8760 

Energipris (kr/kWh) 0,28 

Multiplikator för CO2-utsläpp (kg/kWh) 0,4 
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För aggregat TA13 gäller följande data: 

Tabell 8: Indata som används för aggregat TA13 

Nominellt volymflöde (m3/s) 8 

Tryckökning (bar) 0,004380 

Fläktensverkningsgrad (%) 60 

Transmissionsverkningsgrad (%) 100 

Flödesreglering Frånluftsspjäll 

Motoreffekt (kW) 6,5 

Motorns verkningsgrads klass IE2/EFF1 

Matningsspänning (V) 400/690 

Fläkttyp Centrifugal 

Pumphjulstyp Bakåtböjda blad 

Varaktighetskurva 20% fördelat mellan 100-60 

Årliggångtid (h) 8760 

Energipris (kr/kWh) 0,28 

Multiplikator för CO2-utsläpp (kg/kWh) 0,4 
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För aggregat TA15 gäller följande data:  

Tabell 9: Indata som används till aggregat TA15 

Nominellt volymflöde (m3/s) 2 

Tryckökning (bar) 0,005190 

Fläktensverkningsgrad (%) 69 

Transmissionsverkningsgrad (%) 100 

Flödesreglering Frånluftsspjäll 

Motoreffekt (kW) 1,7 

Motorns verkningsgrads klass IE2/EFF1 

Matningsspänning (V) 400/690 

Fläkttyp Centrifugal 

Pumphjulstyp Bakåtböjda blad 

Varaktighetskurva 20% fördelat mellan 100-60 

Årliggångtid (h) 8760 

Energipris (kr/kWh) 0,28 

Multiplikator för CO2-utsläpp (kg/kWh) 0,4 
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För aggregat TA16 gäller följande indata: 

Tabell 10: indata som används vid aggregat TA16. 

Nominellt volymflöde (m3/s) 2 

Tryckökning (bar) 0,00535 

Fläktensverkningsgrad (%) 71 

Transmissionsverkningsgrad (%) 100 

Flödesreglering Frånluftsspjäll 

Motoreffekt (kW) 1,8 

Motorns verkningsgrads klass IE2/EFF1 

Matningsspänning (V) 400/690 

Fläkttyp Centrifugal 

Pumphjulstyp Bakåtböjda blad 

Varaktighetskurva 20% fördelat mellan 100-60 

Årliggångtid (h) 8760 

Energipris (kr/kWh) 0,28 

Multiplikator för CO2-utsläpp (kg/kWh) 0,4 
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5: Resultat 

5:1 Resultat för de olika aggregaten 
 

Indata som har används för framtagning av dessa resultat finna att läsa under avsnitt 4:5 indata 

för aggregaten.  

För aggregat TA01 samt TA02 fås följande resultat med hjälp utav ABB EnergySave 

kalkylatorn:  

 

Figur 5: Jämförelse mellan energiförbrukningen med och utan frekvensstyrning för aggregat TA01 och TA02. 

Resultatet som då gavs utav ABB Energy Save kalkylatorn går att se i tabellen nedan: 

Tabell 11: Resultatet efter att ABB Energy Save kalkylatorn har utfört sina beräkningar för aggregat TA01 och TA02. 

Förbättringar med en ABB-frekvensomriktare ACS880-01-14A2-7 

Årlig energibesparing 17.7 MWh 

Årlig energiförbrukning med befintlig 

styrmetod 
74.1 MWh 

Årlig energiförbrukning med ABB:s 

frekvensomriktare 
56.3 MWh 

Årlig energibesparing i procent 24 % 

Årlig besparing av el 4 968 kr 

Direkt återbetalningstid Inga uppgifter 

CO2 reduktion 7 t/år 

ABB frekvensomriktarsortiment ACS880  

Beräknad återbetalningstid med ekvation 6 för frekvensomriktaren till aggregaten blir då:  

Å𝑡𝑒𝑟𝑏𝑒𝑡𝑎𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑡𝑖𝑑 = 5å𝑟 
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För aggregat TA03, TA04, TA09, TA11 fås följande resultat, beräknat för endast en utav de 

fläktar som är installerade i aggregaten vilket gör att den slutgiltiga besparingen skall 

multipliceras med tre för att ge den totala besparingen för vardera utav de fyra aggregaten.  

 

Figur 6: Jämförelse mellan energiförbrukningen med och utan frekvensstyrning för aggregat TA03, TA04, TA09 och 

TA11. 

Resultatet som då gavs utav ABB Energy Save kalkylatorn går att se i tabellen nedan: 

Tabell 12: Resultatet som gavs utav ABB Energy Save kalkylatorn för aggregat TA03, TA04, TA09 och TA11. 

Förbättringar med 

en ABB-

frekvensomriktare 

ACS800-01-0011-7 

Årlig energibesparing 5.7 MWh 

Årlig energiförbrukning med befintlig styrmetod 23.7 MWh 

Årlig energiförbrukning med ABB:s 

frekvensomriktare 
18.1 MWh 

Årlig energibesparing i procent 24 % 

Årlig besparing av el 1 592 kr 

Direkt återbetalningstid Inga uppgifter 

CO2 reduktion 2 t/år 

ABB frekvensomriktarsortiment ACS800  

 

Detta ger då att den totala besparingspotentialen i vardera aggregat blir då: 3 ∗ 1592 = 4776𝑘𝑟. 

Beräknad återbetalningstid för frekvensomriktaren med ekvation 6 blir då:  

Å𝑡𝑒𝑟𝑏𝑒𝑡𝑎𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑡𝑖𝑑 = 5å𝑟 
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För aggregat TA05, TA06. TA07, TA08, TA10 fås följande resultat: 

 

Figur 7: jämförelse mellan energiförbrukningen med och utan frekvensstyrning gör aggregat TA05, TA06, TA07, 

TA08 samt TA10. 

Resultatet som då gavs utav ABB Energy Save kalkylatorn går att se i tabellen nedan: 

Tabell 13: tabell över resultaten som ABB Energy Save kalkylatorn tog fram för aggregat TA05, TA06, TA07, TA08 

och TA10. 

Förbättringar med en ABB-

frekvensomriktare 
ACS800-01-0011-7 

Årlig energibesparing 6.1 MWh 

Årlig energiförbrukning med befintlig 

styrmetod 
25.7 MWh 

Årlig energiförbrukning med ABB:s 

frekvensomriktare 
19.5 MWh 

Årlig energibesparing i procent 24 % 

Årlig besparing av el 1 721 kr 

Direkt återbetalningstid Inga uppgifter 

CO2 reduktion 2 t/år 

ABB frekvensomriktarsortiment ACS800  

För dessa aggregat är det tre fläktar installerade i varje aggregat vilket gör att besparingen för 

vardera aggregat blir: 1721 ∗ 3 = 5163𝑘𝑟 . 

Beräknad återbetalningstid för frekvensomriktarna till aggregaten med ekvation 6 blir då:  

Å𝑡𝑒𝑟𝑏𝑒𝑡𝑎𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑡𝑖𝑑 = 4å𝑟 
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För aggregat TA12 får följande resultat:  

 

Figur 8: Jämförelse mellan energiförbrukningen med och utan frekvensstyrning för aggregat TA12 

 

Resultatet som då gavs utav ABB Energy Save kalkylatorn går att se i tabellen nedan: 

Tabell 14: resultaten som ABB Energy Save kalkylatorn har tagit fram för aggregat TA12 

Förbättringar med en ABB-

frekvensomriktare 
ACS800-01-0020-7 

Årlig energibesparing 27.8 MWh 

Årlig energiförbrukning med befintlig 

styrmetod 
116.2 MWh 

Årlig energiförbrukning med ABB:s 

frekvensomriktare 
88.4 MWh 

Årlig energibesparing i procent 24 % 

Årlig besparing av el 7 796 kr 

Direkt återbetalningstid Inga uppgifter 

CO2 reduktion 11 t/år 

ABB frekvensomriktarsortiment ACS800  

 

Beräknad återbetalningstid för frekvensomriktaren till aggregaten med ekvation 6 blir då:  

Å𝑡𝑒𝑟𝑏𝑒𝑡𝑎𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑡𝑖𝑑 = 4å𝑟 
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För aggregat TA13 fås följande resultat:

 

Figur 9: jämförelse mellan energiförbrukningen med och utan frekvensstyrning för aggregat TA13  1 

 

Resultatet som då gavs utav ABB Energy Save kalkylatorn går att se i tabellen nedan: 

Tabell 15: Resultaten som fås från ABB Energy Save kalkylatorn för aggregat TA13 

Förbättringar med en ABB-

frekvensomriktare 
ACS800-01-0011-7 

Årlig energibesparing 10.8 MWh 

Årlig energiförbrukning med befintlig 

styrmetod 
45.0 MWh 

Årlig energiförbrukning med ABB:s 

frekvensomriktare 
34.2 MWh 

Årlig energibesparing i procent 24 % 

Årlig besparing av el 3 019 kr 

Direkt återbetalningstid Inga uppgifter 

CO2 reduktion 4 t/år 

ABB frekvensomriktarsortiment ACS800  

 

Beräknad återbetalningstid för frekvensomriktaren till aggregaten med ekvation 6 blir då:  

Å𝑡𝑒𝑟𝑏𝑒𝑡𝑎𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑡𝑖𝑑 = 8å𝑟 
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Resultaten för aggregat TA15 blir då: 

 

Figur 10: jämförelse mellan energiförbrukningen med och utan frekvensstyrning för aggregat TA15  2 

Resultatet som då gavs utav ABB Energy Save kalkylatorn går att se i tabellen nedan: 

Tabell 16: resultaten från ABB Energy Save kalkylatorn för aggregat TA15. 

Förbättringar med en ABB-

frekvensomriktare 
ACS800-01-0011-7 

Årlig energibesparing 2.9 MWh 

Årlig energiförbrukning med befintlig 

styrmetod 
12.3 MWh 

Årlig energiförbrukning med ABB:s 

frekvensomriktare 
9.3 MWh 

Årlig energibesparing i procent 24 % 

Årlig besparing av el 823 kr 

Direkt återbetalningstid Inga uppgifter 

CO2 reduktion 1 t/år 

ABB frekvensomriktarsortiment ACS800  

 

Beräknad återbetalningstid för frekvensomriktaren till aggregaten med ekvation 6 blir då:  

Å𝑡𝑒𝑟𝑏𝑒𝑡𝑎𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑡𝑖𝑑 = 24å𝑟 
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Resultat för aggregat TA16 blir då: 

 

Figur 11: jämförelse mellan energiförbrukningen med och utan frekvensstyrning för aggregat TA16 3 

 

Resultatet som då gavs utav ABB Energy Save kalkylatorn går att se i tabellen nedan: 

Tabell 17: Resultat från ABB Energy Save kalkylatorn för aggregat TA16 

Förbättringar med en ABB-

frekvensomriktare 
ACS800-01-0011-7 

Årlig energibesparing 2.9 MWh 

Årlig energiförbrukning med befintlig 

styrmetod 
12.3 MWh 

Årlig energiförbrukning med ABB:s 

frekvensomriktare 
9.4 MWh 

Årlig energibesparing i procent 24 % 

Årlig besparing av el 825 kr 

Direkt återbetalningstid Inga uppgifter 

CO2 reduktion 1 t/år 

ABB frekvensomriktarsortiment ACS800  

 

Beräknad återbetalningstid för frekvensomriktaren till aggregaten med ekvation 6 blir då:  

Å𝑡𝑒𝑟𝑏𝑒𝑡𝑎𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑡𝑖𝑑 = 24å𝑟 
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5:2 Sammanställning av besparing 

Här presenteras en sammanställd tabell med den årliga energibesparingen för respektive 

aggregat samt dess återbetalningstid. 

Tabell 18: Sammanställning utav resultaten för de olika aggregaten  

Aggregat Årlig energibesparing (kr) Återbetalningstid (år) 

TA01 4 968 5 

TA02 4 968 5 

TA03 4 776 5 

TA04 4 776 5 

TA05 5 163 4 

TA06 5 163 4 

TA07 5 163 4 

TA08 5 163 4 

TA09 4 776 5 

TA10 5 163 4 

TA11 4 776 5 

TA12 7 796 4 

TA13 3 019 8 

TA15 823 24 

TA16 825 24 

 

5:3 Lista med de vanligaste bristerna 

Då ett av målen med denna studie är att ta fram en lista på var de vanligaste bristerna ur 

energisynpunkt i ventilationssystemen för ett kraftvärmeverk kan förkomma. Detta har 

resulterat i en punktlista på delar att se över vid energieffektiviseringsanalys utav ett 

ventilationssystem.  

• Frekvensstyrning fläktar- mindre energiförbrukning 

• Tryck i pannhuset-kan finnas risk för över/under tryck. 

• Filter till aggregatet-kan bli ändringar i flöde  

• Ljuddämpning-kan ändra trycket 

• Inte för höga hastigheter i kanalerna- kan uppstå ljud  

• Storlek på tilluftsdon- kan vara överdimensionerat  

• Svårt att beräkna värmeavgivningen från pannan- kan vara skillnader i värmeläckage 

beroende vart man mäter temperaturen på pannan.   
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• Integrera styrningen till ventilationen med processtyrningen- sam köra processerna  

• Lufthastigheter-inte för hög 

• Åtkomlighet för underhåll av ventilationsutrustningen-kan vara oåtkomligt 

• Använda spillvärme mer 

• Fläktarna är alltid i drift- se över drifttid 

• El effektivare fläktar, el effektiv klass 

• Omblandande ventilation, spridning av temperatur i pannhuset. 

• Reglera driften på fläktarna istället för att bara släppa ut luften via spjällen 

• Värmning av lokalen när pannan inte är i drift, vid service eller reparation 

• Trimma in reglerkretsarna, för alla driftfall (sommar, höst, vår och vinter samt vid max 

och min last) 

• Se över hur regulatorerna jobbar, om de är på 100% eller om de pendlar, optimering.  
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6: Analys/Diskussion  
För att BEAB skall kunna motivera att investera i frekvensomriktare så krävs det att 

återbetalningstiden inte är för lång. En rimlig gräns som finns är att investeringen skall ha en 

återbetalningstid som inte är mer än max 5år. Ingen utav de frekvensomriktarna som har tagits 

fram har haft en återbetalnings tid på under 3 år vilket hade gjort dem till självklara 

investeringar för BEAB. Utan för flera utav de frekvensomriktare som har tagits fram så har 

återbetalningstiden varierat mellan 4 till 5 år vilket gör att de skulle kunna vara aktuella att 

investera i, men de är inte självklara investeringar. Men några utav de aggregat som har 

beräknats har fått en återbetalningstid som inte har varit rimlig för att motivera en investering, 

dessa har varit TA13 som har haft en återbetalningstid på 8år samt TA15 och TA16 har en 

återbetalningstid på 24 år. De aggregat som då kan vara av intresse att gå vidare med är då: 

TA05, TA06, TA07, TA08, TA10 och TA12 som alla ar en återbetalningstid på 4år, samt 

aggregaten: TA01, TA02, TA03, TA04, TA09 samt TA11 som alla ha en återbetalningstid på 

5år. Den återbetalningstiden som har beräknats fram är inte helt sanningsenlig då 

investeringskostnaden som har använts har varit generell och inte exakt.  

 Den CO2 reduktion som fås beror på att det med en frekvensomriktare används mindre el än om 

fläkten går på ständigt varvtal.  

Ett gemensamt resultat för alla de olika aggregaten är att den årliga energibesparingen i procent 

blir 24% med en frekvensomriktare jämfört med att fläktarna gå på konstant varvtal och i stället 

sköta regleringen utav ventilationen med spjällreglering. Detta beror på att alla aggregaten antas 

ha samma drifttid och antas ha samma körning.   Det som dock kan vara intressant att 

pointera är då att i aggregat: TA03, TA04, TA09 och TA11 så är det tre fläktar installerade i 

vardera aggregat medans aggregat TA01 och TA02 endast har en fläkt installerad i respektive 

aggregat. Trots att de är färre fläktar i aggregat TA01 och TA02 så är det större 

besparingspotential i att investera i en frekvensomriktare för dessa aggregat, i stället för de 

aggregaten med tre fläktar vardera. Detta då de i aggregat TA01 och TA02 är en högre effekt på 

respektive fläkt än den sammanlagda effekten för de aggregaten med tre fläktar. 

Den totala årliga besparingen som kan uppnås genom att installera frekvensomriktare till 

aggregaten blir 67 000kr/år, denna besparing sker om alla frekvensomriktare som har tagits fram 

installeras. Om endast de frekvensomriktare som har en återbetalnings tid som är inom en 

motiverbar tidsram (max 5 år) installeras så blir den årliga besparingen: 63 000kr/år (detta är då 

frekvensomriktarna för aggregat: TA01, TA02, TA03, TA04, TA05, TA06, TA07, TA08, 

TA09, TA10, TA11 samt TA12). Att ha i åtanke gällande dessa resultat är att de är baserade på 

rådande energipriser, vilket gör att variationer kan komma då priserna för el varierar. 

Aggregatens fläktar har även antagits förbrukat den mängd energi som står angiven i deras 

produktblad samt likaså antagits varit i drift under hela året. I det verkliga driftfallet kan det 
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förekomma stopp för reporation eller driftstopp på själva verket som kan påverka den drifttiden 

som aggregatet har. Detta gör att det kan finnas variationer sett till den besparingspotentialen 

som har tagits fram i detta arbete för aggregaten.  
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7: Slutsats 

Resultatet utav denna studie blev att det finns en besparingspotential för BEAB i att installera 

frekvensomriktare till sina aggregatfläktar. De återbetalningstiderna som har beräknats fram i 

detta arbete för frekvensomriktarna har för de flesta aggregaten varierat mellan 4-5 år medans 

för några var det 8 respektive 24år.  Ett gemensamt resultat för alla de olika aggregaten är att 

den årliga energibesparingen i procent blir 24% med en frekvensomriktare jämfört med att 

fläktarna gå på konstant varvtal. Detta beror på att alla aggregaten antas ha samma drifttid och 

antas ha samma körning. Även om de resultat som framtagits i detta arbete inte är helt sannings 

enliga då de bygger på värden som är angivna och inte är baserade på mätningar utav den energi 

som faktiskt används så visar det på en besparingspotential för ventilationssystemen. Listan 

över de vanligaste bristerna för ett kraftvärmeverk som har tagits fram i detta arbete kommer att 

kunna användas vid framtida studier som kan komma att genomföras där energieffektivisering 

utav kraftvärmeverk kommer stå i fokus.  
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9: Bilagor 

9:1 produktblad aggregat TA01
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Figur 12:Bild på hur aggregat TA01 är uppbyggt 
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9:2 produktblad aggregat TA02 
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Figur 13: bild över hur aggregat TA02 är uppbyggt. 
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9:3 produktblad aggregat TA03



 

53 

 
 



 

54 

 
 



 

55 

 
 

 
Figur 14: Bild över hur aggregat TA03 är uppbyggt 
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9:4 produktblad aggregat TA04 
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Figur 15: Bild över hur aggregat TA04 är uppbyggt 

  



 

60 

 
 

9:5 Produktblad aggregat TA05
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Figur 16: Bild som beskriver hur aggregat TA04 är uppbyggt 
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9:6 Produktblad aggregat TA06
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Figur 17: Bild som beskriver hur aggregat TA06 är uppbyggt 
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9:7 Produktblad aggregat TA07
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Figur 18: Bild som beskriver hur aggregat TA07 är uppbyggt 
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9:8 Produktblad aggregat TA08
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Figur 19: Bild som beskriver hur aggregat TA08 är uppbyggt 



 

80 

 
 

9:9 Produktblad aggregat TA09
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Figur 20: Bild som beskriver hur aggregat TA09 är uppbyggt 
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9:10 Produktblad aggregat TA10
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Figur 21: Bild som beskriver hur aggregat TA10 är uppbyggt 
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9:11 Produktblad aggregat TA11
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Figur 22: Bild som beskriver hur aggregat TA11 är uppbyggt 
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9:12 Produktblad aggregat TA12
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Figur 23: Bild som beskriver hur aggregat TA12 är uppbyggt 
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9:13 Produktblad aggregat TA13
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Figur 24: Bild som beskriver hur aggregat TA13 är uppbyggt 



 

104 

 
 

9:14 Produktblad aggregat TA15
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Figur 25: Bild som beskriver hur aggregat TA15 är uppbyggt 
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9:15 Produktblad aggregat TA16
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Figur 26: Bild som beskriver hur aggregat TA16 är uppbyggt 


